آگهــی

سهشنبه  19تیر  1397ـ  26شوال  1439ـ  10جوالی  2018ـ سال نود و سوم  -شماره 27045

اطالعيه پرداخت سود سهام پيشنهادي هيأتمديره
شركت سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي كشوري
(سهاميعام)

فرآخوان عمومی 97/3
دعوت از متقاضیان س���رمایه گذاری در مجتمع/ش���هرکهای کش���اورزی گلخانه ای،دامی و ش���یالتی
شرکت شهرکهای کشاورزی در نظر دارد متناس���ب با موقعیت ،مساحت  ،مستحدثات و وضعیت موجود
تعدادی از مجتمع و ش���هرکهای کشاورزی گلخانه ای،دامی و شیالتی را با شرایط زیر به متقاضیان واگذار
نماید.
شرایط عمومی:
ای،دامیوشیالتیواگذارخواهدشد.
-1بههرشخصحقیقییاحقوقیمتقاضیبخشیازشهرککشاورزیگلخانه
-2واگ���ذاری ب���ا ملح���وظ داش���تن زیرس���اخت ه���ا و مس���تحدثات انج���ام
و وضعی���ت موجود به ص���ورت قرارداد اجاره به ش���رط تملی���ک و برابر مقررات انجام خواهد ش���د.
-3ح���ق تفکی���ک و نح���وه تفکی���ک ش���هرک کش���اورزی گلخان���ه ای،دام���ی و
ش���یالتی و قطع���ات آن ب���رای ش���رکت ش���هرک ه���ای کش���اورزی محف���وظ اس���ت.
-4نرخ واگذاری توس���ط کارشناس���ان رس���می دادگس���تری تعیین ک���ه  ۳۰درص���د آن هنگام
ش���ود.
انعقاد قرارداد و مابقی حداکثر طی ( )۶قس���ط هر ش���ش م���اه یکبار از متقاضی دریافت می
-5متقاضیان بایس���تی عالوه بر توانایی فنی و مالی برای ایجاد زیرس���اخت ه���ا ،توانایی تأمین حداقل
ها را داش���ته باشند.
 ۲۰درصد آورده و وثایق الزم برای اخذ تس���هیالت بانکی به منظور ایجاد س���ازه
-6بازدی���د متقاضی���ان از مح���ل ش���هرک کش���اورزی و قطع���ات م���ورد تقاضا الزام���ی بوده
زی���را واگذاری ب���ا وضعییت موجود ب���وده و هیچگونه ادعایی پ���س از آن قابل پذیرش نمی باش���د.
-7متقاضی���ان مؤظ���ف هس���تند برنام���ه زمانبندی اج���رای عملی���ات تکمیل زیر س���اخت ها و
س���ازه ها را در قالب زمانبن���دی معین ارائه و اج���رای آن را در مدت تعیین ش���ده تعه���د نمایند.
-8متقاضی تعهد می نماید که ادامه کار و تکمیل زیرس���اخت مربوط به قطعه ی���ا قطعات مورد تقاضا
در ش���هرک را برابر ضوابط  ،طراحی و نقش���ه مورد تائید ش���رکت شهرکهای کش���اورزی انجام دهد.
-9از متقاضی���ان در دفترخان���ه اس���ناد رس���می ،وکال���ت اج���رای تعه���دات من���درج در مفاد
ق���رارداد اجاره به ش���رط تملی���ک و ضمائ���م آن که ب���ه امضاءطرفین رس���یده اخذ م���ی گردد.
-10ص���دور س���ند بن���ام س���رمایه گ���ذار منوط ب���ه اتم���ام و ب���ه بهره ب���رداری رس���اندن
ط���رح در زم���ان تعیی���ن ش���ده و تحق���ق س���ایر ش���روط من���درج در ق���رارداد می باش���د.
-11براس���اس مف���اد م���اده ( )۶اساس���نامه موض���وع بنده���ای (ال���ف ،ب ،ج ،ه���ـ ،ز) وظایف
ها و اداره امور
ری���زی و نظارت بر توس���عه زیرس���اخت
گذاری ،برنامه
هدایت ،راهب���ری ،سیاس���ت
باش���د.
ای،دامی و ش���یالتی بر عهده این ش���رکت می
مجتم���ع و ش���هرکهای کش���اورزی گلخانه
بایس���ت آئی���ن نامه های مرب���وط به معام�ل�ات دولتی
-12ش���رکت کنن���دگان در فراخوان می
و نیز قان���ون منع مداخل���ه کارمندان در معام�ل�ات دولتی را مد نظ���ر قرار داده و رعای���ت نمایند.
-13پ���س از انعق���اد ق���رارداد ،ش���رکت نس���بت ب���ه ص���دور پروان���ه تأس���یس مجتم���ع
ی���ا ش���هرک کش���اورزی گلخان���ه ای ،دام���ی و ش���یالتی اق���دام خواه���د نم���ود.
-14در ش���رایط مس���اوی اولوی���ت ب���ا متقاضی���ان و س���رمایه گ���ذاران بوم���ی خواه���د بود.
-15ش���رکت در رد ی���ا قب���ول تم���ام ی���ا ه���ر ی���ک از پیش���نهادها مخت���ار اس���ت.
-16هزین���ه درج آگه���ی در روزنامه به نس���بت بر عهده س���رمایه گ���ذاران منتخ���ب خواهد بود.
-17هزینه تعرفه کارشناس���ان رسمی دادگس���تری قطعه یا قطعات مورد درخواست به نسبت برعهده
سرمایه گذاران منتخب خواهد بود.
-18متقاضیان موظفند بعد از انعقاد قرارداد ضمن ارائه برنامه زمانبندی نسبت به اجرای دقیق پروژه مطابق
برنامه اقدام نمایند و در صورت استنکاف شرکت حق فسخ قرارداد به طور یک جانبه را خواهد داشت.
* مشخصات فنی شهرک ش���یالتی(ردیف  24جدول):شهرک شیالتی ش���هدای اندیمشک دارای سند
مالکیت تک برگ بخش ثبتی چهار اندیمشک به شماره ملک سیزده فرعی از یازده اصلی مفروز و مجزی
شده از یازده فرعی از اصلی مذکور به مساحت  313.000مترمربع
-1موقعیت ش���هرک در کیلومتر  15جاده اندیمشک به اهواز در حاشیه س���مت چپ کانال  w1از بند
انحرافی دزفول و بین کانال  W1L16می باشد.
--2شهرک شیالتی ش���امل چهار قطعه می باش���د که هر قطعه آن دارای مساحت اختصاصی و سهم از
مشاعات نیز به همان نسبت می باشد .شهرک شیالتی شامل  25مزرعه 100تنی و  3مزرعه  40تنی می
باشد.
- -3شهرک ش���یالتی داری تخصیص  12مترمکعب آب در ثانیه به صورت گردشی و ثقلی از کانال W1
(کیلومتر  )700+15شبکه آبیاری دز می باشد.
-4بخشی از س���اختمانهای اداری و مدیریتی و تاسیسات و کانالهای آبرسان و زهکش های تخلیه و جاده
های دسترسی واستخرهای ذخیره آب احداث گردیده است.
-5دریچه های فلزی کشویی تنظیم آب ،الکتروپمپ های منصوبه روی کانال اصلی ،ترمینال باکس های
روی الکتروپمپ ها  ،تابلوهای برق رس���انی اعم از فشار ضعیف و فشار متوس���ط و سایر اقالم مربوط به
تجهیزات هیدرولیکی و نصب و راه اندازی تجهیزات شبکه برق رسانی و توزیع روشنایی انجام شده است.
-6متقاضیان و بهره برداران شهرک شیالتی کلیه تعهدات و تضامینی که شرکت سهامی سازمان آب و برق
خوزستان در خصوص نحوه برداش���ت  ،بهره برداری ،مدیریت  ،هزینه های آب بها و حق اشتراک شهرک
ﻛﺎ��ﻛﻴﺸﻮﻧﺪ�ﻳﻨﺠﺎﻧﺐﺳﺎ��
ﺟﻌﻔﺮﺳﺮﺣﺪ�ﺑﻪﺷﻤﺎ��
137134/01ﻣﻔﻘﻮ�ﮔﺮ�ﻳﺪ��
����ﺟﻪ�ﻋﺘﺒﺎ�ﺳﺎﻗﻂﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

ﻛﺎ��ﻛﻴﺸﻮﻧﺪ�ﻳﻨﺠﺎﻧﺐ
�ﻫﺮ�ﻋﺒﺪ�ﭘﻮ�ﺑﻪﺷﻤﺎ��
140697/01ﻣﻔﻘﻮ�ﮔﺮ�ﻳﺪ��
����ﺟﻪ�ﻋﺘﺒﺎ�ﺳﺎﻗﻂﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

اﻃﻼﻋﻴﻪ
ﺷﺮﻛﺖاﻳﺮانﺳﻴﺴﺘﻢ)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(
ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ57802وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ)10101028713ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻮم(
)ﻣﻮﺿﻮعﻣﺎده44ﻗﺎﻧﻮنﺗﺠﺎرت(
ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻣﻮ��  97/4/4ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ�� ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﺑﻪ �ﻃﻼ�
ﻣﻲ�ﺳﺎﻧﺪ ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺑﻲﻧﺎ� �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻮﻇﻒ ﻫﺴ���ﺘﻨﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� �ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ
ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻇﺮ� 6ﻣﺎ� ﺑﻪ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺑﺎ ���ﺋﻪ ﺳﻬﺎ� ﺑﻲﻧﺎ� ﺧﻮ�� ﺳﻬﺎ� ﺑﺎﻧﺎ� ��ﻳﺎﻓﺖ ���ﻧﺪ.
ﺑﺪﻳﻬﻲ �ﺳﺖ ﺳﻬﺎ� ﺑﻲﻧﺎ� ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���ﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻬﺎ� ﺧﻮ� �� ﺑﺮ�� ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺳﻬﺎ� ﺑﺎﻧﺎ� �� ﻣﺪ�
ﻓﻮ� ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ���ﺋﻪ ﻧﻨﻤﺎﻳﺪ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺤﺴﻮ� � ﺑﺎ �ﻧﺎ� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﻣﻘﺮ��� �ﻓﺘﺎ� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�ﺷﺮﻛﺖ�ﻳﺮ��ﺳﻴﺴﺘﻢ)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎ�(

آﮔﻲدﻋﻮتازﺑﺴﺘﺎﻧﻜﺎرانﺷﺮﻛﺖﺗﻌﺎوﻧﻲﻣﺼﺮفﻛﺎرﺑﺎن
ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ8473ﺗﻬﺮان)ﻧﻮﺑﺖﺳﻮم(

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ �ﺷﺨﺎ� ﺣﻘﻴﻘﻲ � ﺣﻘﻮﻗﻲ ��ﺧﻮ�ﺳﺖ ﻣﻲﮔﺮ��
ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﻲ �� �ﻳﻦ ﺷ���ﺮﻛﺖ ���ﻧ���ﺪ �� �ﺟﺮ�� ﻣﺎ�� �) 215
� 225ﺻﻼﺣﻲ( ﻗﺎﻧﻮ� ﺗﺠﺎ�� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻇﺮ� ﻣﺪ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �� �ﻧﺘﺸﺎ�
ﻧﻮﺑﺖ ��� �ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ ﺑﺎ ���ﺋﻪ ﻣﺪ��� � ﻣﺴﺘﻨﺪ�� ﺑﻪ ﻣﺤﻞ �ﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﻴﺌﺖﺗﺼﻔﻴﻪ
آﮔﻬﻲدﻋﻮتﺑﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎدىﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺷﺮﻛﺖﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻓﺮﺧﻮ)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(
ﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ82658ﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10101272878

�� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ� �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﻛﻪ ��� ﺷ���ﻨﺒﻪ  ��� 97/4/30ﺳ���ﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ �� �ﻓﺘﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲﮔﺮ�� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴﻪ� -1:ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�  -2ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�ﺷﺮﻛﺖﻣﻬﻨﺪﺳﻲﻓﺮﺧﻮ
آﮔﻬﻲدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺷﺮﻛﺖروﺋﻴﻦﺳﻄﺢﻃﺒﺮﺳﺘﺎن
ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ2513ﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10760253056
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺷ���ﺮﻛﺖ ��ﺋﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﺮﺳﺘﺎ� �ﻋﻮ�
ﻣﻲﺷﻮ� ﺗﺎ �� ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ��� ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 97/04/30ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ
ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺷﺮﻛﺖ ��ﺋﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﻃﺒﺮﺳ���ﺘﺎ� ﻛﻪ �� ﻣﺤﻞ �ﻓﺘﺮ ﺗﻬﺮ��
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﺷﻮ� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.

�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴﻪﺷﺎﻣﻞﻣﻮ����ﻳﺮﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:
 �1ﮔﺰ��� ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ
 �2ﺗﺼﻮﻳﺐ ﮔﺰ��ﺷﺎ� �� ﺳﺎ�96
� �3ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ � �ﻧﺘﺨﺎ� ﺣﺴﺎﺑﺮ�
� �4ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮ�� ﺛﺒﺖ �ﮔﻬﻲ
� �5ﻧﺘﺨﺎ� ﻫﻴﺄ� ﻣﺪﻳﺮ�

ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ�

آﮔﻬﻲدﻋﻮت
ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﺷﺮﻛﺖﺗﻮﻟﻴﺪيآرﻳﻦﻣﻪﺑﺎد
)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ192539
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ� ��ﻳﻦ ﻣﻪ ﺑﺎ� )ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎ�(
�ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ� �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻛﻪ �� ﺳﺎﻋﺖ  11ﺻﺒﺢ
ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 1397/4/30ﺗﻬﺮ��� ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﺻﺪ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺑﻬﺎ� ﺟﻨﻮﺑﻲ� ﭘﻼ�  21ﺑﺮﮔﺰ��
ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴﻪ� .1 :ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�  .2ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���
ﺑﺎﺗﺸﻜﺮ
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�

اﻃﻼﻋﻴﻪ
ﻛﺎﻧﻮنﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎنﺑﺎﻧﻚﻣﺮﻛﺰي
ﺟﻤﻬﻮرياﺳﻼﻣﻲاﻳﺮان

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ ﺑﻪ �ﻃﻼ� �ﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� ﻛﺎﻧﻮ� ﻣﻲ�ﺳ���ﺎﻧﺪ�
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ )ﻧﻮﺑﺖ���( ﻛﺎﻧﻮ� ﺑﺎ�ﻧﺸﺴﺘﮕﺎ�
ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰ� ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳ���ﻼﻣﻲ �ﻳﺮ�� �� ��� ﭼﻬﺎ�ﺷﻨﺒﻪ
ﻣﻮ��  97/4/6ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﺮ�ﻳﺪ.

ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�
ﻛﺎﻧﻮ�ﺑﺎ�ﻧﺸﺴﺘﮕﺎ�ﺑﺎﻧﻚﻣﺮﻛﺰ�
ﺟﻤﻬﻮ���ﺳﻼﻣﻲ�ﻳﺮ��

شیالتی مذکور ابالغ می نماید را باید بپذیرند.
-7واگذاری عرصه  ،اعیانی  ،مستحدثات و مجوزها با وضعییت موجود می باشد ،لذا متقاضیان باید از محل
بازدید به عمل آورده باشند.
محل و مهلت دریافت درخواست متقاضیان:
توانند از روز سه شنبه مورخ 1397/04/19لغایت روز دوشنبه مورخ 1397/05/01به مدت
متقاضیان می
10روز کاری ،با مراجعه به سایت ش���رکت به آدرس  www.apcp.irفرم ثبت نام را دریافت و پس از
تکمیل با همراه داش���تن مدارک مورد نیاز به مدیریت شعب شرکت ش���هرک های کشاورزی در استان
مربوطه و یا به شرکت شهرک های کشاورزی به آدرس تهران ،خیابان شهید دکتر عباسپور(توانیر ) ،نبش
کوچه گیتا ،پالک  8دبیرخانه کمیسیون معامالت تحویل نمایند.
کمیسون معامالت شرکت شهرکهای کشاورزی
ردیف
1

2

3
4
5

6

7
8
9

استان

شهرستان

عنوان شهرک

نوع فعالیت

اردبیل

کوثر

فیروزآباد کوثر

گلخانه ای

مساحت برای
فرآخوان(مترمربع)

اردبیل

دامپروری

100,000

گلخانه ای

500,000

اردبیل
البرز
ایالم

آذربایجان شرقی

آذربایجان شرقی

عجب شیر
هوراند

هوراند

سلماس

درشک

فردوس

فردوس

سربیشه

سربیشه

گلخانه ای

نهبندان

نهبندان

گلخانه ای

خراسان جنوبی

سرایان

سرایان

خوزستان

ایذه

آذربایجان شرقی

13
15

خراسان جنوبی

19

خراسان جنوبی

قائن

خراسان جنوبی
خراسان جنوبی

خراسان جنوبی

22

خراسان رضوی

24
25

26

27
28
29

ارومیه

چهارمحال وبختياري

20

23

تبریز

کیار

خراسان جنوبی

21

سراب

سراب

عجب شیر

آذربایجان غربی

18

گلخانه ای

179,860

آذربایجان شرقی

مرند

مرند

گلخانه ای

12

16

دامپروری

2,000,000

آذربایجان شرقی

ملکان

آذربایجان غربی

17

ایوان

سراب

گلخانه ای

116,966

نظر آباد

چوپان آباد
ملکان

10

14

پارس آباد

اراضی مغان(فاز اول)

گلخانه ای

گلخانه ای

آذربایجان شرقی

11

گرمی

دامپروری آنگوتالر

خوزستان
زنجان
سمنان

بشرویه

درمیان

تبریز

خانشان

گلخانه ای

سبزکوه(جغدان)

گلخانه ای

قائن

گلخانه ای

بشرویه

اندیمشک
شاهرود

بیارجمند

گلخانه ای

ذیل آباد

گلخانه ای

وحدت

سمنان
فارس

زرین دشت

فجر ایزد خواست

30

قزوین

32

کهگیلویه و بویراحمد

گچساران

ناصر اباد

کهگیلویه و بویراحمد

33
34
35

کهگیلویه و بویراحمد

تاکستان

41

42

43
44

جمع

آﮔﻬﻲﻣﻨﺎﻗﺼﻪ
)ﻧﻮﺑﺖدوم(

ﺷ���ﺮﻛﺖ ��ﺑﺎ� �� ﻧﻈ���ﺮ ���� ﺟﻬﺖ ﺧﺮﻳﺪ
ﺗﺠﻬﻴﺰ�� � ﻟﻮ��� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺳﻴﺴ���ﺘﻢ ﺑﺮ��ﺗﻲ
ﭘﺮ��� ﻋﻤﺮ�ﻧﻲ ﺧﻮ� �� ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �ﻗﺪ�� ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎ� ﻧﻤﺎﻳﺪ.
ﻣﻬﻠﺖ � ﻣﺤﻞ ��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳ���ﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ�� �� :ﺟﺪﻳﻦ ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ� ﺟﻬﺖ
��ﻳﺎﻓﺖ �ﺳﻨﺎ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �� ��� ﺷﻨﺒﻪ  1397/04/23ﻟﻐﺎﻳﺖ ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ 1397/04/26
ﺑﻪ ���� ﺗﻬﺮ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ����� ��ﺑﺮ�� ����� ﻛﺎ� ﺳ���ﺎﺧﺘﻤﺎ� ﻛﻮﺷﻚ ﻃﺒﻘﻪ ���
ﺷ���ﻤﺎ�� ﺗﻤﺎ�  � 021 � 66873140ﻳﺎ ��ﺣﺪ �ﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷ���ﺮﻛﺖ ��ﺑﺎ� ﻣﺎ�ﻧﺪ���
�ﻣﻞ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ  9ﺟﺎ�� ﭼﻤﺴ���ﺘﺎ� ﻛﺸ���ﺘﺎ�ﮔﺎ� ﺻﻨﻌﺘﻲ ��ﺑﺎ� 011 � 43132657
ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ� .ﻣﺎ� ﺗﺤﻮﻳﻞ �ﺳﻨﺎ� ﺑﻪ ����ﻫﺎ� ﻓﻮ� ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎ� ﺳﺎﻋﺖ �����
) (15:30ﻣﻮ�� ��ﺷﻨﺒﻪ  1397/05/15ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻪ ��ﺻﺪ �� ﻛﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�� �� ﺑﻪ ﺷﻤﺎ�� ﺣﺴﺎ�  328911263ﺑﺎﻧﻚ ﻛﺸﺎ����
ﺷ���ﺮﻛﺖ ��ﺑﺎ� ﺷﻌﺒﻪ ﺷ���ﺎ�ﻣﻬﺮ ﺗﻬﺮ�� � ﻳﺎ ���ﺋﻪ ﺿﻤﺎﻧﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺷﺮﻛﺖ ��
ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻪﻧﻔﻊ ﺷﺮﻛﺖ ��ﺑﺎ� ﻣﺒﻠﻎ ﻣﺬﻛﻮ� ﺑﻪ ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻋﺘﺒﺎ� ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ �� �ﻣﺎ� ﺗﺴﻠﻴﻢ ��.
ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ �1 :ﺷ���ﻴﺮ�ﻻ� � ﻛﻨﺘﺮﻟﺮﻫﺎ� ﻣﺨﺼﻮ� ﺳﻴﺴ���ﺘﻢ ﺑﺮ���
�ﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ��ﻧﻔﻮ� ��ﻧﻤﺎ��� ﺗﻤﭙﺮ� ��ﻧﻤﺎ�� � �ﻟﺮﻫﺎ� �ﻟﻤﺎ�
 �2ﭘﻤﭗﻫﺎ� ﺳ���ﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮ� ﻣﺨﺼﻮ� ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ��� �ﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ
ﻫﺮﻣﺘﻴﻚ �ﻟﻤﺎ�  �3ﻟﻮﻟﻪ � �ﺗﺼﺎﻻ� ﻓﻮﻻ�� ﻣﺎﻧﺴ���ﻤﺎ� ���  40ﺟﻮﺷﻲ� ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ
ﺳ���ﺎﺧﺖ ��ﻣﺎﻧﻲ � �ﺗﺼﺎﻻ� ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻦ ﻛﻦ ��ﭘﻦ � �4ﻧﻮ�� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺴﺖﻫﺎ�
ﻟﻮﻟﻪ )ﺳﺪ�( �� ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﺎﻳﺰﻫﺎ� ﺑﻪﻋﻨﻮ�� ﺳﺎﭘﻮ�� ﻟﻮﻟﻪﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ �ﻳﺮ��
ﺗﺎ�ﻳﺦ ﺑﺎ�ﮔﺸﺎﻳﻲ ��� :ﺳﻪﺷﻨﺒﻪ  1397/05/16ﺳﺎﻋﺖ .15
ﻫﺰﻳﻨﻪ �ﮔﻬﻰ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻣﻰﺑﺎﺷﺪ

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎنﺳﻬﺎمﺷﺮﻛﺖﻟﻮﻟﻪﻫﺎيدﻗﻴﻖﻛﺎوه
اﻳﺮاﻧﻴﺎن)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ
362505وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10104087389

همدان
یزد

یزد

263,000
128,000

240,000

گلخانه ای

350,000

گلخانه ای

گچساران
الیگودرز

الیگودرز

دلفان

نورآباد

درود

بندر عباس
اسد اباد
خاتم

هرات

چغا بهرام

گلخانه ای

شمیل

گلخانه ای

16,396

315,000

گیاهان دارویی

150,000

گلخانه ای

280,000

موسی آباد

گلخانه ای

چاهک شهریاری

گلخانه ای

مروست

240,052

گلخانه ای

بعثت (گوزنی تپه)

آگهی مناقصه عمومی (دو مرحلهای)

590,000
210,000
45,401

250,000

گلخانه ای

500,000

16,745,958

ش����رکت ارتباطات رهکام ایرانیان ،مجری طرح ملی تجهیز راههای شریانی کشور به س����امانههای ثبت تخلفات عبور و مرور ،در نظر دارد به منظور انتخاب
های ثبت تخلفات سال سوم پروژه در محورهای
پیمانکار خرید ،حمل و نصب تجهیزات ایمنی و حفاظتی (گاردریل-مناقصۀ  300 )970401سری از سامانه
ای بصورت همزمان به روش  QBSاز طریق مناقصۀ عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.
مواصالتی سراسر کشور را از طریق مناقصۀ دو مرحله
مهلت دریافت اسناد مناقصه:
باشد.
مهلت دریافت اسناد این مناقصه تا تاریخ  1397/04/27و از طریق آدرس اینترنتی  www.iran-mobin.irو  www.rahcomco.irمی
مهلت و محل تحویل پاکت های مناقصه:
توانند پیش���نهادهای خود را تا پایان وقت اداری (ساعت  )16:30چهارشنبه مورخ  1397/04/27به آدرس :تهران،
ش���رکت کنندگان در این مناقصه می
خیابان خالد اسالمبولی (وزراء) ،نبش خیابان هجدهم ،شمارۀ  ،66ساختمان مبین ،طبقه ششم ،شرکت ارتباطات رهکام ایرانیان ،مدیریت امور قراردادها
ارسال نمایند .تلفن تماس021-88716233-5 :
بازگشایی پاکت های مناقصه :بازگشایی پاکت های الف ،ب و  RFPمناقصه ساعت  10صبح مورخ شنبه  1397/04/30خواهد بود .اعالم به واجدين
شنبه  1397/05/01انجام خواهد شد.
شرایط دارای باالترین امتياز كيفي جهت بازگشایی پاکت پیشنهاد قیمت آنها در مورخ دو
شرایط و توضیحات مهم:
وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
* به پیشنهادهای مخدوش به هیچ
* دارابودن توان مالی و ُحسن شهرت.
* دارا بودن توان مدیریتی و اجرایی و سابقۀ مرتبط و مفید با توجه به موضوع و حجم مناقصه بر اساس قراردادهای منعقد شده و گواهی ُحسن انجام کار آنها.
گردد.
*پس از بررسی و ارزیابی پیشنهادها توسط کمیتۀ فنی و بازرگانی برندگان مناقصه در کمیسیون مناقصات تعیین می
باشد.
*سایر اطالعات و مدارک مورد نیاز در اسناد مناقصه موجود می
باشد.
*هزینۀ درج آگهی به عهدۀ برندگان مناقصه می

آﮔﻬﻲدﻋﻮت
ﺑﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﺳﻨﺪﻳﻜﺎيﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺳﺮﻧﮓوﺳﺮﺳﻮزن
اﻳﺮانﺛﺒﺖﺷﺪهدراﺗﺎقﺑﺎزرﮔﺎﻧﻲاﻳﺮانﺑﺎﺷﻤﺎره166
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ� �ﻳﻦ ﺳ���ﻨﺪﻳﻜﺎ �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ�� ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺳﺎﻋﺖ �� ��� 15ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  97/05/08ﻛﻪ �� ﻣﺤﻞ �ﻓﺘﺮ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ ﺑﻪ ����:
ﺗﻬ���ﺮ��� ﻣﻴﺪ�� �ﻧﻚ� ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻧﻚ� ﻛﻮﭼﻪ ﻟﻴﻠﻲ� ﭘ���ﻼ�  2 � 3 � �3ﺑﺮﮔﺰ�� ﻣﻲﮔﺮ���
ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻴﺪ.
�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴﻪ:
ﺗﻐﻴﻴﺮ � �ﺻﻼ� �ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�ﺳﻨﺪﻳﻜﺎ

آﮔﻬﻲﻣﺠﻤﻊﻋﺎديﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﻧﻮﺑﺖاولﻛﺎﻧﻮنﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎنﺷﻬﺮداريﺗﻬﺮان
ﺑﺪﻳﻦ�ﺳ���ﻴﻠﻪ �� �ﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� ﻛﺎﻧﻮ� �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷ���ﻮ� ﺑﺎ �� �ﺳﺖ ��ﺷﺘﻦ ﻛﺎ�� ﻋﻀﻮﻳﺖ ��
ﻛﺎﻧ���ﻮ� � ﻳﺎ ﻓﻴﺶ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺧﻮ� ��� ﺑﺮ ���ﻳﺰ ﺣﻖ ﻋﻀﻮﻳﺖ ��� ﺳ���ﺎﻋﺖ  9ﺻﺒﺢ ��� 97/5/6
�� ﺳ���ﺎﻟﻦ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ��ﻗﻊ �� ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﻧﻮ�� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺑﺎ�ﻧﺸﺴ���ﺘﮕﻲ ﺷﻬﺮ���� ﺗﻬﺮ�� ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻔﺘﻢ
ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴ�ﻪ� �1 :ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��ﺳﺎ� � �2ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺎﻟﻲ �
ﺗﺼﻮﻳﺐ �� � �3ﻧﺘﺨﺎ� ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��ﺳﺎ�
ﺗﻮﺟﻪ :ﻟﻄﻔﺎ� ﻛﺴ���ﺎﻧﻴﻜﻪ ﻣﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ �� ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��ﺳ���ﺎ� ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺘﻲ
ﺗﻘﺎﺿﺎ� ﻛﺘﺒﻲ ﺧﻮ� �� ﺗﺎ ﻗﺒﻞ �� ﺑﺮﮔﺰ��� ﻣﺠﻤﻊ ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ ﻛﺎﻧﻮ� ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻓﺮﻣﺎﻳﻨﺪ.
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﺑﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻓﻮقاﻟﻌﺎدهوﻋﺎدي
ﺑﻄﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎدهﺷﺮﻛﺖﻛﻨﺎفﮔﭻ)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(
ﺛﺒﺖﺷﺪهﺑﻪﺷﻤﺎره24231
وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10100696963

آﮔﻬﻲدﻋﻮت
ﺑﻪﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺑﻪﻃﻮرﻓﻮقاﻟﻌﺎده
ﺷﺮﻛﺖﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦﻣﺸﺎورﻣﻌﻤﺎريوﺷﻬﺮﺳﺎزيزﻳﺴﺘﺎ)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(
ﺛﺒﺖﺷﺪهﺑﻪﺷﻤﺎره42942وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10100883078

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷﺮﻛﺖ �ﻋﻮ� ﻣﻲﮔﺮ�� ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﺎ�
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ���ﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� � ﻋ���ﺎ�� ﺑﻄﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻛﻨﺎ� ﮔﭻ
)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎ�( ﻛﻪ �� ﺳ���ﺎﻋﺖ  10:00ﺻﺒﺢ ���ﻫﺎ� ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ � 97/04/31
��ﺷﻨﺒﻪ  �� 97/05/01ﻣﺤﻞ �ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ�
ﻧﻠﺴﻮ� ﻣﺎﻧﺪﻻ )ﺟﺮ��( ﺑﺎﻻﺗﺮ �� ﭘﻞ ﻣﻴﺮ��ﻣﺎ� ﺑﻦﺑﺴﺖ ﻗﺒﺎ�ﻳﺎ� ﺷﺮﻗﻲ ﭘﻼ� 19
ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ�� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��ﻣﻮ��:1397/04/31
� .1ﺻﻼ� ﺑﻨﺪ  19ﻣﺎ�� � 16ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ.
 .2ﺗﻔﻮﻳﺾ �ﺧﺘﻴﺎ� ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ� ﻣﺠﻤﻊ.
�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻄﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻣﻮ�� :1397/05/01
� .1ﻧﺘﺨﺎ� ﻋﻀﻮ ﺟﺪﻳﺪ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�.
 .2ﺗﻔﻮﻳﺾ �ﺧﺘﻴﺎ� ﺟﻬﺖ ﺛﺒﺖ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ� ﻣﺠﻤﻊ.
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�
ﺷﺮﻛﺖﻛﻨﺎ�ﮔﭻ)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎ�(

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎنﺳﻬﺎمﺷﺮﻛﺖﻟﻮﻟﻪﻫﺎيدﻗﻴﻖﻛﺎوه
)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ542
وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10861599380

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﺑﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎنﺳﻬﺎمﺷﺮﻛﺖﮔﭻﺗﻬﺮان
)ﺳﻬﺎﻣﻲﻋﺎم(ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ12840
وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10100493214

ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�

گلخانه ای

420,000

گلخانه ای

بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران محترم شركت سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهاميعام) ميرساند جلسه مجمع عمومي
عادي س���اليانه شركت راس ساعت  10صبح روز يكشنبه مورخ  1397/04/31در س���الن نور مركز همايشهاي بينالمللي ،دانشگاه الزهرا
واقع در تهران ،ضلع شمال غربي ميدان شيخبهايي ،كوچه دانشگاه الزهرا ،درب شرقي دانشگاه الزهرا تشكيل ميگردد.
دستورجلسه:
ماه .1396
مديره براي عملكرد سال مالي منتهي به پايان اسفند
1ـ استماع گزارش فعاليت هيات
2ـ استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت براي عملكرد سال مالي منتهي به پايان اسفندماه .1396
3ـ تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان عملكرد سال مالي منتهي به پايان اسفندماه  1396و اتخاذ تصميم نسبت به سود قابل تقسيم.
هاي شركت.
4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي
الزحمه.
5ـ تعيين حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي منتهي به پايان اسفندماه  1397و تعيين حق
باشد.
6ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي مي
گردد جهت دريافت برگه ورود به جلسه
باشند ،درخواست مي
از سهامداران محترمي كه مايل به حضور در جلسه مجمع عمومي مي
شناس���ايي يا وكالتنامه رسمي معتبر در روزهاي چهارشنبه مورخ  1397/04/27و شنبه مورخ
با در دست داشتن برگ سهام ،كارت
ً
 1397/04/30به محل شركت واقع در خيابان شيراز جنوبي خيابان زرتشتيان پالك  11امور سهام مراجعه نمايند .ضمنا ارائه تصوير
باشد.
ها الزامي مي
كارت ملي و شناسنامه نمايندگان اشخاص حقوقي جهت درج در سامانه ثبت شركت
باشد.
ضمناً جهت رفاه حال سهامداران محترم پاركينگ مجموعه در روز برگزاري مجمع در اختيار مدعوين مي
هياتمديره شركت سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهاميعام)

100,000

ماهور

قالت

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� �ﻧﻬﺎ �ﻋﻮ�
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ��� ﺳﺎﻋﺖ  ��� 12ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ�� 30ﺗﻴﺮﻣﺎ� ﺳﺎ� 1397
�� ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺑﻪ ���� :ﺗﻬﺮ�� ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻧﻠﺴ���ﻮ� ﻣﺎﻧﺪﻻ
ﭘﻼ� 244ﻣﺠﺘﻤﻊ ����� �ﻟﻬﻴﻪ ﻃﺒﻘ���ﻪ�� 6ﺣﺪ 607ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ
�ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴﻪ:
� �1ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ
 �2ﺑﺮ�ﺳﻲ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺣﺴﺎ� ﺳﻮ� � �ﻳﺎ� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎ� �ﺳﻔﻨﺪ1396
� �3ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� �ﺻﻠﻲ � ﻋﻠﻲ�ﻟﺒﺪ� � ﺣﺴﺎﺑﺮ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ�� ﺳﺎ�
ﻣﺎﻟﻲ 1397
� �4ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�
 �5ﺑﺮ�ﺳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ��� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ �� ﭼﺎ�ﭼﻮ� �ﺧﺘﻴﺎ��� �ﻳﻦ
ﻣﺠﻤﻊ

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� �ﻧﻬﺎ �ﻋﻮ�
ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ ��� ﺳﺎﻋﺖ  ��� 11ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  30ﺗﻴﺮﻣﺎ� ﺳﺎ� 1397
�� ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺑﻪ ���� :ﺳﺎ�� ﺷ���ﻬﺮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﺎ���
ﺧﻴﺎﺑﺎ�  22ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴﻪ:
� �1ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ
 �2ﺑﺮ�ﺳ���ﻲ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺣﺴﺎ� ﺳﻮ� � �ﻳﺎ� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎ� �ﺳﻔﻨﺪ 1396
� �3ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�
� �4ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� �ﺻﻠﻲ � ﻋﻠﻲ�ﻟﺒﺪ� � ﺣﺴ���ﺎﺑﺮ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ��
ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ 1397
� �5ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�
 �6ﺑﺮ�ﺳﻲ ﺳ���ﺎﻳﺮ ﻣﻮ��� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ �� ﭼﺎ�ﭼﻮ� �ﺧﺘﻴﺎ���
�ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ

گلخانه ای

گلخانه ای

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه
شركت سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهاميعام)
به شماره ثبت  70513و شناسه ملي 10101154437

313,000
260,000

گلخانه ای

شركت سرمايهگذاري صندوق بازنشستگي كشوري (سهاميعام)

150,247

گلخانه ای

فدک سرابیز

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺷﺮﻛﺖﻣﺮﻛﺰﺧﺪﻣﺎت
ﺻﻨﺎﻳﻊﻓﻴﻠﻢاﻳﺮان)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(ﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ28250
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﺧﺪﻣﺎ� ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﻴﻠﻢ �ﻳﺮ��
)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎ�( ��� ﺳ���ﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ��� ﺷﻨﺒﻪ �� 1397/04/30
ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ�� ﺑﺨﺶ ﻣﺮﻛﺰ� ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﻧﻮ�� ﻣﺤﻠﻪ
ﺑﺮﻳﺎﻧﻚ ﻛﻮﭼﻪ ﻗﻄﺐ ﺑﻦﺑﺴﺖ��� ﭘﻼ�  7ﻃﺒﻘﻪ ��� ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ��.
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� �ﻋﻮ� ﻣﻲﮔﺮ�� ﻛﻪ ﺑﺎ �� �ﺳﺖ ��ﺷﺘﻦ
ﻛﺎ��ﺷﻨﺎﺳ���ﺎﻳﻲ ﻳﺎ �ﻛﺎﻟﺖﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ �� ﺟﻠﺴﻪ ﺣﻀﻮ�
ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴﻪ:
� .1ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��ﺳﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
� .2ﺳ���ﻴﺪﮔﻲ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺣﺴﺎ� ﻋﻤﻠﻜﺮ� � ﺳﻮ� � �ﻳﺎ� � ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎ�
ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1396/12/29
� .3ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��ﺳﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
� .4ﻧﺘﺨﺎ� ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ� ﺟﻬﺖ ��� �ﮔﻬﻲﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ
 .5ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ� ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ��
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�

ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�

گلخانه ای

گلخانه ای

46,400

وسيله
با توجه به نزديكي زمان برگزاري مجمع عمومي عادي سال مالي منتهي به  ،1396/12/29بدين
رساند سود سهام سهامداران حقيقي براي عملكرد سال مالي مذكور از تاريخ ،1397/06/10
به اطالع مي
باشد .الزم به ذكر است سود سهامداران حقوقي از
از طريق شعب بانك صادرات ايران قابل پرداخت مي
گردد.
تاريخ  1397/11/27پرداخت مي
اطالع سهامداران خواهد رسيد.
ضمناً نحوه و شرايط دقيق پرداخت پس از برگزاري مجمع به

290,000

410,000

باشت

39
40

124,000

کهگیلویه

لرستان

هرمزگان

25,000

233,000

دشت مازه طوليان

37

لرستان

177,000

گلخانه ای

گلستان

38

163,636

150,000

گنبد

لرستان

نودهک

200,000

دامپروری

کهگیلویه و بویراحمد

36

تازه آباد

410,000

400,000

240,000

بهمئی

کهگیلویه و بویراحمد

گلخانه ای

شیالتی شهدا

قزوین

31

گلخانه ای

شیالتی

نوترکی

250,000

گلخانه ای

ترشیز گلستان

شاهرود

قزوین

گلخانه ای

گلخانه ای

دامغان

1,576,000

213,000

اسدیه درمیان

ابهر

410,000

دامپروری

گلخانه ای

کاشمر

2,000,000

1,500,000

میقان

سمنان

210,000

ﺷﺮﻛﺖﻣﺮﻛﺰﺧﺪﻣﺎ�ﺻﻨﺎﻳﻊﻓﻴﻠﻢ�ﻳﺮ��)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎ�(

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� ﺷﺮﻛﺖ ﮔﭻ ﺗﻬﺮ�� )ﺳﻬﺎﻣﻲ ﻋﺎ�( �ﻋﻮ�
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳ���ﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ �� ﺳﺎﻋﺖ
 10ﺻﺒﺢ ��� ﻳﻜﺸ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 97/4/31ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲﮔﺮ��� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.

�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴﻪ:

� �1ﺳﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﺑﺮ�� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 96/12/29
� �2ﺳ���ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﺑﺎ��� � ﺣﺴﺎﺑﺮﺳ���ﻲ ﺑﺮ�� ﺳ���ﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ
96/12/29
 �3ﺑﺮ�ﺳ���ﻲ � �ﻇﻬﺎ�ﻧﻈﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻮ��ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻲ � ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ��
ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 96/12/29
 �4ﺗﻌﻴﻴﻦ �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� ﺑﻪ ﻣﺪ� 2ﺳﺎ�
 �5ﺗﻌﻴﻴﻦ ���ﻧﺪﮔﺎ� ﺣﻖ �ﻣﻀﺎ� ﻣﺠﺎ�
� �6ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� �ﺻﻠﻲ � ﻋﻠﻲ�ﻟﺒﺪ� ﺑﺮ�� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺗﺎ�ﻳﺦ 97/12/29
 �7ﺗﻌﻴﻴﻦ ���ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ� ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ� ﺑﺮ�� ��� �ﮔﻬﻲﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ
 �8ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻂ ﻣﺸ���ﻲ �ﺗﻲ � ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ �� ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻋﺎ�� ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�
ﺷﺮﻛﺖﮔﭻﺗﻬﺮ��)ﺳﻬﺎﻣﻲﻋﺎ�(

10

�ﺣﺘﺮ�ﻣﺎ� ﺑﻪ �ﻃﻼ� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﻲ�ﺳﺎﻧﺪ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻛﺖ �� ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤ���ﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ��� ﺳ���ﺎﻋﺖ 9ﺻﺒﺢ ���
ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮ��  �� 1397/04/29ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷ���ﺮﻛﺖ ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ��
� ﺻﺎ�ﻗﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ � ﺑﺰ�ﮔﺮ�� ﺷﻬﻴﺪ �ﺷ���ﺮﻓﻲ �ﺻﻔﻬﺎﻧﻲ � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﻻﻟﻪ �
ﭘﻼ� �32ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﻻﻟﻪ � ﻃﺒﻘﻪ ��� � ��ﺣﺪ  6ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴﻪ:
� �1ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� �ﺻﻠﻲ � ﻋﻠﻲ�ﻟﺒﺪ�
� �2ﻳﮕﺮ ﺗﺼﻤﻴﻤﺎﺗﻲ ﻛﻪ �� �ﺧﺘﻴﺎ� �ﻳﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�

آﮔﻬﻲﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﻣﺮﺣﻠﻪاولﻧﻮﺑﺖاول

ﺷﻬﺮ���� ﻣﻴﺎﻧﻪ ��ﻧﻈﺮ ���� ﺑﺮ�ﺑﺮ ﺑﻮ�ﺟﻪ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﺎ� 1397ﭘﺮ���ﻫﺎ� ﻋﻤﺮ�ﻧﻲ
�ﻳﻞ �� �� ﻃﺮﻳﻖ �ﮔﻬﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﺷ���ﺮﻛﺖﻫﺎ� ��ﺟﺪ ﺷﺮ�ﻳﻂ ��ﮔﺬ��
ﻧﻤﺎﻳﺪ�� .ﺟﺪﻳﻦ ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ �� ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻧﺘﺸﺎ� �ﻳﻦ �ﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻣﺪ� ��� 17
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ��ﻳﺎﻓﺖ ﻣﺪ��� � ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ � ���ﺋﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ����
ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .ﺿﻤﻨﺎ� ﻫﺰﻳﻨﻪ ﭼﺎ� �ﮔﻬﻲ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ� ﺑﺮﻧﺪ� ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺑﻮ�� �
ﺷﻬﺮ���� ﻣﻴﺎﻧﻪ �� ﻫﺮ ﻳﻚ �� ﻣﺮ�ﺣﻞ ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﺣﻖ �� ﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ�ﻫﺎ ��
��ﺷﺘﻪ � ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎ� ﺣﻖ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ �ﻋﺘﺮ�ﺿﻲ ﻧﺨﻮ�ﻫﺪ ��ﺷﺖ.
ﻣﻴﺮ��ﻳﻲ�ﺷﻬﺮ���ﻣﻴﺎﻧﻪ
� �1ﺟﺮ�� ﻛﻒﭘﻮ� ﺑﻮﺳﺘﺎ� ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻬﺮ� �ﻧﺪﻳﺸﻪ � ﺧﻴﺎﺑﺎ� ��ﻗﻊ ��
ﺿﻠﻊﻏﺮﺑﻲ ﺷﻬﺮﺑﺎ�� ﺑﺎ ﺑﺮ���� ��ﻟﻴﻪ �1/641/750/000ﻳﺎ�

ﺳﺎزﻣﺎنﺻﻨﻌﺖ،ﻣﻌﺪنوﺗﺠﺎرتاﺳﺘﺎنﺗﻬﺮان
ﻫﻴﺄتاﺟﺮاﻳﻲﺑﺮﮔﺰارياﻧﺘﺨﺎﺑﺎتاﺗﺤﺎدﻳﻪﻫﺎيﺻﻨﻔﻲﺗﻬﺮان
آﮔﻬﻲﻓﺮاﺧﻮانداوﻃﻠﺒﻴﻦﻋﻀﻮﻳﺖدرﻫﻴﺄتﻣﺪﻳﺮهوﺑﺎزرساﺗﺤﺎدﻳﻪﺻﻨﻒ
ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎنوﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎنﮔﻠﮕﻴﺮورادﻳﺎﺗﻮرﺷﻬﺮﺳﺘﺎنﺗﻬﺮان)ﻧﻮﺑﺖاول(

ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﻣﺎ�� � 6ﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ �ﺟﺮ�ﻳﻲ �ﻧﺘﺨﺎﺑﺎ� �ﺗﺤﺎ�ﻳﻪﻫﺎ� ﺻﻨﻔﻲ �� ﻧﻈﺮ �ﺳﺖ �ﻧﺘﺨﺎﺑﺎ� ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ�
� ﺑﺎ��� �ﺗﺤﺎ�ﻳﻪ ﺻﻨﻒ ﺳ���ﺎ�ﻧﺪﮔﺎ� � ﻓﺮ�ﺷﻨﺪﮔﺎ� ﮔﻠﮕﻴﺮ � ���ﻳﺎﺗﻮ� ﺷﻬﺮﺳﺘﺎ� ﺗﻬﺮ�� ﺑﺮﮔﺰ�� ﮔﺮ��.
ﻟﺬ� �� ��ﺟﺪﻳﻦ ﺷﺮ�ﻳﻂ ﻋﻀﻮﻳﺖ �� ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��� �ﺗﺤﺎ�ﻳﻪ ﺻﻨﻒ ﻣﺰﺑﻮ� ﻛﻪ �� �ﻳﻞ ﺷﺮ�ﻳﻂ �ﻧﺎ�
�ﻋﻼ� ﮔﺮ�ﻳﺪ� �ﻋﻮ� ﺑﻪﻋﻤﻞ ﻣﻲ�ﻳﺪ� �� ��� ��ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  1397/5/1ﻟﻐﺎﻳﺖ ��� ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮ��
 97/5/21ﺑﻪ ﻣﺪ� ) ��� 15ﺑﺪ�� �ﺣﺘﺴﺎ� �ﻳﺎ� ﺗﻌﻄﻴﻞ( ﺷﺨﺼﺎ� ﺑﺎ �� �ﺳﺖ ��ﺷﺘﻦ ﻣﺪ��� �ﻳﻞ � ﻛﺪ
�ﻫﮕﻴﺮ� ﺛﺒﺖﻧﺎ� �� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ �ﻳﺮ�ﻧﻴﺎ� �ﺻﻨﺎ� » «www.iranianasnaf.irﺑﻪ ﻫﻴﺄ� �ﺟﺮ�ﻳﻲ ﺑﺮﮔﺰ���
�ﻧﺘﺨﺎﺑﺎ� �ﺗﺤﺎ�ﻳﻪﻫﺎ� ﺻﻨﻔﻲ ﺑﻪﻧﺸ���ﺎﻧﻲ :ﺿﻠﻊ ﺷﻤﺎ� ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻴﺪ�� �ﻟﻴﻌﺼﺮ ﻛﻮﭼﻪ ���ﻧﮓ ﭘﻼ� ﻳﻚ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﺷﻬﻴﺪ �ﺳﺪ�ﻟﻪ���� ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻌﺪ� � ﺗﺠﺎ�� �ﺳﺘﺎ� ﺗﻬﺮ�� ﻃﺒﻘﻪ � ����� 9ﻣﻮ� �ﺻﻨﺎ�
� ﺗﺸﻜﻞﻫﺎ� ﺻﻨﻔﻲ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ � ﺛﺒﺖﻧﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺷﺮ�ﻳﻂ���ﻃﻠﺒﻴﻦ:

 �1ﺗﺎﺑﻌﻴﺖ ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳﻼﻣﻲ �ﻳﺮ��.
� �2ﻋﺘﻘﺎ� � �ﻟﺘﺰ�� ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺎ� ﺟﻤﻬﻮ�� �ﺳﻼﻣﻲ �ﻳﺮ��.
 �3ﻋﺪ� ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺗﺼﺮ� �� �ﻣﻮ�� ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺠﺮ� ��ﺷﻜﺴﺘﮕﻲ � �ﻓﻼ�.
 �4ﻧﺪ�ﺷﺘﻦ ﺳﻮ�ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻛﻴﻔﺮ� ﻣﻮﺛﺮ � ﻋﺪ� �ﻋﺘﻴﺎ� ﺑﻪ ﻣﻮ��ﻣﺨﺪ�� ��) .ﻳﻦ ﺧﺼﻮ� �ﺳﺘﻌﻼ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ
�� ﺳﻮ� ﻫﻴﺄ��ﺟﺮ�ﻳﻲ ﺻﺎ�� ﻣﻲﺷﻮ�(
 �5ﻋﺪ� �ﺷﺘﻬﺎ� ﺑﻪ ﻓﺴﺎ�.
�� �6ﺷ���ﺘﻦ ﺣﺪ�ﻗﻞ ﻣﺪ�� ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ �ﻳﭙﻠﻢ ﺑﺮ�� �ﻓﺮ�� ﻓﺎﻗﺪ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ �� ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ���
�ﺗﺤﺎ�ﻳﻪ) .ﻣﺪ�� ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻳﺎ ﮔﻮ�ﻫﻲﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ �� ����� �ﻣﻮ�� � ﭘﺮ���(
 �7ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﺳﻦ �� �ﻣﺎ� ﺛﺒﺖﻧﺎ� ﻫﻔﺘﺎ� � ﭘﻨﺞ ﺳﺎ�.
�� �8ﺷ���ﺘﻦ ﭘﺮ��ﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ��ﺋﻢ :ﭘﺮ��ﻧﻪ ﻛﺴ���ﺐ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﭘﺮ��ﻧﻪ ﻛﺴﺒﻲ �ﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ�ﻳﺦ �ﻋﺘﺒﺎ� ��
ﻣﻨﻘﻀﻲ ﻧﮕﺮ�ﻳﺪ�� ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮ��ﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷ���ﻐﻞ ﻧﺪ��� � ��ﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ ﺧﻮ� �� ﺑﻪ ﻏﻴﺮ ��ﮔﺬ�� � ﻳﺎ �ﺟﺎ��
ﻧﺪ���� ��ﺣﺪ ﺻﻨﻔﻲ ﻓﻌﺎ� � ﻣﻜﺎ� �� ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
� �9ﺛﺎﻗﺖ � �ﻣﺎﻧﺖ.
��� �10ﻃﻠﺒﺎ� ﺣﺎﺋﺰ ﺷ���ﺮ�ﻳﻂ ﻣﻜﻠﻔﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳ���ﺎﻣﺎﻧﻪ ﻣﺬﻛﻮ� ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ �
ﺑﺎ�ﮔﺬ��� ﻣﺪ��� ﺧﻮ� �ﻗﺪ�� � ﻛﺪ �ﻫﮕﻴﺮ� ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ �� ﺑﻪ ﻫﻴﺄ� �ﺟﺮ�ﻳﻲ ���ﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
ﺗﺒﺼﺮ� :ﻻ�� ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ �ﺳ���ﺖ ﺑﺮ �ﺳﺎ� ﺗﺒﺼﺮ�  6ﻣﺎ��  22ﻗﺎﻧﻮ� ﻧﻈﺎ� ﺻﻨﻔﻲ ���ﻃﻠﺐﺷﺪ� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ�
�ﺗﺤﺎ�ﻳﻪﻫﺎ� �ﺗﺎ� �ﺻﻨﺎ� ﺷﻬﺮﺳ���ﺘﺎ� � �ﻳﺮ�� � �ﺳﺘﮕﺎ�ﻫﺎ� �ﺟﺮ�ﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮ� ﻣﺎ��) (5ﻗﺎﻧﻮ� ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ �
ﺧﺪﻣﺎ� ﻛﺸﻮ�� �� �ﻧﺘﺨﺎﺑﺎ� ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ� �ﺗﺤﺎ�ﻳﻪﻫﺎ� ﺻﻨﻔﻲ ﻣﻨﻮ� ﺑﻪ �ﺳﺘﻌﻔﺎ� �ﻧﺎ� �� ﺷﻐﻞ ﻗﺒﻠﻲ
ﺧﻮ� ﭘﻴﺶ �� ﺛﺒﺖﻧﺎ� �� �ﻧﺘﺨﺎﺑﺎ� �ﺳ���ﺖ� .ﻋﻼ� �ﺳﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮ� �ﺳﺘﻌﻔﺎ� ﻛﺎ�ﻛﻨﺎ� ﻣﻮﺿﻮ� �ﻳﻦ ﻣﺎ��
ﭘﻴﺶ �� ﺷﺮ�� ﺑﻪ ﻛﺎ� �� ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ� �ﺗﺤﺎ�ﻳﻪ �ﻟﺰ�ﻣﻲ �ﺳﺖ.
ﻣﺪ��� ﻣﻮ�� ﻧﻴﺎ� ﺛﺒﺖﻧﺎ�:
 �� �1ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ  3×4ﺟﺪﻳﺪ.
 �2ﻳﻚ ﺑﺮ� ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭘﺮ��ﻧﻪ ﻛﺴﺐ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� �ﺻﻞ ��.
 �3ﻳﻚ ﺳﺮ� ﺗﺼﻮﻳﺮ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺻﻔﺤﺎ� ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� �ﺻﻞ ��.
 �4ﻳﻚ ﺑﺮ� ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛﺎ�� ﻣﻠﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮ�� �ﺻﻞ ��.
 �5ﻳﻚ ﺑﺮ� ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻣﺪ�� ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ )ﺣﺪ�ﻗﻞ �ﻳﭙﻠﻢ( ﺑﻪﻫﻤﺮ�� �ﺻﻞ �� ﻳﺎ ﻳﻚ ﺑﺮ� ﺗﺼﻮﻳﺮ �ﻋﺘﺒﺎ�ﻧﺎﻣﻪ
)�ﻓﺮ��� ﻛﻪ ����� ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻋﻀﻮﻳﺖ �� ﻫﻴﺄ�ﻣﺪﻳﺮ� �ﺗﺤﺎ�ﻳﻪ ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ(.
 �6ﻛﺪ �ﻫﮕﻴﺮ� ﺛﺒﺖﻧﺎ� �� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ �ﻳﺮ�ﻧﻴﺎ� �ﺻﻨﺎ�.

ﻣﺤﻤﺪﺟﻌﻔﺮﻧﻴﺎ
�ﺋﻴﺲﻫﻴﺎ��ﺟﺮ�ﻳﻲﺑﺮﮔﺰ����ﻧﺘﺨﺎﺑﺎ��ﺗﺤﺎ�ﻳﻪﻫﺎ�ﺻﻨﻔﻲ
��/453ﻟﻒ

آﮔﻬﻲدﻋﻮتﺑﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
ازﺳﻬﺎﻣﺪارانﺷﺮﻛﺖﻛﺎرﺧﺎﻧﺠﺎتاﻳﺮانﻣﺮﻳﻨﻮس
)ﺳﻬﺎﻣﻲﻋﺎم()ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ12078
وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ(10100470757
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﺮﻛﺖ ��� ﺳﺎﻋﺖ ��� 9ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮ��
 �� 1397/4/31ﻣﺤﻞ �ﻓﺘﺮ ﻣﺮﻛﺰ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ��ﻗﻊ �� ﺗﻬﺮ�� � ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻛﺘﺮ ﺑﻬﺸﺘﻲ � ﺧﻴﺎﺑﺎ� �ﻛﺘﺮ
ﻣﻔﺘﺢ ﺷﻤﺎﻟﻲ � ﻛﻮﭼﻪ 12ﭘﻼ� 1ﺳ���ﺎﺧﺘﻤﺎ� �ﻳﺮ�� ﻣﺮﻳﻨﻮ� ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ�� .ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ
ﺳﻬﺎﻣﺪ���� � ﻳﺎ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎ� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ �ﻧﺎ� �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ� ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺬﻛﻮ� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪ ﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳ�ﺘﻮ�ﺟﻠﺴ�ﻪ� �1 :ﺳ���ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑ���ﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ
 �2ﺑﺮ�ﺳﻲ � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺣﺴﺎ� ﺳ���ﻮ� � �ﻳﺎ� ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ 1396/12/29
 �3ﺗﺼﻮﻳﺐ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎ� ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺳﻮ� � �4ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� �ﺻﻠﻲ � ﻋﻠﻲ�ﻟﺒﺪ� ﺟﻬﺖ ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ
ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ  �5 1397/12/29ﺗﻌﻴﻴﻦ ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ� ﺑﺮ�� ﻧﺸﺮ �ﮔﻬﻲﻫﺎ� ﻣﺮﺑﻮ� ﺑﻪ
ﺻﺎﺣﺒﺎ� ﺳﻬﺎ� � �6ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� �ﺻﻠﻲ � ﻋﻠﻲ�ﻟﺒﺪ� ﻫﻴﺌﺖ ﻣﺪﻳﺮ�  �7ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮ���� ﻛﻪ ��
ﺻﻼﺣﻴﺖ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�ﻛﺎ�ﺧﺎﻧﺠﺎ��ﻳﺮ��ﻣﺮﻳﻨﻮ�
)ﺷﺮﻛﺖﺳﻬﺎﻣﻲﻋﺎ�(

آﮔﻬﻲدﻋﻮت
ﺑﻪﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪﺷﺮﻛﺖﭘﺨﺸﻴﺮان
)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ10575
وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ10100426600
�� ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺨﺸﻴﺮ�� )ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎ�( �ﻋﻮ�
ﻣﻲﮔﺮ�� �� ﻣﻮ�ﺧﻪ ﻳﻜﺸﻨﺒﻪ ﺳﻲ � ﻳﻜﻢ ﺗﻴﺮ ﻫﺰ�� � ﺳﻴﺼﺪ �
ﻧﻮ� � ﻫﻔﺖ ) (1397/04/31ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ﺑﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ
�� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺳ���ﺎﻟﻴﺎﻧﻪ �� ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ
ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴﻪﻋﺒﺎ�ﺗﺴﺖ��:
 �1ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺣﺴ���ﺎ� ﺳ���ﻮ� � �ﻳﺎ� � �2ﻧﺘﺨﺎ�
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ� � �3ﻧﺘﺨﺎ� ﺑﺎ��� �ﺻﻠﻲ � ﻋﻠﻲ�ﻟﺒﺪ�  �4ﺗﻌﻴﻴﻦ
���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ�.
ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�
ﺷﺮﻛﺖﭘﺨﺸﻴﺮ��
آﮔﻬﻲدﻋﻮتﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻓﻮقاﻟﻌﺎده
)ﻧﻮﺑﺖدوم(

ﺷﺮﻛﺖﺗﻌﺎوﻧﻲﻛﺎرﻛﻨﺎنﺳﺎزﻣﺎنﮔﺴﺘﺮشوﻧﻮﺳﺎزيﺻﻨﺎﻳﻊاﻳﺮان

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ �ﻋﻮ� ﻣﻲﺷﻮ� ﺗﺎ
�� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣ���ﻲ ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﻧﻮﺑﺖ ��� ﻛﻪ ��� ﺳ���ﺎﻋﺖ ��� 14/30
ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ��  �� 97/4/30ﻣﺤﻞ ﺳﺎ�ﻣﺎ� ﮔﺴ���ﺘﺮ� ��ﻗﻊ �� ﺧﻴﺎﺑﺎ�
�ﻟﻲﻋﺼﺮ)ﻋﺞ( ﻧﺒﺶ ﺧﻴﺎﺑﺎ� ﺟﺎ�ﺟﻢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎ� ﺷﻤﺎ��  2ﻃﺒﻘﻪ  8ﺗﺸﻜﻴﻞ
ﻣﻲﮔﺮ�� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻴﺪ.
ﻳﺎ�����ﻣﻲﺷﻮ�:
� ﻫﺮ ﻋﻀ���ﻮ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ���ﻧﺪ�  3ﺑﺮ� �ﻛﺎﻟﺖ ﺑﺎﺷ���ﺪ ﻟﺬ� �ﻋﻀﺎﺋﻴﻜﻪ
�ﻣﻜﺎ� ﺣﻀﻮ� �� ﺟﻠﺴ���ﻪ ﻣﺠﻤﻊ �� ﻧﺪ��ﻧﺪ ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﻨﺪ ﺑﻤﻨﻈﻮ� ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮ�
�ﻛﺎﻟﺖ���2ﻗﺒﻞ���ﻣﺎ�ﺑﺮﮔﺰ���ﻣﺠﻤﻊ)�ﻛﻴﻞ�ﻣﻮﻛﻞ(ﺑﻪﺑﺎ���ﺷﺮﻛﺖ
ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ )�ﻗﺎ� ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺻﺎﻟﺢ ﻛﻨﺪ��( ﻣﺮ�ﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
� ﻣﺼﻮﺑﺎ� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ �� ﺻﻮ�� �ﺳﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ � ﻋﺪ� ﻣﻐﺎﻳﺮ� ﺑﺎ ﺿﻮ�ﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ
ﺑﺮ�� ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ� �ﻋﻢ �� ﺣﺎﺿﺮ � ﻏﺎﻳﺐ ﻧﺎﻓﺬ � ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴﻪ:
� �1ﻟﺤﺎ� ﻛﺪﭘﺴﺘﻲ � �ﺻﻼ� ���� ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ )ﺑﻨﺪ � 6ﺳﺎﺳﻨﺎﻣﻪ(
�ﺋﻴﺲﻫﻴﺎ�ﻣﺪﻳﺮ�

ﺳﻬﺮ����ﺷﻤﺎﻟﻲﻓﺮ��ﺳﺮﻗﻔﻠﻲﻛﻒ�56/50ﺑﺎﻟﻜﻦ�22/50
ﺑﺮ���8/50ﺗﻔﺎ������4/50ﺑﺮ�3ﻓﺎ�����ﮔﺎ�ﻣﺴﺘﻘﻞ
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﻤﺎﻣﻲﻣﺸﺎﻏﻞ

88095692ـ09126274964

آﮔﻬﻲدﻋﻮتازﺳﻬﺎﻣﺪارانﺷﺮﻛﺖﭘﺎﻳﺎﮔﻞ
)ﺳﻬﺎﻣﻲﺧﺎص(
ﺑﻪﺷﻤﺎرهﺛﺒﺖ143894وﺷﻨﺎﺳﻪﻣﻠﻲ
) 10101868560ﻧﻮﺑﺖاول(

ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ ﺳ���ﻬﺎﻣﺪ���� ﻣﺤﺘﺮ� �ﻋﻮ� ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ �� ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ�� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻛﻪ �� ﺳﺎﻋﺖ 10
ﺻﺒﺢ ��� ﺷ���ﻨﺒﻪ ﻣﻮ�ﺧﻪ  �� 1397/5/6ﻣﺤﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﮔﺰ��
ﻣﻲﮔﺮ�� ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
� �ﺳﺘﻮ� ﺟﻠﺴﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺑﻪ ﻃﻮ� ﻓﻮ��ﻟﻌﺎ��:
 �1ﻗﺮ�ﺋﺖ ﮔﺰ��� ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��� ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷ���ﺮﻛﺖ ��ﺧﺼﻮ�
ﻋﻤﻠﻜﺮ� ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� � ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � ﺣﺴ���ﺎ� ﺳ���ﻮ� � �ﻳﺎ� ﺳ���ﺎ�
ﻣﺎﻟﻲ 1395
 �2ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ��ﻧﺎﻣﻪ � �ﺗﺨﺎ� ﺗﺼﻤﻴﻢ �� ﻣﻮ�� ﺣﺴ���ﺎ� ﺳ���ﻮ� � �ﻳﺎ�
ﺳﺎ� ﻣﺎﻟﻲ 1395
 �3ﺗﻌﻴﻴﻦ ���ﻧﺎﻣﻪ ﻛﺜﻴﺮ�ﻻﻧﺘﺸﺎ� ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺮ �ﮔﻬﻲﻫﺎ� ﺷﺮﻛﺖ
� �4ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� ﻫﻴﺎ� ﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ���
ﺿﻤﻨﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ�� �ﻳﺠﺎ� ﺷﺪ� �� ��ﻧﺪ ﭘﺬﻳﺮ� ﺻﻮ�ﺗﺠﻠﺴﺎ� �
�ﺳﺘﻘﺮ�� ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺟﺎﻣﻊ �� ����� ﺛﺒﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎ � ﻣﻮﺳﺴﺎ� ﻏﻴﺮﺗﺠﺎ��
ﺗﻬﺮ�� ���ﺋﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺮ�ﺑﺮ �ﺻﻞ �� ﻛﺎ�� ﻣﻠﻲ ﺳﻬﺎﻣﺪ���� ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎ� ﺣﻀﻮ�
�� ﻣﺠﻤﻊ �ﻟﺰ�ﻣﻲ �ﺳﺖ.

ﻫﻴﺎ�ﻣﺪﻳﺮ�ﺷﺮﻛﺖﭘﺎﻳﺎﮔﻞ

آﮔﻬﻲدﻋﻮت
ﻣﺠﻤﻊﻋﻤﻮﻣﻲﻋﺎديﺷﺮﻛﺖﺗﻌﺎوﻧﻲﻣﺴﻜﻦﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﭘﺎرﭼﻴﻦ)ﻧﻮﺑﺖاول(
�ﺣﺘﺮ�ﻣﺎ�� ﺑﺪﻳﻨﻮﺳ���ﻴﻠﻪ �� ﻛﻠﻴﻪ �ﻋﻀﺎ� ﻣﺤﺘﺮ� �ﻳﻦ ﺷ���ﺮﻛﺖ �ﻋﻮ� ﻣﻲﮔﺮ�� ﺗﺎ �� ﺟﻠﺴﻪ
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻋﺎ�� ﺷ���ﺮﻛﺖ ﻛﻪ ��� ﺳﺎﻋﺖ  10ﺻﺒﺢ ��� ﭼﻬﺎ�ﺷﻨﺒﻪ �� 1397/5/17
ﻧﻤﺎ�ﺧﺎﻧﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﭘﺎ�ﭼﻴﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﮔﺮ�� ﺣﻀﻮ� ﺑﻪﻫﻢ �ﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻳﺎ����� ﻣﻲﺷ���ﻮ�� :ﻟﻒ( �� ﺻﻮ�ﺗﻴﻜﻪ ﺣﻀﻮ� ﻋﻀﻮ� �� ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻴﺴ���ﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﻣﻲﺗﻮ�ﻧﺪ ﺣﻖ ﺣﻀﻮ� � �ﻋﻤﺎ� ��� �� ﺳ���ﻮ� ﺧﻮ� �� ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨ���ﺪ� ﺗﺎ��ﻻﺧﺘﻴﺎ� ﺧﻮ� ��ﮔﺬ��
ﻧﻤﺎﻳﺪ� �� �ﻳﻨﺼﻮ�� ﺗﻌﺪ�� ���� �ﻛﺎﻟﺘﻲ ﻫﺮ ﻋﻀﻮ ﺣﺪ�ﻛﺜﺮ  � ��� 3ﻫﺮ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮﻋﻀﻮ ﻳﻚ
��� ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�� .ﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲﮔﺮ�� ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ� ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻣﺰﺑﻮ� ﺑﺎ �ﻣﻀﺎ� �ﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ�
� ﺑﺎ��� ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
�( �ﻳ���ﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﺑﺎ ﺣﻀﻮ� ﻧﺼﻒ ﺑﻌﻼ�� ﻳﻚ ﻛﻞ �ﻋﻀﺎ� �ﺳ���ﻤﻴﺖ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﻳﺎﻓﺖ � ﻣﺼﻮﺑﺎ�
�� �� ﺻﻮ�� ﻋﺪ� ﻣﻐﺎﻳﺮ� ﺑﺎ ﺿﻮ�ﺑﻂ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺑﺮ�� ﻛﻠﻴ���ﻪ �ﻋﻀﺎ �ﻋﻢ �� ﺣﺎﺿﺮ � ﻏﺎﺋﺐ� ﻧﺎﻓﺬ �
ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﻮ�ﻫﺪ ﺑﻮ�.
�( ﻛﺎﻧﺪﻳﺪ�ﻫﺎ� ﺳﻤﺖ ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ��ﺳﻲ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺲ �� �ﻧﺘﺸﺎ� �ﮔﻬﻲ ﻣﻬﻠﺖ ���ﻧﺪ
��ﺧﻮ�ﺳﺖ ﺧﻮ� �� ﺑﻪ �ﻓﺘﺮ ﺗﻌﺎ�ﻧﻲ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
�ﺳﺘﻮ�ﺟﻠﺴ�ﻪ� �1 :ﺳ���ﺘﻤﺎ� ﮔﺰ��� ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ� � �ﻋﻼ� ﺻﻮ��ﺣﺴﺎ�ﻫﺎ� ﻣﺎﻟﻲ ﺳﺎ�
 �2 1396ﮔﺰ��� ﺑﺎ���  �3ﻃﺮ� � ﺗﺼﻮﻳﺐ ��ﻳﺎﻓﺖ ﺗﺴ���ﻬﻴﻼ� ﺑﺎﻧﻜﻲ �� ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ� ﻛﺸﻮ� �
ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎ� ﻣﺎﻟﻲ � �ﻋﺘﺒﺎ��  �4ﻃﺮ� � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺗﺮ�� ﻣﺎﻟﻲ � �5 1396ﻧﺘﺨﺎ� �ﻋﻀﺎ� �ﺻﻠﻲ
� ﻋﻠﻲ�ﻟﺒﺪ� ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ� � ﺑﺎ���  �6ﻃ���ﺮ� � ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺣﻘﻮ� � ﻣﺰ�ﻳﺎ � ﭘﺎ��� ﻫﻴﺌﺖﻣﺪﻳﺮ� �
ﺑﺎ��� �7ﺗﺼﻮﻳﺐ�ﺿﺎﻓﻪﻛﺎ��ﻫﺎ�ﻣﺎ���ﺑﺮﻗﺮ�����ﭘﺮ���ﻣﺴﻜﻮﻧﻲ��196ﺣﺪ��ﺣﺴﺎ��8 3
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