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درصد فراوانی اخبار بولتن به تفکیک نوع رسانه
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1399/07/05 - 1399/07/03فهرست اخبار

6 36 نماد در بورس ممنوع المعامله شدند 10:16 ایران اکونومیست

7 افزایش 24 درصدي درآمد “غگیال” در نیمه اول سال 10:10 رادیو سهام

8 شیر خشک نوزاد پگاه به سوریه صادر شد اخبار صنعت

9 قیمت میوه ، اقالم لبنی و پروتئینی در بازار مشهدمقدس؛ شنبه 5 مهرماه + جدول 00:01 تسنیم

10 طرح «همدلی 23» به منظور تامین لبنیات براي 110 خانواده نیازمند اجرا می شود 00:01 شبستان

11 نماد شستا چرا متوقف شد؟ 22:21 کاما پرس

12 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 22:11 تابناك

13 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 22:10 نبض بورس

14 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 20:41 اقتصادگردان

15 تریبون روزنامه آفرینش

17 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 17:29 خارگ نیوز

18 افزایش 87 درصدي سود خالص «غشاذر» 16:36 صداي بورس

20 فروش «غشصفا» 48 درصد رشد داشت 16:18 صداي بورس

22 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 14:55 دیار کارون

23 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 14:51 خوزنا

24 نمادهاي بورسی که متوقف شدند 14:47 ایران اکونومیست

25 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 14:35 آریا

26 39 نماد متوقف بورسی کدامند؟ 14:04 دنیاي معدن

27 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ بهار

28 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 13:22 اقتصاددان

29 39 نماد بورسی متوقف شدند 13:14 نبض بورس

30 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 12:50 اخبار بانک

31 39 نماد متوقف بورسی کدامند؟ 12:13 گسترش

32 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 12:07 بولتن نیوز

33 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 12:01 بهار نیوز

پگاه
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1399/07/05 - 1399/07/03فهرست اخبار

34 اختالف تهران و واشنگتن بر سر واریز 2میلیارد دالر به حساب ایران دنیاي اقتصاد

37 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 10:39 ایران جیب

38 نمادهاي بورسی که در هفته گذشته متوقف و یا تعلیق شده اند 10:25 نبض بازار

39 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 10:16 فصل تجارت

40 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 10:11 ایمنا

41 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 10:05 الف

42 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 09:44 ایمنا

43 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 09:40 طال

44 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 09:32 بر خط نیوز

45 کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ 09:29 ایسنا

46 شهرداري شاهرود مدافع عنوان قهرمانی بدمینتون بانوان کشور را شکست داد 00:26 بسیج نیوز

صنایع شیر ایران 47 معرفی و تجلیل از پیشنهادات برتر  00:01 مستقل آنالین

48 بزرگداشت هفته دفاع مقدس در پگاه 23:57 شما نیوز

49 حقوق ماهانه یک کارگر در کمتر از 10 روز تمام می شود/وجود فاصله معنادار بین دخل و ... روزنامه مردم ساالري

53 بزرگداشت هفته دفاع مقدس در پگاه 21:34 آریا

54 توسط مرکز آمار؛/نرخ تورم شهریور ماه 26 درصد اعالم شد 13:08 آریا
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1399/07/05 - 1399/07/03گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

ایران اکونومیست

1399/07/05
10:16

36 نماد در بورس ممنوع المعامله شدند

آخرین لیست منتشر شده از سوي بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که از بین 39 نماد متوقف شده در تاالر شیشه اي نماد 3 بانک نیز حضور دارد

لیست نمادهاي متوقف شده در بورس تهران حاکی از آن است که 39 شرکت با توقف معامالتی مواجه شده اند که در این فهرست 3 بانک

«صادرات ، کارآفرین و انصار» نیز حضور دارد بر اساس اطالعات منتشر شده نماد بانک صادارت به دلیل افشاي اطالعات با اهمیت ، بانک

کارآفرین به دلیل برگزاري مجمع در خصوص تصیمم گیري درباره افزایش سرمایه و بانک انصار به دلیل تعلیق در کنار 36 نماد دیگر در وضعیت

توقف معامالتی قرار گرفته اند 

به گزارش ایِبنا ، از سویی دیگر ، برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نماد شرکت هاي آسان پرداخت پرشین «آپ» ، گروه صنعتی

پاکشو «پاکشو» ، درخشان تهران «پدرخش» ، کشتیرانی «حکشتی» ، آهنگري تراکتورسازي ایران «خاهن» ، لبنیات کالبر «غالبر» ، بیسکویت

گرجی «غگرجی» ، قند اصفهان «قصفها» ، کاشی پارس «کپارس» ، تولیدي کاشی تکسرام «کترام» و سرمایه گذاري نیرو «ونیرو» شده است .

همچنین تعلیق نماد معامالتی نیز نماد شرکت هاي صنایع آذر آب «فاذر» ، کنتورسازي ایران «آکنتور» ، مشاین سازي نیرو محرکه «تمحرکه» و

صنایع کاشی ، بانک انصار «وانصار» و سرامیک سینا «کساوه» را متوقف کرد 

افزون بر این ، شرکت هاي بیمه البرز «البرز» ، بورس اوراق بهادار تهران «بورس» ، سازه پویش «خپویش» ، پاس سرام «کسرام» و فرآورده هاي

نسوز پارس «کفپارس» به دلیل برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده «درخصوص تغییر سرمایه» ، تجارت الکترونیک پارسیان

شیر پاستوریزه خراسان «غشان» ، المیران «فالمی» و بانک کار آفرین «وکار» به دلیل برگزاري مجمع عمومی «رتاپ» ، لعابیران «شلعاب» ، 

فوق العاده «درخصوص تغییر سرمایه» و جام دارو «فجام» به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت «پرداخت» تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید «ثامید»

، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی «شستا» و افشاي اطالعات با

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان «غشصفا» ، آلومینیوم ایران «فایرا» ، داده پردازي ایران «مداران» و بانک صادرات اهمیت گروه الف نیز نمادهاي 

«وبصادر» متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر «کبورس» ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار «نبورس» و داده گستر عصر نوین

هاي وب «هاي وب» متوقف شده اند

6

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=12302385


1399/07/05 - 1399/07/03گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

رادیو سهام

1399/07/05
10:10

افزایش 24 درصدي درآمد “غگیال” در نیمه اول سال

غگیال با سرمایه ثبت شده 200,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,312,511 میلیون ریال درآمد فروش

داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل 24% رشد داشته است .

شیر پاستوریزه پگاه گیالن طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 236,828 میلیون ریال از محصوالت خود را به فروش شرکت 

رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه ماه قبل 8% افزایش داشته است «غگیال» با سرمایه ثبت شده 200,000 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه

سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,312,511 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل 24% رشد داشته است
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اخبار صنعت

1399/07/05
شیر خشک نوزاد پگاه به سوریه صادر شد

محموله صادراتی شرکت شیر خشک نوزاد پگاه شهرکرد ، به سوریه ارسال شد

این محموله شامل 40 تن شیر خشک نوزاد ، به ارزش 80 هزار دالر است حمید خدایی مدیر عامل شرکت شیرخشک نوزاد پگاه شهرکرد با اعالم

این خبر ، تصریح کرد : توسعه بازارهاي صادراتی اولویت سیاست گذاري این شرکت در سال جهش تولید است و پگاه شهرکرد با ظرفیت 22 میلیون

قوطی در سال ، عالوه بر قابلیت تأمین مصارف داخلی کشور می تواند در زمینه صادرات نیز نقش بسزایی داشته باشد گفتنی است ، شیرخشک نوزاد

با نشان «الکتومیل» صادر می شود و پیش از این نیز محموله هایی به کشورهاي ونزوئال ، افغانستان ، پاکستان و ترکیه ، صادر شده است
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تسنیم

1399/07/05
00:01

قیمت میوه ، اقالم لبنی و پروتئینی در بازار مشهدمقدس؛ شنبه 5 مهرماه + جدول

گروه استان ها همزمان با نخستین روز هفته جدید قیمت برخی اقالم پروتئینی ، میوه و لبنیات در بازار روز مشهد اعالم شد

گروه استان ها همزمان با نخستین روز هفته جدید قیمت برخی اقالم پروتئینی ، میوه و لبنیات در بازار روز مشهد اعالم شد ; اخبار استانها ; به

گزارش خبرگزاري تسنیم از مشهدمقدس ، همزمان با نخستین روز هفته جدید قیمت برخی اقالم پروتئینی ، میوه و لبنیات در بازار روز مشهدمقدس

اعالم شد ; نکته مهم در مورد این لیست قیمتی افزایش قیمت ها به ویژه در حوزه مواد لبنی و متعادل شدن بازار و بعضا کاهش قیمت ها در حوزه

میوه و سبزیجات است 

; قیمت انواع میوه ، حبوبات ، گوشت و مرغ در کردستان؛ چهارشنبه 2 مهرماه + جدول; قیمت انواع میوه ، مواد پروتئینی و حبوبات در بازار همدان؛

سه شنبه یکم مهرماه + جدول; قیمت انواع میوه و تره بار و مواد پروتئینی در ایالم؛ سه شنبه یکم مهرماه + جدول; در جدول زیر قیمت برخی از

این اقالم را شاهد هستید : ; ردیف; نام کاال; قیمت; توضیحات; 1; سیب زمینی; 2500; هر کیلو; 2; پیاز; 3000; هر کیلو; 3; گوجه فرنگی;

2500; هر کیلو; 4; خیار; 4000; هر کیلو; 5; سیب; 7000; هر کیلو; 6; انار; 14000; هر کیلو; 7; نارنگی; 7000; هر کیلو; 8; هندوانه; 2500;

هر کیلو; 9; تخم مرغ; 32000; قیمت هر شانه کامل; 10; مرغ; 19000; هر کیلو; 11; شیر; 4200; 900 گرمی; 12; کره; 8500; 100 گرمی;

13; خامه; 10000; 200 گرمی; 14; مایع ضدعفونی دست; 33000; یک لیتر; 15; ماسک; 20000; بسته 10 عددي; 16; مایع ظرفشویی;

50000; 4 لیتري.
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شبستان

1399/07/05
00:01

طرح «همدلی 23» به منظور تامین لبنیات براي 110 خانواده نیازمند اجرا می شود

حجت االسالم «سید محمد تقی حسین زاده» در گفت و گو با خبرنگار گروه مسجد و کانون هاي مساجد خبرگزاري شبستان از اجراي همدلی 23 به

منظور تهیه و توزیع لبنیات در تابستان 99 به ارزش 25 تومان به نیازمندان مسجد جامع نظام مافی خبر داد و گفت : با توجه به اینکه بسیاري از خانواده

هاي نیازمند با فقر لبنیات مواجه هستند به همین منظور با تعدادي از خیرین جلسات برگزار کردیم که به این خانواده هاي نیازمند در همدلی 23 در زمینه

توزیع لبنیات کمک رسانی کنند .

حجت االسالم «سید محمد تقی حسین زاده» در گفت و گو با خبرنگار گروه مسجد و کانون هاي مساجد خبرگزاري شبستان از اجراي همدلی 23

به منظور تهیه و توزیع لبنیات در تابستان 99 به ارزش 25 تومان به نیازمندان مسجد جامع نظام مافی خبر داد و گفت : با توجه به اینکه بسیاري از

خانواده هاي نیازمند با فقر لبنیات مواجه هستند به همین منظور با تعدادي از خیرین جلسات برگزار کردیم که به این خانواده هاي نیازمند در همدلی

23 در زمینه توزیع لبنیات کمک رسانی کنند . امام جماعت مسجد جامع نظام مافی واقع در جنت آباد جنوبی بیان کرد : شیر ، کره ، پنیر ، ماست و

خامه از جمله لبنیات هایی هستند که تهیه و میان 110 خانواده نیازمند تحت پوشش توزیع می شود 

حجت االسالم حسین زاده همچنین با اشاره به همدلی 24 که از سوي مسجد جامع نظام مافی انجام می شود ، گفت : با توجه به اینکه امسال پیاده

روي اربعین برگزار نمی شود ، به همین جهت امسال تالش داریم که به نیت زیارت اربعین به 110 نیازمند تحت پوشش مسجد سبد کاالیی به

ارزش 500 هزار تومان که در مجموع 55 میلیون تومان می شود ، کمک صورت گیرد . وي با اشاره به کمک رسانی خیرین این مسجد به دانش

آموزان و دانشجویان خبر داد و گفت : به منظور باز گشایی مدارس از سوي مسجد جامع نظام مافی پویشی تحت عنوان در «انتظارهمدلی» به 88

دانش آموز به ارزش 22 میلیون تومان لوازم التحریربه ارزش 250 هزار تومان توزیع شد وي با اشاره به برنامه هاي مسجد جامع نظام مافی در هفته

دفاع مقدس گفت : سخنرانی حجت االسالم سیدحسین مومنی و مرثیه سرایی مهدي رسولی ، برپایی نمایشگاه دفاع مقدس در حیاط مسجد ،

برپایی نشست هاي روایتگري دفاع مقدس از دیگر برنامه هاي این مسجد به مناسبت هفته دفاع مقدس است گفتنی است ، مسجد نظام مافی

مسجدي واقع در منطقه 5 تهران تقاطع خیابان هاي جنت آباد و بلوار آیت اهللا کاشانی است این مسجد به عنوان یکی از مساجد فعال منطقه همواره

در دستگیري و حمایت از نیازمندان پیشتاز بوده و همچنین ، در جذب افراد به مسجد هم داراي ابتکارات جالبی است به طوري که براي حضور افراد

در مسجد از همان سنین کودکی برنامه ریزي می کند مهد کودك این مسجد هم رویکرد فعالیتش کامًال دینی است
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کاما پرس

1399/07/04
22:21

نماد شستا چرا متوقف شد؟

بر اساس اطالعات منتشر شده توسط مسئوالن سازمان بورس نماد شرکت سرمایه گذاري تامین اجتماعی که به شستا معروف است به دلیل افشاي

اطالعات با اهمیت گروه الف ، در اولین روزهاي مهرماه متوقف شد و حداکثر براي دو روز کاري نیز ادامه می یابد .

بر اساس اطالعات منتشر شده توسط مسئوالن سازمان بورس نماد شرکت سرمایه گذاري تامین اجتماعی که به شستا معروف است به دلیل افشاي

اطالعات با اهمیت گروه الف ، در اولین روزهاي مهرماه متوقف شد و حداکثر براي دو روز کاري نیز ادامه می یابد به گزارش کاماپرس ، تا اولین روز

فصل پاییز فعالیت 39 نماد در بازار سرمایه متوقف شده است 

نمادهاي آهنگري تراکتورسازي ایران (خاهن) ، تولیدي کاشی تکسرام (کترام) ، لبنیات کالبر (غالبر) ، آسان پرداخت پرشین (آپ) ، گروه صنعتی

پاکشو (پاکشو) ، بیسکویت گرجی (غگرجی) ، قند اصفهان (قصفها) ، درخشان تهران (پدرخش) ، کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران (حکشتی) ،

کاشی پارس (کپارس) و سرمایه گذاري نیرو (ونیرو) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه متوقف شدند . فعالیت نمادهاي کنتورسازي ایران

(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه (تمحرکه) ، صنایع آذر آب (فاذر) و صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه) به دلیل تعلیق نماد معامالتی متوقف

شد 

سازه پویش (خپویش) ، پاس سرام (کسرام) ، بورس اوراق بهادار تهران (بورس) ، بیمه البرز (البرز) و فرآورده هاي نسوز پارس (کفپارس) به دلیل

شیر پاستوریزه خراسان (غشان) ، تجارت برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده (درخصوص تغییر سرمایه) ، لعابیران (شلعاب) ، 

الکترونیک پارسیان (رتاپ) ، المیران (فالمی) و بانک کار آفرین (وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده (درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو (فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

نماد به پرداخت ملت (پرداخت) به دلیل افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب ، نماد توسعه و عمران امید (ثامید) به دلیل تغییرات بیش از 50 درصد در

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (غشصفا) ، آلومینیوم ایران (فایرا) ، داده پردازي ایران (مداران) و بانک صادرات ایران 15 روز متوالی و نمادهاي 

(وبصادر) به دلیل افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر (کبورس) ، نهادهاي مالی بورس

اوراق بهادار (نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب (هاي وب) متوقف شده اند
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تابناك

1399/07/04
22:11

کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند 

به گزارش ایسنا ، برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان

تهران(پدرخش) ، کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی)

، قند اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي

صنایع آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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نبض بورس

1399/07/04
22:10

کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند 

به گزارش ایسنا ، برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان

تهران(پدرخش) ، کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی)

، قند اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي

صنایع آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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اقتصادگردان

1399/07/04
20:41

کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

اقتصادگردان برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان

تهران(پدرخش) ، کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی)

، قند اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي

صنایع آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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روزنامه آفرینش

1399/07/04
تریبون

وزراي نیرو و انرژي ایران و تاجیکستان بر توسعه روابط در حوزه هاي اقتصادي و انرژي تاکید کردند وزیر نیروي جمهوري اسالمی ایران و وزیر انرژي و

ذخایر آبی جمهوري تاجیکستان با تاکید بر پیوندهاي عمیق فرهنگی و تاریخی دو کشور و وجود ظرفیت هاي فراوان براي همکاري ، بر توسعه هر چه

بیشتر روابط در تمامی زمینه ها به ویژه در حوزه هاي اقتصادي و انرژي تاکید کردند .

وزراي نیرو و انرژي ایران و تاجیکستان بر توسعه روابط در حوزه هاي اقتصادي و انرژي تاکید کردند وزیر نیروي جمهوري اسالمی ایران و وزیر

انرژي و ذخایر آبی جمهوري تاجیکستان با تاکید بر پیوندهاي عمیق فرهنگی و تاریخی دو کشور و وجود ظرفیت هاي فراوان براي همکاري ، بر

توسعه هر چه بیشتر روابط در تمامی زمینه ها به ویژه در حوزه هاي اقتصادي و انرژي تاکید کردند . به گزارش ایلنا از وزارت نیرو ، "ّرضا اردکانیان"

با "عثمان زاده" وزیر انرژي و ذخایر آبی جمهوري تاجیکستان از طریق ویدئو کنفرانس دیدار و گفت و گو کرد در این دیدار مجازي ، دو طرف که

در عین حال ریاست کمیسیون مشترك همکاري هاي اقتصادي دو کشور را نیز عهده دار هستند ، در چارچوب پیشبرد تفاهمات سیزدهمین اجالس

کمیسیون مشترك همکاري هاي دو کشور ، بر برگزاري نشست کمیته مشترك پیگیري ظرف پائیز سال جاري از طریق ویدئو کنفرانس تاکید کردند

بر اساس این گزارش ، وزیر انرژي و ذخایر آبی جمهوري تاجیکستان در این دیدار با ابراز خرسندي از شرکت در یازدهمین اجالس شوراي حکام

مرکز منطقه اي مدیریت آب شهري ، بر عزم کشور متبوعش در توسعه همکاري ها تاکید کرد در پایان ، طرفین توافق کردند چهاردهمین اجالس

کمیسیون مشترك همکاري هاي اقتصادي دو کشور را در تاریخی که متعاقبًا از طریق مجاري دیپلماتیک بر روي آن توافق خواهند کرد ، برگزار

کنند کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟ از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف

شدند 

به گزارش ایسنا ، برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان

تهران(پدرخش) ، کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی)

، قند اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي

صنایع آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند وعده ها براي کاهش قیمت تخم مرغ محقق نشد؛
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دولت نهاده تامین نکرد رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران با بیان اینکه وعده دولت براي تامین نهاده ها و کاهش قیمت تخم

مرغ محقق نشده است ، گفت : با ادامه این روند قیمت باالتر می رود ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه آیا وعده هاي مسئوالن

براي کاهش قیمت تخم مرغ از طریق تأمین نهاده هاي مورد نیاز تولیدکنندگان به سرانجام رسید؟ گفت : کاهش قیمت با وعده اتفاق نمی افتد وي

اضافه کرد : قرار بود از روز اول مهر ، مسئوالن نهاده هاي مورد نیاز مرغداران را تأمین کنند تا مرغدار نیز تخم مرغ را به قیمت هر کیلوگرم 12

هزار تومان درب مرغداري عرضه کند ولی این اتفاق نیفتاده و نهاده اي به این منظور وارد سامانه بازارگاه نشده است نبی پور با بیان اینکه اگر دولت

نهاده مورد نیاز تولید کننده را تأمین کند قیمت تخم مرغ کاهش می یابد ، افزود : در حال حاضر قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم تخم مرغ 15

هزار تومان است وي میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداري را نیز حدود 14 هزار تومان اعالم کرد این مقام مسئول تصریح کرد : در

صورتی که نهاده ها تأمین نشود قیمت تخم مرغ تا کیلویی 20 هزار تومان هم می رسد چرا که تولیدکنندگان در تأمین نهاده عاجز شده اند و مرغ

ها را به کشتارگاه می فرستند 

نبی پور درباره اینکه وزارت جهاد اعالم کرده بود قرار است با توزیع تخم مرغ به تنظیم بازار این کاال کمک کند؟ افزود : براي توزیع ، تخم مرغ را

باید از مرغدار بگیرند وقتی تولیدکننده قادر به تولید و عرضه با قیمت هاي مورد نظر آنها نباشد ، چگونه می خواهند توزیع انجام دهند؟ ممکن است

چند بار به صورت دستوري و زوري این کار را انجام دهند اما سرانجام خوبی نخواهد داشت . وي درباره اینکه برخی عنوان می کنند دولت با کمبود

ذخایر نهاده هاي دامی مواجه است و قادر به تأمین آن نیست ، افزود؛ خود مسئوالن اعالم می کنند نهاده موجود است و اگر که موجود است باید

عرضه کنند تا شرایط تولید بیش از این با چالش مواجه نشود
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کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

خارگ نیوز : از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

به گزارش خارگ نیوز ، برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ،

درخشان تهران(پدرخش) ، کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت

گرجی(غگرجی) ، قند اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی

نیز نمادهاي صنایع آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف

کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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افزایش 87 درصدي سود خالص «غشاذر»

سود خالص شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی طی سال هاي 94 تا 98 روند صعودي داشته به طوري که سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی

به اسفند 98 مبلغ 103,314 میلیون ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 87 درصدي داشته است .

صنایع شیر ایران شرکت شیرپاستوریزه پگاه آذربایجان غربی در سال 1353 توسط بخش خصوصی به بهره برداري رسید و در سال 1379 به 

منتقل شد کارخانه جدید این شرکت در زمینی به مساحت 20 هکتار با زیر بناي 30 هزار متر مربع و با سرمایه اي بالغ بر 400 میلیارد ریال در سال

شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی در 1384 احداث شده که یکی از مجهزترین کارخانه هاي لبنی در سطح کشور محسوب می شود ; شرکت 

سال 1383به عنوان سیصد وهشتادوهفتمین شرکت در گروه «ساخت محصوالت غذایی وانواع آشامیدنی» سازمان بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته

شده و در حال حاضر سهام شرکت در تاالر اصلی بورس اوراق بهادار تهران عرضه می شود جدول زیر ذره بین : ; باتوجه به جدول فوق P/E سهم

100 58 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت باالتر است که از این نظر ریسک خرید این سهم افزایش پیدا می کند ; سود خالص شرکت طی

سال هاي 94 تا 98 روند صعودي داشته است سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 98 مبلغ 103,314 میلیون ریال بوده است که نسبت

به مدت مشابه سال گذشته رشد 87 درصدي داشته است ; میانگین 5 ساله سود هر سهم پس از کسر مالیات مبلغ 91 ریال می باشد سود هر سهم

پس از کسر مالیات در سال 98 مبلغ 172 ریال می باشد که از میانگین 5 ساله بیشتر است سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال 98 نسبت به

سال گذشته 87 درصد افزایش یافته است ; سود نقدي شرکت در سال 99 مبلغ 14 ریال می باشد ; بازدهی یک ماهه و سه ماهه سهم منفی است

ولی بازده یک ساله سهم مثبت است که در مقایسه با سایر شرکت هاي بورسی رشد مطلوبی نداشته است ; ✅مقدار EPS برآوردي براي سال

99 مبلغ 219 ریال می باشد که با EPS سال 98 برابر می باشد ; ✅برآورد P/E شرکت براي سال 99 برابر 106 03 می باشد که ازP/E گروه

باالتر است ; نسبت هاي سودآوري : ; حاشیه سود عملیاتی که بیانگر عملکرد عملیاتی شرکت است در سال 98 نسبت به سال گذشته کاهش 1 17

درصدي داشته است نسبت حاشیه سود خالص شرکت طی سال هاي 95 تا 98 روند صعودي داسته است نسبت حاشیه سود خالص شرکت در سال

98 نسبت به سال گذشته رشد 0 49 درصدي داشته است که به علت رشد سود خالص شرکت می باشد نسبت هاي اهرمی : ; جمع بدهی ها به

جمع دارایی هاي شرکت طی سال هاي 95 تا 97 روند نزولی داشته است جمع بدهی ها به جمع دارایی هاي شرکت در سال 98 نسبت به سال

گذشته 3 21 درصد افزایش یافته است که بیانگراین است که شرکت نسبت به سال 97 میزان بیشتري از دارایی هایش از بدهی ها تامین می کند

نسبت سود انباشته به دارایی هاي شرکت طی سال هاي 95 تا 98 روند صعودي داشته است نسبت سود انباشته به دارایی هاي شرکت طی سال

هاي 95 تا 97 منفی بوده که نشان از زیان انباشته می باشد نسبت سود انباشته به دارایی هاي شرکت در سال 98 نسبت به سال گذشته 14 درصد

رشد داشته است تفسیر روش دوپونت براي بازده حقوق صاحبان سهام شرکت : ; بازده حقوق صاحبان سهام شرکت ( ROE) در 12 ماهه منتهی

به اسفند 98 برابر 18 51 درصد می باشد در حالی که در 12 ماهه منتهی به اسفند 97 برابر 14 54 درصد می باشد این بازده در سال 98 نسبت به

سال گذشته افزایش 3 97 درصدي داشته است که علت آن رشد 8 03 درصدي نرخ اهرم مالی ، رشد 0 49 درصدي حاشیه سود خالص و رشد 18

36 درصدي گردش دارایی هاي شرکت نسبت به سال 97 می باشد 

; ROE شرکت از صنعت بیشتر است که نشان می دهد بازدهی شرکت نسبت به میانگین همگروهی هاي خود باالتر است اطالعات مالی بر

اساس صورت هاي مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده); سرمایه : 600,000 میلیون  ریال; تعداد برگه سهم : 600,000,000

ایران 79 . صنایع شیر ترکیب سهامداران : ; شرکت 
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84درصدي; شخص حقیقی 1 

35 درصد طرح هاي توسعه : ; پنیر کوزه; شیر خشک; سرشیر تعداد کارکنان : ; تعداد پرسنل تولیدي شرکت : 118; تعداد پرسنل غیر تولیدي

شرکت : 77 ترکیب درآمدي شرکت : ; درآمدهاي عملیاتی شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 98 مبلغ 3,055,245 میلیون ریال و بهاي تمام شده

درآمدهاي عملیاتی مبلغ 2,739,966 میلیون ریال می باشد . ; برآورد فروش در دوره 12 ماهه منتهی به اسفند 99 میزان 53,900 تن می باشد و

کاهش 16 درصد فروش پیش بینی شده است نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 12 ماهه سال گذشته : ; افزایش 60 درصدي درآمدهاي

عملیاتی; افزایش 102 درصدي سود عملیاتی; افزایش 88 درصدي سود خالص; افزایش 73 درصدي دارایی ها; افزایش 137 درصدي حقوق مالکانه

; افزایش حاشیه سود خالص از2 89 درصد به 3 38 درصد; افزایش حاشیه سود ناخالص از 9 67 درصد به 10 32 درصد; افزایش بازده دارایی از5

67درصد به7 85 درصد; افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 14 54 درصد به18 

51 درصد نکته با اهمیت : تولید محصوالت سالم و بهداشتی و متنوع حداکثر تا سطح فروش برآوردي یکساله در بودجه 2 2 فروش و صادرات

محصوالت لبنی تا سطح بر آوردي براي یک دوره یک ساله حسب بودجه ساالنه 3 2 تامین سود مورد انتظار سهامداران 4 2 سرعت بخشیدن به

موضوع معرفی محصوالت جدید در بازار و توسعه واحد تحقیقات 5 2 بازنگري و بهینه سازي جریان اطالعات ، براي ارتقاء سیستم قیمت تمام شده

محصوالت ، جهت پیشتازي در کاهش قیمت تمام شده و مدیریت هزینه ها 6 2 ارتقاء سطح دانش ، آگاهی و مهارتهاي نیروي انسانی به عنوان

ارزشمندترین سرمایه هاي شرکت 7 2 مدیریت تقلیل ضایعات و استقرارسیستم کنترل هاي داخلی .
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فروش «غشصفا» 48 درصد رشد داشت

سود خالص شرکت پگاه اصفهان طی سال هاي 96 تا 98 روند صعودي داشته به طوري که سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 98 مبلغ

406,111 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 48 درصدي داشته است .

شیر پاستوریزه اصفهان در سال 1337 پی ریزي و تجهیز گردیده و راه اندازي آن طی دو سال به طول انجامید اصفهان ، همچون نخستین کارخانه 

تبریز و شیراز ، یکی از سه شهري بود که از سوي وزارت کشاورزي دولت وقت ، براي نصب و راه اندازي کارخانه هاي دانمارکی انتخاب شد منوچهر

شیر پاستوریزه در روز را در خیابان بزرگمهر اصفهان آغاز قانع سهامدار اصلی کارخانه ، با کمک 23 کارگر و کارمند ، تولید حدود 300 کیلوگرم 

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان» کرد سرانجام با تغییرات حقوقی در ساختار مالکیت شرکت شیر منطقه اي اصفهان ، شرکت با نام جدید «شرکت 

صنایع شیر ایران از سال1380 با نام صنایع شیر ایران ادامه فعالیت قبلی خود را دنبال کرد محصوالت شرکت سهامی  تحت پوشش شرکت 

تجاري «پگـــاه» عرضه می شوند و محصوالت کارخانه اصفهان نیز با نام پگاه اصفهان به بازار راه پیدا می کنند 

اهداف کالن و استراتژي ها; 1 افزایش کیفیت و کاهش هزینه هاي عملیات; 2 فراتررفتن ازسطح انتظارات مشتري; 3 کاهش لیدتایم ها یا چرخه

هاي تولید; 4 سرعت بخشیدن به موضوع معرفی محصوالت جدید به بازار; 5 روانسازي وثبات درتامین مواد; 6 اداره کردن شرکت هاي جهانی; 7

افزایش شفافیت و دیداري نمودن نتایج عملکرد جهت آشکار کردن فرصت هاي بهبودجدول زیر ذره بین : ; باتوجه به جدول فوق P/E سهم 52 .

93 می باشد که در مقایسه با P/E صنعت پایین تر است که از این نظر ریسک خرید این سهم کاهش پیدا می کند ; سود خالص شرکت طی سال

هاي 96 تا 98 روند صعودي داشته است سود خالص شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند 98 مبلغ 406,111 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت

مشابه سال گذشته رشد 48 درصدي داشته است ; میانگین 5 ساله سود هر سهم پس از کسر مالیات مبلغ 1,120 ریال می باشد سود هر سهم پس

از کسر مالیات در سال 98 مبلغ 1,793 ریال بوده که از میانگین 5 ساله بیشتر است سود هر سهم پس از کسر مالیات در سال 98 نسبت به سال

گذشته 48 درصد افزایش یافته است ; سود نقدي شرکت در سال 99 مبلغ 370 ریال است ; بازدهی یک ماهه و سه ماهه سهم منفی است ولی

بازده یک ساله سهم مثبت بوده که در مقایسه با سایر شرکت هاي بورسی رشد نسبتا مطلوبی داشته است ; ✅مقدار EPS برآوردي براي سال

99 مبلغ 507 ریال می باشد که با EPS سال 98 برابر می باشد ; ✅برآورد P/E شرکت براي سال 99 برابر 55 68 می باشد که ازP/E گروه

باالتر است ; نسبت هاي سودآوري : ; حاشیه سود عملیاتی که بیانگر عملکرد عملیاتی شرکت است در سال 98 نسبت به سال گذشته کاهش 1 98

درصدي داشته است نسبت حاشیه سود خالص در سال 98 نسبت به سال گذشته کاهش 1 69 درصدي داشته است نسبت هاي اهرمی : ; جمع

بدهی ها به جمع دارایی ها در سال 98 نسبت به سال گذشته 9 28 درصد کاهش یافته است که بیانگراین است که شرکت نسبت به سال 97 میزان

کمتري از دارایی هایش از بدهی ها تامین می کند نسبت سود انباشته به دارایی هاي شرکت طی سال هاي 96 تا 98 روند نزولی داشته است نسبت

سود انباشته به دارایی هاي شرکت د
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ر سال 98 نسبت به سال گذشته 13 درصد کاهش داشته است تفسیر روش دوپونت براي بازده حقوق صاحبان سهام شرکت : ; بازده حقوق صاحبان

سهام شرکت ( ROE) در 12 ماهه منتهی به اسفند 98 برابر 63 78% می باشد در حالی که در 12 ماهه منتهی به اسفند 97 برابر 62 41% می

باشد این بازده در سال 98 نسبت به سال گذشته افزایش 1 37 درصدي داشته است که علت آن رشد 28 43 درصدي گردش دارایی هاي شرکت

نسبت به سال 97 می باشد کاهش 1 69 درصدي حاشیه سود خالص و کاهش 18 28 درصدي نرخ اهرم مالی توانسته مقداري از این رشد را

کاهش دهد ; ROE شرکت از صنعت بیشتر است که نشان می دهد بازدهی شرکت نسبت به میانگین همگروهی هاي خود باالتر است ; اطالعات

مالی بر اساس صورت هاي مالی 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی شده) سرمایه : 226,509 میلیون  ریال; تعداد برگه سهم :

ایران %58 660 ; شرکت ایثاراصفهان سهامی خاص %9 630 ; شرکت مدیریت سرمایه صنایع شیر 835,821,000 ترکیب سهامداران : ; شرکت 

ارزش آفرین کوروش سهامی خاص %1 770 ; شخص حقیقی %1 490 ; شخص حقیقی 1% 

350 طرح هاي توسعه : ; طرح خط دوم اسپري درایر شرکت; طرح توسعه ماشین آالت تولید و بسته بندي کره تعداد کارکنان : ; تعداد پرسنل

تولیدي شرکت : 276; تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت : 234 ترکیب درآمدي شرکت : ; درآمدهاي عملیاتی شرکت در 12 ماهه منتهی به اسفند

98 مبلغ 9,200,140 میلیون ریال و بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی مبلغ 8,390,293 میلیون ریال می باشد . ; برآورد فروش در دوره 12 ماهه

منتهی به اسفند 99 میزان 8,817,684 تن می باشد نکات با اهمیت گزارش در مقایسه با دوره 12 ماهه سال گذشته : ; افزایش 104 درصدي

درآمدهاي عملیاتی; افزایش 49درصدي سود عملیاتی; افزایش 48درصدي سود خالص; افزایش 186درصدي دارایی ها; افزایش 119درصدي سود

انباشته; افزایش 206درصدي حقوق مالکانه ; کاهش حاشیه سود خالص از6 10 درصد به 4 41 درصد ; کاهش حاشیه سود ناخالص از 12 85

درصد به 8 80 درصد; کاهش بازده دارایی از19 10درصد به 17 77 درصد; افزایش بازده حقوق صاحبان سهام 62 41 درصد به 63 78 درصد
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دیار کارون
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کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند 

ایسنا : برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان

تهران(پدرخش) ، کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی)

، قند اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي

صنایع آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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خوزنا
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کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند 

ایسنا : برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان

تهران(پدرخش) ، کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی)

، قند اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي

صنایع آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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ایران اکونومیست

1399/07/04
14:47

نمادهاي بورسی که متوقف شدند

ایران اکونومیست از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان تهران(پدرخش) ،

کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی) ، قند

اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي صنایع

آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند ایسنا
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آریا

1399/07/04
14:35

کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

خبرگزاري آریا از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

خبرگزاري آریا از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند 

به گزارش خبرگزاري آریا ، برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ،

درخشان تهران(پدرخش) ، کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت

گرجی(غگرجی) ، قند اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی

نیز نمادهاي صنایع آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف

کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند >
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دنیاي معدن

1399/07/04
14:04

39 نماد متوقف بورسی کدامند؟

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان تهران(پدرخش) ،

کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی) ، قند

اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي صنایع

آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل برگزاري

شیر پاستوریزه مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام دارو(فجام) به

دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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بهار

1399/07/04
کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

گروه اقتصادي : از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

گروه اقتصادي : از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند 

به گزارش ایسنا ، برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان

تهران(پدرخش) ، کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی)

، قند اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي

صنایع آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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اقتصاددان

1399/07/04
13:22

کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

39 نماد از میان نمادهاي بورسی تا تاریخ یکم مهر ماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان تهران(پدرخش) ،

کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی) ، قند

اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . به گزارش اقتصاددان به نقل از ایسنا ،

تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي صنایع آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک

سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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نبض بورس

1399/07/04
13:14

39 نماد بورسی متوقف شدند

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

به گزارش نبض بورس به نقل از ایسنا ، برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی

پاکشو(پاکشو) ، درخشان تهران(پدرخش) ، کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ،

بیسکویت گرجی(غگرجی) ، قند اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق

نماد معامالتی نیز نمادهاي صنایع آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک

سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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اخبار بانک

1399/07/04
12:50

کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

به گزارش اخباربانک ، برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ،

درخشان تهران(پدرخش) ، کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت

گرجی(غگرجی) ، قند اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی

نیز نمادهاي صنایع آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف

کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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گسترش

1399/07/04
12:13

39 نماد متوقف بورسی کدامند؟

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان تهران(پدرخش) ،

کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی) ، قند

اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي صنایع

آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل برگزاري

شیر پاستوریزه مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام دارو(فجام) به

دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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بولتن نیوز

1399/07/04
12:07

کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

به گزارش بولتن نیوز ، برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ،

درخشان تهران(پدرخش) ، کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت

گرجی(غگرجی) ، قند اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی

نیز نمادهاي صنایع آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف

کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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بهار نیوز

1399/07/04
12:01

کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند 

به گزارش ایسنا ، برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان

تهران(پدرخش) ، کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی)

، قند اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي

صنایع آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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دنیاي اقتصاد

1399/07/04
اختالف تهران و واشنگتن بر سر واریز 2میلیارد دالر به حساب ایران

اقتصادنیوز : مهم ترین سرتیترهاي صفحه هاي اقتصادي مطبوعات چهارم مهرماه در ابتداي هر دهه در نیم قرن گذشته از این قرار بوده است : بهره

برداري از خط آهن ایران – اروپا ، ورود ساالنه 3 تا 5 میلیارد دالر کاالي قاچاق؛ سقوط 40 هزار تومانی سکه ، کاهش قیمت ماکسیما و تندر90 ، و

پیروزي دولت در تدوین بیانیه الجزایر.

اختالف تهران و واشنگتن بر سر واریز 2میلیارد دالر به حساب ایران اقتصادنیوز : مهم ترین سرتیترهاي صفحه هاي اقتصادي مطبوعات چهارم

مهرماه در ابتداي هر دهه در نیم قرن گذشته از این قرار بوده است : بهره برداري از خط آهن ایران – اروپا ، ورود ساالنه 3 تا 5 میلیارد دالر کاالي

قاچاق؛ سقوط 40 هزار تومانی سکه ، کاهش قیمت ماکسیما و تندر90 ، و پیروزي دولت در تدوین بیانیه الجزایر تکرار اشتباهات محصول ندانستن

ها است ، اگر از گذشته اطالع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهاي اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم . یکی از حوزه هایی که می تواند

ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است ، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه هاي حیات اجتماعی با فراز و فرود هاي بسیاري

روبرو شده است اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی براي آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو

هستیم «در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادي ایران و جهان را مرور می کنیم سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ

اقتصادي قرار داده ایم این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود ، در طول بررسی تاریخ اقتصادي پنج دهه گذشته ممکن است به

حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم روزنامه اطالعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوي و رویکرد

صرف خبري در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است 4 مهر 1350؛ تغییر مقررات ساخت پارکینگ شهرداري مقررات مخصوص طرح نقشه

جامع را در مورد ساختن پارکینگ در محالت مسکونی و تجاري تغییر داد به موجب تصویب نامه جدید شهرداري از این پس باید در محالت

مسکونی و تجاري به جاي پارکینگ اختصاصی در بلوك ها پارکینگ عمومی ساخته شود به موجب این گزارش شهرداري پیشنهاد کرد مقررات

طرح نقشه جامع را در زمینه احداث پارکینگ اختصاصی در ساختمان هاي چهارطبقه نسخ شود و به جاي این مقررات بهنگام صدور پروانه ساختمانی

، مالکان را ملزم سازد که هر یک سهمی از اعتبار موردنیاز براي ساختمان پارکینگ عمومی را پرداخت نمایند بهره برداري از خط آهن ایران اروپا

قطار مسافربري ایران اروپا روز پنج شنبه از تهران حرکت می کند امروز دو قطار مسافري از ایستگاه تهران در خط آهن ایران و اروپا حرکت کردند

قطار اول که به صورت پیشرو قطار سلطنتی حرکت می کند در ساعت 11 از ایستگاه تهران خارج گردید با این قطار خبرنگاران و ماموران تشریفات

انجام مراسم افتتاح راه آهن ایران و راوپا به استان وان در ترکیه رفتند به دنبال قطار پیشرو در ساعت دوازده و پانزده دقیقه قطار سلطنتی از ایستگاه

تهران حرکت کرد وسیع ترین اکتشافات معدنی در ایران 280 هزار کیلومتر مربع از ناحیه شرق کشور که تاکنون غیرمکشوفه و ناشناخته باقی مانده

طی طرح عظیمی مورد اکتشافات معدنی قرار خواهد گرفت در این هفته در سازمان زمین شناسی کمیسیونی براي نحوه پیاده کردن طرح تشکیل

خواهد شد در محدوده اي از قائنات استان خراسان و کویر مرکزي و خلیج فارس عملیات اکتشاف معدنی به عمل خواهد آمد همچنین در آغاز برنامه

چهارم طی قراردادي که با دولت یوگسالوي بسته شده ، عده اي از کارشناسان این
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 2 ]

دنیاي اقتصاد

1399/07/04

کشور به ایران اعزام و در معدن مس چهارگنبد واقع در استان کرمان مشغول اکتشاف شدند پلمب چند مغازه به اتهام گران فروختن کره پاستوریزه

فرآورده هاي شیر هستند که کره پاستوریزه کمیته اصناف تهران امروز دستور تعطیلی هشتاد مغازه را صادر کرد دو مغازه از این تعداد فروشندگان 

را گران تر از نرخ رسمی فروخته اند کمیته اصناف اعالم داشت که قیمت کره پاستوریزه قالبی پانزده ریال است از مردم درخواست کرد تا کره دولتی

را به قیمت اعالم شده خریداري نمایند ساخت اسکله در چابهار با اعتباري به مبلغ 5 میلیون ریال یک اسکله مجهز در چابهار ساخته خواهد شد این

موضوع را آقاي معتمدي استاندار سیستان و بلوچستان در جلسه انجمن شهر چابهار اعالم کرد 4 مهر 1360؛ کاهش 50 درصدي تخصیص ارز بهزاد

نبوي ، وزیر مشاور و سخنگوي دولت در گفت و گو با روزنامه اطالعات اعالم کرد : دولت سعی کرد با حذف انقالبی بعضی کاالها ، هزینه هاي

جاري را کم کند و اگر این کار را نمی کردیم اقتصاد ما نابود می شد اخیرا هم در مورد مخارج ارزي پیش بینی و برنامه ریزي هایی شده که بودجه

بندي ارزي شود و صرفه جویی ها خیلی بیشتر از این باشد با تالش برادران ما در وزارت علوم ارز دانشجویی که در سال دو میلیارد دالر بود به حدود

یک میلیارد دالر رسید پیروزي دولت در تدوین بیانیه الجزایر بهزاد نبوي با اشاره به پیروزي دولت در زمینه تدوین بیانیه الجزایر گفت : از 6 میلیارد

ذخیره ارزي متعلق به ما چهار میلیارد ]دالر[ دالر تاکنون به حساب ایران واریز شده و بر سر دو میلیارد دیگر اختالف نظر وجود دارد وي تاکید کرد :

اگر این چهار میلیارد دالر نبود وضع ما از نظر ارزي خیلی بد بود تورم23 5 درصدي در سال 59 به گفته نبوي ، نرخ تورم را در سال 59 در سطح 23

5 درصد نگاه داشتیم و در سال 60 (تیرماه) این رقم به 23 درصد نسبت به سال گذشته رساندیم و این عمل واقعا براي کشوري که در حال جنگ

است معجزه به حساب می آید 4 مهر 1370؛ آغاز به کار مجتمع عظیم فوالد مبارکه براساس گزارش روزنامه اطالعات ، مجتمع عظیم فوالد مبارکه

، غول صنایع متالوژي ایران ، پیش از ظهور امروز در حضور رئیس جمهوري و با شرکت جمع کثیري از شخصیت هاي داخلی و خارجی آغاز به کار

کرد این مجتمع ظرفیت تولید 2 میلیون و 370 هزار تن انواع ورق را دارد و هنگام بهره برداري کامل 12 هزار و 760 نفر در آن به کار اشتغال پیدا

خواهند کرد افزایش3 5 واحدي شاخص کل براساس گزارش روزنامه اطالعات ، شاخص کل قیمت سهام این هفته به374 16 واحد رسید که نسبت

به 370 64 واحد هفته گذشته3 52 واحد افزایش داشت این هفته حجم معامالت به 9 میلیارد و 480 میلیون و 268 هزار و 384 ریال رسید که

نسبت به هفته گذشته بیش از 4 میلیارد و 700 میلیون ریال به عبارت دیگر 98 83درصد افزایش ریالی رقم و درصد جهشی داشت 

4 مهر 1380؛ ورود ساالنه 3 تا 5 میلیارد دالر کاالي قاچاق اکبر ترکان ، رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازي صنایع ایران در گفت و گو

با روزنامه اطالعات اعالم کرد : یکی از کانال هاي قاچاق این است که کاالها به مقصد یکی از کشورهاي همسایه ترانزیت می شود از بندرعباس به

مقصد مرز همسایه اي ترانزیت می شود . پشت مرز از کانتینر خارج می شود و دوباره وارد کشور می شود راه دیگر این است که از مرز کردستان به

طرق مختلف کاال وارد کشور ما می شود بین 3 تا 5 میلیارد دالر در سال برآورد ما از قاچاق کاال است عمده کاالهاي قاچاق نیز لوازم خانگی ،

سیگار و پوشاك آماده است   4 مهر 1390؛ سقوط 40 هزار تومانی سکه به گزارش روزنامه دنیاي اقتصاد ، به دنبال افت 140 دالري قیمت طال در

بازارهاي جهانی ، قیمت سکه در بازار کاهش یافت و تا 570 هزار تومان پایین آمد اما بانک مرکزي قیمت سکه دولتی را با 28 و 80 تومان درصد

566 هزار و 800 تومان تعیین کرد قیمت دالر نیز با 13 تومان افزایش تا 1270 تومان رسید ، یورو 1730 تومان ، پوند 2000 تومان و صد ین ژاپن

1650 تومان به فروش رسیدند براساس گزارش رو
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ادامه خبر صفحه قبل 
[ 3 ]

دنیاي اقتصاد

1399/07/04

زنامه «دنیاي اقتصاد» شاخص کل بورس 26 هزار و 765 واحد و ارزش معامالت به 998 میلیارد در 15 هزار و 274 نوبت معامله رسید درخواست

افزایش قیمت ازسوي قطعه سازان افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه هاي سربار ، نوسانات نرخ ارز و همچنین تورم موجود در کشور ازجمله دالیلی

است که خودروسازان در سال جاري با استناد به آنها درخواست افزایش قیمت محصوالت خود را به کمیته خودرو داده اند کاهش قیمت ماکسیما و

تندر90 ماکسیما اتومات که سوم مهرماه 46 میلیون تومان فروخته می شد ، چهارم مهر با 500 هزار تومان کاهش به 45 میلیون و 500 هزار تومان

رسید تندر 90 نیز که 16 میلیون و 400 هزار تومان عرضه می شد در روز دوشنبه چهارم مهر 1390 با 50 هزار تومان کاهش 16 میلیون و 350

هزار تومان در اختیار متقاضیان قرار گرفت خبر خودرویی دیگر اینکه با توافق ایران خودرو و رنو پارس ، تامین بخشی از قطعات محصوالت پلت فرم

X90 به شرکت ساپکو (تامین کننده قطعات ایران خودرو) واگذار خواهد شد این مطلب برایم مفید است بلی 1 نفر این پست را پسندیده اند کلمات

کلیدي : الجزایر ایران دالر دولت واشنگتن
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ایران جیب

1399/07/04
10:39

کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند 

برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان تهران(پدرخش) ،

کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی) ، قند

اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي صنایع

آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند

37

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=12301681


1399/07/05 - 1399/07/03گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

نبض بازار

1399/07/04
10:25

نمادهاي بورسی که در هفته گذشته متوقف و یا تعلیق شده اند

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند 

برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان تهران(پدرخش) ،

کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی) ، قند

اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي صنایع

آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . توقف نمادهاي بورسی / نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر

عصر نوین هاي وب(هاي وب) متوقف شده اند
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فصل تجارت

1399/07/04
10:16

کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

فصل تجارت از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

فصل تجارت از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند 

برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان تهران(پدرخش) ،

کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی) ، قند

اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي صنایع

آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند انتهاي پیام
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ایمنا

1399/07/04
10:11

کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

به گزارش ایمنا ، برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین (آپ) ، گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) ، درخشان

تهران (پدرخش) ، کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران (حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران (خاهن) ، لبنیات کالبر (غالبر) ، بیسکویت گرجی

(غگرجی) ، قند اصفهان (قصفها) ، کاشی پارس (کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام (کترام) و سرمایه گذاري نیرو (ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی

نیز نمادهاي صنایع آذر آب (فاذر) ، کنتورسازي ایران (آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه (تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه) را

متوقف کرد 

بیمه البرز (البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران (بورس) ، سازه پویش (خپویش) ، پاس سرام (کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس (کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده (در خصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ) ، لعابیران (شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان (غشان) ، المیران (فالمی) و بانک کار آفرین (وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده (در خصوص تغییر سرمایه) و

جام دارو (فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت (پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید (ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تأمین اجتماعی (شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (غشصفا) ، آلومینیوم ایران (فایرا) ، داده پردازي ایران (مداران) و بانک صادرات ایران (وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر (کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار (نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب

(هاي وب) متوقف شده اند منبع : ایسنا کد خبر 446168
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الف

1399/07/04
10:05

کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان تهران(پدرخش) ،

کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی) ، قند

اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي صنایع

آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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ایمنا

1399/07/04
09:44

کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین (آپ) ، گروه صنعتی پاکشو (پاکشو) ، درخشان تهران (پدرخش) ،

کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران (حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران (خاهن) ، لبنیات کالبر (غالبر) ، بیسکویت گرجی (غگرجی) ، قند اصفهان

(قصفها) ، کاشی پارس (کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام (کترام) و سرمایه گذاري نیرو (ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي صنایع آذر آب

(فاذر) ، کنتورسازي ایران (آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه (تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز (البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران (بورس) ، سازه پویش (خپویش) ، پاس سرام (کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس (کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده (در خصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان (رتاپ) ، لعابیران (شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان (غشان) ، المیران (فالمی) و بانک کار آفرین (وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده (در خصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو (فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت (پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید (ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تأمین اجتماعی (شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (غشصفا) ، آلومینیوم ایران (فایرا) ، داده پردازي ایران (مداران) و بانک صادرات ایران (وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر (کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار (نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب

(هاي وب) متوقف شده اند
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طال

1399/07/04
09:40

کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان تهران(پدرخش) ،

کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی) ، قند

اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي صنایع

آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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1399/07/04
09:32

کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

سرویس اقتصادي از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان تهران(پدرخش) ،

کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی) ، قند

اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي صنایع

آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند
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ایسنا

1399/07/04
09:29

کدام نمادهاي بورس متوقف شدند؟

از میان نمادهاي بورسی ، 39 نماد تا تاریخ یکم مهرماه به دالیل مختلف و در تاریخ هاي مختلف متوقف شدند

به گزارش ایسنا ، برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه باعث توقف نمادهاي آسان پرداخت پرشین(آپ) ، گروه صنعتی پاکشو(پاکشو) ، درخشان

تهران(پدرخش) ، کشتیرانی جمهوري اسالمی ایران(حکشتی) ، آهنگري تراکتورسازي ایران(خاهن) ، لبنیات کالبر(غالبر) ، بیسکویت گرجی(غگرجی)

، قند اصفهان(قصفها) ، کاشی پارس(کپارس) ، تولیدي کاشی تکسرام(کترام) و سرمایه گذاري نیرو(ونیرو) شد . تعلیق نماد معامالتی نیز نمادهاي

صنایع آذر آب(فاذر) ، کنتورسازي ایران(آکنتور) ، مشاین سازي نیرو محرکه(تمحرکه) و صنایع کاشی و سرامیک سینا(کساوه) را متوقف کرد 

بیمه البرز(البرز) ، بورس اوراق بهادار تهران(بورس) ، سازه پویش(خپویش) ، پاس سرام(کسرام) و فرآورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل

شیر برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) ، تجارت الکترونیک پارسیان(رتاپ) ، لعابیران(شلعاب) ، 

پاستوریزه خراسان(غشان) ، المیران(فالمی) و بانک کار آفرین(وکار) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) و جام

دارو(فجام) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده متوقف شدند . 

افشاي اطالعات با اهمیت گروه ب نماد به پرداخت ملت(پرداخت) ، تغییرات بیش از 50 درصد در 15 روز متوالی نماد توسعه و عمران امید(ثامید) ،

افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف ادامه توقف حداکثر براي دو روز کاري نماد سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) و افشاي اطالعات با اهمیت

شیر پاستوریزه پگاه اصفهان(غشصفا) ، آلومینیوم ایران(فایرا) ، داده پردازي ایران(مداران) و بانک صادرات ایران(وبصادر) گروه الف نیز نمادهاي 

متوقف کردند . نماد اصلی کارگزاران بورس اوراق بهادر(کبورس) ، نهادهاي مالی بورس اوراق بهادار(نبورس) و داده گستر عصر نوین هاي وب(هاي

وب) متوقف شده اند انتهاي پیام
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00:26

شهرداري شاهرود مدافع عنوان قهرمانی بدمینتون بانوان کشور را شکست داد

تیم پر مدعاي بدمینتون بانوان زنجان ، نتوانست از سد شیر بچه هاي شاهرود بگذرد و با نتیجه 4_1 مغلوب شاهرود شد

به گزارش خبرگزاري بسیج از شاهرود ، تیم بدمینتون بانوان شهرداري شاهرود که هفته گذشته با شکستی نزدیک به صورت ناباورانه امتیاز را در

خانه به حریف واگذار کرد این هفته در محل آکادمی هئیت بدمینتون شاهرود غوغایی بپا کرد تیم ذوب روي زنجان که با ترکیبی قوي و با دو

بازیکن ملی پوش در شاهرود حاضر شده بود اسیر تکنیک و مهارت هاي دختران شاهرودي شده بود در بازي اول که به صورت انفرادي برگزار شد

پگاه کامرانی از شاهرود مقابل حنانه یعقوب زاده هم تیمی و رفیق خود در تیم ملی ایستاد ، پگاه کامرانی با اینکه ست اول را واگذار کرد ، اما با آنالیز

بازي یعقوب زاده توانست به راحتی دو ست بعد را از حریف ببرد و چراغ اول را براي شهرداري شاهرود روشن کند در بازي دوم که به صورت

انفرادي برگزار شد الناز فیض منش دیگر بازیکن عنوان دار و ملی پوش شاهرودي با یک بازي نرم و زیبا ذوب روي زنجان را در آرزوي حتی یک

ست در این رقابت گذاشت در بازي سوم که به صورت دوبل برگزار شد پگاه کامرانی و هاله همدانچی که هر دو ملی پوش هستند در مقابل دو

بازیکن نام آشناي ذوب روي صف آرایی کردند که آن ها هم نتوانستند مغلوب تکنیک و مهارت دختران شاهرودي شدند و شهرداري شاهرود

توانست با سه برد اول پیروز بازي گردد در بازي دوبل دوم که آیلین عربی و طراوت علینژاد به میدان آمدند در رقابتی نزدیک مقابل دیگر ملی پوش

زنجان هاجر کبیر دو ست را واگذار کردند تا اول چراغ براي ذوب روي روشن شود در بازي آخر که به صورت انفرادي برگزار شد هاله همدانچی

بازیکن تهرانی و ملی پوش شهرداري شاهرود با یک بازي با قدرت و یک طرفه چراغ چهارم را براي شهرداري شاهرود روشن کرد تا شیر دختران

شاهرودي در خانه با نتیجه 4_1 با شکست دادن مدافع قهرمانی ثابت کنند که همچنان مدعی عنوان قهرمانی هستند تیم بدمینتون بانوان

شهرداري شاهرود در این هفته که گرامیداشت هفته دفاع مقدس است به یاد و نام شهیده صدیقه رودباري شهمیرزادي ، شهیده شاخص سال بسیج

جامعه زنان کشور به میدان رفت
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مستقل آنالین

1399/07/04
00:01

صنایع شیر ایران معرفی و تجلیل از پیشنهادات برتر 

صنایع شیر ایران معرفی و تجلیل از پیشنهادات برتر 

این پیشنهادات ، با در نظر گرفتن شاخصه هاي صرفه اقتصادي ، سطح دانش فنی مهندسی ، قابلیت اجرایی ، بهبود مستمر کیفیت و پس از ارزیابی

تیم هاي تخصصی ، برگزیده شدند پیشنهادات برتر مردادماه ، در حوزه فنی مربوط به ساخت و تغییر ماشین آالت و بسته بندي شامل ساخت دستگاه

استفان با ظرفیت 600 کیلوگرم و تغییر مکانیزم دستگاه کاپ سیل جهت تولید پنیر خامه اي شیشه اي همزمان از شرکت پگاه اصفهان و جایگزینی

صنایع شیر ایران ، پس از وقفه اي HMI مربوط به Alcip CIP تتراپک از پگاه گلستان ، است گفتنی است ، سامانه نظام پیشنهادات شرکت 

16 ساله ، از خردادماه سال جاري راه ا ندازي شد و تا کنون بیش از 600 پیشنهاد در سامانه به ثبت رسیده که در مراحل پایش ، بررسی و اجرا است
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بزرگداشت هفته دفاع مقدس در پگاه

صنایع شیر ایران(پگاه) در شرکت پگاه تهران برگزار شد گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور مدیران ارشد 

صنایع شیر ایران با صنایع شیر ایران(پگاه) ، در این مراسم عبداهللا قدوسی مدیرعامل شرکت  به گزارش شمانیوز به نقل از روابط عمومی شرکت 

گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک این ایام گفت : از خداوند متعال براي همگان توفیق ادامه راه شهدا را مسالت داریم . وي با اشاره به خاطرات

دالوري ها و رشادت هاي رزمندگان در 8 سال جنگ تحمیلی افزود : دفاع مقدس سرنوشت سازترین مرحله براي کشور و افتخاري عظیم است ،

زیرا رزمندگان کشور تسلیم ننگ نشده و پیرو شعار حسین ابن علی (ع) پیش رفتند او با تاکید بر اهمیت ادامه راه شهدا در جبهه اقتصادي کشور و

ایران با حدود 11هزار نفر پرسنل نقش مهمی در اشتغال دارد و در بحث اشتغال حرف صنایع شیر ضرورت همقدمی همه کارگزاران کشور گفت : 

براي گفتن دارد و باالبردن کیفیت محصوالت آبرو براي کشور ایجاد می کند وي گفت : حدود یک هفتم صادرات لبنیات کشور به پگاه اختصاص

داشته و در پنج ماهه ابتدایی سال 35درصد رشد وزنی نسبت به سال قبل داشتیم و در حوزه صادرات براي نظام آبرو ایجاد کردیم گفتنی است در

این رویداد مدیرعامل شرکت پگاه تهران ، خلیل بهروزي فرعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شوراي اسالمی و مهرداد وخشور مشاور ایثارگران

صنایع شیر ایران نیز حضور داشتند شرکت 
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حقوق ماهانه یک کارگر در کمتر از 10 روز تمام می شود/وجود فاصله معنادار بین دخل و

خرج میلیون ها خانوار ایرانی

گروه اقتصادي شهرام صدوقی : طبق اعالم مرکز آمار هزینه هاي خانوارهاي ایرانی در شهریور ماه بطور متوسط 34 درصد افزایش داشته است

گروه اقتصادي شهرام صدوقی : طبق اعالم مرکز آمار هزینه هاي خانوارهاي ایرانی در شهریور ماه بطور متوسط 34 درصد افزایش داشته است این

افزایش هزینه ها در بازار غیر رسمی و واقعی تر بیش از این مقدار براي خانوارها تحمیل میشود بخش ناراحت کننده قصه این است که در ماه هاي

اخیر بسیاري از کسب و کارها به دالیل مختلف داخلی و خارجی و کرونا امنیت اشتغالزایی خود را از دست داده و یا به حداقل رسیده است البته در

این شرایط گرانی ها که همه روزه شاهد افزایش رسمی یا غیر رسمی قیمت کاال و خدمات در سطح جامعه هستیم اقشار حقوق بگیر و کارگري که

جمعیت باالیی هم در کشور دارند بیشتر از همه زیر فشار گرانی ها قرار دارند عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراي اسالمی کار با بیان اینکه

اختالف میان هزینه هاي خانوار کارگري و دستمزد کارگران حداقل به پنج میلیون تومان رسیده است ، گفت : با حقوق هاي کنونی و دستمزد امسال

، یک خانواده کارگري حتی 10 روز از ماه هم نمی تواند زندگی کند 

علی اصالنی در خصوص اختالف دستمزد و هزینه هاي زندگی و سبد معیشتی کارگران وجود دارد ، گفت : ابتداي سال 99 ، دولت ، کارفرما و

جامعه کارگري در شوراي عالی کار هر کدام رقمی را براي سبد معیشتی یک خانواده سه و نیم نفره کارگري در نظر گرفتند و در نهایت طبق

میانگین سه رقم به دست آمده ، به این نتیجه رسیدند که این هزینه چهار میلیون و 930 هزار تومان است . اصالنی با بیان اینکه در طول این شش

ماه به خصوص از خرداد ماه به بعد قیمت بسیاري از اقالم افزایش چشمگیري داشته و با ابتداي سال همخوانی ندارد ، افزود : در حال حاضر هزینه

سبد معیشتی یک خانواده سه نفره کارگري به هفت میلیون و 600 هزار تومان و در شهرهاي بزرگ به 9 میلیون تومان رسیده است وي خاطرنشان

کرد : این ارقام با دستمزد دو میلیون و 600 هزار تومانی کارگران هیچ همخوانی ندارد و کارگران در طول ماه با اختالف حداقل پنج میلیون تومانی

میان دستمزد و هزینه ها مواجه هستند و با این اوصاف حقوق آنان حتی کفاف 10 روز زندگی را هم نمی دهد عضو هیات مدیره کانون عالی شوراي

اسالمی کار ادامه داد : در طول 40 سال گذشته در هیچ دوره اي اختالف میان هزینه و دستمزد کارگران تا این حد زیاد نشده بود حتی تا سال 97

هم کارگران با دستمزد خود می توانستند 26 روز از ماه را بدون مشکل سپري کنند اما در طول این دو سال به خصوص سال 99 کارگران با

مشکالت بسیار زیادي مواجه شده اند که اگر براي آن چاره اندیشی نشود مشکالت بیشتر خواهد شد وي مسکن را یکی از مشکالت اساسی جامعه

کارگري عنوان و تصریح کرد : در این شرایط حتی اجاره خانه هم براي کارگران سخت شده است چه برسد به خرید آن وقتی یک خانه در یک

منطقه معمولی رو به پایین کرج 800 میلیون تومان قیمت گذاري می شود کارگر با حقوق دو میلیون و 600 هزار تومان 200 سال هم کار کند نمی

تواند آن را بخرد اصالنی ادامه داد : نه فقط کارگران بلکه بسیاري از مردم امسال در بحث اجاره خانه ناچار به نقل مکان به یک منطقه ضعیف تر

شدند امسال واقعا همه مستأجران در بحث اسکان عذاب می کشند این مسئول کارگري در گفت وگو با ایسنا ، در خصوص سبد غذایی خانوار

کارگري هم گفت : در مورد گوشت ، م
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رغ و ماهی حرفی نمی توان زد وقتی بسیاري از خانوار کارگري در خرید پنیر و کره و تخم مرغ که از ضروریات زندگی است هم با مشکل مواجه

هستند پنیري که تا خرداد ماه هر کیلو 40 هزار تومان بود االن به هر کیلو 80 هزار تومان رسیده است دخل و خرج کارگران همخوانی ندارد وي

افزود : دخل و خرج خانوار کارگري به هیچ وجه همخوانی ندارد این وضعیت افرادي است که حتی با کار کردن هم دچار مشکل هستند در مورد

کسانی که در طول این مدت بیکار شده اند یا کارگران کوچه و بازار ، واحدهاي زیرپله اي ، منشی ها و که حقوق آنان به یک میلیون تومان هم

نمی رسد چیزي نمی توان گفت چون مشخص نیست چگونه زندگی می کنند 

اصالنی با انتقاد از رها شدن بازار و افزایش سرسام آور قیمت ها خاطرنشان کرد : برخی مواقع اعالم می شود که آمار ازدواج کاهش پیدا کرده یا

اینکه از پیر شدن جمعیت به دلیل کاهش فرزندآوري ابراز نگرانی می شود ، وقتی قیمت یک یخچال ساده از چهار میلیون تومان به 50 میلیون

تومان رسیده است یا بقیه لوازم خانگی افزایش قیمتی شدیدي داشته اند چطور می توان انتظار داشت یک جوان کارگر ازدواج کند . وي در خصوص

مسائل و مشکالت درمانی جامعه کارگري هم عنوان کرد : امسال حدود 80 قلم داروي ضروري از پوشش بیمه تأمین اجتماعی حذف شده است و

خانوار کارگري ناچارند این داروها را با قیمت آزاد تهیه کنند این وضعیت را براي کارگران سخت کرده است 

رئیس کانون شوراهاي اسالمی کار البرز با بیان اینکه قدرت خرید کارگران به شدت کاهش داشته است ، گفت : ما از وزیر کار تقاضا داریم با توجه

به شرایط ایجاد شده ، براي افزایش حقوق و دستمزد کارگران در شش ماهه دوم امسال هم جلسه شوراي عالی کار را تشکیل دهد چون در این

وضعیت خانواده هاي کارگري وضعیت خوبی ندارند . اصالنی خاطرنشان کرد : همه این مشکالت در جایی دیگر خود را نشان می دهد ، االن

بسیاري از طالق ها ، آسیب هاي اجتماعی ، بزهکاري ها ، مشکالت ناشی از مواد مخدر و به دلیل همین مشکالت اقتصادي در جامعه کارگري

ایجاد شده است و باید براي آن فکري کرد افزایش 34 درصدي هزینه خانوار در شهریور در حالی هزینه خانوارهاي ایرانی در شهریور ماه امسال

نسبت به همین ماه در سال گذشته به طور متوسط بیش از 34 درصد افزایش داشته که در این بین رشد قیمت ها در گروه لبنیات و حمل و نقل

قابل توجه است؛ جایی که رشد قیمت تخم مرغ و ادامه روند گرانی خودرو خودنمایی می کند اخیرا مرکز آمار وضعیت شاخص تورم در شهریور ماه

سال جاري را اعالم کرد که نشان داد در 12 ماهه منتهی به این ماه نرخ تورم به 26 درصد رسیده که رشد 0 2 درصدي داشته است از سوي دیگر

تورم نقطه به نقطه (نسبت به ماه مشابه سال قبل) با رشد همراه شده و به 34 4 درصد رسیده که بیانگر افزایش چهار درصدي نسبت به مرداد ماه

است تورم ماهانه نیز که نشان دهنده میزان رشد قیمت ها در فاصله یک ماه است افزایش داشته و با رشد 0 1 درصدي به 3 6 درصد رسیده تا تورم

شاخص ها در شهریور ماه افزایش داشته باشد بررسی وضعیت تورم در بین گروه هاي کاالیی نیز قابل تامل است؛ به طوري که در گروه «خوراکی

ها ، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت مربوط به گروه «شیر ، پنیر و تخم مرغ» است که در آن کاالهایی همچون تخم مرغ ، خامه ،

شیر پاستوریزه و پنیر پاستوریزه وجود دارد در این گروه تورم ماهانه به 6 8 درصد رسیده که باالترین حد تورم در بین کاالهاي خوراکی به شمار

می رود افزایش تورم در این در شرایطی اتفاق می افتد که در فاصله مرداد تا شهریور قیمت تخم مرغ در بازار افزایش داشته و به شانه اي 30 هزار

تومان هم رسیده است در عین حال که در گروه لبنیات هم افزایش قیمت کره موجب حواشی شده بود و رشد قابل توجه آن می تواند در تورم گروه

لبنیات تاثیرگذار باشد اما دیگر گروه خوراکی ها که با افزایش تورم نسبت به سایر گروه ها همراه بوده «ماهی ها و صدفداران» است که کاالهایی

همچون ماهی قزل آال و کنسرو ماهی تن را در بر می گیرد و تورم ماهانه در آن به 6 6 درصد رسیده است که نسبت به شهریور ماه سال گذشته

نیز 23 9 درصد افزایش قیمت دارند گروه «چاي ، قهوه و سایر نوشیدنی ها» که انواع نوشابه و آبمیوه را نیز در بر می گیرد سومین گروه خوراکی ها

در افزایش قیمت است که تورم 5 1 درصدي داشته و نسبت به پارسال بیش از 32 درصد افزایش قیمت دارد اما در بین گروه هاي غیر خوراکی و

البته تمامی کاالها این حمل و نقل است که باالترین رشد را نسبت به مرداد دارد؛
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به گونه اي که تورم ماهانه به 8 4 درصد رسیده و نسبت به شهریور سال گذشته 80 8 درصد افزایش قیمت وجود دارد در گروه حمل و نقل قیمت

انواع خودروها موثر است که در چند ماه گذشته افزایش قیمت خودرو در بازار به با شیب تندي روبه افزایش بوده است تفریح و فرهنگ که مجموعه

لوازم تحریر ، قطعات کامپیوتر ، دوچرخه و لپ تاب را نیز در بر می گیرد دیگر گروه غیر خوراکی با تورم باال است که نسبت به مرداد ماه 4 2 درصد

تورم داشته است این گروه نسبت به شهریور سال قبل 37 6 درصد گران شده است دیگر گروهی که در مقایسه با ماه مرداد رشدي بیشتري از

افزایش قیمت را داشته «مبلمان و لوازم خانگی» بوده که کاالهایی همچون لوازم پالستیکی آشپزخانه ، ماشین لباسشویی ، یخچال فریزر و ظروف

شیشه اي آشپزخانه را در بر گرفته که نسبت به پارسال به طور متوسط 39 4 درصد گران شده است 

افزایش قیمت ها و تورم در حالی در ماه هاي اخیر به خصوص در بخشی از کاالها اتفاق می افتد که مسئوالن آن را ناشی از افزایش قیمت ارز می

دانند و این در حالی است که قیمت دالر در سال جاري از حدود 15 هزار تومان در ابتداي سال به بیش از 27 هزار تومان در حال حاضر رسیده که

خود عامل موثري در افزایش قیمت کاالها به شمار می رود . 

در عین حال که حذف ارز دولتی از اغلب کاالها آثار خود را بر بازار و افزایش قیمت ها گذاشته است ، ارز 4200 تومانی از اغلب کاالهاي اساسی

وارداتی از جمله برنج و کره و برخی اقالم دیگر در ماه هاي اخیر حذف و واردات آنها با نرخ نیمایی که به بیش از 20 هزار تومان می رسد انجام می

شود که اثر آن بر رشد قیمت ها روشن خواهد بود . اما اینکه در این رشد قیمت ها مدیریت و نظارت بر بازار چگونه است و آیا تمامی رشد قیمت ها

از گرانی ارز نشات می گیرد ، موضوعی است که دولت و سایر دستگاه هاي ذیربط باید به آن پاسخ دهند 

رد پاي پتروشیمی ها در افزایش قیمت کاالها رئیس هیات مدیره کانون انجمن هاي صنفی صنایع غذایی و دبیر خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران

از افزایش 130 تا 150 درصدي قیمت مواد پتروشیمی و در پی آن افزایش هزینه هاي بسته بندي صنایع غذایی در ماه هاي اخیر خبر داد و گفت :

وقتی صنایع مادر مثل پتروشیمی ، فوالد ، برق و غیره به صورت بی رویه افزایش قیمت داشته باشند روي صنایع دیگر هم تاثیر می گذارد . بنابراین

قطعًا یکی از دالیل افزایش قیمت کاالهاي مختلف در ماه هاي اخیر همین است و دلیل دیگر هم نوسانات نرخ ارز محمدرضا مرتضوي در گفت وگو

با ایسنا ، از افزایش هزینه هاي بسته بندي صنایع غذایی در ماه هاي اخیر خبر داد و گفت : براي مثال در صنایعی که از کیسه هاي پلی پروپیلن

استفاده می کنند ، قیمت مواد پتروشیمی از کیلویی 12 هزار تومان در یک ماه و نیم گذشته به حدود 30 هزار تومان رسیده است ، یعنی حدود 2 5

برابر شده است 

وي با بیان اینکه قیمت مواد اولیه ساخت نایلون ، سلفون ، کیسه ، گونی و اقالم بسته بندي مثل ظروف پالستیکی طی سه ماه گذشته 130 تا 140

درصد افزایش داشته است ، تصریح کرد : از طرف دیگر در بورس دائمًا به قیمت ها رقابت می خورد ، براي مثال قیمتی که در بورس اعالم می شود

16 هزار تومان است ، اما با قیمت رقابت کیلویی 30 هزار تومان به فروش می دسد . 

رئیس کانون انجمن هاي صنایع غذایی ایران با بیان اینکه افزایش قیمت مواد بسته بندي باعث افزایش شدید قیمت هزینه بسته بندي شده است ،

اظهار کرد : براي مثال کارخانجاتی که از کیسه هاي پلی پروپیلن استفاده می کنند ، تا چند ماه پیش آن را 1200 تومان می خریدند اما اآلن به

2800 تومان رسیده ، یعنی 140 تا 150 درصد افزایش داشته است . این در حالی است که صنعت پتروشیمی با افزایش هزینه برق ، گاز ، دستمزد

کارگر و موارد دیگر مواجه نبوده و نباید قیمت هاي خود را افزایش دهد ، اما مشخص نیست که به چه علت مواد پتروشیمی به قیمت هاي گزاف

فروخته می شود وي در پاسخ به اینکه افزایش قیمت مواد پتروشیمی تا چه حد بر روي قیمت صنایع غذایی تاثیر داشته نیز گفت : میزان تاثیر به ن
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وع مواد غذایی وابسته و در صنایع مختلف متغیر است براي مثال در نان بسته بندي ، بستنی ، شکر ، نخود و لوبیا که بسته هاي کوچک دارند و آب

معدنی تاثیر زیادي می گذارد رئیس کانون انجمن هاي صنایع غذایی ایران با بیان اینکه دلیل لجام گسیختگی در قیمت مواد پتروشیمی مشخص

نیست ، تصریح کرد : وقتی قیمت ماده پتروشیمی به عنوان یک صنعت مادر در همه کاالها تاثیر دارد نباید در دو یا سه ماه قیمت آن 150 تا 160

درصد افزایش داشته باشد من به عنوان کسی که در بخش هاي مختلف صنعت کار می کند دلیلی براي افزایش قیمت مواد پتروشیمی نمی بینم

عده اي معتقدند شرکت هاي پتروشیمی تمهیداتی را به کار می برند تا با تنظیم عرضه و تقاضا قیمت باال برود وي افزود : باید به این نکته توجه

کرد که پتروشیمی در 40 تا 50 سال گذشته رشد خوبی داشته ، اما این صنایع متعلق به مردم است و کسانی که آن را کنترل می کنند باید دقت

بیشتري داشته باشند این که صنعت پتروشیمی در دست خصولتی ها است نباید عاملی باشد که هر کسی هر کاري می خواهد انجام دهد بخش

هاي دیگري هم که در دست پتروشیمی است به این مشکل دچار شده و در بخش کود هم شاهد افزایش پنج برابري قیمت ها بوده ایم مرتضوي

در پایان در پاسخ به اینکه آیا می توان گفت افزایش قیمت هایی که اخیرا در کاالهاي مختلف رخ داده به دلیل همین افزایش هزینه بسته بندي

بوده؟ تصریح کرد : وقتی صنایع مادر مثل پتروشیمی ، فوالد ، برق و غیره به صورت بی رویه افزایش قیمت داشته باشند روي صنایع دیگر هم تاثیر

می گذارد بنابراین قطعًا یکی از دالیل افزایش قیمت ها در ماه هاي اخیر همین است و دلیل دیگر هم نوسانات نرخ ارز
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بزرگداشت هفته دفاع مقدس در پگاه

صنایع شیر ایران(پگاه) در شرکت پگاه تهران برگزار شد خبرگزاري آریا گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور مدیران ارشد 

صنایع شیر ایران(پگاه) در شرکت پگاه تهران برگزار شد  خبرگزاري آریا گرامیداشت هفته دفاع مقدس با حضور مدیران ارشد 

صنایع شیر صنایع شیر ایران(پگاه) ، در این مراسم عبداهللا قدوسی مدیرعامل شرکت  به گزارش خبرگزاري آریا به نقل از روابط عمومی شرکت 

ایران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک این ایام گفت : از خداوند متعال براي همگان توفیق ادامه راه شهدا را مسالت داریم . وي با اشاره به

خاطرات دالوري ها و رشادت هاي رزمندگان در 8 سال جنگ تحمیلی افزود : دفاع مقدس سرنوشت سازترین مرحله براي کشور و افتخاري عظیم

است ، زیرا رزمندگان کشور تسلیم ننگ نشده و پیرو شعار حسین ابن علی (ع) پیش رفتند او با تاکید بر اهمیت ادامه راه شهدا در جبهه اقتصادي

ایران با حدود 11هزار نفر پرسنل نقش مهمی در اشتغال دارد و در بحث اشتغال صنایع شیر کشور و ضرورت همقدمی همه کارگزاران کشور گفت : 

حرف براي گفتن دارد و باالبردن کیفیت محصوالت آبرو براي کشور ایجاد می کند وي گفت : حدود یک هفتم صادرات لبنیات کشور به پگاه

اختصاص داشته و در پنج ماهه ابتدایی سال 35درصد رشد وزنی نسبت به سال قبل داشتیم و در حوزه صادرات براي نظام آبرو ایجاد کردیم گفتنی

است در این رویداد مدیرعامل شرکت پگاه تهران ، خلیل بهروزي فرعضو کمیسیون اجتماعی مجلس شوراي اسالمی و مهرداد وخشور مشاور

صنایع شیر ایران نیز حضور داشتند ایثارگران شرکت 
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توسط مرکز آمار؛/نرخ تورم شهریور ماه 26 درصد اعالم شد

خبرگزاري آریا براساس اعالم مرکز آمار ، نرخ تورم ساالنه شهریور ماه 1399 براي خانوارهاي کشور به 26 درصد رسید

خبرگزاري آریا براساس اعالم مرکز آمار ، نرخ تورم ساالنه شهریور ماه 1399 براي خانوارهاي کشور به 26 درصد رسید به گزارش خبرگزاري آریا ،

مرکز آمار اعالم کرد : منظور از نرخ تورم نقطه اي ، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ، نسبت به ماه مشابه سال قبل می باشد نرخ تورم نقطه اي در

شهریور ماه 1399 به عدد 34,4 درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهاي کشور به طور میانگین 34 4 درصد بیشتر از شهریور 1398 براي خرید یک

«مجموعه کاالها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند نرخ تورم نقطه اي شهریور ماه 1399 در مقایسه با ماه قبل 4,0 واحد درصد افزایش یافته است

نرخ تورم نقطه اي گروه عمده «خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات» با افزایش 5,5 واحد درصدي به 31 5 درصد و گروه «کاالهاي غیر خوراکی

و خدمات» با افزایش 3 3 واحد درصدي به 35 9 درصد رسیده است این در حالی است که نرخ تورم نقطه اي براي خانوارهاي شهري 34,5 درصد

می باشد که نسبت به ماه قبل 3,9 واحد درصد افزایش داشته است هم چنین این نرخ براي خانوارهاي روستایی 34,1 درصد بوده که نسبت به ماه

قبل 4,5 واحد درصد افزایش داشته است افزایش نرخ تورم ماهانه خانوارهاي کشور منظور از نرخ تورم ماهانه ، درصد تغییر عدد شاخص قیمت ،

نسبت به ماه قبل می باشد نرخ تورم ماهانه شهریور 1399 به 3,6 درصد رسیده که در مقایسه با همین اطالع در ماه قبل ، 0 1 واحد درصد افزایش

داشته است تورم ماهانه براي گروه هاي عمده «خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات» و «کاالهاي غیر خوراکی و خدمات» به ترتیب 3 0 درصد و

3 9 درصد بوده است این در حالی است که نرخ تورم ماهانه براي خانوارهاي شهري 3,6 درصد می باشد که نسبت به ماه قبل ، 0 1 واحد درصد

افزایش داشته است هم چنین این نرخ براي خانوارهاي روستایی 3 5 درصد بوده که نسبت به ماه قبل 0 3 واحد درصد افزایش داشته است افزایش

نرخ تورم ساالنه خانوارهاي کشور منظور از نرخ تورم ساالنه ، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاري ، نسبت به

دوره مشابه قبل از آن می باشد نرخ تورم ساالنه شهریور ماه 1399 براي خانوارهاي کشور به 26,0 درصد رسیده که نسبت به همین اطالع در ماه

قبل ، 0,2 واحد درصد افزایش نشان می دهد هم چنین نرخ تورم ساالنه براي خانوارهاي شهري و روستایی به ترتیب 26,1 درصد و 25 4 درصد

می باشد که براي خانوارهاي شهري 0,2 واحد درصد افزایش و براي خانوارهاي روستایی بدون تغییر بوده است 

تغییرات قیمت ها در ماه جاري در گروه عمده «خوراکی ها ، آشامیدنی ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه

شیر پاستوریزه و پنیر پاستوریزه) ، گروه «ماهی ها و صدف داران» (ماهی قزل آال و کنسرو ماهی «شیر ، پنیر و تخم مرغ» (تخم مرغ ، خامه ، 

تن) ، گروه «چاي ، قهوه و سایر نوشیدنی ها» (انواع نوشابه و آبمیوه) است . 

در گروه عمده «کاالهاي غیر خوراکی و خدمات» ، گروه «حمل و نقل» (قیمت انواع خودرو) ، گروه «تفریح و فرهنگ» (لوازم تحریر ، قطعات

کامپیوتر ، دوچرخه بچه گانه ، لپ تاپ) و گروه «مبلمان و لوازم خانگی» (لوازم پالستیکی آشپزخانه ، ماشین لباسشویی ، یخچال فریزر و ظروف

شیشه اي آشپزخانه) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند . درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک هاي هزینه اي کل کشور در

ماه جاري دامنه تغییرات نرخ تورم ساالنه در شهریور ماه 1399 براي دهک هاي مختلف هزینه اي از 23,4 درصد براي دهک اول تا 29 9 درصد

براي دهک دهم است >
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