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افشا

افشای گروه »الف« 4 شرکت بورسی
دنیای اقتصاد: روز گذشته برخی از شرکت های بورسی رویدادهای 
بااهمیت داخلــی خود را از طریق وب ســایت کدال افشــا کردند. 
این رویدادها کــه در بخش »اطالعیه   های بااهمیت« این ســامانه 
منتشر می شوند، حاوی مطالب مهمی در زمینه رخدادهای مالی و 
تولیدی شرکت های بورسی هستند و براساس میزان اهمیت در دو 
گروه »الف« و »ب« طبقه   بندی می   شــوند. در ادامه به برخی از این 

اطالعیه   ها می   پردازیم.
دی: بانک دی در یک اطالعیه گــروه »الف« از واگذاری 2/7 درصد 
سهام خود به مبلغ 105 میلیارد تومان خبر داد. در این اطالعیه آمده 
است: »در راستای رعایت مفاد ماده »33« قانون تاسیس بیمه مرکزی 
و بیمه گری و عطف به اطالعیه عرضه عمده سهام غیر مدیریتی شرکت 
بیمه دی )ســهامی عام( تعداد 164میلیون و 809هزار و 348سهم 
معادل 2/7 درصد از سهام شــرکت بیمه دی به صورت عمده در بازار 
فرابورس ایران به فروش رسیده و مورد تایید شرکت فرابورس ایران 
قرار گرفته است.« طبق این خبر، قیمت تمام شده این سهم ها برای 
بانک دی 8/2میلیارد تومان بوده که با توجه به رقم فروش سهام، سود 

این معامله 97/3میلیارد تومان بوده است. 
بانک دی در اطالعیه دیگری اعالم کرد که 8 درصد سهام خود را با 
همان قیمت هر سهم 645تومان به فروش رسانده است: »در راستای 
رعایت مفاد ماده »33« قانون تاســیس بیمه مرکزی و بیمه گری و 
عطف به اطالعیه عرضه عمده ســهام غیر مدیریتی شرکت بیمه دی 
)سهامی عام( تعداد 476میلیون سهم معادل 8 درصد از سهام شرکت 
بیمه دی )سهام وکالتی شــرکت تعاونی مسکن کارکنان بانک دی با 
استناد به وکالت نامه شماره 6587مورخ 1393/12/27( به صورت 
عمده در بازار فرابورس ایران به فروش رســیده و مورد تایید شرکت 

فرابورس ایران قرار گرفته است.«
پاسا: شرکت ایران یاسا تایر و رابر هم در یک اطالعیه گروه »الف« از 
تعدیل سنواتی بدهی مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی سنوات گذشته 
خبر داده است. گفته شده است: »تعدیالت سنواتی سال مالی منتهی 
به 1400/12/29 که با بدهی های مالیاتــی و بیمه تامین اجتماعی 
ســال های گذشــته شــرکت و همچنین کاهش ارزش دارایی ها و 
موجودی ها مرتبط است، تماما براساس استانداردهای پذیرفته شده 
حسابداری و همچنین با اخذ نظر تخصصی حسابرس مستقل و بازرس 
قانونی شرکت در حساب ها شناسایی و ثبت شــده است.« رقم این 

تعدیل 24/5میلیارد تومان اعالم شده است.
خودرو: ایران خودرو هم در یــک اطالعیه گروه »الف« از تحصیل 
سهام شــرکت لیزینگ ایران خودرو )سهامی خاص( خبر داده است. 
لیزینگ ایران خودرو شرکتی غیر بورسی است که در حوزه تامین مالی 
مشتری از طریق تهیه کاال اعم از منقول و غیر منقول و واگذاری آن 
به مشــتری صرفا در قالب یکی از قراردادهای اجاره به شرط تملیک 
و فروش اقساطی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا فعالیت 
دارد. قرار است تسویه این معامله از محل مطالبات شرکت ایران خودرو 
از شــرکت های گســترش ســرمایه گذاری ایران خودرو و شرکت 

سرمایه گذاری سمند صورت گیرد.
فسبزوار: شرکت پارس فوالد سبزوار هم در یک اطالعیه گروه »الف« 
در کدال موضوع »توقف تمامی فعالیت های شرکت« را اعالن عمومی 
کرد. در این اطالعیه آمده است: »احتراما با عنایت به قطعی برق و توقف 
کامل فعالیت تولیدی شرکت، به استحضار می رساند، به رغم پیگیری ها 
و مکاتبات به عمل آمده با اداره برق، پیش بینی زمان وصل مجدد برق و 
شروع فعالیت شرکت میسر نیست. در این شرایط، پیش بینی می شود 
که قطع موقت برق حداکثر به مــدت 15روز به طول انجامد و باعث 
کاهش تولید آهن اسفنجی به میزان 37هزار و 500تن در بازه زمانی 
)1401/03/19 تا 1401/04/03( شود. همچنین دلیل تاخیر در افشا 
انجام مکاتبات الزم برای دریافت مجوز تولید با شرکت برق منطقه ای 
خراسان رضوی تا تاریخ افشا بوده که متاسفانه مجوز تولید داده نشد.«

تحریم   های جدید آمریکا با پتروشیمی   ها چه خواهد کرد؟

مختصات سه پتروشیمی در عصر جدید

دنیای اقتصاد - لیــا المعی: تحریم   هــای آمریکا به 
سه شرکت پتروشیمی فن   آوران، خارک و مارون رسید. 
به عقیده تحلیلگــران اما اعمال تحریم   هــای جدید، اثر 
چندانی بــر روند ســودآوری این سه شــرکت نخواهد 
داشت؛ چرا که پیش از آن نیز در شرایط تحریمی ایران، 
پتروشیمی   ها به رغم مشکالت فراوان نظیر تبادالت ارزی 
)به دلیل تحریم سیستم بانکی ایران( محصوالت خود را 
صادر می   کردند. بنابراین گرچه تحریم   ها از زمان شروع 
تاکنون اثرات فراوانی بر کاهش صادرات شــرکت های 
پتروشیمی داشته؛ اما اثرات خود را پیش تر بر این صنعت 

اعمال کرده و اثر جدیدی نخواهد داشت.
روز پنج شــنبه، آمریــکا طــی بیانیــه   ای دو فرد و 
9شــرکت عمدتا چینی و اماراتی را با بهانــه دور زدن 
تحریم   ها و حمایت از صادرات محصوالت پتروشــیمی 
ایران تحریم کرد. از میان شــرکت های تحریم شــده، 
نام دو شــرکت بورسی پتروشــیمی خارک، فن   آوران و 
یک شرکت فرابورسی مارون مستقر در ایران نیز به چشم 
می   خورد. در این بیانیه آمده است که »امروز دفتر کنترل 
دارایی   های خارجی وزارت خزانه      داری آمریکا شبکه   ای از 
تولیدکنندگان محصوالت پتروشیمی ایران و همچنین 
شرکت های صوری مســتقر در جمهوری خلق چین و 
امارات عربی متحده را که حامی شــرکت پتروشــیمی 
تریلیانس و شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران هستند، 
در فهرســت تحریم قرار داد. این دو شــرکت در فروش 
محصوالت پتروشیمی ایران در خارج از این کشور نقش 
اساسی دارند.« سوابق تاریخی نشان می دهد که اعمال 
تحریم   ها بر صــادرات محصوالت پتروشــیمی موضوع 
تازه   ای نیست و این تحریم   ها از ســال 1389 با تحریم 
صادرات محصوالت شیمیایی از ســوی شورای امنیت 
سازمان ملل آغاز شــده و تاکنون در دوره   های متفاوت 
تشدید شده است. در شهریورماه 99 نیز وزارت خزانه   داری 
آمریکا 6شرکت پتروشــیمی زاگرس در ایران، پتروتک 
اف   زی   ای در امارات متحده عربی، شــرکت انرژی تریو 
در امارات متحده عربی، شرکت فناوری ژینگو در چین، 
شرکت چینی انرژی دایناپکس در هنگ   کنگ و شرکت 

چینی دینرین در هنگ   کنگ را به دلیل همکاری با شرکت 
پتروشیمی تریالینس در ایران و نقض تحریم   های ایران به 
فهرست تحریم   های خود اضافه کرد. در همان زمان و دقیقا 
همزمان با آن، وزارت امور خارجه ایاالت متحده پنج نهاد 
را به دلیل خرید و انتقال نفت از ایران مورد تحریم قرار داد. 
در کنار این پنج شرکت چینی و اماراتی نام شرکت پاالیش 
آبادان نیز به چشم می   خورد. به دنبال اعمال تحریم   های 
جدید سه تحلیلگر بازار سهام در ادامه به اثرات احتمالی 

تحریم بر سه نماد پتروشیمی پرداخته   اند.

فرهنگ حسینی، تحلیلگر بازار سهام �
از اواخر دهه 80 شمسی و با اوج   گیری تحریم   ها علیه 
کشور، شــرکت های صادرکننده عملیات و فعالیت   های 
بین المللی خود از جمله خرید تجهیــزات و مواد اولیه، 
صادرات محصوالت و همچنین نقل و انتقــال پول را از 
طریق شرکت های واسط انجام دادند. حتی در دوره برجام 
نیز به دلیل نگرانی های طرف   های تجاری ایرانی و خارجی، 
معامالت بین المللی از طریق شرکت های واسط انجام شد. 
به این ترتیب، شرکت هایی که مورد تحریم قرار می   گیرند 
و سایر شرکت های ایرانی، عمال فعالیت تجاری یا حساب 
بانکی خاصی در کشورهای دیگر نداشته و ندارند و عملیات 
خود را به صورت غیرمستقیم انجام می دهند. این موضوع 
از سال 97 و پس از خروج ایاالت متحده از برجام مجددا 
توسط شرکت ها از سر گرفته شــد. بنابراین در شرایطی 
که کشور تحریم بوده و کلیه شرکت ها تحت این شرایط 
فعالیت می کنند، وضع تحریم   هــای جدید تغییری در 
وضعیت ایجاد نمی   کند و عمال اثری نیز بر شرکت ها ندارد.

محمد نوربخش، تحلیلگر بازار سهام �
از آنجا که روابط بانکی ایران که شاهرگ فعالیت   های 
اقتصادی اســت، از ســال ها پیش تحریم بــوده، عمال 
این شرکت ها و در کل صنعت پتروشــیمی ایران مورد 
تحریم قرار داشتند و به نظر می   رسد، تحریم   های جدید 
اعالم شده برای سه پتروشیمی فن   آوران، خارک و مارون 
نمی   تواند مشکالت را بیشتر کند؛ چرا که اوج تحریم برای 

یک شرکت عدم توان استفاده از ظرفیت بانک ها برای نقل 
و انتقاالت پولی است و این امر از قبل وجود داشته است.

الهه ظفری، تحلیلگر بازار سهام �
از آنجا که پیش از این نیز فروش محصوالت پتروشیمی 
ایران در شرایط تحریمی صورت می   گرفت، از نظر ساختار 
کلی، وضع تحریم   های جدید اثرات شــدید و تکانه   ای بر 
این شرکت ها نخواهد داشت. اما به طور کلی تحریم   های 
جهانی علیه ایران و صنعت پتروشیمی باعث شده است 
تا هزینه   های مربوط به فعالیت در بازارهای بین الملل و 
به اصطالح دور زدن تحریم   ها توســط این شرکت ها باال 
باشد، همچنین قدرت چانه زنی شرکت های پتروشیمی 
برای فروش محصوالت خود با قیمت های جهانی پایین 
بیاید. در نتیجه با توجه به تحریم   های جدیدی که برای 
این شرکت ها لحاظ شده است، به نظر می رسد هزینه   هایی 
از بابت جایگزینی کانال   های فروش برای این شرکت ها به 
وجود بیاید، اما به طور کلی به دلیل اینکه این شرکت های 
پیش از این نیز در شرایط تحریمی درحال فعالیت بوده   اند، 
تقریبا قابل کنتــرل خواهد بود. هرچند صــادرات این 
شرکت متوقف نخواهد شد؛ اما اعمال تخفیف   های بیشتر 
روی نرخ فروش این شرکت ها یا  همگام نبودن نرخ فروش 
این شــرکت ها با افزایش نرخ های جهانی، دور از انتظار 

نخواهد بود.

نگاه اجمالی به سه پتروشیمی تحریم   شده �
پتروشیمی خارک: شرکت پتروشیمی خارک با نماد 
بورسی »شخارک« در زمینه تولید و فروش محصوالت 
پتروشیمی مانند گوگرد، بوتان، پروپان، پنتان و مواد نفتی 
سنگین   تر، متانول و هر نوع مواد حلقوی نفتی یا خطی و 
هر نوع ماده شیمیایی مشابه فعالیت دارد. ظرفیت اسمی 

تولید محصوالت »شخارک« به شرح ذیل است:
ظرفیت اسمی )متریک تن(:

 متانول: 660هزار
 بوتان: 120هزار

 پروپان: 115هزار

 پنتان:70هزار
 گوگرد: 170هزار

پتروشــیمی مارون: شرکت پتروشــیمی مارون در 
بهمن ماه 1377 تاســیس شد. این شــرکت در مهرماه 
1390 در فرابورس ایران پذیرفته شد. ظرفیت اسمی تولید 

محصوالت این پتروشیمی به شرح ذیل است:
ظرفیت اسمی )تن(:

 اتان: یک میلیون و 900هزار 
 اتیلن: یک میلیون و 100هزار

 پروپیلن: 200هزار
 پلی اتیلن سنگین: 300هزار

 پلی پروپیلن: 200هزار
 بنزین پیرولیز: 83هزار

 منواتیلن گالیکول: 400هزار
 دی اتیلن گالیکول: 40هزار
 تری اتیلن گالیکول: 3هزار
 برش   های پروپان: 168هزار

 دی اکسید کربن: 87هزار و 401
 پلی اتیلن سبک: 300هزار

پتروشیمی فن   آوران: شــرکت پتروشیمی فن آوران 
در اردیبهشت سال1377 به صورت شرکت سهامی عام 
تاســیس و در بهمن ماه 1386 در بــورس اوراق بهادار 
تهران پذیرفته شد و در حال حاضر ســهام آن از طریق 
تابلوی اصلی بازار اول سازمان بورس و اوراق بهادار تهران 
معامله می شود. شرکت پتروشیمی فن آوران واحد تجاری 
فرعی شرکت ســرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین»تاپیکو« است. ظرفیت اسمی تولید محصوالت 

»شفن« به شرح ذیل است:
ظرفیت اسمی )تن(:
 متانول: یک میلیون

 اسید استیک: 150هزار
 منواکسیدکربن: 140هزار
 دی اکتیل فتاالت: 50هزار

 انیدریدفتالیک: 10هزار
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سال11طی « شفن»روند فروش صادراتی 

متانول اسید استیک

زمان بازگشایی مهلت ارائه پیشنهادموضوعشمارهنوع فراخوانردیف
پاکات

1 04/0 /311401 /03 /61401 ردیف سوئیچ و استوریج107697مناقصه1

خرید تجهیزات شبکه مربوط به پروژه ارتقاء زیر ساخت 107707مناقصه2
   -08          /04          /1401مرکز داده

سایر موارد :  
1- زمان دریافت اسناد : از تاریخ نشر آگهی نوبت اول تا پایان ساعت اداري مهلت دریافت اسناد )مندرج در جدول(  

2-جهت  دریافت اسناد و کسب اطالعات بیشتر به آدرس www.esfahansteel.ir   مراجعه فرمایید.    
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

(( آگهی فراخوان ))
شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

ضمنًا لیست استعالم هاي مربوط به خریدهاي متوسط (بدون برگزاري مناقصه) در سایت شرکت به آدرس ذیل درج می گردد.

موضوع : سرمایه گذاري، ساخت، بهره برداري و انتقال  واحد گندله سازي به روش کوره عمودی 
)Shaft furnace( به ظرفیت 600 هزار تن در سال )فاز اول( به صورتBOT )در خراسان جنوبی(

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان در نظر دارد از طریق برگزاري مناقصه نسبت به انتخاب سرمایه گذار و پیمانکار 
ظرفیت به  سازي  گندله  واحد  احداث  پروژه  اجراي  مفید جهت  تجربیات  داراي  و  مالی  و  فنی  واجد صالحیت 
600 هزار تن در سال )و قابلیت توسعه با اجرای فاز 2 به ظرفیت 600 هزار تن در سال( به روش BOT و از طریق 

ارزیابی پیمانکاران واجد شرایط و سپس برگزاري مناقصه اقدام نماید.
از شرکت ها و کنسرسیوم هاي داخلی و خارجی که داراي توانایی مالی، امکانات عملیاتی و اجرایی و تجربیات مفید 
و مرتبط در زمینه  پروژه فوق می باشند دعوت می شود پرسشنامه ارزیابی پیمانکاران را از تاریخ 1401/3/28 الی 
1401/4/8 از وب سایت ذوب آهن اصفهان )WWW.Esfahansteel.ir - سامانه جامع تامین کنندگان( دریافت 
و پس از تکمیل مدارک ارزیابی کیفی حداکثر تا تاریخ 1401/4/15 به آدرس: اصفهان- انتهاي اتوبان ذوب آهن- 
کارخانه ذوب آهن اصفهان- ساختمان توحید-طبقه هفتم - دفتر مدیریت خرید تجهیزات و قراردادهاي توسعه و 

یا از طریق آدرس ایمیل Commercial@EsfahanSteel.ir ارسال نمایند.
تلفن: (پاسخگویی سؤاالت بازرگانی 2166 و 03152573934- سؤاالت فنی 03152573099) 

دورنگار:2061 - 0315257
روابط عمومی ذوب آهن اصفهان

شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان
آگهي فراخوان عمومي شناسایي و ارزیابي سرمایه گذاران و پیمانکاران شماره ۱۰۸۶۷۰

«آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای
«۱۴۰۱-۱۷ 

شرکت پلی پروپیلن جم )سهامی عام( در نظر دارد نسبت به تامین 
قطعات یدکی اکچویتورهای برند STI از تأمین کنندگان دارای صالحیت 
بر اساس شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه و الزامات تعیین شده 

از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.
ب: دریافت اسناد: 

با  روزنامه  در  آگهی  انتشار  از  پس  می توانند  شرایط  واجد  متقاضیان 
به  ریال  مبلغ 1/000/000  به  واریزی  فیش  و  معتبر  نامه  معرفی  ارائه 
حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم، جهت 
خرید اسناد مناقصه تا ساعت  16  روز دوشنبه مورخ 1401/04/06 به 
نشانی: تهران-  شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان 
شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پالک 5- شرکت پلی پروپیلن جم- 
طبقه دوم - واحد امور حقوقی و پیمان ها یا عسلویه- مجتمع پتروشیمی جم 
)الفین دهم(- شرکت پلی پروپیلن جم- واحد امور حقوقی و پیمان ها 

مراجعه نمایند.
پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

صورت  به  ریال   1/500/000/000 مبلغ  مناقصه،  در  شرکت  تضمین 
ضمانت نامه بانکی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز 

الزم و مورد تأیید بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: 
ممهور  و  امضاء  تکمیل،  مجاز  اشخاص  توسط  بایستی  مناقصه  اسناد 
مورخ  سه شنبه  روز   )16 )ساعت  اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر  و  شود 
1401/04/14  نسبت به تحویل پاکت ها در تهران به نشانی: شهرک 
قدس، بلوار فرحزادی، بلوار ایوانک، خیابان شجریان شمالی، پالک  5، 
شرکت پلی پروپیلن جم- طبقه چهارم - واحد حراست یا در عسلویه 
امور  )الفین دهم(، سردرب جنوبی،  پتروشیمی جم  نشانی مجتمع  به 

مراجعین )حراست( اقدام گردد.
تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و 
سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی 
که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
تذکر2: سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها 
در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است. 

روابط عمومى و امور بین الملل شرکت پلى پروپیلن جم(سهامى عام)

«آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای
«۱۴۰۱-۱۶ 

شرکت پلی پروپیلن جم )سهامی عام( در نظر دارد نسبت به تامین 
باتری های برند SAFT NIFE از تأمین کنندگان دارای صالحیت براساس 
شرایط مندرج در مدارک و اسناد مناقصه و الزامات تعیین شده از طریق 

برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای اقدام نماید.
ب: دریافت اسناد: 

با  روزنامه  در  آگهی  انتشار  از  پس  می توانند  شرایط  واجد  متقاضیان 
به  1/000/000ریال  مبلغ  به  واریزی  فیش  و  معتبر  معرفی نامه  ارائه 
حساب شماره 2663130121 بانک تجارت شعبه پتروشیمی جم، جهت 
خرید اسناد مناقصه تا ساعت 16 روز دوشنبه مورخ 1401/04/06 به 
نشانی: تهران- شهرک قدس - بلوار فرحزادی - بلوار ایوانک - خیابان 
شجریان شمالی - جنب بانک تجارت -پالک 5- شرکت پلی پروپیلن جم- 
طبقه دوم - واحد امور حقوقی و پیمان ها یا عسلویه- مجتمع پتروشیمی جم 
)الفین دهم(- شرکت پلی پروپیلن جم- واحد امور حقوقی و پیمان ها 

مراجعه نمایند.
پ: مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه:

تضمین شرکت در مناقصه، مبلغ 890/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه 
بانکی از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز الزم و مورد تأیید 

بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران می باشد.

ت: محل و مهلت تحویل پاکات پیشنهادی: 
ممهور  و  امضاء  تکمیل،  مجاز  اشخاص  توسط  بایستی  مناقصه  اسناد 
مورخ  سه شنبه  روز   )16 )ساعت  اداری  وقت  پایان  تا  حداکثر  و  شود 
به نشانی: شهرک  به تحویل پاکت ها در تهران  1401/04/14 نسبت 
ایوانک، خیابان شجریان شمالی، پالک5،  بلوار  فرحزادی،  بلوار  قدس، 
شرکت پلی پروپیلن جم- طبقه چهارم - واحد حراست یا در عسلویه 
امور  )الفین دهم(، سردرب جنوبی،  پتروشیمی جم  نشانی مجتمع  به 

مراجعین )حراست( اقدام گردد. 
تذکر1: به پیشنهادهایی که فاقد سپرده یا امضاء مشروط و مخدوش و 
سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن و پیشنهادهایی 
که پس از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل شود مطلقاً ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
تذکر2: سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج می باشد.
تذکر3: هزینه انتشار این آگهی بر عهده برنده نهایی مناقصه خواهد بود.

تذکر4: شرکت پلی پروپیلن جم در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادها 
در هر مرحله از مناقصه بدون ذکر دلیل مختار است. 

روابط عمومى و امور بین الملل شرکت پلى پروپیلن جم(سهامى عام)

پیـرو آگهـی دعـوت منتشـره در صفحـه 18 روزنامه دنیای اقتصاد شـماره 5473 
مورخ 1401/03/24 بدینوسـیله به اطالع کلیه سـهامداران شـرکت صنعت روی 
زنـگان مـی رسـاند کـه بنـد یـک دسـتور جلسـه مجمع با موضـوع  اصالح ماده 2 

اساسـنامه حـذف گردیـد. مفـاد سـایر بندهـای آگهی به قوت خود باقی اسـت.
هیأت مدیره شرکت صنعت روي زنگان(سهامى عام)

آگهي اص�حی
شرکت صنعت روي زنگان(سهامى عام)

خط
 ویژه 

سازمان
 آگهی

8
90

1

میزان فروش و حاشیه سود ناخالص سه نماد پتروشیمی )از سال 95 تا پایان سال1400(

فروش 1395 نمادشرکت
)میلیون ریال(

حاشیه سود 
ناخالص )درصد(

فروش 1396 
)میلیون ریال(

حاشیه سود 
ناخالص )درصد(

فروش  1397 
)میلیون ریال(

حاشیه سود 
ناخالص )درصد(

فروش 1398 
)میلیون ریال(

حاشیه سود 
ناخالص )درصد(

فروش 1399 
)میلیون ریال(

حاشیه سود 
ناخالص )درصد(

فروش 1400 
)میلیون ریال(

حاشیه سود 
ناخالص )درصد(

 40  93,012,073  64  51,706,449  57  26,193,145  67  29,622,110  58  16,800,401  47  11,368,516 شخارکپتروشیمی خارک

پتروشیمی 
 37  93,998,689  57  55,209,941  55  29,145,897  60  26,505,008  52  11,990,576  43  9,219,515 شفنفن آوران

 42  327,705,395  47  211,343,450  42  119,629,101  43  81,834,421  45  54,759,311  44  41,651,553 مارونپتروشیمی مارون


