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روزنامه صبح ایران 

خبر شرکت ها

کدال نگر

افزایش سرمایه بیش از 2 برابری 
»تیپیکو«

دنیایاقتصاد: مجمع عمومی فوق العاده شرکت سرمایه گذاری 
دارویی تامین پانزدهم تیر برگزار شد. در این مجمع فوق العاده با 
افزایش سرمایه تیپیکو از ۴۳۵0 میلیارد ریال به 11 هزارمیلیارد 
ریال موافقت شد. در این مراسم رئیس مجمع جالل بهارستان، 
ناظران محمدابراهیم راعی و سامان راجی و علیرضا برقی، عضو 
موظف هیات مدیره و معاون مالی و پشتیبانی تیپیکو به عنوان 
دبیر حضور داشتند. در ابتدای این مجمع پویا فرهت مدیرعامل 
تیپیکو درخصوص لزوم افزایش سرمایه گفت: با توجه به اینکه از 
سال1۳۸۷ به این طرف تیپیکو هیچ وقت افزایش سرمایه نداده 
بود، به جهت جبران تاخیرها برنامه ریزی شد که طی ۲ سال 
سرمایه این شرکت در دو مرحله به میزان ۲۷۹ درصد رشد کند و 
از مبلغ ۲,۹00 میلیارد ریال به مبلغ 11 هزار میلیارد ریال برسد.  
یادآور می شود مجمع فوق العاده سال گذشته )اردیبهشت ۹۹( 
سرمایه شرکت را از ۲,۹00 میلیارد ریال به ۴,۳۵0 میلیارد ریال 
رسانده بود و در این مجمع هم قرار شد از ۴,۳۵0 میلیارد ریال 
به مبلغ 11هزار میلیارد ریال )به میزان 1۵۳ درصد و به مبلغ 
۶,۶۵0 میلیارد ریال( افزایش یابد. در این مجمع نحوه افزایش 
سرمایه نیز به این  صورت شد: مبلغ ۲,۹۳0 میلیارد ریال از محل 
اندوخته سرمایه ای و مبلغ ۳,۷۲0 میلیارد ریال از محل مطالبات 
حال شده سهامداران و آورده نقدی که به تصویب مجمع رسید. 
همچنین در این مجمع، با اصالح یک  بند از اساسنامه و افزوده 
شدن یک بند دیگر به اساسنامه شرکت موافقت شد. این ۲ بند 

شامل مواد ۴۲ و ۵۸ است.

کارنامه خرداد یک متانول ساز
دنیایاقتصاد: در ایران عمده متانول توسط پنچ شرکت زاگرس، 
کاوه، مرجان، فن آوران و خارک تولید می شود. سه شرکت زاگرس، 
فن آوران و خارک تولید کنندگان متانول فعال در بورس ایران 
هستند. در این گزارش به بررسی عملکرد یک ماهه خرداد بزرگ ترین 

متانول ساز فعال در بازار سرمایه می پردازیم.

   »زاگرس«
 شرکت پتروشیمی زاگرس که به عنوان غول متانول ساز بازار 
سرمایه شناخته می شود در خرداد ماه موفق به کسب درآمد یک هزار 
و ۴۸۷ میلیارد تومانی شد. مقایسه عملکرد خرداد و اردیبهشت این 
شرکت نشان می دهد،  زاگرس در خرداد با افت ۲۷ درصدی در درآمد 
مواجه شده است. این شرکت در خرداد موفق به فروش ۳۳۴ هزار و 
۸۸۸ تن از محصول تولیدی خود شد. این درحالی است که متوسط 
فروش شرکت در سال ۹۹، ۲۵۳ هزار تن ثبت شده است. متوسط 
تولید 1۲ ماه این شرکت در سال ۹۹، ۲۵1 هزار تن بوده که این عدد 
در خرداد به ۸۲۷ هزار تن تولید رسید. مقایسه فروش شرکت در 
خرداد 1۴00 با ماه مشابه در سال ۹۹ نشان می دهد میزان درآمد 
شرکت 110 درصد افزایش یافته است. درآمد خرداد ماه شرکت 
۲1 درصد کمتر از متوسط فروش سال 1۴00 محاسبه شد. برخالف 
دو ماه ابتدایی سال جاری که شرکت در بخش صادراتی عملکرد 
ضعیفی داشت،  مقدار ۹۴ درصد از درآمد عملیاتی شرکت از طریق 
فروش صادراتی و ۶ درصد از درآمد شرکت از طریق فروش داخلی 
حاصل شد. شرکت از ابتدای سال مالی تا انتهای خرداد ماه 1۴00 
در مجموع مبلغ ۵ هزار و ۴۶۸ میلیارد تومان فروش داشته است که 
نسبت به فروش شرکت در مدت مشابه سال ۹۹ رشد 1۶0 درصد به 

حساب می آید.

آمارها نشان می دهد طی سال های ۲0۲0 تا ۲0۲۵ 
مازاد عرضه متانول در جهان به ۷/۶ تا 1۲ میلیون تن 
در سال برسد. طبق برآوردها تولید متانول در ایران 
هم تا سال 1۴0۴ به آمار قابل توجه ۲۳ میلیون تن 
در سال می رسد که این میزان از تولید، معادل ۴۵ 
درصد از تجارت جهانی متانول خواهد بود. از همین 
رو گفته می شود، احتماال هم صادرات آن با مشکل 
مواجه می شود و هم تولیدکنندگان متانول با کاهش 
تکلیفی تولید مواجه خواهند شد. کارشناسان اعتقاد 
دارند که برای غلبه بر چالش متانول مازاد در کشور 
و همچنین رفع کمبودهای پروپیلن، یکی از بهترین 
راهکارها تعریف موارد مصرف داخلی برای متانول 
مازاد بوده که یکی از این موارد مصرف، تبدیل متانول 

به پروپیلن در واحدهای MTP است. 
پروپیلن از جمله مواد باالدستی پتروشیمی 
است که از مشتقات آن محصوالت متنوع بسیار 
ارزشمندی در پایین دست به دست می آید. اهمیت 
تولید مشتقات پروپیلن از این جهت است که این 
مشتقات به عنوان ماده اولیه در صنایع تکمیلی 
پرکاربردی همچون صنایع بسته بندی، یونولیت، 
پالستیک، خودرو، نساجی، ساختمان، چرم 
مصنوعی، کفش و... مورد استفاده قرار می گیرند. 
طبق آمار اتاق بازرگانی در سال ۹۷، میزان واردات 
محصوالت زنجیره پروپیلن برای تامین مواد اولیه 
صنایع تکمیلی، ۵1۶ میلیون دالر بوده است. با توجه 
به رشد تقاضا و افزایش نیاز به این محصوالت، برخی 
برآوردها نشان می دهد که در آینده نزدیک رقم 
واردات محصوالت زنجیره پروپیلن کشور به حدود 
یک میلیارد دالر در سال هم خواهد رسید. بر این 
اساس برنامه ریزی برای افزایش تولید این محصوالت 
در کشور با در نظر گرفتن مطالعات امکان سنجی و 

اقتصادی امری مهم ارزیابی می شود. 

   رشد خارج از محدوده تولید متانول در کشور
در میان روش های مختلف تولید پروپیلن در 
کشور، استفاده از متانول مزیت ویژه ای دارد زیرا تولید 
متانول درکشور رو به افزایش و دسترسی به آن هم 
آسان است زیرا در چند سال اخیر با توجه به افزایش 
قابل توجه حاشیه سود خالص پتروشیمی های 
تولیدکننده متانول، توسعه این بخش از زنجیره تولید 
صنعت پتروشیمی بسیار مورد توجه قرار گرفته است 
که متاسفانه عمدتا به همین جا یعنی تولید متانول 
به عنوان کاالی نهایی خالصه شده است. طبق 
برآوردها تولید متانول در ایران تا سال 1۴0۴ به رقم 
قابل توجه ۲۳ میلیون تن در سال می رسد که این 
میزان از تولید، معادل ۴۵درصد از تجارت جهانی 
متانول خواهد بود. بنابراین احتماال هم صادرات 

آن با مشکل مواجه می شود و هم تولیدکنندگان 
متانول با کاهش تکلیفی تولید مواجه خواهند شد 
و سرمایه گذاری های انجام شده به خواب خواهند 

رفت و شرکت ها متضرر خواهند شد.  
نمودار درج شده در گزارش آمارهای جهانی 
عرضه و تقاضای متانول در جهان را نشان می دهد. 
همان طور که در نمودار روشن است صرفا در سال 
۲01۶، رشد تقاضا حدود دو میلیون تن بیش از 
رشد طرف عرضه بوده است. در سال های ۲01۷ 
و ۲01۹ رشد ظرفیت عرضه اندکی بیشتر از رشد 
تقاضا بوده است اما طی سال های ۲0۲0 تا ۲0۲۵ 
رشد طرف عرضه بین ۷/۶ میلیون تن تا 1۲ میلیون 
تن در سال بیش از تقاضا خواهد بود.  برای غلبه 
بر چالش متانول مازاد در کشور و همچنین رفع 
کمبودهای پروپیلن، یکی از بهترین راهکارها 
تعریف موارد مصرف داخلی برای متانول مازاد 
بوده که یکی از این موارد مصرف، تبدیل متانول 
به پروپیلن در واحدهای MTP است. با نگاهی 
به طرح های پروپیلنی تعریف شده در کشور تنها 
طرح عسلویه است که با تبدیل متانول به پروپیلن 
هوشمندانه تعریف شده است اما طرح هایی 
همچون امیرآباد شمال با تبدیل گاز طبیعی به 
متانول و سپس تبدیل آن به پروپیلن، به مساله 
متانول مازاد کشور دامن می زنند؛ چرا که از متانول 
موجود در کشور برای تولید پروپیلن استفاده 

نمی کنند و حتی متانول را به عنوان یک ماده 
جانبی در کنار پروپیلن به بازار عرضه خواهند کرد. 

   طرح راهبردی پروپیلن عسلویه
طرح پروپیلن عسلویه شامل احداث سه واحد 
MTP )تبدیل متانول به پروپیلن( بوده که خوراک 
دریافتی هر یک از واحدها 1۶۵0 هزار تن متانول 
است و مجموع آن حدود ساالنه ۵ میلیون تن 
متانول می شود. بنابراین این طرح در قالب یک 
پارک پروپیلن برای احداث سه واحد MTP تعریف 
شده است. پروپیلن تولیدی از هر یک از واحدها 
نیز ساالنه ۴۷0 هزار تن بوده که مجموع آنها حدود 
1/۴ میلیون تن در سال است.  برای اجرای این 
طرح های پروپیلن در منطقه عسلویه، مشوق هایی 
مانند تخفیف در خوراک، پرداخت هزینه دانش 
فنی پس از تولید محصول، مشوق های مالیاتی و 

تخصیص زمین برای سرمایه گذاران در نظر گرفته 
شده است که جذابیت اجرای پروژه را افزایش دهد.  
دانش فنی MTP خوشبختانه به طور کامل در داخل 
کشور بومی شده و گواهینامه ثبت اختراع فناوری 
تولید پروپیلن از متانول در ایران از اتحادیه اروپا 
دریافت شده و هم اکنون امکان ارائه اسناد مهندسی 
به طور کامل وجود دارد. متانول در ایران مانند چین 
در سبد سوختی کشور قرار ندارد و کمتر از ۵ درصد 
آن در کشور مصرف می شود و محصولی صادراتی 
است، بنابراین فرصت بسیار خوبی است که شاخه 
زنجیره ارزش پروپیلن در کشور توسعه پیدا کند، زیرا 
پایین دست پروپیلن به شدت گسترده است و کمبود 
این محصول همواره سبب توسعه نیافتن پایین دست 
پروپیلن شده است.  در کنار مزایای مهم تبدیل 
متانول به پروپیلن در عسلویه، ایراد مهمی که به این 
طرح وارد است عدم تکمیل زنجیره ارزش پروپیلن در 
همان منطقه و صرف هزینه های گزاف برای انتقال 
پروپیلن تولید شده به مرودشت استان فارس است. 
گفته می شود هزینه این خط لوله ۵00 میلیون دالر 
برآورد شده است. این طرح نیز فاقد طرح توجیه دقیق 
فنی و اقتصادی و آمایش سرزمینی است. مطالعات 
بازار در این طرح انجام نشده و هیچ برآوردی مبنی 
بر اینکه 1۴00 هزار تن در سال پروپیلن انتقالی به 
مرودشت، در کجا مصرف خواهد شد، وجود ندارد 
درصورتی که با صرف همین هزینه خط لوله برای 
ساخت واحدهای پایین دستی پروپیلن در عسلویه 
می توان از مزایای نزدیکی به مبادی صادراتی و 
همچنین نزدیکی مجتمع های تامین کننده متانول 
و آب و برق بهره برد.  بنابراین در مجموع با توجه به 
تولید مقادیر باالی متانول در کشور و روند رو به رشد 
آن و مزایای منطقه ای عسلویه، اجرای طرح تبدیل 
متانول به پروپیلن در این منطقه اقدامی راهبردی 
است چرا که نیاز صنایع به پروپیلن را نیز برطرف 
می کند. عالوه بر این اجرای این طرح به دلیل کاهش 
هزینه های خوراک و استفاده از زیرساخت های 
منطقه عسلویه از توجیه اقتصادی مطلوبی برخوردار 
است. چنانچه پروپیلن تولیدی در عسلویه در همان 
منطقه یا مناطق بسیار نزدیک، تبدیل به مشتقات 
پروپیلن شود و محصول آن به سایر مناطق منتقل 
شود، در عمل یکی از بهترین طرح های تاریخ صنعت 

پتروشیمی در زنجیره پروپیلن محقق خواهد شد. 

روندهای آتی عرضه و تقاضای یک محصول پتروشیمی بررسی شد

مکانیزم مصرف متانول مازاد 

کدال
codal@den.ir42710263 :گروه کدال

آگهى دعوت به 
مجمع عمومى فوق العاده 

شرکت تولیدى چدن سازان  (سهامى عام)
به شماره ثبت 3723 شناسه ملى 10260246993 

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت می رساند:  
جلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده شـرکت رأس سـاعت 11 صبـح 
روز دوشـنبه مـورخ 1۴00/0۴/۲۸ در محـل اصفهـان، خیابـان چهاربـاغ 

خواجـو، خیابـان شـهدای خواجـو، هتـل خواجـو برگزارمـی گـردد. 
بـا توجـه بـه ابالغیـه شـماره ۴۴0/0۵0/ب/۹۸ مـورخ 1۳۹۸/1۲/۲۶ 
سـازمان بـورس و اوراق بهـادار در خصـوص مصوبـه سـتاد ملـی مبـارزه 
بـا بیمـاری کرونـا کـه مقـرر نمـوده تـا اطـالع ثانـوی برگـزاری مجامـع 
عمومـی شـرکت هـا صرفـاً در صورتـی کـه بـا حضـور حداکثـر 1۵ نفـر 
شـخص حقیقـی یـا حقوقـی و بـا رعایـت شـیوه نامـه هـای بهداشـتی 
مرتبـط بـا پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونـا مقـدور مـی باشـد .لذا با 
توجـه بـه محدودیـت هـای موجـود امـکان مشـاهده همزمـان مجمع از 
طریق مراجعه به سـایت شـرکت به آدرس www.csroll.com برای 

سـهامداران محتـرم فراهـم می باشـد. 
دستورجلسه:

1- اصالح ماده ۲ اساسنامه شرکت  
۲- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد. 

هیأت مدیره شرکت تولیدى چدن سازان(سهامى عام)

SOLUTION FOR FUTURE

SOLUTION FOR FUTURE

آگهى دعوت به مجمع عمومى 
عادى سالیانه صاحبان سهام

شرکت تولیدى چدن سازان (سهامى عام)
 به شماره ثبت 3723 شناسه ملى 10260246993 

بدینوسیله به اطالع کلیه سهامداران محترم شرکت می رساند: 
جلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه شـرکت رأس سـاعت ۹ صبـح روز دوشـنبه مـورخ 
1۴00/0۴/۲۸ در محـل اصفهـان، خیابـان چهاربـاغ خواجـو، خیابـان شـهدای خواجـو، 

هتل خواجـو برگزارمـی گـردد. 
بـا توجـه بـه ابالغیـه شـماره ۴۴0/0۵0/ب/۹۸ مـورخ 1۳۹۸/1۲/۲۶ سـازمان بـورس و 
اوراق بهـادار در خصـوص مصوبـه سـتاد ملـی مبـارزه بـا بیمـاری کرونـا کـه مقـرر نموده تا 
اطـالع ثانـوی برگـزاری مجامـع عمومـی شـرکت هـا صرفاً در صورتی که بـا حضور حداکثر 
1۵ نفـر شـخص حقیقـی یـا حقوقـی و بـا رعایـت شـیوه نامـه هـای بهداشـتی مرتبـط بـا 
پیشـگیری از شـیوع ویـروس کرونـا مقـدور مـی باشـد .لـذا بـا توجـه بـه محدودیـت های 
موجـود امـکان مشـاهده همزمـان مجمـع از طریـق مراجعـه بـه سـایت شـرکت به آدرس 

www.csroll.com بـرای سـهامداران محتـرم فراهـم می باشـد. 
دستورجلسه:

1. اسـتماع گزارش هیأت مدیره ،حسـابرس مسـتقل و بازرس قانونی شـرکت در خصوص 
عملکرد سـال مالی منتهی به 1۳۹۹/1۲/۳0 

۲. بررسی و تصویب صورت های مالی شرکت برای سال مالی منتهی به 1۳۹۹/1۲/۳0 
۳. انتخـاب حسـابرس و بـازرس قانونـی اصلـی و علـی البـدل و تعییـن حق الزحمـه ایشـان 

بـرای سـال مالـی منتهی بـه 1۴00/1۲/۲۹ 
۴. انتخاب روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت 

۵. تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره و کمیته حسابرسی 
۶. تعیین پاداش هیأت مدیره 

۷. سـایر مـواردی کـه بـه موجـب قانـون تجـارت در صالحیـت مجمـع عمومـی عـادی 
سـالیانه باشـد. 

هیأت مدیره شرکت تولیدى چدن سازان(سهامى عام)

SOLUTION FOR FUTURE

SOLUTION FOR FUTURE
 

مناقصه شماره: ۱۴۰۰/۰۱۴ غ ع
تأمین پالت پ�ستیکی (پتروشیمی غدیر) 

ایـن شـرکت در نظـر دارد تأمیـن پالـت پالسـتیکی خـود را از 
طریـق مناقصـه عمومـی بـه شـرکت معتبـر و واجـد شـرایط 

واگـذار نماید. 
لذا بدینوسـیله از شـرکت های توانمند در این زمینه  دعوت 
  www.gpc.ir می شـود جهت شـرکت در مناقصه به سـایت
 1۴00/0۵/۳1 لغایـت   1۴00/0۴/1۷ تاریـخ:  از  و  مراجعـه 
نسـبت بـه ارائـه پیشـنهادات در سـه پاکـت الـف – ب – ج  

بـه آدرس زیـر اقـدام نماینـد .
سـایت۳  اقتصـادی-  ویـژه  منطقـه  ماهشـهر-  خوزسـتان: 
پتروشـیمی غدیر- دبیرخانه محرمانه حراسـت، تلفن تماس: 

0۶1۵۲1۲۴۶1۷

روابط عمومى شرکت  پتروشیمى غدیر

 

مناقصه شماره: ۱۴۰۰/۰۱۳ غ ع
تامین جامبو بگ (پتروشیمی غدیر)

ایـن شـرکت در نظـر دارد تامیـن جامبـو بگ خـود را از طریق 
مناقصـه عمومـی بـه شـرکت معتبـر و واجـد شـرایط واگـذار 

نماید.
لذا بدینوسـیله از شـرکت های توانمند در این زمینه  دعوت 
 www.gpc.ir می شـود جهت شـرکت در مناقصه به سـایت
 1۴00/0۵/۳1 لغایـت   1۴00/0۴/1۷ تاریـخ:  از  و  مراجعـه 
نسـبت بـه ارائـه پیشـنهادات در سـه پاکـت الـف – ب – ج  

بـه آدرس زیـر اقـدام نماینـد .
سـایت۳  اقتصـادی-  ویـژه  منطقـه  ماهشـهر-  خوزسـتان: 
پتروشـیمی غدیر- دبیرخانه محرمانه حراسـت، تلفن تماس: 

0۶1۵۲1۲۴۶1۷

روابط عمومى شرکت  پتروشیمى غدیر

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي سالیانه براي سال منتهي به سال مالي ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
 شرکت پتروشیمي بندرامام (سهامي عام)

شماره ثبت ۶۳۰۱ و شناسه ملي ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ اداره ثبت شرکت ها ماهشهر
سرمایه ۲۶/۱۹۵/۴۲۴/۲۶۱/۰۰۰ ریال

بدینوسـیله از کلیـه سـهامداران، وکیـل یـا قائـم مقـام قانونـی صاحـب سـهم و 
همچنیـن نماینـده یـا نماینـدگان اشـخاص حقوقـی دعـوت مـی  گـردد تـا در 
جلسـه مجمـع عمومـی عـادي سـالیانه ایـن شـرکت کـه در سـاعت 00 : 1۶  
لغایـت 1۸:00 روز سـه شـنبه مـورخ 1۴00/0۴/۲۹ در محـل دفتـر مرکـزي 
شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس واقـع در تهـران، میـدان هفـت تیـر، 
ابتـداي خیابـان کریمخـان زنـد، سـاختمان شـماره ۳۸، سـالن کنفرانـس طبقـه 

یـازده برگـزار مـی  گـردد حضـور بـه هـم رسـانند. 
دستورجلسه:

1- قرائت گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
۲- بررسی و تصویب صورت هاي مالی عملکرد سال مالی منتهی به 1۳۹۹/1۲/۳0

۳- انتخـاب حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونـی اصلـی و علـی  البـدل و تعییـن 
میـزان حـق  الزحمه

۴- تعیین روزنامه کثیراالنتشار جهت نشر آگهی  هاي شرکت
۵- تقسیم سود قابل تخصیص

۶- تعییـن حـق حضـور اعضـاء غیرموظـف هیـات مدیره براي سـال مالی منتهی 
به 1۴00/1۲/۲۹

۷- تعیین پاداش اعضاي هیات مدیره 
۸- سـایر مـواردي کـه بـه موجـب قانـون تجـارت در صالحیـت مجمـع عمومـی 

عادي سـالیانه اسـت.
 هیات مدیره شرکت فوالد آلیاژی ایران)سهامی عام(هیات مدیره شرکت پتروشیمی بندرامام (سهامی عام)

بدين وسیله از كلیه سهامداران محترم شركت فوالد آلیاژي ايران )سهامی عام( دعوت به عمل مي آيد در جلسه مجمع عمومي  عادی سالیانه سال مالی 
منتهی به 1399/12/30 صاحبان سهام شركت كه در ساعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/04/28 به نشانی: تهران، میدان هفت تیر، خیابان قائم 
مقام فراهانی، خیابان مشاهیر، پالک 51 برگزار مي گردد، حضور بهم رسانند. با توجه به ابالغیه شماره 050/440/ب/98 مورخ 1398/12/26 سازمان 
بورس اوراق بهادار در خصوص مصوبه ستاد ملی مبارزه با  كرونا )مقرر نموده تا اطالع ثانوی برگزاری مجامع عمومی شركت ها صرفا در صورتی كه با 
حضور حداكثر 15 نفر شخص حقیقی و حقوقی برگزار گردد، امکان پذير می باشد.( از سهامداران محترم درخواست می گردد، با مشاهده همزمان مجمع 
از طريق پیوند مندرج در سايت شركت به نشانی https:/b2n.ir/IranAlloySteel.co  و  www.iasco.ir و عدم حضور فیزيکی در 

محل برگزاری مجمع، هیات مديره را در برگزاری مجمع در زمان مقرر مساعدت نمايند.
 دستور جلسه:

1 استماع گزارش هیأت مديره و بازرس قانوني شركت در سال 1399.
2 بررسی و تصويب صورت های مالی سال مالی منتهی به 1399/12/30.

3 انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1400.
4 انتخاب روزنامه كثیراالنتشار برای سال مالی 1400.

5 انتخاب اعضاء حقوقی هیأت مديره. 
6 تصمیم گیری در ارتباط با تقسیم سود.

7 تعیین پاداش و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مديره.
8 ساير مواردی كه در صالحیت مجمع عمومی عادی باشد.

ضمناً به موجب ماده 99 قانون تجارت، يادآوری می گردد كه همراه داشتن كارت شناسايی معتبر برای تحويل برگه های ورود به جلسه الزامی می باشد.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادی سالیانه صاحبان سهام
شرکت فوالد آلیاژی ایران )سهامی عام(

به شماره ثبت 2220 و شناسه ملي10840064590

محمدعلی قدیری
کارشناس بازار سرمایه

نگاه

پرتفوی بزرگان به روایت آمار

مجامع

چه شرکت هایی به مجمع می روند؟

عنوان
  قیمت پایانی 

هر واحد  
)ریال( 

درصد تغییرات 
روزانه

 ارزش مجموع 
سبد )ریال( 

 سهام عدالت
100,856,920 )0/06(-) سبد 500 هزار تومانی ( 

صندوق پاالیشی یکم 
35,145,000 )1/68(70,290 )سبد 500 واحدی(

صندوق واسطه گری مالی 
24,686,000 )0/91(123,430 یکم )سبد 200 واحدی( 

آدرسساعتتاریخموضوعنماد 

مجمع عمومی فخاس
مشهد، هتل 1400/04/179:00عادی ساالنه 

پردیسان

شلیا
مجمع 

عمومی عادی 
فوق العاده

1400/04/1710:00
تهران، مجموعه 
فرهنگي ورزشي 

تالش 

مجمع عمومی غشهد
1400/04/1710:00عادی ساالنه 

مشهد، بزرگراه 
پیامبر اعظم، 

روبه روی خیابان 
پیامبر اعظم 81

هپکو
مجمع 

عمومی عادی 
فوق العاده

1400/04/1910:00
تهران، خیابان 
سمیه، دفتر 

مرکزی شرکت 

مجمع عمومی ومعلم
1400/04/1910:00عادی ساالنه 

تهران، خیابان 
برادران شریفی، 

پالک 44

مجمع عمومی ثعتما
1400/04/1910:00عادی ساالنه 

تهران، خیابان 
حافظ، جنب 
سازمان بورس

مجمع عمومی ودانا
تهران، ساختمان 1400/04/1910:00عادی ساالنه 

بیمه دانا

مجمع عمومی حتاید
تهران، هتل 1400/04/1914:00عادی ساالنه 

سیمرغ

مجمع عمومی ودی
تهران، بلوار 1400/04/1914:00عادی ساالنه 

میرداماد

فرابورس
مجمع عمومی 
عادی ساالنه و 

فوق العاده
تهران، دانشگاه 1400/04/1915:00

الزهرا


