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درصد فراوانی اخبار بولتن به تفکیک نوع رسانه
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1399/07/06 - 1399/07/05فهرست اخبار

6 کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران 10:00 اگروفود

7 کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران 09:55 آریا

8 کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران 09:41 شما نیوز

9 کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران 09:31 تیتر 20

10 بزرگداشت هفته دفاع مقدس در پگاه 09:10 کوتاه آنالین

11 کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران 09:10 خبر ایران

12 پگاه تهران تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده گرفت 09:10 فراسو

13 کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران 09:10 خبربان

14 کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران 08:25 شما و اقتصاد

15 اخبار خوش براي نماد «غشان» اخبار صنعت

16 کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران 06:10 صداي پول

17 افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس 06:01 دنیاي خبر

18 پگاه ، دامپروري شمال غرب کشور را توسعه داد 21:26 اقتصاد و تجارت

19 کارگاه آموزشی تبیین ارزش غذایی شیر توسط پگاه آذربایجان شرقی 17:01 فراسو

20 افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس 17:01 تیرداد

21 برگزاري مانور اطفاء حریق در شرکت پگاه زنجان 16:23 مستقل آنالین

22 افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس 15:36 ایران اکونومیست

23 پگاه ، دامپروري شمال غرب کشور را توسعه داد/افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت ... 15:19 ایران اکونومیست

24 مهمترین عناوین اقتصادي 5 مهر/ارائه خدمات بانکداري شرکتی به 110 مشتري/ نرخ جدید س... 14:20 شبستان

صنایع شیر ایران ، معرفی شدند 27 پیشنهادات برتر مردادماه  14:15 اقتصاد و تجارت

28 افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس 14:11 جامع خبر

29 افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس 13:29 شما نیوز

30 36 نماد بورسی متوقف شدند 13:20 سالم نو

31 توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس/ 36 نماد ممنوع المعامله شدند 13:19 فصل تجارت

پگاه
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1399/07/06 - 1399/07/05فهرست اخبار

32 افزایش 100 درصدي درآمد غگلستا در نیمه اول سال 13:15 با اقتصاد

33 افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس 13:01 آریا

34 توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس/36 نماد ممنوع المعامله شدند 12:58 ایستانیوز

35 توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس/ 36 نماد ممنوع المعامله شدند 12:38 بانک مردم

36 این نمادهاي بورسی متوقف شدند 12:06 گسترش

37 اخبار خوش براي نماد «غشان» روزنامه نوآوران

38 افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس 11:59 نوآوران

39 افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس روزنامه نوآوران

40 36 نماد بورسی ممنوع المعامله شدند +اسامی 11:50 مشرق

41 افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس 11:45 صداي پول

42 توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس/ 36 نماد ممنوع المعامله شدند 11:34 تابناك

43 36 نماد ممنوع المعامله شدند 11:34 تابناك

44 توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس 11:26 واحد مرکزي خبر

45 توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس/ 36 نماد ممنوع المعامله شدند 11:24 شبستان

46 توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس 11:13 فصل تجارت

47 توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس 11:00 آریا
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1399/07/06 - 1399/07/05گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

اگروفود

1399/07/06
10:00

کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد به گزارش پایگاه شرکت 

صنایع شیر ایران (پگاه) ، این لوح در هفتمین همایش استانی خبري صنعت غذا و کشاورزي ، به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ، به پگاه تهران اهدا شد سید جعفر

میر مدیرعامل پگاه تهران ، تصریح کرد : این تندیس ، با ارزیابی و بررسی شاخص هایی ، از جمله قیمت مصرف کننده ، کیفیت و رضایت مندي

مشتري دریافت شده است گفتنی است ، در حوزه صنایع لبنی استان تهران ، تنها دو شرکت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را دریافت

کردند
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1399/07/06 - 1399/07/05گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

آریا

1399/07/06
09:55

کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد . خبرگزاري آریا شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد خبرگزاري آریا شرکت 

صنایع شیر ایران (پگاه) ، این لوح در هفتمین همایش استانی حمایت به گزارش خبرگزاري آریا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

از حقوق مصرف کنندگان و با حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ، به پگاه تهران اهدا شد سید جعفر میر

مدیرعامل پگاه تهران ، تصریح کرد : این تندیس ، با ارزیابی و بررسی شاخص هایی ، از جمله قیمت مصرف کننده ، کیفیت و رضایت مندي

مشتري دریافت شده است گفتنی است ، در حوزه صنایع لبنی استان تهران ، تنها دو شرکت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را دریافت

کردند

7

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=12309837


1399/07/06 - 1399/07/05گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

شما نیوز

1399/07/06
09:41

کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد شرکت 

این لوح در هفتمین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ،

به پگاه تهران اهدا شد سید جعفر میر مدیرعامل پگاه تهران ، تصریح کرد : این تندیس ، با ارزیابی و بررسی شاخص هایی ، از جمله قیمت

مصرف کننده ، کیفیت و رضایت مندي مشتري دریافت شده است گفتنی است ، در حوزه صنایع لبنی استان تهران ، تنها دو شرکت تندیس حمایت از

حقوق مصرف کنندگان ، را دریافت کردند
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1399/07/06 - 1399/07/05گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

تیتر 20

1399/07/06
09:31

کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد شرکت 

این لوح در هفتمین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ،

به پگاه تهران اهدا شد سید جعفر میر مدیرعامل پگاه تهران ، تصریح کرد : این تندیس ، با ارزیابی و بررسی شاخص هایی ، از جمله قیمت

مصرف کننده ، کیفیت و رضایت مندي مشتري دریافت شده است گفتنی است ، در حوزه صنایع لبنی استان تهران ، تنها دو شرکت تندیس حمایت از

حقوق مصرف کنندگان ، را دریافت کردند /
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1399/07/06 - 1399/07/05گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

کوتاه آنالین

1399/07/06
09:10

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

صنایع شیر ایران(پگاه) ، در این مراسم عبداهللا ; بزرگداشت هفته دفاع مقدس در پگاه; به گزارش خبرایران به نقل از روابط عمومی شرکت 

صنایع شیر ایران با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تبریک این ایام گفت : از خداوند متعال براي همگان توفیق ادامه قدوسی مدیرعامل شرکت 

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

ایران با حدود 11هزار نفر پرسنل صنایع شیر بر اهمیت ادامه راه شهدا در جبهه اقتصادي کشور و ضرورت همقدمی همه کارگزاران کشور گفت : 

نقش مهمی در اشتغال دارد و در بحث اشتغال 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

صنایع شیر ایران نیز حضور داشتند شوراي اسالمی و مهرداد وخشور مشاور ایثارگران شرکت 
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1399/07/06 - 1399/07/05گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

خبر ایران

1399/07/06
09:10

کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد شرکت 

این لوح در هفتمین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ،

به پگاه تهران اهدا شد ; سید جعفر میر مدیرعامل پگاه تهران ، تصریح کرد : این تندیس ، با ارزیابی و بررسی شاخص هایی ، از جمله قیمت

مصرف کننده ، کیفیت و رضایت مندي مشتري دریافت شده است ; گفتنی است ، در حوزه صنایع لبنی استان تهران ، تنها دو شرکت تندیس حمایت

از حقوق مصرف کنندگان ، را دریافت کردند

11

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=12309600


1399/07/06 - 1399/07/05گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

فراسو

1399/07/06
09:10

پگاه تهران تندیس حمایت از حقوق مصرف کننده گرفت

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد به گزارش فراسو شرکت 

صنایع شیر ایران (پگاه) ، این لوح در هفتمین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

با حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ، به پگاه تهران اهدا شد سید جعفر میر مدیرعامل پگاه تهران ، تصریح

کرد : این تندیس ، با ارزیابی و بررسی شاخص هایی ، از جمله قیمت مصرف کننده ، کیفیت و رضایت مندي مشتري دریافت شده است گفتنی است ،

در حوزه صنایع لبنی استان تهران ، تنها دو شرکت تندیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را دریافت کردند
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1399/07/06 - 1399/07/05گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

خبربان

1399/07/06
09:10

کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد به گزارش شرکت 

صنایع شیر ایران (پگاه) ، این لوح در هفتمین همایش استانی حمایت از حقوق خبرگزاري آریا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

مصرف کنندگان و با حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ، به پگاه تهران اهدا شد
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1399/07/06 - 1399/07/05گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

شما و اقتصاد

1399/07/06
08:25

کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد شرکت 

این لوح در هفتمین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ،

به پگاه تهران اهدا شد سید جعفر میر مدیرعامل پگاه تهران ، تصریح کرد : این تندیس ، با ارزیابی و بررسی شاخص هایی ، از جمله قیمت

مصرف کننده ، کیفیت و رضایت مندي مشتري دریافت شده است گفتنی است ، در حوزه صنایع لبنی استان تهران ، تنها دو شرکت تندیس حمایت از

حقوق مصرف کنندگان ، را دریافت کردند
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اخبار صنعت

1399/07/06
اخبار خوش براي نماد «غشان»

شیر پاستوریزه پگاه خراسان «غشان» ، از محل تجدید ارزیابی دارایی هاي ثابت (زمین) تصویب شد افزایش سرمایه شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه خراسان ، با حضور 76 درصد صاحبان سهام و نماینده سازمان بورس اوراق بهادار ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت 

برگزار شد 

دراین مجمع ، با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی هاي ثابت (زمین) و نظر کارشناسان رسمی دادگستري ، هیئت رئیسه مجمع با

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 200 میلیارد ریال ، منقسم به 200 میلیون سهم عادي با نام 1 هزار ریالی به مبلغ 1 هزار 574 میلیارد و 44 میلیون و

936 هزار ریال منقسم به 1 میلیارد و 574 میلیون و 44 هزار و936 سهم عادي با نام 1 هزار ریالی از طریق محل تجدید ارزیابی دارایی هاي ثابت (

شیر پاستوریزه پگاه خراسان ، نیز وکالت داد تا مصوبات را در اداره ثبت زمین ) موافقت شد . مجمع ، به رحمان پارسیان مهر مدیرعامل شرکت 

شرکت ها ، ثبت کند
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صداي پول

1399/07/06
06:10

کسب تندیس حامی حقوق مصرف کننده توسط پگاه تهران

شیر پاستوریزه پگاه تهران ، براي چهارمین بار ، لوح و تندیس استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را به دست آورد شرکت 

این لوح در هفتمین همایش استانی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و با حضور یداله صادقی رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران ،

به پگاه تهران اهدا شد ��سید جعفر میر مدیرعامل پگاه تهران ، تصریح کرد : این تندیس ، با ارزیابی و بررسی شاخص هایی ، از جمله قیمت

��گفتنی است ، در حوزه صنایع لبنی استان تهران ، تنها دو شرکت تندیس مصرف کننده ، کیفیت و رضایت مندي مشتري دریافت شده است 

حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، را دریافت کردند
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دنیاي خبر

1399/07/06
06:01

افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس

پگاه سلماس ، 20 درصد رشد کرد تولید شیرخام ، در شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

پگاه سلماس ، ضمن اعالم این خبر در جریان بازدید فرماندار شهر سلماس ، رضا سلطانی فرد مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

افزود : هم اکنون این مجموعه با تولید روزانه 44 تن شیرخام ، بزرگترین تولید کننده در شمال غرب کشور است او افزود : این شرکت ، با هدف

حمایت از کشاورزان نیز ، اقدام به راه اندازي یک واحد سیلو ، با ظرفیت دریافت و دپوي 5 هزار تن ذرت علوفه اي ، کرد
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اقتصاد و تجارت

1399/07/05
21:26

پگاه ، دامپروري شمال غرب کشور را توسعه داد

صنایع شیر ایران (پگاه) ، در جریان بازدید فرماندار شهر سلماس ، رضا سلطانی فرد مدیرعامل شرکت گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

پگاه سلماس ، ضمن اعالم این خبر افزود : هم اکنون این مجموعه با تولید روزانه 44 تن شیرخام ، بزرگترین تولید کننده کشت و صنعت و دامپروري 

در شمال غرب کشور است .

صنایع شیر ایران (پگاه) ، در جریان بازدید فرماندار شهر سلماس ، رضا سلطانی فرد مدیرعامل گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

پگاه سلماس ، ضمن اعالم این خبر افزود : هم اکنون این مجموعه با تولید روزانه 44 تن شیرخام ، بزرگترین شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

تولید کننده در شمال غرب کشور است . ; او افزود : این شرکت ، با هدف حمایت از کشاورزان نیز ، اقدام به راه اندازي یک واحد سیلو ، با ظرفیت

دریافت و دپوي 5 هزار تن ذرت علوفه اي ، کرد
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فراسو

1399/07/05
17:01

کارگاه آموزشی تبیین ارزش غذایی شیر توسط پگاه آذربایجان شرقی

کارگاه آموزشی تبیین ارزش غذایی شیر ، در صفحه مجازي پگاه آذربایجان شرقی ، اجرا می شود

این برنامه ، پنجشنبه ها و بصورت زنده در صفحه اینستاگرام شرکت ، به نشانی TABRIZ PEGAH پخش می شود   در این رویداد که در

راستاي توسعه سالمتی و با هدف ترویج تغذیه سالم اجرا می شود ، کارشناسان به تبیین ارزش غذایی شیر و فرآورده هاي شیري و نحوه تولید و

فرآوري لبنیات ، می پردازند گفتنی است ، پیش از شیوع کرونا ، این برنامه هاي آموزشی ، ویژه اقشار مختلف و در قالب کارگاه حضوري ، انجام می

شد
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تیرداد

1399/07/05
17:01

افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس

پگاه سلماس ، 20 درصد رشد کرد تولید شیرخام ، در شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

پگاه سلماس ، ضمن اعالم این خبر در جریان بازدید فرماندار شهر سلماس ، رضا سلطانی فرد مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

افزود : هم اکنون این مجموعه با تولید روزانه 44 تن شیرخام ، بزرگترین تولید کننده در شمال غرب کشور است او افزود : این شرکت ، با هدف

حمایت از کشاورزان نیز ، اقدام به راه اندازي یک واحد سیلو ، با ظرفیت دریافت و دپوي 5 هزار تن ذرت علوفه اي ، کرد
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مستقل آنالین

1399/07/05
16:23

برگزاري مانور اطفاء حریق در شرکت پگاه زنجان

شیر پاستوریزه پگاه زنجان ، برگزار شد مانور مقابله با حریق و حوادث غیر مترقبه ، در شرکت 

افزایش آمادگی در برابر حوادث احتمالی و ارتقاء توان جسمی و عملیاتی همکاران ، از اهداف برگزاري این مانور بود در این مانور ، کارشناس ایمنی و

محیط  زیست شرکت ، انواع آتش سوزي  ها ، شناسایی انواع خاموش کننده ها و حفظ ایمنی فرد خاموش کننده را به همکاران آموزش داد گفتنی

است ، آموزش اطفاء حریق به صورت عملی نیز از دیگر برنامه هاي این مانور بود افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس;

پگاه سلماس ، 20 درصد رشد کرد  تولید شیرخام ، در شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

صنایع شیر ایران (پگاه) ، در جریان بازدید فرماندار شهر سلماس ، رضا سلطانی فرد مدیرعامل به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

پگاه سلماس ، ضمن اعالم این خبر افزود : هم اکنون این مجموعه با تولید روزانه 44 تن شیرخام ، بزرگترین شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

تولید کننده در شمال غرب کشور است .
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ایران اکونومیست

1399/07/05
15:36

افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس

پگاه سلماس ، 20 درصد رشد کرد تولید شیرخام ، در شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

پگاه سلماس ، ضمن اعالم این خبر در جریان بازدید فرماندار شهر سلماس ، رضا سلطانی فرد مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

افزود : هم اکنون این مجموعه با تولید روزانه 44 تن شیرخام ، بزرگترین تولید کننده در شمال غرب کشور است ; او افزود : این شرکت ، با هدف

حمایت از کشاورزان نیز ، اقدام به راه اندازي یک واحد سیلو ، با ظرفیت دریافت و دپوي 5 هزار تن ذرت علوفه اي ، کرد
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ایران اکونومیست

1399/07/05
15:19

پگاه ، دامپروري شمال غرب کشور را توسعه داد/افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت
و صنعت سلماس

پگاه سلماس ، 20 درصد رشد کرد تولید شیرخام ، در شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

صنایع شیر ایران (پگاه) ، در جریان بازدید فرماندار شهر سلماس ، به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

پگاه سلماس ، ضمن اعالم این خبر افزود : هم اکنون این مجموعه با تولید روزانه رضا سلطانی فرد مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

44 تن شیرخام ، بزرگترین تولید کننده در شمال غرب کشور است . او افزود : این شرکت ، با هدف حمایت از کشاورزان نیز ، اقدام به راه اندازي

یک واحد سیلو ، با ظرفیت دریافت و دپوي 5 هزار تن ذرت علوفه اي ، کرد
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شبستان

1399/07/05
14:20

مهمترین عناوین اقتصادي 5 مهر/ارائه خدمات بانکداري شرکتی به 110 مشتري/ نرخ جدید
سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباري اعالم شد

ارائه خدمات بانکداري شرکتی به 110 مشتري ، نرخ جدید سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباري اعالم شد ، مجازات 5 کارگزار متخلف بازار سرمایه

، هر گرم طالي 18 عیار یک میلیون و 246 هزار تومان برخی از عناوین اخبار اقتصادي امروز شبستان است .

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري شبستان ، مهمترین اخبار اقتصادي امروز شنبه 5 مهرماه شبستان به شرح زیر است : ارائه خدمات بانکداري

شرکتی به 110 مشتري مسعودعبدیان اظهار داشت : این بانک براي پاسخگویی مؤثر و دقیق از طریق ارائه راه حل هاي بانکی و مالی نوین جهت

رفع نیازهاي مشتریان از سه سال قبل طرح بانکداري شرکتی را راه اندازي کرده است . وي افزود : این طرح ابتدا در سه شعبه بانک بصورت پایلوت

اجرا و در سال 97 با افزایش تعداد مشتریان به 20 مشتري در 12 شعبه به صورت قطعی عملیاتی شد و با توجه به بازخوردهاي مثبت بدست آمده و

رضایت مشتریان در طول اجراي طرح ، موضوع توسعه بانکداري شرکتی در دستور کار مدیریت امور شعب و بازاریابی قرار گرفت به گفته عبدیان ، با

تصویب کمیته مستقل راهبري بانکداري شرکتی در اسفند98 تا کنون تعداد مشتریان تحت پوشش بانکداري شرکتی به 110 مشتري در سطح کشور

تعمیم داده شده است رئیس اداره بازاریابی بانک توسعه صادرات خاطرنشان کرد : بانکداري شرکتی یکی از ارکان اصلی استراتژي کالن بانکداري

جامع است که با تمرکز بر خلق راه حل هاي بانکی و مالی و در قالب خدمات و محصوالت متمایز ، خاص و سفارشی شده به نیازهاي مشتریان

شرکتی پاسخ می دهد توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس/ 36 نماد ممنوع المعامله شدند 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 

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 .
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نرخ جدید سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباري اعالم شد هیات عامل بانک مرکزي با توجه به مصوبه پیشین شوراي پول و اعتبار مبنی بر

تفویض اختیار تعیین نسبت سپرده قانونی بانک ها و مؤسسات اعتباري در دامنه 10 تا 13 درصد به رییس کل بانک مرکزي و با هدف کنترل رشد

نقدینگی و تورم و در عین حال تداوم اجراي برنامه هاي حمایتی به دلیل شرایط خاص اقتصادي ناشی از شیوع بیماري کرونا و همچنین با توجه به

گذشت بیش از پنج ماه از آغاز اجراي برنامه هاي حمـایتی مذکور ، مقرر کرد : 1 . نسبت سپرده قانونی بانک ها و موسسات اعتباري غیر بانکی از

روز شنبه 22 شهریور به ارقام قبل از زمان اجراي مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماري کرونا در این خصوص باز می گردد 2 معادل یک سوم تسهیالت

اعطایی بانک ها و موسسات اعتباري غیربانکی (موضوع مصوبات ستاد ملی مدیریت بیماري کرونا) ، از محل سپرده قانونی بانک ها و مؤسسات

اعتباري غیربانکی ، حسب عملکرد در اعطاي تسهیالت مورد نظر ستاد ملی مدیریت بیماري کرونا در اختیار آنها قرار خواهد گرفت مبالغ کسر شده

از محل سپرده قانونی بابت اعطاي تسهیالت مذکور پس از 2 سال با بانک یا مؤسسه اعتباري غیربانکی عامل تسویه می شود 3 پس از بازگشت

نسبت سپرده قانونی به ارقام قبل ، مابه التفاوت سپرده قانونی جدید بانک ها و مؤسسـات اعتباري غیربانکی از سوي بانک ها و مؤسسات اعتباري

غیربانکی مذکور نزد بانک مرکزي تودیع می گردد در صورتی که بانک یا موسسه اعتباري غیربانکی قادر به تسویه یک باره مابه التفاوت سپرده

قانونی مذکور (پس از کسر مبلغ مورد نظر در بند ب) در تاریخ 8 مهر 99 نباشد ، بانک یا مؤسسه اعتباري غیربانکی می تواند طی سـه قسـط

مساوي ماهانه در تاریخ هاي 30 مهر ، 30 ابان و 30 آذر 99 و با نرخ یک ده هزارم (0 0001) درصد به عنوان سود متعلقه ، نسبت به تودیع مبالغ

مذکور نزد بانک مرکزي اقدام نماید در صورت عدم واریز مبالغ مزبور به صورت ماهانه ، مراتب توسط اداره حسابداري کل و بودجه بانک مرکزي

رأسًا از حساب بانک یا مؤسسه اعتباري غیربانکی مربوط برداشت می شود 

مجازات 5 کارگزار متخلف بازار سرمایه علی بهشتی اعالم کرد : متاسفانه در روزهاي گذشته شاهد ورود سفارش هاي با حجم نامتعارف و بسیار

کوچک یک و 10 عددي در سامانه معامالت هستیم که ارزشی نداشته و صرفًا با سنگین تر کردن تعداد سفارش ها در نهایت منجر به اخالل در

روند قیمت گذاري منصفانه و عادالنه سهام می شوند . پیرو اطالعیه ها و تذکراتی که در روزهاي گذشته در این خصوص داده شده ، هنوز شاهد

این نوع از تخلف هستیم که به شدت باعث نارضایتی همه فعالین بازار سرمایه شده است 

مجازات هایی که طبق بند 6 ماده 7 و با استناد به بندهاي 3 ، 4 و 5 ماده 15 دستورالعمل انضباطی کارگزاران در این خصوص وضع شده اند شامل

انجام محرومیت از معامالت حداکثر تا 60 روز کاري براي کارگزار ، تذکر یا اخطار کتبی ، محرومیت از انجام برخی فعالیت هاي مشخص در

کارگزاري مربوط یا سایر کارگزاري ها تا یکسال ، تعلیق مجوزها یا گواهی نامه هاي صادره توسط سازمان ، کانون هاي مربوط یا بورس ها یا

بازارهاي خارج از بورس حداکثر به مدت یکسال ، لغو مجوزها یا گواهی نامه هاي صادره توسط سازمان ، کانون هاي مربوط یا بورس ها یا بازارهاي

خارج از بورس براي مدیران یا کارکنان کارگزاري حسب تشخیص و میزان تخلف صورت گرفته می شود . 

هر گرم طالي 18 عیار یک میلیون و 246 هزار تومان امروز (شنبه 5 مهر) هر گرم طالي 18 عیار یک میلیون و 246 هزار تومان ، هر انس طال در

بازارهاي جهانی 1862 دالر ، هر گرم طالي 24 عیار یک میلیون و 662 هزار تومان ، سکه بهار آزادي طرح قدیم 12 میلیون و 600 هزار تومان ،

سکه بهار آزادي طرح جدید 13 میلیون و 301 هزار تومان ، نیم سکه بهار آزادي 7 میلیون تومان ، ربع سکه بهار آزادي 4 میلیون تومان و سکه یک

گرمی 2 میلیون و 100 هزار تومان است . امروز (شنبه 5 مهر) در بازار ارز دالر 27 هزار و 797 تومان ، یورو 32 هزار و 402 تومان ، پوند 36 هزار و

726
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تومان ، درهم امارات 7836 تومان ، یوان چین 4224 تومان و لیر ترکیه 3785 تومان است این در حالی است که روز گذشته (4 مهر99) قیمت هر

قطعه سکه تمام بهار آزادي 13 میلیون و 350 هزار تومان ، نیم سکه 7 میلیون تومان ، ربع سکه 4میلیون تومان و سکه گرمی 2 میلیون و 100

هزار تومان بود همچنین قیمت هر اونس طال در بازار هاي جهانی به یک هزار و 856 دالر رسید و هر گرم طالي 18 عیار به مبلغ یک میلیون و

246 هزار تومان معامله می شد همچنین (4 مهر 99) هر دالر آمریکا به مبلغ 27 هزار و 800 تومان و هر اسکناس یورو به قیمت32 هزار و400

تومان به فروش می رسید پایان پیام/50
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صنایع شیر ایران ، معرفی شدند پیشنهادات برتر مردادماه 

صنایع شیر ایران (پگاه) ، این پیشنهادات ، با در نظر گرفتن شاخصه هاي صرفه اقتصادي ، سطح به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

دانش فنی مهندسی ، قابلیت اجرایی ، بهبود مستمر کیفیت و پس از ارزیابی تیم هاي تخصصی ، برگزیده شدند .

صنایع شیر ایران (پگاه) ، این پیشنهادات ، با در نظر گرفتن شاخصه هاي صرفه اقتصادي ، سطح به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

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 HMI مربوط به Alcip CIP تتراپک از پگاه گلستان ، است

صنایع شیر ایران ، پس از وقفه اي 16 ساله ، از خردادماه سال جاري راه ا ندازي شد و تا کنون بیش از گفتنی است ، سامانه نظام پیشنهادات شرکت 

600 پیشنهاد در سامانه به ثبت رسیده که در مراحل پایش ، بررسی و اجرا است
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افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس

پگاه سلماس ، 20 درصد رشد کرد تولید شیرخام ، در شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

پگاه سلماس ، ضمن اعالم این خبر در جریان بازدید فرماندار شهر سلماس ، رضا سلطانی فرد مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

افزود : هم اکنون این مجموعه با تولید روزانه 44 تن شیرخام ، بزرگترین تولید کننده در شمال غرب کشور است او افزود : این شرکت ، با هدف

حمایت از کشاورزان نیز ، اقدام به راه اندازي یک واحد سیلو ، با ظرفیت دریافت و دپوي 5 هزار تن ذرت علوفه اي ، کرد
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افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس

پگاه سلماس ، 20 درصد رشد کرد تولید شیرخام ، در شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

صنایع شیر ایران (پگاه) ، در جریان بازدید فرماندار شهر سلماس ، رضا به گزارش شمانیوز و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

پگاه سلماس ، ضمن اعالم این خبر افزود : هم اکنون این مجموعه با تولید روزانه 44 سلطانی فرد مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

تن شیرخام ، بزرگترین تولید کننده در شمال غرب کشور است . او افزود : این شرکت ، با هدف حمایت از کشاورزان نیز ، اقدام به راه اندازي یک

واحد سیلو ، با ظرفیت دریافت و دپوي 5 هزار تن ذرت علوفه اي ، کرد
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36 نماد بورسی متوقف شدند

3 بانک «صادرات ، کارآفرین و انصار» و 36 نماد دیگر بورسی در وضعیت توقف معامالتی قرار گرفته اند

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 

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
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توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس/ 36 نماد ممنوع المعامله شدند

فصل تجارت به گزارش فصل تجارت به نقل از ایِبنا ، 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.

فصل تجارت به گزارش فصل تجارت به نقل از ایِبنا ، 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 

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 فهرست نمادهاي متوقف شده در بورس تا اول مهر ماه 99
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با اقتصاد

1399/07/05
13:15

افزایش 100 درصدي درآمد غگلستا در نیمه اول سال

«غگلستا» با سرمایه ثبت شده 529,248 میلیون ریال طی عملکرد 6 ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,845,120 میلیون ریال درآمد

فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 100% رشد داشته است .

شیر پاستوریزه پگاه گلستان طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1399/06/31 معادل 367,904 میلیون ریال از محصوالت خود را به فروش شرکت 

رسانده که نسبت به دوره 1 ماهه مشابه سال قبل 101% افزایش داشته است «غگلستا» با سرمایه ثبت شده 529,248 میلیون ریال طی عملکرد 6

ماهه سال مالی منتهی به 1399/12/30 مبلغ 1,845,120 میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل 100% رشد داشته

است
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آریا

1399/07/05
13:01

افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس

پگاه سلماس ، 20 درصد رشد کرد خبرگزاري آریا تولید شیرخام ، در شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

پگاه سلماس ، 20 درصد رشد کرد  خبرگزاري آریا تولید شیرخام ، در شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

صنایع شیر ایران (پگاه) ، در جریان بازدید فرماندار شهر سلماس ، به گزارش خبرگزاري آریا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

پگاه سلماس ، ضمن اعالم این خبر افزود : هم اکنون این مجموعه با تولید روزانه رضا سلطانی فرد مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

44 تن شیرخام ، بزرگترین تولید کننده در شمال غرب کشور است . او افزود : این شرکت ، با هدف حمایت از کشاورزان نیز ، اقدام به راه اندازي

یک واحد سیلو ، با ظرفیت دریافت و دپوي 5 هزار تن ذرت علوفه اي ، کرد
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ایستانیوز

1399/07/05
12:58

توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس/36 نماد ممنوع المعامله شدند

ایستانیوز : 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

به گزارش پایگاه اطالع رسانی بازارهاي مالی(ایستانیوز) ، 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 فهرست نمادهاي متوقف شده در بورس تا اول مهر ماه 99
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بانک مردم
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12:38

توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس/ 36 نماد ممنوع المعامله شدند

پایگاه خبري تحلیلی بانک مردم : 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 .

به گزارش بانک مردم به نقل از ایِبنا ، 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 

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 فهرست نمادهاي متوقف شده در بورس تا اول مهر ماه 99
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گسترش

1399/07/05
12:06

این نمادهاي بورسی متوقف 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 

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
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روزنامه نوآوران

1399/07/05
اخبار خوش براي نماد «غشان»

اخبار خوش براي نماد «غشان»

شیر پاستوریزه پگاه خراسان مجمع پگاه خراسان با دستور افزایش سرمایه برگزار شد اخبار خوش براي نماد «غشان» افزایش سرمایه شرکت 

صنایع «غشان» ، از محل تجدید ارزیابی دارایی هاي ثابت (زمین) تصویب شد نوآوران آنالین به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

شیر پاستوریزه پگاه خراسان ، با حضور 76 درصد صاحبان سهام و نماینده سازمان شیر ایران (پگاه) ، جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت 

بورس اوراق بهادار ، برگزار شد 

دراین مجمع ، با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی هاي ثابت (زمین) و نظر کارشناسان رسمی دادگستري ، هیئت رئیسه مجمع با

افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 200 میلیارد ریال ، منقسم به 200 میلیون سهم عادي با نام 1 هزار ریالی به مبلغ 1 هزار 574 میلیارد و 44 میلیون و

936 هزار ریال منقسم به 1 میلیارد و 574 میلیون و 44 هزار و936 سهم عادي با نام 1 هزار ریالی از طریق محل تجدید ارزیابی دارایی هاي ثابت (

شیر پاستوریزه پگاه خراسان ، نیز وکالت داد تا مصوبات را در اداره ثبت زمین ) موافقت شد . مجمع ، به رحمان پارسیان مهر مدیرعامل شرکت 

شرکت ها ، ثبت کند
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نوآوران

1399/07/05
11:59

افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس

پگاه سلماس ، 20 درصد رشد کرد تولید شیرخام ، در شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

پگاه سلماس ، ضمن اعالم این خبر در جریان بازدید فرماندار شهر سلماس ، رضا سلطانی فرد مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

افزود : هم اکنون این مجموعه با تولید روزانه 44 تن شیرخام ، بزرگترین تولید کننده در شمال غرب کشور است او افزود : این شرکت ، با هدف

حمایت از کشاورزان نیز ، اقدام به راه اندازي یک واحد سیلو ، با ظرفیت دریافت و دپوي 5 هزار تن ذرت علوفه اي ، کرد
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روزنامه نوآوران

1399/07/05
افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس

افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس

پگاه ، دامپروري شمال غرب کشور را توسعه داد افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس تولید شیرخام ، در شرکت کشت و

پگاه سلماس ، 20 درصد رشد کرد  صنعت و دامپروري 

صنایع شیر ایران (پگاه) ، در جریان بازدید فرماندار شهر سلماس ، رضا سلطانی نوآوران آنالین به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 

پگاه سلماس ، ضمن اعالم این خبر افزود : هم اکنون این مجموعه با تولید روزانه 44 تن فرد مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

شیرخام ، بزرگترین تولید کننده در شمال غرب کشور است . او افزود : این شرکت ، با هدف حمایت از کشاورزان نیز ، اقدام به راه اندازي یک واحد

peg سیلو ، با ظرفیت دریافت و دپوي 5 هزار تن ذرت علوفه اي ، کرد
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مشرق

1399/07/05
11:50

36 نماد بورسی ممنوع المعامله شدند +اسامی

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

به گزارش سرویس بورس مشرق ، 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 

بیشتر بخوانید : چرا نوسان گیري روزانه در بورس ممنوع شد؟ 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 فهرست نمادهاي متوقف شده در بورس تا اول مهر ماه 99 منبع : ایبنا
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صداي پول
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11:45

افزایش 20 درصدي تولید شیرخام در کشت و صنعت سلماس

پگاه سلماس ، 20 درصد رشد کرد تولید شیرخام ، در شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

پگاه سلماس ، ضمن اعالم این خبر در جریان بازدید فرماندار شهر سلماس ، رضا سلطانی فرد مدیرعامل شرکت کشت و صنعت و دامپروري 

افزود : هم اکنون این مجموعه با تولید روزانه 44 تن شیرخام ، بزرگترین تولید کننده در شمال غرب کشور است ; او افزود : این شرکت ، با هدف

حمایت از کشاورزان نیز ، اقدام به راه اندازي یک واحد سیلو ، با ظرفیت دریافت و دپوي 5 هزار تن ذرت علوفه اي ، کرد
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تابناك

1399/07/05
11:34

توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس/ 36 نماد 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

به گزارش بورس تابناك ، 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 

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 فهرست نمادهاي متوقف شده در بورس تا اول مهر ماه 99 منبع : ایبنا
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تابناك
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36 نماد 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

به گزارش بورس تابناك ، 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 

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 فهرست نمادهاي متوقف شده در بورس تا اول مهر ماه 99 منبع : ایبنا
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واحد مرکزي خبر
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11:26

توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس

به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري صدا و سیما؛ فهرست نماد هاي 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.

به گزارش گروه اقتصادي خبرگزاري صدا و سیما؛ فهرست نماد هاي 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 

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 نماد هاي 

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

نوین هاي وب «هاي وب» متوقف شده اند
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شبستان

1399/07/05
11:24

توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس/ 36 نماد 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

به گزارش خبرگزاري شبستان ، 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 

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 پایان پیام/50

45

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=12302739


1399/07/06 - 1399/07/05گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

فصل تجارت

1399/07/05
11:13

توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس

فصل تجارت 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

فصل تجارت 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 به گزارش فصل تجارت ، 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 فصل تجارت ، 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 فهرست نمادهاي متوقف شده در بورس تا اول مهر ماه 99 >

46

http://cl.payeshmedia.ir/ShowBultanNewsItem.aspx?newsId=12302829


1399/07/06 - 1399/07/05گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

آریا

1399/07/05
11:00

توقف نماد معامالتی 3 بانک در بورس

خبرگزاري آریا 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 .

خبرگزاري آریا 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 به گزارش خبرگزاري آریا ، 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 فهرست نمادهاي متوقف شده در بورس تا اول مهر ماه 99 >
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