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خطر ويروس جهش يافته و مدافعان سفر نوروزي

کامران نرجه
در حالی که حدود دو هفته به شروع تعطیالت نوروز باقی مانده،
آمار مبتالیان به ویروس کووید  19در کش���ور دوباره صعودی ش���ده و
بیش از  110شهر در وضعیت قرمز و نارنجی قرار دارند.
در چنین شرایطی کارشناسان امور بهداشتی از عموم مردم درخواست
کرده اند تا در تعطیالت نوروز از س���فرهای غیرضروری پرهیز کنند تا
زنجیره ابتال به این ویروس کش���نده در بین اس���تان ها شکسته شود؛ در
غیر این صورت موج چهارم شیوع کرونا با افزایش قابل مالحظه مرگ
و میر مبتالیان آغاز خواهد شد.
ستاد ملی کرونا هم در جلسات اخیر خود بر ممنوعیت سفرهای
نوروزی با اس���تفاده از خودرو شخصی تأکید کرده ولی هنوز تصمیمی
برای س���فرهای پیش رو با اس���تفاده از ناوگان عمومی جاده ای ،ریلی،
هوایی و دریایی نگرفته است.
در این بین برخی مس���ئوالن با هدف کمک به اقتصاد آسیب دیده
از کرونا مترصد اعطای مجوز به س���فرهای نوروزی با ناوگان عمومی
هستند ،غافل از اینکه ویروس کرونا صرف ًا از طریق خودروهای شخصی
جابه جا نمی شود .ویروس مذکور برای جابجایی از یک شهر به شهر
دیگر و شیوع گسترده میان مردم توجهی به وسیله نقلیه و نوع مالکیت
آن ن���دارد .برای ویروس کوچک کرونا تفاوتی نمی کند که همراه یک
مسافر نوروزی در خودرو شخصی یا اتوبوس ،قطار یا هواپیما از یک
منطقه آلوده به منطقه دیگر سفر کند.
مدافعان اعطای مجوز به سفرهای نوروزی با ناوگان عمومی معتقدند
مسافران برای خرید بلیت باید کد ملی ارائه دهند تا تعیین شود که جزو
آمار مبتالیان به کرونا قرار ندارند ،اما همگان واقفند که کد ملی به تنهایی
نمی تواند مانعی برای جابجایی ویروس توسط افراد تازه مبتال شده باشد.
حتی ارائه گواهی آزمایش سالمت کرونا هم قادر به کنترل جابجایی این
ویروس از یک نقطه آلوده به نقطه ای سالمت نیست .چه بسا دارندگان
گواهی مذکور در فاصله انجام آزمایش تا زمان سفر به کووید  19مبتال
شده و در تعطیالت نوروز به یک ناقل ویروس مبدل شوند.
اگر خواهان شکستن زنجیره شیوع کووید  19در کشور هستیم ،نباید
با این قبیل بهانه های عامیانه سر خودمان را در برف كنيم و چنین القاء
کنیم که ویروس کرونا برای نوروز بلیت ناوگان عمومی نمی خرد!
کش���ورهایی که موفق به کنترل شیوع این ویروس و جلوگیری از
جابجایی آن در مناطق مختلف شده اند ،دنبال تبصره و مجوز نبوده اند
و قاطعانه با هرگونه سفر غیر ضروری را ممنوع کرده اند.از سوی دیگر،
کرونا هنوز آنقدر هوش���مند نش���ده که مبتالیان خود را صرفا از میان
مسافران خودروهای شخصی انتخاب کند و کاری به کار مسافران ناوگان
عمومی نداشته باشد.
پر واضح است که اتوبوس ،قطار ،هواپیما و کشتی در سفرهای نوروز
پیش رو بهترین مکان برای انباشت مبتالیان و جابه جایی آنها به شهرهای
سالمت هستند .بنابراین مسئوالن محلی باید با فعاالن اقتصادی این حوزه
صادق باشند و صورت مساله ناتوانی در جبران مالی آسیب های وارده
را از طریق اعطای مجوز به ناوگان عمومی پاک نکنند.
#کرونا_را_جدی _بگیریم

قائم مقام بانک مرکزی از آمادگی ش���بکه
بانک���ی برای اجرای قانون جدید چک خبر داد
و گفت :این قانون از ابتدای سال  1400اجرایی
خواهد شد.
به گ���زارش روابط عمومی بانک مرکزی،
دکتر کمیجانی در نشستی با حضور مدیران بخش
فناوری ش���بکه بانکی با اشاره به تصویب قانون
اصالح قانون صدور چک در سال  ۱۳۹۷توسط
مجلس شورای اسالمی گفت :دستورالعمل ها و
بخش���نامه های مربوط به مواردی از قانون که
قابلیت اجرای فوری داشتند به سرعت تصویب،
ابالغ و اجرایی شد.
قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه در این
قانون محدودیت های سنگینی برای دارندگان چک
برگشتی در نظر گرفته شده ،تاکید کرد :بر اساس
ای���ن قانون واحدهای تولیدی صادر کننده چک

واعظی :صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام غیرسازنده است

صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام غیرسازنده
اس���ت و صدور آن در مذاکرات برجام و بر نوع نگاه و
همکاری ایران با آژانس اثر منفی دارد.
دکت���ر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری
دیروز در حاشیه جلسه هیأت دولت با اعالم این مطلب
ای که در این چند روز گذشته
به خبرنگاران گفت :قطعنامه
به گفته خودشان اصالحاتی بر روی آن انجام شده ،از نظر
ای
ما یک موضع غیرس���ازنده است و این روش دوستانه
نیست و تا دیر نشده باید اصالح شود.
وی درباره گفتگوی تلفنی رئیس جمهوری با مکرون
اظهار داش���ت :موضوعات مختلفی در این تماس تلفنی
یکساعته از جمله در ارتباط با مسئله برجام مطرح شد؛
ایش���ان گفتند که هم ما و هم اروپا و آمریکا عالقمند
هستند که برجام حفظ شود و تعهدات اجرا شود و اینکه
کشد به دلیل بروکراسی است که وجود
مقداری طول می
هایی که آمریکا وضع کرده ،زیاد بوده
دارد ،تعداد تحریم
و ح���دود  ۱۶۰۰تحریم فقط در دوران  ۴س���اله دولت
های برجامی هم هست که
ترامپ داشته است و حریم
ها به
باید براساس برجام برداشته شود و یک مقدار بحث
این شکل مطرح شد.
رئیس دفتر رئیس جمه���وری عنوان کرد :موضع
ها برداشته شود و هم
ما روش���ن اس���ت که باید تحریم
کشورهای اروپایی و هم آمریکا باید اقدام خیلی روشن
عملی بردارند و متقاب ً
ال ما هم همین اقدام را بعد از اینکه
آزمایی شد و مطمئن شدیم ،انجام خواهیم داد.
راس���تی
مقداری هم اختالف نظر وجود داشت؛ قرار بر این شد
هایی که مطرح شد هم ما بیشتر فکر کنیم و
که روی ایده
هم آنها بیشتر فکر کنند و در سطوح کارشناسی ،ارتباطات
ها برقرار باشد.
و تماس
وی درباره پیشنهاد سال گذشته مکرون رئیس جمهور
فرانس���ه گفت :شرایط ما و برجام با آن زمان کام ً
ال فرق
کرده است .آن زمان فرض ما بر این بود که دولت آمریکا
خواهد به برجام برگردد؛
یعنی ترامپ به هیچ وجه نمی
ها باید
بنابراین در آن زمان پیشنهاد ما این بود که اروپایی
با یک پیشنهاد جدیدی جبران کنند اما االن نوع مذاکرات
متفاوت شده است.
واعظی در پاسخ به سوال دیگری درباره بررسی لوایح
مرتبط با  FATFدر مجمع تشخیص مصلحت نظام و
این که به سال آینده محول شده است ،گفت :من اطالع
هایی
دقیقی از اینکه به سال آینده افتاده ،ندارم اما گزارش
های
که دوستان ما از جلسات مجمع تشخیص و کمیته
های خوبی است که جلسات
مختلف آن دادند ،گزارش
سازنده بوده و مشخصا سواالتی را مطرح کرده و پاسخ
می گیرند .ما این نوع جلسات کارشناسی که در مجمع
کنیم و
طی یک ماه گذشته انجام شده را خوب تلقی می
امیدوار هستیم تعامل بین دولت و مجمع ادامه پیدا کند تا

ای برسد که مردم از آن منتفع شوند.
به نتیجه
وی در پاس���خ به سوال دیگر درباره طلب ایران از
عراق و کره جنوبی و امارات و ژاپن و اینکه آقای ظریف
گفته اند صحبت ها با کره جنوبی نهایی شده است ،گفت:
دولت جدید آمریکا می گوید که روش های دولت قبلی
هایی مانند کره ،عراق
را قبول ندارد .از طرف دیگر دولت
و ژاپن می گویند که این پول متعلق به شماس���ت و ما
آمادگی داریم به شما برگردانیم؛ بنابراین اگر دولت جدید

ما آنجا مشغول باشند.
وی گفت :البته ممکن است به قول برخی از دوستان
توانم به یک
که تعجب کردند من که گرفتار هستم و نمی
ام و با خود فکر کنند و ما را هم
سفر بروم ،به سفر رفته
اند و
خواهند نامزد شوند ،قرار داده
جزو کس���انی که می
اند که از همان ابتدا این کارها را انجام
با خودشان گفته
دهیم؛ در صورتی که اص ً
ال چنین چیزی نیست و به این
مسائل هم ارتباطی نداشت.

های دولت قبلی
آمریکا اعتقادش بر این است که روش
درس���ت نیست و البته تا االن هم گفته که اینها را قبول
تواند در عمل رفتارهای دولت قبلی را ادامه
ن���دارد ،نمی
دهد؛ بنابراین صحبت دکتر ظریف درست است که این
کنیم و به
پول متعلق به ایران است و با آنها مذاکره می
آنها هم گفتیم که اگر از طریق مذاکره حل نشود ،از طریق
حقوقی این کار دنبال خواهد شد.
رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره اینکه چرا معیشت
مردم به قیمت ارز گره خورده است ،گفت :من نوار صحبتم
وجود دارد و صحبت من در جایی دربس���ته نبوده است
و بخش خصوصی اصفهان هم آنجا بودند .من در ارتباط
کردم و بحث این بود که
با موضوع دیگری صحبت می
کنیم را اجازه دهید
گفتند شما ارزی که صادر می
به ما می
خودمان برای آن تصمیم بگیریم .من اس���تدالل کردم در
شرایطی که ما تحت تحریم های بسیار ظالمانه و فشار
حداکثری هس���تیم و فروش نفت ما کاهش یافته است،
اولویت اول کشور این است که بتوانیم دو کار مهم انجام
دهیم .یکی آنچه که مربوط به کاالی اساسی و سفره مردم
است ،آن را باید بتوانیم وارد کنیم و دوم تامین مواد اولیه
برای کارخانجات است که چرخ آن بچرخد و کارگران

این مقام مسئول در ادامه در خصوص اتفاقات سراوان
اظهار داشت :رئیس جمهوری در همان روز وقوع اتفاقات
در س���راوان ،هم وزارت کشور و هم وزارت اطالعات
را مامور کردند موضوع را بررسی کنند و همان ساعت
به دس���تور آقای دکتر روحانی با آقای موهبتی استاندار
صحبت کردم و حتی یکی از بحث های ما در جلسه
اخیر ستاد اقتصادی این بود که چه کاری می توانیم برای
کسانی که در مرز هستند و از طریق تعامالت یا معامالت
کنند ،انجام دهیم که هم شان آنها
مرزی درآمد کسب می
حفظ شود و هم اینکه هر کاری انجام ندهند و هم دولت
بتواند به اینها کمک کند.
وی گفت :لذا این مساله در دو بعد دنبال شد که بعد
اید
اول موضوع امنیتی بود .شما هم این خبرها را شنیده
که اصل موضوع در طرف پاکستان انجام شده بود و در
ط���رف ایران و پیامدهای اتفاقاتی که آنطرف افتاده بوده،
در این طرف نشان داده شده ولی به هر حال ما موضوع
را دنبال کردیم.
واعظی درباره اینکه چرا برای سفرهای نوروزی مردم
توانند با خودرو شخصی سفر کنند ،اظهار کرد :ما هنوز
نمی
ایم ،بطور قطع ظرف
هیچ نظری را در این زمینه اعالم نکرده

آمادگی شبکه بانکی برای اجرای قانون جدید چک
برگشتی با تأیید شورای تامین استان ها به مدت
شوند.این
یک سال از این محرومیت ها معاف می
زمان قابل تمدید نیست و ارائه خدمات بانکی به
شود.
این واحدها پس از یکسال متوقف می
کمیجانی افزود :توزیع دسته چک های جدید
از ابتدای س���ال آینده انجام خواهد شد ،بنابراین
صدور ،تایید و انتقال این چک ها از طریق ثبت
در سامانه صیاد امکان پذیر است و در غیر این
صورت کارسازی نخواهد شد.
قائ���م مقام بانک مرکزی اظهار داش���ت:
خوش���بختانه با تالش های انجام شده بخش
زیادی از بانک ها مراحل اتصال زیرساخت های
های باقی
مربوطه را انجام داده اند و اندک بانک
مانده هم تا پایان س���ال مراحل نهایی اتصال را
عملیاتی خواهند کرد.وی افزود :در حال حاضر
و بر اس���اس این قانون اگر چکی دارای کسری
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آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺮﻛﺖ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ
ﻧﺠﻒآﺑﺎد )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص( در ﺣﺎل ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  3و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10260001001

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷﺮﻛﺖ �ﻳﺴﻨﺪﮔﻲ � ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﻧﺠﻒ�ﺑﺎ� )�� ﺣﺎ� ﺗﺼﻔﻴﻪ( �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ� ��
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ��� ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ��� ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� 1399/12/26
ﺑﻪ ���� ﺗﻬﺮ�� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  3ﺟﺎ�� ﻣﺨﺼﻮ� ﺗﻬﺮ�� � ﻛﺮ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﮔﺴ���ﺘﺮ� ﭘﺎﻳﺎ ﺻﻨﻌﺖ ﺳﻴﻨﺎ � ﭘﻼ�  61ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳـﺘﻮر ﺟﻠﺴـﻪ� �1:ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ  �2ﺑﺮ�ﺳﻲ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮ��ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ �ﺳﻔﻨﺪ 1398
� �3ﻧﺘﺨﺎ� ﺣﺴ���ﺎﺑﺮ� � ﻧﺎﻇﺮ ﺗﺼﻔﻴﻪ  �4ﺳ���ﺎﻳﺮ ﻣﻮ��� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋ���ﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﺮﻛﺖ رﻳﺴﻨﺪﮔﻲ و ﺑﺎﻓﻨﺪﮔﻲ ﻧﺠﻒآﺑﺎد)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(
آﻗﺎﻳﺎن :ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﻓﺎﺿﻞ ـ ﻣﻴﺮاﺳﻤﺎﻋﻴﻞ رﺿﻮي ـ وﺣﻴﺪرﺿﺎ ﺳﻠﻴﻤﺎنﻓﺮ

ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ اﺣﻤﺪي ﻓﺮزﻧﺪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻦ

ﺑﺎ �ﺳ���ﺘﻨﺎ� ﺑﻪ ���ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎ��  9909978685300851ﺷ���ﻌﺒﻪ ��� ���ﮔﺎ� ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﺑﺨﺶ ﻧﻮﺑﺮ�� ﻓﻲﻣﺎﺑﻴﻦ ﺷﻤﺎ � ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻴﺪ� ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﻛﻪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ  1399/11/15ﺑﻪ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﻄﻌﻴﺖ �ﺳﻴﺪ� �ﺳ���ﺖ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻇﺮ� ﻣﺪ� ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻧﺸﺮ �ﮔﻬﻲ
ﺟﻬﺖ �ﺟﺮ�� ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼ� ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ ﻃﻼ� ﺷ���ﻤﺎ�� ﻳﻚ ﺳﺎ�� ��ﻗﻊ �� ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﺳﺘﻘﻼ��
ﺑﻴﻦ �ﺳ���ﺘﻘﻼ�  10 � 8ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ� ﻻ�� ﺑﻪ �ﻛﺮ �ﺳﺖ �� ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ﺣﻀﻮ� ﺷﻤﺎ
ﺻﻴﻐﻪ ﻃﻼ� ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ �� ���ﮔﺎ� ﺟﺎ�� � ﺛﺒﺖ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﻴﺪﻧﺼﻴﺮ ﭘﺮﭘﻨﭽﻲ )ﺻﺎﻟﺤﻲ(
ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﻃﻼق ﻳﻚ ﺳﺎوه

پنجشنبه  14اسفند 1399ـ  20رجب  1442ـ  4مارس  2021ـسال نود و پنجم ـشماره 27791

باش���د بانک بنا به درخواست دارنده چک می
تواند کس���ری مبلغ را از س���ایر حساب های
صادرکنن���ده چک در همان بانک پرداخت کند.
های الزم در مورد سازوکار
همچنین دستورالعمل
مسدودی حساب های فرد صادر کننده چک در
س���ایر بانک ها به میزان مبلغ چک هم به زودی
نهایی و ابالغ خواهد شد.
این مقام مس���ئول خاطر نشان کرد :نحوه
محاس���به و تعیین سقف اعتباری برای هر فرد
ترین
درخواست کننده دسته چک یکی از سخت
و مهمترین مراحل اجرایی این قانون است که این
موضوع هم به سرعت در دست بررسی است تا
با شناسایی و تدوین معیارها و ضوابط تعیین سقف
اعتباری افراد این بخش از قانون هم عملیاتی شود.
های پرداخت بانک
از سوی دیگر مدیراداره نظام
مرکزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری

سیما توضیحاتی را در مورد قانون جدید چک و
ویژگی های ظاهری آن ارائه کرد.
داود محمدبیگی گفت :از ابتدای سال 1400
گیرد ،فرمت
هایی که در اختیار مردم قرار می
چک
کند .این تغییرات به این
و قالب ش���ان تغییر می
های
ها را از چک
دلیل است که مردم این چک
های
قدیمی تشخیص دهند و تفکیک کنند .چک
های بسیار مهمی دارند و رنگ این
جدید ویژگی
های قدیمی متفاوت و
ها نس���بت به چک
چک
بنفش رنگ است.
های پرداخت بانک
به گفته مدیراداره نظام
های
ها اس���تفاده از درگاه
مرکزی ،یکی از روش
بانک خود مشتری مانند همراه بانک و اینترنت
توانند
بانک است .همچنین صادرکنندگان چک می
های پرداخت نس���بت به ثبت
از طریق برنامک
اطالعات چک در سامانه صیاد اقدام کند.

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت )ﻧﻮﺑﺖ دوم(
ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص آذرﻛﺎن ﺧﻮي
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  3406و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14003622260
ﺟﻬﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
و ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﻧﻮﺑﺖ دوم:

ﻧﻈﺮ ﺑﻪ �ﻳﻨﻜﻪ ﺟﻠﺴ���ﺎ� ﻧﻮﺑﺖ ��� ﻋﺎ�� ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� � ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
�� ﺗﺎ�ﻳﺦ  1399/12/13ﺗﺸ���ﻜﻴﻞ �ﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺮﺳﻴﺪ� ﺑﻪ ﺣﺪ ﻧﺼﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﺳﻤﻴﺖ
ﻧﻴﺎﻓﺖ .ﻟﺬ� ﻃﺒﻖ ﻣﺎ��  87ﻗﺎﻧﻮ� ﺗﺠﺎ�� ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� �ﻋﻮ�
ﻣﻲﺷ���ﻮ� ﻛﻪ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻧﻮﺑﺖ ��� �� ﺳﺎﻋﺖ  10ﻣﻮ��  �� 1399/12/25ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� � �� ﻫﻤﺎ� ﺗﺎ�ﻳﺦ �� ﺳ���ﺎﻋﺖ  �� 12ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ��
ﺑﻪﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻛﻪ �� ���� ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
اﻟﻒ ـ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده:
� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺗﻌﺪ�� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�
ب ـ دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده:
� �1ﻧﺘﺨﺎ� ﻣﺪﻳﺮ��
� �2ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��ﺳﺎ�
� �3ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�
ﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ آذرﻛﺎن ﺧﻮي

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت
ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﺷﻲ و ﺳﺮاﻣﻴﻚ زﻣﺮد ﺑﺎﻓﻖ
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  156و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10840017129

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� ﺳﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻛﺎﺷﻲ �
ﺳﺮ�ﻣﻴﻚ �ﻣﺮ� ﺑﺎﻓﻖ )ﺳ���ﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺗﺎ ��
ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻪ ��� ﺳﺎﻋﺖ 10ﺻﺒﺢ
��� ﺳﻪﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1399/12/26ﻣﺤﻞ ﻳ���ﺰ� � ﺑﻠﻮ�� ﻳﺰ�ﺑﺎ� �
ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺳﻌﻴﺪ � ﭘﻼ�  565ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ:
� .1ﺗﺨﺎ� ﺗﺼﻤﻴﻢ �� ﺧﺼﻮ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ
 .2ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺬﻛﻮ� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺷﻤﺎره 99/12/9022
ﺗﺎرﻳﺦ 99/11/15

1ـ ﻧﺎم ﻣﺰاﻳﺪه ﮔﺰار :ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﺠﺎ� ﺳﻴﻤﺎ� ﺻﻮﻓﻴﺎ�.
2ـ ﻣﻮﺿـﻮع ﻣﺰاﻳﺪه :ﻋﺒﺎ�� �ﺳ���ﺖ �� ﻓﺮ�� ﻣﻘﺪ��  6000ﺗﻦ ﺳ���ﻴﻤﺎ� ﭘﺮﺗﻠﻨﺪ  1/425ﻳﺎ ﺗﻴ���ﭗ �� ) 5000ﺗﻦ ﭘﺎﻛﺘﻲ
�  1000ﺗﻦ ﻓﻠﻪ( �  5000ﺗﻦ ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ ﻓﻠﻪ ﺑﺼﻮ�� ﺗﺤﻮﻳﻞ ��� ﻛﺎﻣﻴﻮ� �ﻳﺮ�ﻧﻲ �� ﻣﺮ� ﻧﻮ���� ﺟﻬﺖ ﺻﺎ���� ﺑﻪ ��ﻣﻨﺴﺘﺎ�.
3ـ ﻧﻮع و ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺷـﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳﺪه :ﻓﻴﺶ ���ﻳﺰ ﻧﻘﺪ� ﺑﻪ ﺣﺴ���ﺎ�  0200065786004ﺑﻪ ﺷ���ﻤﺎ�� ﺷ���ﺒﺎ�
 IR530110000000200065786004ﻧﺰ� ﺑﺎﻧﻚ ﺻﻨﻌﺖ � ﻣﻌﺪ� ﺷﻌﺒﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﺑﻪ ﻧﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎ� ﺻﻮﻓﻴﺎ� � ﻳﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ )ﺣﺪ�ﻗﻞ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ( ﺑﻌﻨﻮ�� ﺳﭙﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﺷﺮ� �ﻳﺮ:
 �3�1ﺳﭙﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺧﺮﻳﺪ ﻛﻠﻴﻨﻜﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ) 1/000/000/000ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎ��( �ﻳﺎ�.
 �3�2ﺳ���ﭙﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺧﺮﻳﺪ ﺳ���ﻴﻤﺎ� )ﭘﺎﻛﺘﻲ � ﻓﻠﻪ��( ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ ) 1/500/000/000ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎ�� � ﭘﺎﻧﺼﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮ�(
�ﻳﺎ�.
ﺗﺒﺼﺮه  :1ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� �� �ﻳﻦ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺮ�� ﻫﺮ ﻳﻚ �� ﻣﺤﺼﻮﻻ� ﻣﻮ�� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ � ﻳﺎ ﺑﺮ�� ﻫﺮ �� ﺑﻨﺪ ﺑﺎ
ﺳﭙﺮ�� ﺟﺪ�ﮔﺎﻧﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻗﻴﻤﺖ ���ﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 4ـ ﻣﺪت اﺟﺮاي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺰاﻳﺪه �� :ﺗﺎ�ﻳﺦ ﭘﺮ��ﺧﺖ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮ����� ﺑﻪ ﻣﺪ�  ��� 30ﻛﺎ��.
5ـ ﻧﺤﻮه درﻳﺎﻓﺖ اﺳـﻨﺎد ﻣﺰاﻳﺪه :ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮ�� ﺑﻪ �ﻣﻮ� ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎ� ﺻﻮﻓﻴﺎ� � ﻳﺎ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻳﺖ
�ﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ �� � www.soufiancement.comﻧﻠﻮ� ��ﻳﮕﺎ� �ﺳﻨﺎ� ﻣﺰ�ﻳﺪ�.
6ـ ﻣﻬﻠﺖ و ﻣﺤﻞ درﻳﺎﻓﺖ و ﺗﺤﻮﻳﻞ اﺳﻨﺎد و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ:
�� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸ���ﺎ� �ﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺪ� �� �� ��� 10ﻗﺎ� ����� ﺑﻪ ﻧﺸ���ﺎﻧﻲ :ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  33ﺟﺎ�� ﺗﺒﺮﻳﺰ � ﻣﺮﻧﺪ� �ﻣﻮ� ﺑﺎ��ﮔﺎﻧﻲ � ﭘﻴﻤﺎﻧﻬﺎ�
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﻤﺎ� ﺻﻮﻓﻴﺎ� ﺗﻠﻔﻦ �� � 041 � 42527156 :ﺗﻬﺮ�� ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻲ :ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺳﻬﺮ���� ﺷﻤﺎﻟﻲ� ﻛﻮﭼﻪ �ﻧﺪﻳﺸﻪ ��� )ﻗﺪ�(�
ﭘﻼ� �69ﻃﺒﻘﻪ ��� )ﺗﻠﻔﻦ (021 � 42147000 � 221 � 222 :ﺗﺤﻮﻳﻞ � �ﺳﻴﺪ �ﺧﺬ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
 7ـ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ� ���ﺋﻪ ﺷﺪ� ﺧﺎ�� �� ﻣﻮﻋﺪ ﻣﻘﺮ� ﺗﺮﺗﻴﺐ �ﺛﺮ ���� ﻧﺸﺪ� � ﺷﺮﻛﺖ �� �� ﻳﺎ ﻗﺒﻮ� ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ﻣﺨﺘﺎ�
�ﺳﺖ.
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم ﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت ﺳﻴﻤﺎن ﺻﻮﻓﻴﺎن

های مختلف
دو روز آینده هم قرارگاه عملیاتی و هم کمیته
کنند ولی این موضوع هنوز
ستاد این موضوع را بررسی می
گیری نشده است.
در ستاد ملی بحث و تصمیم
وی اضافه کرد :قرار اس���ت که امروز س���اعت ۴
بعدازظهر جلس���ه روس���ای کمیته ها را با آقای رئیس
جمهوری داشته باشیم و یکی از موضوعات بحث ما هم
مان را روز شنبه
بندی
همین مساله است که انشااهلل جمع
کنیم.
صبح در ستاد ملی بحث می
توانند
واعظی در پاسخ به اینکه اعالم شده مردم می
در ایام نوروز به شهرهایی که آبی است ،سفر کنند ،اظهار
داش���ت :این حرف شما کامال صحیح است .دلیل اینکه
توانند سفر بروند ولی
چرا مردم با خودرو شخصی نمی
توانند به سفر بروند ،این است که
با خودرو عمومی می
خرید
وقتی شما برای هواپیما ،قطار و اتوبوس بلیت می
باید مطمئن باشید که جزو کسانی نیستید که مبتال هستید.
کنند و
گیرند و چک می
در آنجا ابتدا کدملی شما را می
کنند.
بعد برای شما بلیت صادر می
وی درباره بح���ث تنظیم بازار درباره اقالم مرغ و
جمهوری در
روغن در جلسه دولت اظهار داشت :رئیس
های
جلس���ه دولت پیرامون موضوع اجناس و نیازمندی
روزم���ره مردم برای ایام عید و همچنین خریدهایی که
ش���ود ،صحبت کردند و هم با توجه
برای عید انجام می
شویم ایشان
به اینکه ما به ماه مبارک رمضان نزدیک می
دستورالعملی برای دو وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت
ارائه کردند ،برای اینکه با دقت بیشتر و اولویت به این
های آینده یک بار
موضوع بپردازند .و احتماال ما تا هفته
دیگر هم این موضوع را در جلسه ستاد اقتصادی دولت
مورد بحث قرار خواهیم داد.
رئی���س دفتر رئیس جمهوری درباره اینکه ارزیابی
دولت از رفتار دولت بایدن که با توجه به باز بودن مسیر
ها ندارد و برای تصویب
دیپلماسی ،اعتقادی به لغو تحریم
کند و
قطعنامه ضد ایران در ش���ورای حکام تالش می
انتصاب آقای رابرت مالی اظهار داشت :اینکه رابرت مالی
نماینده ویژه دولت آمریکا بخواهد درباره تحریم جدید
گیری کند ،امکانپذیر نیست .ولی به طورکلی
ایران تصمیم
کند که در آمریکا مسئولین چه کسانی
برای ما تفاوتی نمی
باشند و عمل اینها برای ما مهم است.
وی با بیان اینکه موضع ما در ارتباط با برجام مشخص
خواهند
اند که می
است ،اظهار داشت :خود اینها اعالم کرده
های برجامی را بردارند .لذا
به برجام بازگردند و تحریم
ترین صحبت ما این است که آنچه
االن مهمترین و شفاف
اید ،عمل کنید؛ در مقابل ،ما
را ک���ه خودتان اعالم کرده
هم آنچه را که باید در چارچوب تعهدات خود در قبال
اند
برجام عمل کنیم ،به انجام می رسانیم .آنها عنوان کرده
ک���ه این کار به مقداری زمان احتیاج دارد و ما هم روی
ایم.
موضع صریح خودمان ایستاده

مجوز ترخیص کاالهای گروه  27تا پایان سال صادر می شود

تمهیداتی اندیشیده شد تا گروه
کاالیی  27که دارای ثبت سفارش و
منشا ارز هستند ،مجوز ورود به کشور
را تا پایان سال دریافت کنند.
لوازم آرایشی و بهداشتی ،لوازم
التحریر ،سیستم تهویه هوا ،کیسه فیلتر
صنعتی ،پارچه رومبلی ،ماشین آالت
راهس���ازی ،وسایل ورزشی ،وسایل
جانبی ل���وازم خانگی ،تجهیزات و
لباس ایمنی ،می���وه موز و کمپوت
آناناس برخی از کاالهایی هستند که در
قالب گروه  ۲۷در گمرک مانده و این
دستگاه اخیرا نسبت به فاسد ومتروکه
شدن آن هشدارداده بود.
به گزارش ش���اتا ،عباس قبادی
معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺷﺮﻛﺖ ﺳﭙﺎﻓﻴﻞ ) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم (
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  13087 :ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10861686702 :

در ارتباط تصویری با برنامه سه شنبه
شب شبکه خبر افزود :کاالهای گروه
 27رقم���ی کمتر از  50میلیون دالر
هس���تند که در مقابل  32میلیارد دالر
واردات ،رقم کوچکی است.
ها و
وی ادام���ه داد :البته تحریم
مسایلارزیمشکالتیرابرایمجموعه
واردات و ترخیص کاال به وجود آورد
که با تدابیر اندیشیده شده توسط ستاد
اقتص���ادی دولت ،بخش عمده ای از
کاالهای مانده در گمرکات به سرعت
ترخیص شد.معاون بازرگانی داخلی
وزارت صنعت با اش���اره به اینکه در
 ۱۱ماهه امسال بالغ بر  ۲۰میلیون تن
کاال ب���ه ارزش تقریبی  ۳۲میلیاررد
دالر وارد کش���ور شده است ،گفت:

واردات کاال در کش���ور مشمول یک
سری ضوابط و مقررات است و باید
ثبت سفارش انجام شود ،تأمین ارز و
منشأ ارز صورت بگیرد و موضوعات
پولشویی و موضوعات مختلف دیگر
مشخص شود.
وی با اشاره به اینکه آنچه تکلیف
وزارت صنعت است ،کامال ایفا شده و
رود که
از اینجا به بعد کار به سمتی می
کاال به کشور وارد شود ،ادامه داد :نباید
به گونه ای عمل کنیم که کشور را در
یک فشار ارزی قرار دهیم و کاالهای
اساسی که االن در بنادر هستند را کنار
بگذاری���م و روی کمتر از  50میلیون
دالر کاالی غیر ضروری تمرکز کنیم و
مشکالت آن را بر طرف کنیم.

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮي اﻳﺮان
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره  238166و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10861329542

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� � ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷ���ﺮﻛﺖ �ﻋﻮ� ﺑﻌﻤ���ﻞ ﻣﻰ �ﻳﺪ ﻛﻪ ��
ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﻣﻮ��  1399/12/28ﺳ���ﺎﻋﺖ  �� 09:00ﻣﺮﻛﺰ �ﺻﻠﻰ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻪ ���� ﺗﻬﺮ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺳ���ﻤﻴﻪ ﭼﻬﺎ� ��� ﻓﺮﺻﺖ ﺳ���ﺎﺧﺘﻤﺎ�  129ﻃﺒﻘﻪ  7ﺷﻤﺎ��  25ﻛﺪ ﭘﺴﺘﻰ :
 1581737969ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ .
دﺳـﺘﻮر ﺟﻠﺴـﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده  -1 :ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� �� ﺧﺼﻮ� ﻓﺮ�� ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ
ﺻﻮ�� ﻳﻜﺠﺎ � ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮ�� ﻓﺮ�� �ﻣﻮ�� ﻏﻴﺮ ﻣﻨﻘﻮ� � ﻣﺎﺷ���ﻴﻦ �ﻻ� ﺑﺼﻮ�� ﺟﺪ�ﮔﺎﻧﻪ  -2ﺑﺮ�ﺳ���ﻰ
�ﺧﺮﻳﻦ �ﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ � ﺳﻬﺎﻣﺪ���� � ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ� �� �ﻣﻮ� ��ﺧﻠﻰ � ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﺟﻬﺖ ﺳﺎ� ﺟﺪﻳﺪ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳ���ﻬﺎ� �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻛﻪ �� ﺳ���ﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ﻣ���ﻮ��  �� 99/12/24ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮ�� � ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻛﺘﺮ
ﺑﻬﺸﺘﻲ � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺳﺮ�ﻓﺮ�� � ﻛﻮﭼﻪ ﻫﻔﺘﻢ� ﺷﻤﺎ��  �24ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻴﺪ.
دﺳـﺘﻮر ﺟﻠﺴـﻪ� �1 :ﺳ���ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺣﺴ���ﺎﺑﺮ� ﻣﺴ���ﺘﻘﻞ � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 �2ﺑﺮ�ﺳ���ﻲ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺣﺴﺎ� ﺳ���ﻮ� � �ﻳﺎ� � ﺻﻮ��ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎ� 98� 97 � 96 � 95
� � 3ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��ﺳﻴﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ  �4ﺗﻌﻴﻴﻦ ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ� � �5ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺗﻌﻴﻴﻦ
ﺳﻤﺖ �ﻧﺎ� � ﻧﺤﻮ� ﺣﻖ �ﻣﻀﺎ�
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻣﺎن اﻳﺮان )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  12365ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10100479166

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮقاﻟﻌﺎده ﺷﺮﻛﺖ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮي اﻳﺮان
)ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص( ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 238166
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10861329542

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻣﺎ� �ﻳﺮ�� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( ﺑﺎ �ﻋﺎﻳﺖ ﻣﻔﺎ� ﻣﻮ�� 102 � 99
ﻗﺎﻧﻮ� �ﺻﻼ� ﻗﺴﻤﺘﻲ �� ﻗﺎﻧﻮ� ﺗﺠﺎ�� � �ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺷﺮﻛﺖ� ﺟﻬﺖ ﺣﻀﻮ� �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
ﻛﻪ ��� ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ��� ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1399/12/24ﻣﺤﻞ �ﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺎ�� ﺗﺨﺼﺼﻲ ﭘﺎﻳﺎ ﺳﺎﻣﺎ�
ﭘﺎ�� ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ��� ﺑﺰ�ﮔﺮ�� �ﺳﺎﻟﺖ� ﻧﺮﺳﻴﺪ� ﺑﻪ ﺑﺰ�ﮔﺮ�� �ﻓﺮﻳﻘﺎ� ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﻣﺮﻛﺰ� ﺑﻨﻴﺎ� ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎ�� ﻃﺒﻘﻪ
�ﻫﻢ ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲﮔﺮ��� �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ �1 :ﻧﻘﻞ � �ﻧﺘﻘﺎ� ﺳﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ  �2ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺎﻣﺎن اﻳﺮان

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ �ﻋﻮ� ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻛﻪ �� ﺳ���ﺎﻋﺖ  8ﺻﺒﺢ ﻣﻮ��  �� 99/12/24ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮ�� � ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸ���ﺘﻲ �
ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺳﺮ�ﻓﺮ�� � ﻛﻮﭼﻪ ﻫﻔﺘﻢ� ﺷﻤﺎ��  �24ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻴﺪ.
دﺳـﺘﻮر ﺟﻠﺴـﻪ �1 :ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪ�� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � �ﺻ���ﻼ� ﻣﺎ�� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ��
�ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه

اﻃﻼﻋﻴﻪدﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي
ﺑﻄﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﻛﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﻮم اﻟﻤﻬﺪي ) ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎم(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 78748
ﺑ���ﻪ �ﮔﺎﻫﻰ ﻋﻤﻮ� ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﮔﺮ�ﻣﻰ ﻣﻰ �ﺳ���ﺎﻧﺪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻋﺎ�� ﺑﻄﻮ� ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� ﺷ���ﺮﻛﺖ �ﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮ� �ﻟﻤﻬﺪ�
) ﺳ���ﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎ�( ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺛﺒﺖ  ��� 78748ﺳ���ﺎﻋﺖ ��� 11:00
ﭼﻬﺎ�ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣ���ﻮ��  ��99/12/27ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮ�� ﺑﻠ���ﻮ�� ﻣﻴﺮ��ﻣﺎ� �
ﻧﺒﺶ ﻛﻮﭼﻪ ﻛﺠﻮ� ﭘﻼ�  231ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮ�.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
� -1ﺳ���ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� �� ﺧﺼﻮ� ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺳ���ﺎ� ﻣﺎﻟﻰ
ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ . 1398/12/29
� -2ﺳ���ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﺣﺴﺎﺑﺮ� ﻣﺴﺘﻘﻞ � ﺑﺎ��ﺳﻰ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ �� ﺧﺼﻮ�
ﺻﻮ�ﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ . 1398/12/29
 -3ﺑﺮ�ﺳ���ﻰ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺻﻮ�ﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ
 � 1398/12/29ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� �� ﺧﺼﻮ� ﺳﻮ� ﺗﻘﺴﻴﻤﻰ.
� -4ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ� ﺑﺮ�� ��� �ﮔﻬﻰ ﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ.
 -5ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎ��� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� � ﺣﻖ ﺣﻀﻮ� �ﻋﻀﺎ� ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ
ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� � �� ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﮔﺮ�ﻣﻰ � ﻳﺎ �ﻛﻼ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ �ﻧﺎ� �ﻋﻮ�
ﻣﻰ ﺷﻮ� ﺑﺎ �� �ﺳﺖ ��ﺷﺘﻦ �ﻛﺎﻟﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﺑﺮ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ � �ﺻﻞ
� ﻛﭙﻰ ﻛﺎ�� ﻣﻠﻰ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه
ﺷﺮﻛﺖ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻮم اﻟﻤﻬﺪي ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم (

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻄﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﺪر
اﻳﺮاﻧﻴﺎن )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  400821و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 10320512754

ALMAHDI ALUMINIUM CO.

آﮔﻬﻲ ﻣﺰاﻳﺪه اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ
ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﺮوﻧﺪه اﺟﺮاﺋﻲ ﻛﻼﺳﻪ 9902778

ﻳﻚ �ﺳﺘﮕﺎ� �ﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺳﻮ��� ﭘﺮ�ﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� �ﻧﺘﻈﺎﻣﻲ � 46 � 553ﻳﺮ��  17ﺗﻴﭗ NKR55
ﻣﺪ�  1383ﺑﻪ �ﻧﮓ ﺳ���ﻔﻴﺪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭼﻬﺎ� ﻧﻔﺮ ﭼﻬﺎ� ﺳﻴﻠﻨﺪ� ﻧﻮ� ﺳﻮﺧﺖ ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ �� ﻣﺤﻮ�
ﭼﻬﺎ� ﭼﺮ� ﺷﻤﺎ�� ﻣﻮﺗﻮ�  01013144ﺷﻤﺎ�� ﺷﺎﺳﻲ � 393765ﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮ���� :ﺗﺎ� � ﺑﺪﻧﻪ:
���� �ﻧﮓ �ﺛﺎ� ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ �� ﻃﺮﻓﻴﻦ � ﻛﻒ ﺻﻨﺪ�� ﻋﻘﺐ � ﭼﺮ�� ﻋﻘﺐ ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺷﻜﺴﺘﻪ
ﻣﻮﺗﻮ� ﺧﺎﻣﻮ� ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺷﻴﺸﻪﻫﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺳﭙﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﻢ �ﻳﻨﻪ � ﺑﺮ�ﭘﺎﻛﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﺳﺎﻟﻢ ﺻﻨﺪﻟﻲ � ﺟﻠﻮ ��ﺷﺒﻮ�� ���� ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮ� ���� ﻻﺳﺘﻴﻚﻫﺎ �� 70ﺻﺪ ﭼﺮ��ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻟﻢ
ﺟﻚ � ��ﭘﺎ� ���� �ﺻﺎﻟﺖ ���� ﻗﺎﺑﻞ ﺳ���ﺮ�ﻳﺲ�ﻫﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮ��� ����� �� ﮔﺎﻧﻪ �ﺳﺘﻲ
ﻣﻲﺑﺎﺷ���ﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻮ� ﺣﺴﻴﻦ �ﺳﻤﻌﻴﻞ ﻛﺎﺷﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮ ﻛﺎ�ﺷﻨﺎ� �ﺳﻤﻲ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ
� 360/000/000ﻳﺎ� ���ﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪ�� �� ﺳﺎﻋﺖ � 9ﻟﻲ  ��� 12ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� �� 1399/12/23
����� �ﺟﺮ�� �ﺳﻨﺎ� �ﺳﻤﻲ ���ﻣﻴﻪ � ��ﻗﻊ �� ���ﻣﻴﻪ � ﻓﻠﻜﻪ ﺧﻴﺮﻳﻦ ����� �ﺟﺮ�� �ﺳﻨﺎ� �ﺳﻤﻲ
���ﻣﻴﻪ �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﻓﺮ�� ﻣﻲ�ﺳ���ﺪ .ﻣﺰ�ﻳﺪ� �� ﻣﺒﻠﻎ � 360/000/000ﻳﺎ� ﺷﺮ�� � ﺑﻪ
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﻴﺸ���ﻨﻬﺎ�� ﻧﻘﺪ� � ﻓﺮ�ﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮ� ﺷﺮﻛﺖ �� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻣﻨﻮ� ﺑﻪ ﭘﺮ��ﺧﺖ ��
��ﺻﺪ �� ﻣﺒﻠﻎ ﭘﺎﻳﻪ ﻛﺎ�ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺳﭙﺮ�� ﺛﺒﺖ � ﺣﻀﻮ� ﺧﺮﻳﺪ�� ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �� ��
ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ .ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻣﻜﻠﻒ �ﺳﺖ ﻣﺎﺑﻪ�ﻟﺘﻔﺎ�� ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮ�� �� ﻇﺮ� ﻣﺪ� ﭘﻨﺞ ���
�� ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺻﻨﺪ�� ﺛﺒﺖ ﺗﻮ�ﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﺪ � �� ﺻﻮ�ﺗﻲﻛﻪ ﻇﺮ� ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮ� ﻣﺎﻧﺪ�
ﻓﺮ�� �� ﺑﻪ ﺣﺴﺎ� ﺳ���ﭙﺮ�� ﺛﺒﺖ ���ﻳﺰ ﻧﻜﻨﺪ� ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮ� ﻗﺎﺑﻞ �ﺳﺘﺮ��� ﻧﺒﻮ�� � ﺑﻪ ﺣﺴﺎ�
ﺧﺰ�ﻧﻪ ���ﻳﺰ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ� �� .ﻳﻦ ﺻﻮ��� ﻋﻤﻠﻴﺎ� ﻓﺮ�� �� ��ﺟﻪ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﺎﻗﻂ � ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺗﺠﺪﻳﺪ
ﻣﻲﮔﺮ�� .ﻻ�� ﺑﻪ �ﻛﺮ �ﺳﺖ ﭘﺮ��ﺧﺖ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ��� ﺑﺮ�� ﮔﺎ� �ﻋﻢ �� ﺣﻖ �ﻧﺸﻌﺎ� �
ﻳﺎ ﺣﻖ �ﺷﺘﺮ�� � ﻣﺼﺮ� �� ﺻﻮ�ﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﻮ�� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ����� �ﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ � ﻧﻴﺰ ﺑﺪﻫﻲﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ
� ﻋﻮ��� ﺷ���ﻬﺮ���� � ﻏﻴﺮ� ﺗﺎ ﺗﺎ�ﻳﺦ ﻣﺰ�ﻳﺪ� �ﻋﻢ �� �ﻳﻨﻜﻪ �ﻗﻢ ﻗﻄﻌﻲ �� ﻣﻌﻠﻮ� ﺷﺪ� ﻳﺎ ﻧﺸﺪ�
ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� �ﺳﺖ � ﻧﻴﺰ �� ﺻﻮ�� �ﺟﻮ� ﻣﺎ���� �ﺟﻮ� ﭘﺮ��ﺧﺘﻲ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎ�
ﻓﻮ� �� ﻣﺤﻞ ﻣﺎ��� ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻣﺴ���ﺘﺮ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ � ﻧﻴﻢ ﻋﺸﺮ � ﺣﻖ ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﻧﻘﺪ� � �ﺻﻮ�
ﻣﻲﮔﺮ�� ﺿﻤﻨﺎ� ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ��� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ﺗﻌﻄﻴﻞ �ﺳﻤﻲ ﮔﺮ��� ﻣﺰ�ﻳﺪ� ��� ����� ﺑﻌﺪ �� ﺗﻌﻄﻴﻠﻲ ��
ﻫﻤﺎ� ﺳﺎﻋﺖ � ﻣﻜﺎ� ﻣﻘﺮ� ﺑﺮﮔﺰ�� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
از ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اداره اﺟﺮاي اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ اروﻣﻴﻪ
ﭘﺮﻳﺴﺎ ـ ﮔﻬﺮﻧﮋاد ـ ﺟﻌﻔﺮ ﻓﻴﻀﻲ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧ���ﻲ �ﻧﻬﺎ �ﻋﻮ� ﺑﻌﻤﻞ
ﻣﻲ�ﻳﺪ �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻄﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ
ﺗﺎﻣﻴﻦ � ﭘﺸ���ﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎ� ﺗﻨﺪ� �ﻳﺮ�ﻧﻴﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎ�( ﻛﻪ ��� ﺳﺎﻋﺖ
 ��� 9ﺳﻪﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  1399/12/26ﺑﻪ ﻧﺸ���ﺎﻧﻲ :ﺗﻬ���ﺮ�� � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺧﺎﻟﺪ
�ﺳﻼﻣﺒﻮﻟﻲ ﺟﻨﺐ ﭘﺎ�� ﺳ���ﺎﻋﻲ ﭘﻼ�  84ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﺗﺎﻳﺪ��ﺗﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ
ﺳﺎﻟﻦ �ﺟﺘﻤﺎﻋﺎ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﺎﻳﺪ��ﺗﺮ ﺧﺎ��ﻣﻴﺎﻧﻪ )ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎﻳﺪ��ﺗﺮ ﺧﺎ��ﻣﻴﺎﻧﻪ(
ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲﮔﺮ�� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
� �1ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�
 �2ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ��� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� �ﺳﺖ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻨﺪر اﻳﺮاﻧﻴﺎن
آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺧﻮارزﻣﻰ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ  131722ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10101750182
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳ����ﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬ��� ﺧﻮ���ﻣﻰ
)ﺳ����ﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎ�( ��� ﺳﺎﻋﺖ  8:30ﺻﺒﺢ ��� ��ﺷ����ﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� 1399/12/25
�� ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﺷ����ﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ﺗﻬﺮ��� ﺳ����ﻌﺎ�� �ﺑﺎ�� ﺑﻠﻮ�� ﻓﺮﻫﻨﮓ�
ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎ�  24ﺷﺮﻗﻰ� ﭘﻼ�  �18ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﺷﻮ�.
�ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ�:
* ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� �� ﺧﺼﻮ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ.
* ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ �ﺳﺘﺤﻀﺎ� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﻣﻰ �ﺳ���ﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ �ﺑﻼﻏﻴﻪ ﻫﺎ� ﺳﺘﺎ� ﻣﻠﻰ
ﻣﺒﺎ��� ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎ�� ﻛﺮ�ﻧﺎ � ﺳ���ﺎ�ﻣﺎ� ﺑﻮ�� � ����� ﺑﻬﺎ��� � �� ��ﺳ���ﺘﺎ� �ﻋﺎﻳﺖ
�ﺻﻮ� ﺑﻬﺪ�ﺷ���ﺖ � ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ�� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ��
ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺻﺮﻓﺎ� ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  15ﻧﻔﺮ �� �ﺷﺨﺎ� ﺣﻘﻴﻘﻰ ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ � ﻛﺴﺐ
ﺣﺪ ﻧﺼﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻻ�� ﺑﺮ�� �ﺳ���ﻤﻴﺖ ﺟﻠﺴ���ﻪ ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻰ ﮔﺮ��� ﻟﺬ� ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ
ﺑﻪ ﻣﺤﺪ��ﻳﺖ �ﻋﻤﺎ� ﺷ���ﺪ�� ﻫﻤﺰﻣﺎ� ﺑﺎ ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ���
ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﮕﺎ� �ﻃﻼ� �ﺳﺎﻧﻰ �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ) (www.kharazmi.irﺑﻪ ﺻﻮ�� �ﻧﻼﻳﻦ �� ﻣﺠﻤﻊ ﻓﻮ� ﺣﻀﻮ� ﻳﺎﺑﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺴﺘﺪﻋﻰ �ﺳ���ﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪ��ﻳﺖﻫﺎ� �ﻋﻤﺎ� ﺷﺪ� ﺑﺮ�� ﻛﻨﺘﺮ�
�ﻳﺮ�� ﻛﺮ�ﻧﺎ� ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﻰ ﻳﻚ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﺑﺮ��
ﺣﻀﻮ� �� ﻣﺠﻤﻊ �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ� �� ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ
�ﻧﻬﺎ �ﻋﻮ� ﻣﻰ ﺷ���ﻮ� ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮ� �ﺧﺬ ﺑﺮﮔﻪ ���� � ﺣﻀﻮ� �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﺑﺎ ﻫﻤﺮ�� ��ﺷﺘﻦ ﻣﺪ��� ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺳﻬﺎ� ﻳﺎ ﻣﺴﺘﻨﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ� /ﻛﺎﻟﺖ/
�ﻻﻳﺖ /ﻗﻴﻤﻮﻣﻴﺖ � ﻛﺎ�� ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻰ ﻣﻌﺘﺒﺮ �� ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ �� ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰ���
ﻣﺠﻤﻊ )���� ﻓﻮ� �ﻟﺬﻛﺮ( ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�� �� .1ﺳ����ﺘﺎ� �ﻋﺎﻳﺖ �ﺻﻮ� ﺑﻬﺪ�ﺷﺘﻰ � ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮ� �� ﺷﻴﻮ� ﺑﻴﻤﺎ��
ﻛﺮ�ﻧﺎ� ﭘﺬﻳﺮ�ﻳﻰ �� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� �� ﻣﺠﻤﻊ ﻧﺨﻮ�ﻫﻴﻢ ��ﺷﺖ � ﺗﻮ�ﻳﻊ ﮔﺰ���
ﺻﺮﻓﺎ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻛﺪ�� �ﻧﺠﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ.
 .2ﺷ����ﻤﺎ�� ﺗﻠﻔﻦﻫﺎ� � ����� 88680268-88680772ﻣﻮ� ﺳ����ﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ
�� ﺳﺎﻋﺎ� ����� �ﻣﺎ�� ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻰ ﺑﻪ ﺳﻮ�ﻻ� ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� �ﺳﺖ.

ﻫﻴﺎت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬارى ﺧﻮارزﻣﻰ)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(

نفت  ،طال  ،سكه و ارز
بازار جهاني

هر بشكه نفت سبك آمريكا (وست تگزاس)
هر بشكه نفت درياي شمال (برنت)
متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك
هر بشکه نفت سنگین ایران
هر اونس ( 31/1گرم) طال

بازار داخلي

سكه طال طرح قديم (به وزن  8/13گرم)
سكه طال طرح جديد (به وزن  8/13گرم)
نيم سكه طال (به وزن 4/06گرم)
ربع سكه طال (به وزن  2/03گرم)
سكه يك گرمي
هر گرم طالي  18عيار (بدون مزد ساخت)
دالر آمريكا(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
دالر آمريكا(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)
دالر آمريكا(نرخ صرافی دارای مجوز بانک مرکزی)
دالر آمريكا(نرخ صرافی آزاد)
يورو(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
يورو(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)
يورو(نرخ صرافی دارای مجوز بانک مرکزی)
يورو (نرخ صرافی آزاد)
پوند انگلستان(نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
پوند انگلستان(سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)
پوند انگلستان(نرخ صرافی دارای مجوز بانک مرکزی)
پوند انگلستان (نرخ صرافی آزاد)
درهم امارات (نرخ سيستم بانكي براي کاالهای اساسی)
درهم امارات (سامانه سنا  -میانگین بازار ثانویه و بازار آزاد)
درهم امارات (نرخ صرافی دارای مجوز بانک مرکزی)
درهم امارات (نرخ صرافی آزاد)

4

 60/71دالر
 63/54دالر
 61/97دالر
 60/12دالر
 1712/94دالر

 10681000تومان
 11035000تومان
 6380000تومان
 3985000تومان
 2317000تومان
 1062200تومان
 4200تومان
 24488/4تومان
 24675تومان
 25000تومان
 5076/2تومان
 29210/2تومان
 29796تومان
 30000تومان
 5864/4تومان
 35400تومان
 35608تومان
 35650تومان
 1143/7تومان
 6818/6تومان
 6981تومان
 7000تومان

واگذاری قیمتگذاری  ۴۰درصد خودروها
به هیات مدیره خودروسازان

مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صنعت برخی جزئیات بسته جهش
تولید صنعت خودرو را اعالم کرد.
شود از سال آینده
سهیل معمارباشی در گفتگو با ایلنا درباره اینکه گفته می
گذاری خودرو آزاد خواهد شد ،اظهار داشت :بسته جهش تولید توسط
قیمت
وزارت صنعت با مدیریت ایدرو تهیه شده که در آن مشخص شده که ساخت
داخلی خودروها ،تامین منابع مالی خودروها و تس���هیالت باید با چه روندی
باشد .البته این بسته به بازار هم پرداخته و از طرف دیگر الزامات جهش تولید
درصنعت خودرو بررسی شده است.وی با اشاره به اینکه طبق این برنامه افزایش
تولید  50درصدی طی شش ماه از زمان شروع اجرای این بسته باید در صنعت
خودروسازی رخ دهد ،افزود :پیشنهادی که در بسته جهش تولید مطرح شده این
است که خودروهایی که مورد نیاز و پسند عامه مردم است ،طبق روال سابق
گذاری شوند ولی برای خودروهایی که قیمت باالتر و مشتریان خاصی
قیمت
ش���وند ،اجازه داده ش���ود که هیات مدیره
تری تولید می
دارند و در تیراژ پایین
ها ،این خودروها
خودروس���ازان بر اساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت
ها
گذاری کرده و بر اساس آن بفروشند.وی خاطرنشان کرد :طبق بررسی
راقیمت
شود.
ش قیمت گذاری می
 30تا  40درصد خودروها مشمول این رو 

رئیس جمهوری:قیمت هیچ کاالیی بدون
هماهنگی با ستاد اقتصادی افزایش نیابد

رئیس جمهوری به وزیران صنعت  ،معدن و تجارت و جهاد کشاورزی
تاکید کرد که حق افزایش قیمت هیچ کاالیی را بدون هماهنگی با س���تاد
اقتصادی ندارند .حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی خطاب به علیرضا
رزم حسینی و دکتر کاظم خاوازی نوشت « :در این روزهای نزدیک به عید
نوروز و ماه مبارک رمضان و با توجه به شرایط بسیار سخت معیشت مردم،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی ،حق افزایش قیمت
هیچ کاالیی را بدون هماهنگی با ستاد اقتصادی ندارند».دستور دکتر روحانی
از سوی دکتر محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری به وزیران صمت و
جهاد کشاورزی ابالغ شده است.

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎدى ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺷﺮﻛﺖ روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻰ ﺷﻴﺮاز)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم(
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 98052 :ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ10530045403 :

ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ��ﻏﻦ
ﻧﺒﺎﺗﻰ ﺷﻴﺮ�� )ﺳ���ﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎ�( ��� ﺳﺎﻋﺖ  ��� 10ﭼﻬﺎ�ﺷﻨﺒﻪ 1399/12/27
�� ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷ���ﺮﻛﺖ ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ��� ﺧﻴﺎﺑ���ﺎ� ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎ� ﻓﺮ�ﻫﺎﻧﻰ� ﻧﺒﺶ
ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻓﺠﺮ� ﺷ���ﻤﺎ��  65ﺗﺸ���ﻜﻴﻞ ﻣﻴﮕﺮ�� �� .ﻋﻤﻮ� ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� �ﻋﻮ�
ﻣﻰﺷﻮ� �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺰﺑﻮ� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
-1ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ�
-2ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﺖ �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�
�-3ﺳﻴﺪﮔﻰ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ�� � ﺻﻮ�ﺗﻬﺎ� ﻣﺎﻟﻰ ﻣﻨﺘﻬﻰ ﺑﻪ �ﺳﻔﻨﺪ 1398
-4ﺗﻌﻴﻴﻦ �ﺿﻌﻴﺖ ﺣﻖ �ﻣﻀﺎ�
�-5ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� �ﺻﻠﻰ � ﻋﻠﻰ �ﻟﺒﺪ�
�-6ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�
ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه

آﮔﻬﻲ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎدي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﺑﻞ اﻓﺰار ﻧﻮرﻳﻦ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(
ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 1952
ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻲ 14000037306

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻛﺎﺑﻞ �ﻓ���ﺰ�� ﻧﻮ�ﻳﻦ
)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎ�(�ﻋﻮ�ﺑﻌﻤﻞﻣﻲ������ﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎ��ﺑﻪﻃﻮ�ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
ﻛﻪ �� ﺳ���ﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ��� ��ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1399/12/25ﻣﺤﻞ �ﻓﺘﺮ
ﻣﺮﻛﺰ� ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ�� � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺧﺮﻣﺸ���ﻬﺮ � ﺷ���ﻤﺎ��  64ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲﮔﺮ���
ﺣﻀﻮ� ﺑﻬﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ:
 �1ﺗﻌﻴﻴﻦ �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�
 �2ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
 �3ﺳ���ﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��
ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﻛﺎﺑﻞ اﻓﺰار ﻧﻮرﻳﻦ )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺧﺎص(

آﮔﻬﻰ دﻋﻮت ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده
ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮوه ﺑﻬﻤﻦ )ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم (
ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ﺛﺒﺖ 3939
و ﺷﻨﺎﺳﻪ ﻣﻠﻰ 10100231402

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ�� �ﻛﻴﻞ ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﻬﻢ
ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮ�� ﺑﻬﻤﻦ)ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎ�( �ﻋﻮ� ﻣﻰ ﺷ���ﻮ� ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤ�ﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ
ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ��ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� ﻛﻪ ��� ﺳﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ��� ��ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� ��99/12/25
ﻣﺤﻞ ﺗﻬﺮ��� ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﻓﺘﺢ) ﺟﺎ�� ﻗﺪﻳﻢ ﻛﺮ�(� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  �16ﺳﺎﻟﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺷﺮﻛﺖ
ﺑﻬﻤﻦ ﻣﻮﺗﻮ� ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻰ ﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻬﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ .
دﺳﺘﻮر ﺟﻠﺴﻪ :
� -1ﺳ���ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ� � �ﻇﻬﺎ� ﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﺷﺮﻛﺖ
�� ﺧﺼﻮ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
 -2ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮ� �� ﺧﺼﻮ� �ﻓﺰ�ﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
� -3ﺻﻼ� ﻣﻔﺎ� ﻣﺎ�� � 7ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ �� ﺧﺼﻮ� ﻣﻴﺰ�� ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ � ﺗﻌﺪ�� ﺳﻬﺎ�
 -4ﺳ���ﺎﻳﺮ ﻣ���ﻮ���� ﻛ���ﻪ ﺗﺼﻤﻴ���ﻢ ﮔﻴ���ﺮ� ��ﺟ���ﻊ ﺑ���ﻪ �� �� ﺻﻼﺣﻴﺖ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻰ ﻓﻮ� �ﻟﻌﺎ�� ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ :
ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� :ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ �ﺳﺘﺤﻀﺎ� ﻣﻰ �ﺳﺎﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮ� ﺑﻴﻤﺎ��
ﻛﺮ�ﻧﺎ � �� ﺟﻬﺖ �ﺟﺮ�� �ﻟﺰ�ﻣﺎ� ﻧﺎﻣﻪ �ﺑﻼﻏﻰ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��  104/31ﻣﻮ�� 98/12/20
ﺳ���ﺘﺎ� ﻣﻠﻰ ﻣﺒﺎ��� ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎ�� ﻛﺮ�ﻧﺎ� �ﻣﻜﺎ� ﺣﻀﻮ� ﻓﻴﺰﻳﻜﻰ ﺑﺮ�� ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ��
ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺟﻬﺖ  15ﻧﻔﺮ ) ﺷ���ﺨﺺ ﺣﻘﻴﻘﻰ � ﻳﺎ ﺣﻘﻮﻗﻰ ( ﻣﻘﺪ��
ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .ﻟﺬ� �� ﺷﻤﺎ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ�� ﮔﺮ�ﻣﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰ ﺷﻮ� ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪ� �ﻧﻼﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ �� ﻃﺮﻳﻖ ﺳ���ﺎﻳﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻰ ��� �Www.Bahman.irﺋﻪ ﭘﺮﺳﺶ �
ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ�� �� ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎ� ﻛﻮﺗﺎ� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� 10000088700048ﻣﺎ �� ��
ﺑﺮﮔﺰ��� ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻳﺎ�� ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ.
* ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑ���ﻪ ﻣﺎ��  99ﻻﻳﺤﻪ �ﺻﻼﺣﻰ ﻗﺴ���ﻤﺘﻰ �� ﻗﺎﻧﻮ� ﺗﺠﺎ���
ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﻮ� �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻰ ﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﻃﻰ
ﺳ���ﺎﻋﺎ� ����� ���ﻫﺎ� � 23 � 20ﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎ�� ﺿﻤﻦ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺣﻀﻮ�� ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ �ﻣﻮ�
ﺳﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ) ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﺷﻬﻴﺪ ﻟﺸ���ﮕﺮ�� ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  �13ﭘﻼ�  �279ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮ��
ﺑﻬﻤﻦ ( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ��ﻳﺎﻓﺖ ﺑﺮﮔﻪ ���� ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ �ﻗﺪ�� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
* ﻳﺎ���� ﻣﻰ ﺷﻮ�:ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮﻣﻰ ﻛﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻰ ﺣﻀﻮ� �� ﻣﺠﻤﻊ �� ﻃﺮﻳﻖ
ﻓﻀﺎ� ﻣﺠﺎ�� ﻣﻰ ﺑﺎﺷ���ﻨﺪ� ﻣﻰ ﺑﺎﻳﺴ���ﺖ �� �ﻣﺎ� ﻣﻘﺮ� ) ﺑﻨﺪ ﻓ���ﻮ� ( ﻧﺎ� � ﻧﺎ�
ﺧﺎﻧﻮ��ﮔﻰ� ﻛﺪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ��� � ﻧﺸ���ﺎﻧﻰ �ﻳﻤﻴﻞ ﺧﻮ� �� �� ﻃﺮﻳﻖ ﭘﻴﺎﻣﻚ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ��
�� 10000088700048ﺳ���ﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ) .ﻧﺸﺎﻧﻰ ��ﮔﺎ� ���� ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺖ� ﻧﺎ� ﻛﺎ�ﺑﺮ �
ﻛﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮ� ﺑﺮ�� �ﻳﺸﺎ� �� ﻃﺮﻳﻖ �ﻳﻤﻴﻞ ��ﺳﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ (
ﻫﻴﺄت ﻣﺪﻳﺮه ﺷﺮﻛﺖ ﮔﺮوه ﺑﻬﻤﻦ) ﺳﻬﺎﻣﻰ ﻋﺎم (

