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درصد فراوانی اخبار بولتن به تفکیک نوع رسانه
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1399/08/05 - 1399/08/03فهرست اخبار

5 نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معامالت +عکس 10:14 مشرق

6 حمایت مجلس از رونق صادرات لبنیات مستقل

7 حمایت مجلس از رونق صادرات لبنیات 16:28 مستقل آنالین

8 سنجش تراکم استخوان توسط پگاه فارس 16:27 مستقل آنالین

9 دوام واحدهاي تولیدي در بازار مستلزم استفاده از نوآوري است 14:58 نصیرنیوز

10 پیش بینی 83 نفر از بزرگان بورس از آینده بازار 00:01 دنیاي معدن

19 28 نماد بورسی متوقف شدند 20:25 خوزنا

20 28 نماد بورسی متوقف شدند 16:29 تدبیر و امید

21 بزرگداشت طراح خاطره انگیزترین نشان هاي تبلیغاتی ایران/غریب پور : سرژ بدون گیس ب... 15:38 پانا نیوز

23 سنجش تراکم استخوان توسط پگاه فارس با هدف توسعه سالمت شهروندان 15:00 فراسو

24 حمایت مجلس از رونق صادرات لبنیات 14:03 تیتر 20

25 سرژ آواکیان بدون سر و صدا کار بنیادین کرد 13:15 ایلنا

27 28 نماد بورسی متوقف شدند 11:35 تجارت نیوز

28 دوام واحد هاي تولیدي در بازار مستلزم استفاده از نوآوري است 11:32 باشگاه خبرنگاران

29 حمایت مجلس از رونق صادرات لبنیات 11:22 فراسو

30 28 نماد بورسی متوقف شدند 11:22 بهار نیوز

31 28 نماد بورسی متوقف شدند 11:19 نبض بورس

32 28 نماد بورسی متوقف شدند 11:13 پانا نیوز

33 28 نماد بورسی متوقف شدند 11:01 بانک امروز

پگاه
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1399/08/05 - 1399/08/03گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

مشرق

1399/08/05
10:14

نقشه بورس امروز بر اساس ارزش معامالت +عکس

در ساعت 9 و 30 دقیقه شاخص کل بورس با افت 23هزار و485واحدي (1 7 درصد) در ارتفاع یک میلیون و 350هزار واحد قرار گرفت و همچنین

شاخص کل هم وزن با افت0 6 درصدي مواجه شد

به گزارش سرویس بورس مشرق ، در ساعت 9 و 30 دقیقه شاخص کل بورس با افت 23هزار و485واحدي (1 7 درصد) در ارتفاع یک میلیون و

350هزار واحد قرار گرفت و همچنین شاخص کل هم وزن با افت0 6 درصدي مواجه شد بیشتر بخوانید : بورس با ریزش سنگین کارش را آغاز کرد

ارزش کل معامالت خرد بورس و فرابورس نیز در مجموع از هزار و 210میلیارد تومان عبور کرد حقیقی ها تا ساعت مورد اشاره رقمی در حدود

475میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند نمادهاي «غزر» ، «سیتا» ، «امین» ، «ولپارس» ، «کدما» ، «خودرو» و «انرژي3» در گروه

» و «نوین» در گروه پرتراکنش هاي غگیال پرتراکنش ترین هاي بورس و نماد هاي «بگیالن» ، «گدنا» ، «آریا» و«رافزا» ، «شاروم» ، «

فرابورس قرار گرفتند آخرین قیمت 37نماد حداقل سه درصد نسبت به قیمت روز قبل آن ها افزایش یافته و 450نماد با کاهش بیش از سه درصدي

قیمت همراه بوده اند
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مستقل

1399/08/05
حمایت مجلس از رونق صادرات لبنیات

 

صنایع شیر ایران و پگاه تهران ، گفت : مجلس آماده اقدام در راستاي رونق محمد حسن آصفري ، با اشاره به پتانسیل هاي موجود صادراتی در 

صادرات لبنیات است .

صنایع شیر ایران و پگاه تهران ، گفت : مجلس آماده اقدام در راستاي رونق محمد حسن آصفري ، با اشاره به پتانسیل هاي موجود صادراتی در 

صنایع شیر ایران ، نیز گزارش دستاوردهاي شش ماهه اول شرکت را ، ارائه کرد او تصریح صادرات لبنیات است عبداله قدوسی مدیر عامل شرکت 

صنایع شیر ایران ، طی شش ماهه سال جاري در همه شاخص ها ، از جمله دریافت شیر و فروش مقداري در داخل و صادرات رشد داشته کرد : 

صنایع شیر ایران ، است قدوسی ، افزود : پگاه در شش ماهه اول سال جاري ، رشد بیش از دوبرابري سود را هم محقق کرده است مدیرعامل 

ضمن اشاره به تنوع تولید ، به عنوان اولویت اصلی شرکت ، خواستار حمایت مجلس از طرح هاي توسعه اي این شرکت شد سید جعفر میر مدیر

عامل شرکت پگاه تهران ، نیز تاکید کرد : این شرکت توان بالقوه اي براي تولید محصوالت متنوع و با کیفیت را داراست و امید است با مساعدت

دولت و مجلس ، بستر مناسبی براي تحقق اهداف سالمت محور پگاه ، صورت گیرد گفتنی است ، محمد حسن آصفري ، از خطوط تولید شیر شیشه

اي ، کنسانتره شیر ، پنیر حلب ، خامه esl و باغ موزه صنعت شیر ، بازدید کرد
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مستقل آنالین

1399/08/04
16:28

حمایت مجلس از رونق صادرات لبنیات

محمد حسن آصفري نماینده و دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شوراي اسالمی ، از پگاه تهران ، بازدید کرد

صنایع شیر ایران و پگاه تهران ، گفت : مجلس آماده اقدام در راستاي رونق محمد حسن آصفري ، با اشاره به پتانسیل هاي موجود صادراتی در 

صنایع شیر ایران ، نیز گزارش دستاوردهاي شش ماهه اول شرکت را ، ارائه کرد او تصریح صادرات لبنیات است عبداله قدوسی مدیر عامل شرکت 

صنایع شیر ایران ، طی شش ماهه سال جاري در همه شاخص ها ، از جمله دریافت شیر و فروش مقداري در داخل و صادرات رشد داشته کرد : 

صنایع شیر ایران ، است قدوسی ، افزود : پگاه در شش ماهه اول سال جاري ، رشد بیش از دوبرابري سود را هم محقق کرده است مدیرعامل 

ضمن اشاره به تنوع تولید ، به عنوان اولویت اصلی شرکت ، خواستار حمایت مجلس از طرح هاي توسعه اي این شرکت شد سید جعفر میر مدیر

عامل شرکت پگاه تهران ، نیز تاکید کرد : این شرکت توان بالقوه اي براي تولید محصوالت متنوع و با کیفیت را داراست و امید است با مساعدت

دولت و مجلس ، بستر مناسبی براي تحقق اهداف سالمت محور پگاه ، صورت گیرد گفتنی است ، محمد حسن آصفري ، از خطوط تولید شیر شیشه

اي ، کنسانتره شیر ، پنیر حلب ، خامه esl و باغ موزه صنعت شیر ، بازدید کرد
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مستقل آنالین

1399/08/04
16:27

سنجش تراکم استخوان توسط پگاه فارس

شیر پاستوریزه پگاه فارس ، به مشتریان خود ، کارت قرعه کشی سنجش تراکم استخوان ، اهدا کرد شرکت 

همزمان با روز جهانی پوکی استخوان ، شرکت پگاه فارس ، کارت قرعه کشی اندازه گیري سنجش تراکم استخوان را به مشتریان خود ، هدیه داد

این اقدام ، در راستاي مسئولیت اجتماعی و با هدف ترغیب شهروندان به مصرف شیر و فرآورده هاي شیري انجام شد گفتنی است ، فرهنگ سازي

ترویج تغذیه سالم ، آشنایی با بیماري پوکی استخوان و روش هاي جلوگیري از ابتال به این بیماري ، از دیگر اقدامات شرکت پگاه فارس ، به

مناسبت روز پوکی استخوان بود
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نصیرنیوز

1399/08/04
14:58

دوام واحدهاي تولیدي در بازار مستلزم استفاده از نوآوري است

 

محصوالت لبنی در ایجاد زنجیره ارزش در جامعه اظهار کرد : حسین فتحی روز شنبه در بازدید از شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی با بیان نقش مهم 

اتی در سالمت جامعه نقش اساسی ایفا نموده و در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مشاغل پائین دستی در اقتصاد محصوالت لبنی شرکت هاي تولیدي 

کالن و خرد از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است .

 

محصوالت لبنی در ایجاد زنجیره ارزش در جامعه اظهار حسین فتحی روز شنبه در بازدید از شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی با بیان نقش مهم 

اتی در سالمت جامعه نقش اساسی ایفا نموده و در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه مشاغل پائین دستی در محصوالت لبنی کرد : شرکت هاي تولیدي 

اقتصاد کالن و خرد از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است .  

محصوالت لبنی گفت : چرخه عمر کسب و کارها و محصولی که تولید می شود ، براي رسیدن به اوج فتحی با اشاره به ضرورت نوآوري در تولید 

بلوغ در بازار یا سود ، زمانی اتفاق می افتد که به نوآوري برسد ، در غیر این صورت به نقطه سر به سر و موجب افول و مرگ محصول منجر خواهد

شود و اگر به نوآوري برسد با ایجاد ارزش در جامعه از نظر اقتصادي ، مسیر پیشرفت را طی خواهد کرد . وي با بیان مولفه هاي مهم نوآوري و بازار

افزود : باید مهارت افزایی براي تولید محصول معطوف به بازار ، نوآوري در محصول و کیفیت بسته بندي ، نوآوري در فرایندها و نوآوري در مدیریت

و فرهنگ سازمانی را نهادینه کرده و ارتقا دهیم سرپرست شرکت پگاه آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اقدامات این شرکت ، از تولید محصوالت

جدید توسط این شرکت خبر داد و افزود : بر اساس برنامه ریزي عملیاتی ، هدف گذاري براي تولید محصوالت جدید در دستور کار شرکت قرار

گرفته و ماه هاي آتی شاهد نوآوري در محصوالت تولیدي در این شرکت خواهیم بود احد فالح از اجراي طرح بازارگردي با هدف بررسی بازار و نیاز

بازار و مشتریان و بازخورد محصوالت تولیدي و توزیعی در قالب 15 تیم خبر داد و گفت : با همت و تالش تمامی بخش ها شاهد موفقیت هاي

باالي شرکت پگاه آذر بایجان شرقی در ا رزیابی شرکت هاي برتر پگاه در سطح کشور هستیم
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دنیاي معدن

1399/08/04
00:01

پیش بینی 83 نفر از بزرگان بورس از آینده بازار

در جدول زیر نظرات برخی از کارشناسان مطرح بازار در خصوص پیش بینی بورس آورده شده است که می توانید به صورت خالصه در جدول زیر

مشاهده نمایید همچنین متن کامل مصاحبه را با کلیک بر روي عکس هر شخص به صورت کامل مطالعه نمایید

در جدول زیر نظرات برخی از کارشناسان مطرح بازار در خصوص پیش بینی بورس آورده شده است که می توانید به صورت خالصه در جدول زیر

مشاهده نمایید همچنین متن کامل مصاحبه را با کلیک بر روي عکس هر شخص به صورت کامل مطالعه نمایید تاریختصویرنام و نام

خانوادگیِسمتنظر مهر ماه 99علی صحراییمدیرعامل بورس تهران35 شرکت 75 درصد ارزش بازار را تشکیل می دهند ، عمده این شرکت ها اصالح

زیادي انجام نداده اند ممکن است برخی از شرکت ها هم رشد غیر منطقی داشتند اصالحاتی را انجام داده باشند و اصالحات جزیی دیگري را هم

نیاز داشته باشند مهر ماه 99علیرضا تاجبرعضو هیات مدیره کارگزاري اقتصاد بیدار نکته قابل توجه معقول شدن روند معامالت است که نسبت به

گذشته تفاوت بسیاري دارد؛ به طوري که هیجان سابق را کمتر شاهد هستیم ، به عبارتی بازار سرمایه به سمت بالغ شدن پیش می رود و این روند

ادامه دار خواهد بود مهر ماه 99پیمان حدادیکارشناس بازار سرمایهاگر سهام داري به دنبال کسب بازدهی در 6 ماه دوم سال است ، تاکید می کنم

که بر روي سهام خود باقی بماند 

مهر ماه 99منصور یزدي زاده مدیر عامل کارخانه ذوب آهن اصفهاندر 6 ماهه ابتداي سال 99 نسبت به سال گذشته ، طبق گزارشات ارسالی در

سامانه کدال ، این شرکت موفق به تحقق 75 هزار و 658 میلیارد ریال درآمد فروش شده است که با این روند مناسب «ذوب» قطعا در سال جاري

از زیان انباشته خارج و موفق به توزیع سود در سال جاري خواهد شد .  

شهریور ماه 99جالل روحیکارشناس بازار سرمایهشاخص بورس از کانال یک میلیون و 700 هزار واحد عبور می کند و بازار بیشتر نسبت به خرید

تمایل پیدا خواهد کرد که این موضوع می تواند تثبیت کننده شاخص بورس بر روي کانال یک میلیون و 700 هزار واحد باشد و به مرور باقی

مقاومت ها را می شکند و به عدد قابل توجهی براي شاخص بورس دست پیدا می کند . شهریور ماه 99مهدي افنانیکارشناس بازار سرمایهانتظار

برگشت سریع از شاخص وجود ندارد؛ اما برگشت هاي سریع غالبا فروش هاي آبشاري را به همراه دارد احتماال روز هاي آتی معامالت در هفته

جاري ، در روند متعادل تري حرکت کند در مهرماه نیز بازار بهتري خواهیم داشت شهریور ماه 99رضا تنهایی مقدمکارشناس بازار سرمایهپیش بینی

می شود که تعدادي از تازه واردان بورس از این بازار خارج شوند و دولت نیز به فکر تدبیري بیفتد ، کمااینکه قرار است دارا دوم به این بازار عرضه

شود که این موضوع جلوي ریزش بورس را گرفته و بازار روند تعادلی در پیش خواهد گرفت مرداد ماه 99سینا سلیمانیمشاور سرمایه گذاري شرکت

مشاور سرمایه گذاري تامین سرمایه نوینواقعیت این است که شرایط بازار تا حدودي هیجانی شده است سهم هاي بزرگ در هفته هاي اخیر با

اصالح مواجه بوده و برخی از سهم هاي کوچک تر نیز ، حدود 40 درصد تاکنون اصالح داشته اند مرداد ماه 99مهران خرم نیامعاون برنامه ریزي و

توسعه فوالد خوزستانفوالد خوزستان بعنوان دومین قطب تولید فوالد کشور با اجراي طرح جامع فاز چهارم توسعه پایدار ظرفیت خود در افق 1404 ،

به ظرفیت پایدار 6 میلیون تن در سال دست خواهد یافت و جایگاه خود را تثبیت خواهد کرد مرداد ماه 99فرزین طهماسبیکارشناس بازار سرمایه

شرایط فعلی بازار ،
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اجازه اصالح طوالنی مدت را نمی دهد و دلیل این امر ، حجم باالي نقدینگی است که وارد بازا سرمایه می شود و تورم انتزاعی موجود ، مقایسه اي

را با سایر بازارهاي موازي ایجاد می کند تیر ماه 99محمدعلی احمدزاد اصلکارشناس بازار سرمایه مطمئنا بازار مسیر خود را ادامه خواهد داد و

شاهدیم ورود جریان نقدینگی موحب رونق این بازار شده و به نظر می رسد قدرتی براي مقابله با این جریان نقدینگی وجود نداشته باشد تیر ماه

99اردشیر سعدمحمدیمدیرعامل ملی صنایع مس ایرانمدیرعامل ملی صنایع مس ایران با اشاره به دو طرح درآمدزا و سودآور فملی ، طرح مس درآلو

و دره زار ، به افزایش درآمد و سودآوري متاثر از بهره برداري دو طرح مذکور اشاره کرد تیر ماه 99علی اسالمیکارشناس بازار سرمایه می توان

امیدوار بود که بازار سهام کماکان تا ماه هاي پایانی سال با روند رو به رشدي همراه باشد اما نباید در انتظار رشدهاي گذشته که بازار تجربه کرده

است ، باشیم تیر ماه 99مسعود نیلیاقتصادداناگر اقتصاد در شرایط رکودي باشد (مانند شرایط دو سال اخیر اقتصاد ما) ، حجم نقدینگی جدید ، براي

دستیابی به بازده بیشتر ، در بازار دارایی فعال می شود این دارایی ها می توانند سهام ، ارز ، طال ، مسکن و کاالهاي بادوام مانند خودرو و لوازم

خانگی باشند مهم این نیست که نقدینگی به کدام بازار نرود و به کدام بازار برود؛ چراکه در نهایت به تورم تبدیل خواهد شد خرداد ماه 993 نفر از

کارشناسان بازار سهامورود میزان پولی که اکنون به صورت روزانه وارد بازار می شود نشان دهنده ادامه رشد بازار است که به گفته کارشناسان میزان

و زمان دقیق براي ادامه این رشد مشخص نیست خرداد ماه 99منصور یزدي زادهمدیرعامل شرکت ذوب آهن اصفهانافزایش سرمایه قطران در

مرحله تصویب مجمع قرار دارد و انتظار می رود در سال جاري بیست درصد از سهام آن در بازار سرمایه عرضه شود خرداد ماه 9920 کارشناس بازار

سهام این تحلیلگران خبره عمدتا معتقدند هر چند تا پایان سال 99 ، روندي صعودي براي سهم ها و در نهایت شاخص کل انتظار می رود اما در

کوتاه مدت به سبب وجود ابهاماتی ، شاهد نوسان هاي کوچک بازار در محدوده فعلی خواهیم بود خرداد ماه 99عرفان هودیکارشناس بازار سرمایه

ارزیابی کلیت بازار نشان دهنده تداوم روند صعودي است و براساس پیش بینی هاي صورت گرفته به نظر می رسد شاخص بورس تا پایان سال 99

به کانال دو میلیون واحد ورود خواهد کرد اردیبهشت ماه 99مهدي رباطیمدیرعامل کارگزاري بورس بیمه ایرانقطعا رفتار هیجانی بسیاري از افراد ،

اشتباه است بورس ، مکانی براي هجوم افراد بدون تخصص باوجود رشد قیمت ها در زمان کنونی ، نیست 

اردیبهشت ماه 99فرهنگ حسینیکارشناس بازار سرمایه تا زمانی که جریان نقدي ورودي به بازار از سوي اشخاص حقیقی مثبت باشد ومشابه

وضعیت فعلی روزانه از هزار میلیارد تومان فراتر رود ، میتوان انتظار صعود بازار را داشت و در صورت توقف یا معکوس شدن جریان نقدي یا تعییرات

ساختاري و مقرراتی بورس یا دولت و تحمیل ریسک ، احتمال توقف روند فعلی وجود دارد . اردیبهشت ماه 99علی کاشمریمتخصص اقتصاد مالیتا

پایان سال 99 یا حداکثر تا پایان کار دولت فعلی بورس همچنان پر رونق و سودآورتر از سایر بازارها خواهد بود اردیبهشت ماه 99حمیدرضا

مهرآورکارشناس بازار سرمایه روند صعودي شاخص بورس در بازار اینگونه پرشتاب نخواهد ماند ، اما به نظر می رسد که تا پایان سال 99 شاهد این

روند صعودي در بازار سرمایه با شیب مالیم خواهیم بود فروردین ماه 99حسن خداییکارشناس بازار سرمایه حسن خدایی با اشاره به ورود نقدینگی

تازه در سال جدید به بازار سهام گفت : یکی از دالیل اصلی این اتفاق ، خوش بینی است که سرمایه گذاران نسبت به رشد بازار سهام دارند فروردین

ماه 99ولید هالالتکارشناس بازار سرمایه بعد از برچیده شدن شیوع ویروس کرونا ، موج دیگري از صعود بازار سرمایه را در خصوص صنایعی که

وابسته به بازار جهانی هستند ، شاهد خواهیم بود فروردین ماه 99حبیب رضا حدادیمدیرعامل تأمین سرمایه امیدبا این که نمی توان انتظار رشد قابل

مالحظه همچون سال 98 را براي سال پیش رو متصور بود ، ولی سهامداري و سرمایه گذاري در ابزارهاي متنوع بازار سرمایه که با توجه به سطح

ریسک پذیري و عالیق سرمایه گذاري طراحی شده ، همچنان توصیه می شود اسفند ماه 98علیرضا تاج برکارشناس بازار سرمایهدر ایام نوروز بازار

سرمایه اي سبز و با رشد پرشتاب خواهیم داشت؛
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همیشه در این ایام عقب ماندگی هاي اسفند ماه جبران شده و امسال هم به نظر می رسد روند بازار همانند سال هاي گذشته باشد اسفند ماه

98منصور کریمی کارشناس بازار سرمایهبه دلیل تحریم ها و عدم وابستگی زیاد درآمدهاي کشور به نفت ، اثر کاهش جهانی قیمت نفت بر بازار

سرمایه هیجانی و کوتاه مدت باشد اسفند ماه 98مهدي طحانیکارشناس بازار سرمایهطبق پیش بینی هاي صورت گرفته از سوي کارشناسان ، روند

پیش رو در بازار سرمایه تا پایان سال متعادل و رو به مثبت خواهد بود بهمن ماه 98وحید حسن زادهکارشناس بازار سرمایه شاخص بورس تا پایان

امسال کانال 500 هزار واحد را نیز فتح می کند ، گفت : روند رو به رشد بازار سرمایه دست کم تا بهار سال آینده ادامه دارد بهمن ماه 98دکتر سعید

اسالمی بیدگلیدبیر کل کانون نهادهاي سرمایه گذاري ایراناوور پرایس یا افزایش بیش از حد قیمت سهام برخی از شرکت ها که در درازمدت موجب

رکود طوالنی و ایستایی بازار بورس خواهد شد ، نگرانی هاي زیادي را در میان مدیران ارشد بورس و نهادهاي سرمایه گذاري ایجاد کرده است

بهمن ماه 98حامد شاهین مهررییس روابط عمومی پتروشیمی کرمانشاهاولویت ما در تولید و تحویل اوره داخلی به کشاورزان عزیز و زحمت کش

مااست و خوشبختانه امروز گاز پتروشیمی کرمانشاه هم وصل شده و امیدواریم در دو ، سه روز آینده به تولید برسیم بهمن ماه 98عرفان

هودیکارشناس بازار سرمایه پول هاي جذب شده در بازار سرمایه اکنون در حال کمک به رشد این بازار است ، گفت : انتظار می رود این روند

افزایشی تا پایان سال تداوم یابد دي ماه 98اردشیر سعد محمدیمدیرعامل شرکت ملی مس ایرانمدیرعامل ملی مس ایران در این خصوص گفت : با

توجه به برنامه ریزي هاي صورت گرفته ، برنامه تولید کاتد با ظرفیت اسمی 400 هزار تن را داریم اما رسیدن به این سطح از تولید کاتد نیازمند 1٫7

میلیون تن کنسانتره است دي ماه 98همایون دارابیتحلیلگر بورسدر مجموع روند مثبت بازار از هفته گذشته نشان داده است که افت دو هفته پیش را

جبران کرده و تا زمانی که ورود نقدینگی به بازار ادامه داشته باشد ، تنور بازار بورس هم گرم تر می شود دي ماه 98بابک ثقفیمدیرعامل شرکت

صنایع ماشین هاي اداري ایرانباتوجه به اینکه طی سال جاري 10 تا 15 هزار دستگاه ماشین لباسشویی به فروش رفته در ظرفیت جدید فروش حدود

60 تا 70 هزار دستگاه یخچال و 80 تا 90 هزار دستگاه ماشین لباسشویی انتظار می رود که سود قابل مالحظه اي را ایجاد خواهد کرد 

آذر ماه 98ولید هالالتکارشناس بازار سرمایه روانکارها در شش ماه دوم سال عملکرد بهتري را نشان دادند ، چرا که همواره در نیمه دوم سال

فروششان 20 درصد باالتر از نیمه ابتدایی سال است و همیشه در نیمه دوم به خصوص در فصل زمستان کمترین تخفیفات را می دهند ، به دلیل

اینکه سال به پایان می رسد و تورم انتظاري روي این مساله تاثیر مستقیم می گذارد . آذر ماه 98محمود مهدي رباطیمدیرعامل کارگزاري بورس

بیمه ایرانبه طور کلی در چند ماه باقی مانده تا قبل از اسفند ماه ، بازار سرمایه از چند محل می تواند در مسیر رشد قرار گیرد که یکی از آنها افزایش

قیمت ارز است آذر ماه 9867 گروه تحلیلی در بازار سهامتازه ترین گزارش اجماع 67 گروه تحلیلی در بازار سهام حکایت از کاهش سطح پیش بینی

ها نسبت به دوره قبل و افت انتظارات بازدهی براي سال 98 است آذر ماه 98علی صحراییمدیرعامل بورس تهرانبا پایان 6 ماهه ابتدایی سال 98 و

عملکرد بازار سرمایه که با ورود نقدینگی جدید از سوي سرمایه گذاران در یک روند رو به رشد قرار دارد انتظار می رود که رونق بورس ادامه یابد 

آبان ماه 98علی اسالمی کارشناس اقتصادیموردي که می تواند خروج نقدینگی را از بازار سرمایه کنترل کند ، انتشار گزارش هاي ماهانه از عملکرد

خوب شرکت ها (نظیر معدنی ها و پتروشیمی ها) است که قادر خواهد بود تا حدودي وضعیت بازار سهام را بهبود بخشد و به تصور من ، در یکی

دوماه پیش رو شاهد نوسان هاي کوتاه هستیم و آهنگ بورس صعودي خواهد بود . آبان ماه 98بهنام توانامدیر مالی پتروشیمی نوریمد
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یرمالی پتروشیمی نوري ضمن بیان وضعیت بهتر این پتروشیمی در سال جاري نسبت به سال گذشته ، ادعا کرد قیمت سهام نوري ارزان است و

پتانسیل رشد باالیی دارد آبان ماه 98مرتضی علی اکبریمعاونت مالی و اقتصادي ومعادنشرکت هاي زیر مجموعه ما همچون : چادرملو ، گل گهرو

… همگی افزایش سرمایه دارند ، از سویی این مهم تمام و کمال به این دلیل است که طرح توسعه را در دستور کار دارند آبان ماه 98پویا

فرهتمدیرعامل تیپیکوبه جز شرکت هایی که تاکنون عرضه اولیه شده اند برنامه عرضه دو شرکت دارویی دیگر را نیز در سال جاري داریم مهرماه

98ولید هالالتکارشناس بازار سرمایهاصالح بازار باید تا همین جا متوقف شود در غیر این صورت ، بازار دچار بیش واکنشی ناشی از ترس و هیجان

هاي غیر عادي می شود مهرماه 98لطف اهللا هنگیمدیرعامل پاالیشگاه نفت تهرانمدیرعامل پاالیشگاه نفت تهران با اشاره به افزایش میزان مصرف

سوخت کشور در 6 ماهه دوم ، وضعیت فروش فرآورده هاي پتروشیمی و پاالیشی را در نیمه دوم سال افزایشی ارزیابی کرد مهرماه 98علی

زارعیکارشناس بازار سرمایه تا زمانی که نقدینگی به سمت بازار سهام روانه باشد انتظار رشد و رونق وجود دارد طی ماه هاي آینده نیز چشم انداز

بازار سرمایه مثبت و رو به رشد خواهد بود مهرماه 98فردین آقابزرگیمدیرعامل کارگزاري بانک دیهمواره مسائل مختلفی بر روند حرکت بورس

تاثیرگذارند ، اما در حال حاضر مهمترین متغیرهاي تاثیرگذار مباحث مربوط به سیاست هاي پولی و بانکی کشور است شهریور ماه 98رضا خانلو

کارشناس بازار سرمایه در نیمه دوم امسال نیز بازار سرمایه کماکان از جذابیت الزم براي رشد و افزایش شاخص و قیمت ها برخوردار است ، و با

توجه به رشدهاي اخیر این بازار بنظر می رسد بازار سهام نیازمند اصالح و استراحت در کوتاه مدت باشد شهریور ماه 98دکتر اعظم هنردوستمدیر

پرتفوي و امور سهام تیپیکودر سال 98 افزایش سرمایه اي از سود انباشته خواهیم داشت و جزئیات آن را از طریق سامانه کدال منتشر خواهیم کرد

شهریور ماه 98روزبه شریعتیمدیر معامالت کارگزاري اقتصاد بیدارتا زمانی که ارزش معامالت بورس و فرابورس ، جداي از معامالت بلوکی ، عمده ،

اوراق و صندوق ها باالي 1000 تا 1300 میلیارد است ، بازار اجازه ریزش شاخص را نمی دهد شهریور ماه 98همایون دارابیکارشناس بازار سرمایه

جریان نقدینگی که در حال ورود به بازار سرمایه است قوي به نظر می رسد و این موضوع نشان دهنده خروج نقدینگی از دیگر بازارها مانند ارز و

بانک و نیز رود آن به بورس است مرداد ماه 98علیرضا تاج برکارشناس بازار سرمایه روند بازار تا شهریور ماه که گزارش 6 ماه شرکت ها منتشر می

شود آرام و بدون نوسان خواهد بود مرداد ماه 98امیرخسرو فخریانمدیرعامل شرکت فروشگاه هاي زنجیره اي افق کوروشطبق مصوبه مجمع عمومی

سال مالی 97 ، طرح افزایش سرمایه از محل آورده نقدي را در دست بررسی داریم و پس از جمع بندي به سازمان بورس اعالم و در کدال منتشر

خواهیم کرد 

مرداد ماه 98مهدي دلبریکارشناس بازار سرمایه در شرایط فعلی ، گروه هایی که بتوانند افزایش سود و رشد قیمت را به طور همزمان داشته باشند ،

می توانند با رشد مناسبی همراه باشند» مرداد ماه 98ولی نادي قومیکارشناس بازار سرمایه در حال حاضر برخی از شرکت ها زیر ارزش اسمی یا

نزدیک به ارزش اسمی شان معامله می شوند که قاعدتًا تاثیر کوتاه مدت مثبت روي این شرکت ها و نیز کل بازار دارد . اما در بلند مدت حذف تورم

موجب تحرك کمتر بازار سرمایه می شود تیر ماه 98فردین آقابزرگیمدیرعامل کارگزاري بانک دیمدیرعامل کارگزاري بانک دي اصالح را رفتار

طبیعی بازار دانست و بر ادامه رشد شاخص و عبور آن از مرز 300 هزار واحد تا پایان سال تاکید کرد تیر ماه 98سید مصطفی صفاریمدیرعامل

شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیاناکنون با توجه به نرخ دالر در کانال 12 هزار تومانی سود سه ماهه شرکت ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

افزایش چشمگیري را نشان می دهد همچنین تصویب تجدید ارزیابی دارایی ها و قیمت هاي جهانی نیز روي برخی صنایع اثر مثبت دارد

13



1399/08/05 - 1399/08/03گزیده اخبار و رویدادها - پگاه

ادامه خبر صفحه قبل 
[ 5 ]

دنیاي معدن

1399/08/04
00:01

تیر ماه 98مهدي میرزاییتحلیلگر بازار سرمایهپیش بینی می شود ، هفته آینده معامله گران بیشتر تمایل به خرید سهام صنایع داخلی دارند و این

گروه کماکان به روند صعودي خود ادامه می دهند تیر ماه 98محمد گرجی آرامدیر سرمایه گذاري کارگزاري بهگزینافت هاي گاه به گاه شاخص

حامل اتفاق خاصی در حوزه کالن اقتصادي یا شرکت ها نیست و بیشتر ، ناشی از استراحتی است که بعد از یک رشد چندماهه شاهد آن هستیم

خرداد ماه 98علی اسالمی بیدگلیرییس هیات مدیره شرکت آرمان آتیاگر موفق شویم فرآیند بازارگردانی را توسعه دهیم و روي هر نماد یک یا چند

بازارگردان فعال وجود داشته باشد و همچنین ابزارهاي مشتقه فعالی هم در بازارهاي مالی ایجاد کنیم در شرایط مشابه دو ماه گذشته شاهد حجم

نوسان نخواهیم بود خرداد ماه 98مهدي رنجبرتحلیگر بازارهاي مالیبازارسهام در میان مدت و حداقل تا پایان شش ماه ابتداي سال جاري با رونق

نسبی و ادامه دار مواجه خواهد شد مگر آن که با شوك هاي تازه ترین در این بازار مواجه شویم تا بتواند مسیر بورس را متحول کند خرداد ماه

98اکنون بازار سرمایه کشور به روند مثبت بازگشته و در مدار صعود قرار دارد هرچند طی دو هفته گذشته بازار با نوسان روبرو بود اما بسیاري از

کارشناسان در همان مقطع نیز بارها به سهامداران توصیه کردند از رفتارهاي هیجانی دوري کنند و در فروش عجله نکنند مدیرعامل کارگزاري بانک

ساماناکنون بازار سرمایه کشور به روند مثبت بازگشته و در مدار صعود قرار دارد هرچند طی دو هفته گذشته بازار با نوسان روبرو بود اما بسیاري از

کارشناسان در همان مقطع نیز بارها به سهامداران توصیه کردند از رفتارهاي هیجانی دوري کنند و در فروش عجله نکنند خرداد ماه 98کاوه

قاضیمعاون مدیرعامل بیمه معلمطرح هاي سال گذشته که بازده مناسبی داشته پس از بازنگري مجدد متناسب با نیاز بیمه گذاران بر پایه ساز و کار

جدید در قالب کمپین هاي فروش عرضه می شود اردیبهشت ماه 98 50 گروه تحلیلی فعال در بازار سرمایهمتوسط پیش بینی تحلیلگران از بازدهی

شاخصکل بورس تهران در سال 98 ، ضمن ارتقاي 12 واحد درصدي نسبت به پیش بینی قبلی ، به عدد 49 درصد افزایش یافته است اردیبهشت

ماه 98جمعی از کارشناسان بازار سرمایهامسال واقعا بازار سرمایه می تواند بازدهی بیشتري نسبت به بازار طال و دالر رقم بزند و دلیل آن این است

که خارج از ریسک هاي قیمتی که در حال حاضر در بازار وجود دارد مثل ریسک نقل و انتقاالت بازار سرمایه نسبت به بازارهاي دیگر به شدت ارزان

تر است اردیبهشت ماه 98محمد صفریمدیرعامل شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفریناناز آنجا که بازارهاي رقیب بازار سرمایه دچار اشباع

قیمتی شده اند ، سرمایه گذاران تصور ندارند که بیش از این بتوانند در بازارهاي پول ، ارز و سکه بازدهی کسب کنند اردیبهشت ماه 98مهدي

میرزاییتحلیلگر بازار سرمایهدر حال حاضر انتظار است که گروه خودرویی ها ، بانکی ها ، غذایی ها ، گروه الستیکی ها و گروه شوینده ها به مسیر

افزایشی خود ادامه دهند فروردین ماه 98محمدباقر خادمیکارشناس بازار سرمایهدر کوتاه مدت پایداري رشد شاخص به بازگشایی نماد «وتجارت»

بستگی دارد ، اما در میان مدت روند شاخص صعودي خواهد بود و به نظر می رسد شاخص در هدف اولیه تا 220 هزار واحد و در مرحله بعدي تا

سطح 260 هزار واحد رشد داشته باشد فروردین ماه 98بهروز خدارحمیمدیرعامل گروه مالی سپهر صادراتبازار سرمایه ، بهترین پتانسیل را براي

سرمایه گذاري در سال 98 دارد فروردین ماه 98مصطفی صفاریمدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیانبه نظر می رسد امسال ، سال مثبت و

سودآوري براي بازار سرمایه باشد و اگرچه تورم رکودي وجود دارد اما در زمان هاي رکود نیز صنایع می توانند به خوبی رشد کنند و موفق باشند

اسفند ماه 97محمد گرجی آراکارشناس و تحلیلگر بازار سرمایهدر بهار سال آینده با نزدیک شدن به فصل مجامع و ارائه صورت هاي مالی اسفند ماه

، حرکت بازار شروع خواهد شد انتظار می رود در اواخر بهار سال آینده شاخص کل بورس به 220 هزار واحد برسد اسفند ماه 97عبدالرضا ش
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یخاندبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با توجه به بودجه 98 فکر نمی کنم بازار بهتري از سال 97 داشته باشیم در زمینه صادرات هم اگر

تحریم ها ادامه داشته باشد ، اثرات منفی آن بیشتر متوجه صنعت سیمان خواهد بود ، از این رو ممکن است حدود 2 تا 3درصد تولید سال آینده

نسبت به امسال کاهش پیدا کند اسفند ماه 97حمید علیخانیمدیرعامل کارگزاري راهبردبورس در کنار بازارهاي موازي همچون ارز و سکه رشد خود

را آغاز کرد و این بازارها نیز در آن زمان دچار نوسانات بی سابقه شده بودند همچنین در بازار جهانی نیز با نزدیک شدن به زمان اجراي تحریم هاي

نفتی ایران و بیم کاهش عرضه ، پیش بینی ها حاکی از گذر نفت از مرز 100 دالر بود که تاثیر مثبتی بر سهم هاي پاالیشی و پتروشیمی گذاشته

بود بهمن ماه 97نوید قدوسیمدیر سرمایه گذاري صندوق یکم کارگزاري بانک کشاورزیبا توجه به اینکه چیزي به پایان سال باقی نمانده است ، پیش

بینی می شود روندي کم نوسان توام با آرامش مسیر اصلی شاخص کل باشد بهمن ماه 97شاپور محمدي رئیس سازمان بورس و اوراق بهاداریکی از

برنامه هایی که سازمان در تالش است آن را اجرایی کند ، بحث معامالت فروش استقراضی (Short selling) است سازمان در نظر دارد تا

انتهاي سال 97 این معامالت را عملیاتی کند بهمن ماه 97مهدي صحانیکارشناس بازار سرمایهدر صورتی که شرکت ها بتوانند در روزهاي باقی

مانده تولید و فروش خوبی داشته باشند ، این پول می تواند محرك خوبی براي ورود نقدینگی تازه به بازار باشد 

بهمن ماه 97محمد صفریمدیرعامل شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفریناندر دو ماهه پایانی به نظر می رسد با بازاري صعودي رو به رو باشیم؛

از طرفی گزارش هاي 9 ماهه مطلوب (به ویژه گروه پاالیشی و دارویی) ، همچنین اصالح ساختار مالی گروه بانکی که یکی از اهداف دولت در ماه

هاي اخیر بوده ، می تواند روند صعودي بازار را ادامه دار کند . دي ماه 97حمید میرمعینیکارشناس بازار سرمایهاختالل در نظام اقتصادي کشور در اثر

اختالالت نرخ دالر ، تنگ شدن حلقه تحریم ها و کاهش فروش نفت ایران در اثر تحریم ها می تواند شرکت هاي بورسی را متاثر کند و دامنه آن

می تواند همه گروه ها بجز گروه هاي پتروشیمی ، فوالد و معدنی را شامل شود دي ماه 97غالمرضا کرد زنگنهرئیس هیات مدیره بیمه معلمپرتفوي

شرکت از حدود 300 میلیارد تومان قطعا به بیش از 1700 میلیارد تومان خواهد رسید که رشدي بیش از 5 برابر را نسبت به پنج سال گذشته تجربه

خواهد کرد آذر ماه 97شاپور محمدي رئیس سازمان بورس و اوراق بهاداررییس سازمان بورس از راه اندازي نخستین قرارداد آتی سبد سهام تا دو

هفته آینده خبر داد؛ به گفته شاپور محمدي اعالم EPS به بازار از سوي ناشران به طور کامل ممنوع نیست آذر ماه 97فرزاد ارزانیمدیر عامل فوالد

هرمزگان این شرکت در 8 ماه نخست امسال توانست نسبت به مدت مشابه سال گذشته در زمینه تولید رشد 7درصدي را تجربه کند ، افزود : این

درحالی است که در 8 ماه 96 نیز رکورد تولید داشته ایم آذر ماه 97محمد زارع پور اشکذریمدیرعامل زامیادمدیرعامل زامیاد از تولید نسل جدید وانت

هاي پادرا و پیکاپ ریچ از ابتداي سال آینده و افزایش سهم 40 درصدي بازار در سال 98 خبر داد آذر ماه 97عظیمیانمدیرعامل برنامه گروه فوالد

مبارکهدر سال جاري نیز این شرکت ابتدا بازارهاي داخلی را تامین کرده و پس از آن با رویکرد حفظ بازارهاي صادراتی ، بخشی از محصول هاي

خود را به بازارهاي جهانی اختصاص داده است آبان ماه 97شاپور محمدي رئیس سازمان بورس و اوراق بهادارهنوز چهار ماه به پایان سال 97 باقی

مانده و به طور قطع در این مدت عرضه هاي زیادي خواهیم داشت و 594 شرکت کنونی در بورس و فرابورس به 600 شرکت افزایش خواهند یافت

آبان ماه 97علیرضا عسگري مارانیکارشناس ارشد بازار سرمایهبا انتشار صورت هاي مالی 6 ماهه وضعیت سودآوري شرکت ها یکی پس از دیگري

مشخص می شود و این موضوع کمک می کند تا سهامداران با قطعیت و شفافیت بیشتري اقدام به خرید و فروش سهام ها نمایند آبان ماه

97حمیدرضا گلپایگانیمدیرعامل
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حفاري شمالبا موافقت سهامداران عمده به ویژه بنیاد مستضعفان ، اصالح ساختار شرکت با افزایش سرمایه 100 درصدي در دستور کار قرار گرفت

آبان ماه 97علی صحراییمدیرعامل بورس تهران قرارداد آتی سبد سهام در آذر ماه وارد بازار سرمایه می شود ، گفت : براي راه اندازي ابزار مالی

“وارانت” باید زیرساخت ها آماده شود که در سال جاري از این ابزار نیز رونمایی خواهد شد مهر ماه 97فردین آقابزرگیکارشناس بازار سرمایههمچنان

اثرگذارترین مولفه در بازار سهام افزایش نرخ ارز است افزایش نرخ دالر در شش ماهه ابتداي سال باعث شد روند قیمت ها در بورس صعودي باشد

اگر این افزایش ادامه داشته باشد ، بورس نیز همچنان مثبت خواهد بود مهر ماه 97علی زارعیکارشناس بازار سرمایهبدون دلیل و از روي هیجان در

صف فروش سهام قرار نگیرند ، چرا که ممکن است سهامی که این روزها به صورت هیجانی در بورس ي فروشند ، از نظر بنیادي مناسب باشد و در

آینده با رشد همراه شود مهر ماه 97مهدي طحانی کارشناس بازار سرمایهبا توجه به شرایط اقتصادي کشور امکان دارد شاخص بورس تا آخر امسال

به 200 هزار واحد نیز افزایش یابد شهریور ماه 97علی اسالمی بیدگلیرییس هیات مدیره شرکت آرمان آتیاستفاده از هر راهکاري که منجر به کاهش

هیجانات و رفتارهاي غیر کارشناسی در بازار سرمایه شود ، به رشد بلندمدت بازار کمک می کند شهریور ماه 97علیرضا کدیورعضو هیئت مدیره

فرابورسیکی از مهمترین آسیب هاي بازار سرمایه وجود شایعات درباره برخی سهام و گروه ها است که براي ارائه راهکار در این رابطه باید ابتدا

دالیل بروز این گونه شایعات را بررسی کرد شهریور ماه 97دکتر مازیار حسینیمدیرعامل شرکت بین المللی توسعه ساختمان (ثاخت)قطعا به تغییرات

ساختاري نیاز داریم که به تدریج انجام خواهد شد اصالحات در ساختار و فرایندها از یک سو و اصالحات در شیوه انجام کارها و نگاه ها و نگرش ها

از سوي دیگر باید در مجموعه صورت گیرد مرداد ماه 97حمیدرضا مهرآورمدیر عامل شرکت کارگزاري بانک سامانمحرك اصلی رشد بازار سرمایه در

هفته هاي اخیر بحث آزاد شدن نرخ دالر شرکت هاي صادراتی است 

مرداد ماه 97محسن بازارنویعاون مالی و اقتصادي شرکت ملی صنایع مس ایرانبا وجود این که با توجه به رشد نرخ دالر و افزایش قیمت فروش

محصوالت انتظار می رود که روند افزایشی سودآوري این شرکت ادامه یابد اما با توجه به سهم صادراتی این شرکت باید دید آغاز تحریم هاي جدید

آمریکا علیه ایران آیا مشکالتی در زمینه فروش صارداتی یا نقل و انتقال حاصل از آن ایجاد می کند یا خیر؟ مرداد ماه 97مهدي طحانی مدیرعامل

شرکت مشاور سرمایه گذاري آواي آگاههرگونه تخطی بانک هاي تجاري از دستورالعمل بانک مرکزي در خصوص سود بانکی را هم به زیان بازار

سرمایه و هم بازار پول دانست . مرداد ماه 97دکتر غالمحسین چایچیمدیرعامل بیمه حکمت صباتهیه و تولید پکیج هاي بیمه اي یا محصوالت

خاص براي خانواده سهامداران و تقویت برنامه هاي ارتقاي سهم بیمه هاي عمر و رشته هاي سودده در پرتفوي شرکت از برنامه هاي امسال این

شرکت است تیر ماه 97مهندس عباس صفاکیشمدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان و سیمانمدیرعامل هلدینگ فارس و خوزستان و سیمان تامین

با تاکید بر همدلی و هم افزایی ، اهم اولویت هاي این هلدینگ را حفظ و ارتقاء تولید و کیفیت محصول ، افزایش فروش و کاهش هزینه تمام شده

اعالم کرد 

تیر ماه 97بهروز رحمتیمشاور مدیرعامل و مدیر امور سهام و سرمایه گذاري و مجامع شرکت مسبا توجه به این که در شرایط کنونی کشور راه هاي

تأمین مالی از کشورهاي خارجی سخت تر خواهد شد ، باید افزایش سرمایه قابل توجه در دستور کار اساسی شرکت مس قرار بگیرد تا با انجام طرح

هاي توسعه با هدف افزایش ظرفیت تولید پایدار از یک سو اعتبار بین المللی بنگاه اقتصادي مس حفظ شود و هم زمان از سوي دیگر باعث اعتماد

فعاالن بازار سرمایه و سهامداران به فملی شویم . تیر ماه 97جعفر ربیعی مدیرعامل هلدینگ خلیج فارسبر اساس برنامه ریزي هاي انجام شده تا

پایان سال 1400 میزان تولید هلدینگ خلیج فارس به 45 میلیو
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ن تن خواهد رسید خرداد ماه 97مهدي طحانی مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاري آواي آگاهرکورد شکنی در شاخص کل بورس تهران را

نتیجه ایجاد ساختارهاي مناسب در بازار سرمایه دانست و گفت : بازار سرمایه ایران در وضعیت فعلی حداقل تا شاخص 140 هزارتایی حباب ندارد

خرداد ماه 97روح اهللا حسینی مقدممعاون ناشران و اعضاي شرکت بورسسرنوشت مراودات بین المللی اقتصاد ایران بر روابط خارجی شرکت هاي

حاضر در بازار سرمایه بسیار تاثیر گذار است خرداد ماه 97همایون دارابیتحلیلگر بازار سرمایهپیش بینی می شود با توجه به وضعیت اقتصادي و

سیاست هاي پیش رو ، شاخص بازار سرمایه در هفته هاي آینده در مجموع روند صعودي داشته باشد خرداد ماه 97کیوان شیخیکارشناس بازار

سرمایهدر صورت رفع موانع تولید در کشور ، حمایت از تولید کنندگان داخلی و ادامه دار شدن روابط تجاري ایران با کشورهاي اروپایی ، می توان

انتظار روند صعودي معامالت را در میان و بلند مدت داشت اردیبهشت ماه 97مجید میرزاییکارشناس بازار سرمایه حال حاضر واکنش بورس به این

اتفاق مثبت است اما در آینده اي نزدیک تاثیر بنیادي آن به صورت واقعی مشخص می شود بهمن ماه 96سرکار خانم محبعلی معاون سرمایه گذاري

وامورشرکت هاي سمگابهتر است ، افرادي که تخصص کافی در خرید و فروش سهام ندارند و از سوي دیگر عالقه مند به سرمایه گذاري در بازار

هستند به صورت غیر مستقیم و با خرید واحدهاي سرمایه گذاري ETF ها و صندوق هاي سرمایه گذاري این کار را انجام دهند آذر ماه 96احمد

مقدممدیرعامل شرکت کاغذ پارسبا عنایت به خط مشی شرکت مبنی بر فعالیت شفاف همواره سعی نموده ایم با حفظ منافع سهامداران در این زمینه

بکوشیم 

آبان ماه 96مجید توتونچی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري شمال شرق با توجه به اهمیت بخش مسکن که شمال شرق کشور نیز از آن مستثنی

نیست ، به طور طبیعی ما نیز باید به گونه اي برنامه ریزي میکردیم که نیاز مردم را در وهله نخست به لحاظ آماري بسنجیم و با توجه به نیاز گروه

هاي هدف ، پروژه هاي خود را متناسب با نیاز جامعه تعریف کنیم . آبان ماه 96هوشنگ دادوشمدیرعامل شرکت سرمایه گذاري پارس توشهما یک

شرکت سرمایه گذاري هستیم و مسلما به سایر حوزه هایی که بدانیم براي ما سودآور است وارد خواهیم شد هر حوزه اي که به نظر شرکت پارس

توشه سودآور باشد ممانعتی براي ورود ندارد و ما نیز به آن فکر خواهیم کرد مهر ماه 96محمدبیک محمدلو مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري

شاهدشرکت شاهد برنامه افزایش سرمایه براي سال جاري را دارد در نظر داریم تا با سرمایه جدید در انواع فعالیت هاي جدید سرمایه گذاري کنیم

این افزایش سرمایه از سود انباشته خواهد بود و در نظر داریم تا قبل از مجمع عادي سالیانه سال 96 آن را عملیاتی سازیم مهر ماه 96لطف ا…

نائب زادهرئیس هیات مدیره شرکت لبنیات کالبرلبینات کالبر در ورود به بازار صادراتی اشتباه کرده و زمانی وارد بازار صادراتی شد که رقبا به این

بازار نفوذ کرده بودند و ما براي ورود به بازار برخی از کشورها باید به گونه اي عمل می کردیم که سهم بازار آن ها را بگیریم مهر ماه 96وحید

صنایع شیر ایران شرکت پگاه آذربایجان غربی توانسته متناسب با بودجه و پیش بینی ها جلو رود این شرکت وحیدیمعاون مالی و اقتصادي گروه 

فروش شش ماهه خود را متناسب با بودجه جلو رفته و به همین دلیل انتظار می رود بتواند در پایان سال به تعهد خود به سهامداران عمل کند مهر

ماه 96غالمحسن تقی نتاج مدیرعامل بانک قوامینقانون بانک مرکزي مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی براي پیشرفت اقتصاد بوده و به حق این نهاد

از سیاست هاي خوبی در این خصوص برخوردار است بانک قوامین نیز در راستاي این موضوع حرکت کرده و گام بر می دارد این بانک نیز با توجه

به دستورات نهاد ناظر یعنی بانک مرکزي به فعالیت خود ادامه می دهد مهر ماه 96احمد چراغ مدیرعامل شرکت گروه صنایع پمپ سازي ایران

شرکت در نظر دارد تا افزایش سرمایه اي از محل آورده نقدي و مطالبات داشته باشد تا شرکت گروه صنایع پمپ سازي ایران به سمت سرمایه
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100 میلیارد تومانی پیش رود مهر ماه 96حسن قالیباف اصلمدیرعامل شرکت بورس تهراندر سال جدید نیز برنامه پذیرش شرکت ها در بورس ادامه

دارد ، تعداد نمادهاي زیادي در بورس پذیرفته شده اند که تعداد آن ها به بیش از 40 عدد می رسد شهریور ماه 96سید حمید مصطفوي مدیرعامل

شرکت سبحان انکولوژیشرکت سبحان انکولوژي مجوز ساخت بیش از 50 داروي جدید را گرفته است ، این داروها کم کم روانه بازار خواهند شد ،

کما اینکه بسیاري از آن ها در سال 96 نیز به بازار وارد شدند شهریور ماه 96محمدرضا شانه ساز مدیرعامل شرکت گروه سرمایه گذاري دارویی

تامین حدود سه سال است که صنعت دارو افزایش نرخی را شاهد نبوده و به همین دلیل این صنعت با مشکالت زیادي رو به رو بوده است ، بنابراین

تک نرخی شدن ارز نیز از جمله مواردي است که هزینه هاي شرکت را باال می برد شهریور ماه 96محمد اسعدي مدیرعامل شرکت سیمان

سپاهانشرکت سیمان سپاهان توانسته هزینه هاي مالی خود را به میزان 65 میلیارد ریال کاهش دهد که این رقم برابر با کاهش 18 درصدي هزینه

هاي مالی است 

شهریور ماه 96محمدعلی میرزا کوچک شیرازي مشاور گروه دارویی البرز و مدیرعامل شرکت سرمایه گذاري اعتال البرز با توجه به اینکه اکثر شرکت

هاي دارویی از جمله گروه دارویی البرز مواد اولیه خود را از طریق واردات و خارج از ایران تامین می کنند مسلما تک نرخی شدن ارز موجب افزایش

بهاي تمام شده و کاهش سود شرکت ها می شود . شهریور ماه 96مهدي شهیدیرئیس هیئت مدیره آسان پرداخت پرشینشرکت براي تامین مالی از

بانک یا افزایش سرمایه استفاده می کند ، افزایش سرمایه اخیر از محل سود انباشته به میزان 100 درصد براي تامین مالی و خرید دستگاه هاي پوز

جدید صورت خواهد گرفت این افزایش سرمایه به تصویب مجمع رسیده و به زودي اجرایی خواهد شد 

NPC شهریور ماه 96حسن عمو زاده مدیرعامل وپتروچالش عمده این شرکت حجم مطالبات سنواتی باالي این شرکت است که بخاطر دعاوي

جرایمی را متحمل شده است ، عالوه بر آن بدهی هایی نیز وجود دارد که عمده آن ها ، سنواتی هستند ، از جمله این بدهی ها ، بدهی هاي مربوط

به بانک کشاورزي بابت وام کارخانه اسید سیتریک و بدهی به سهامدار عمده بابت مطالبات موجود است . شهریور ماه 96حمید ابدالیمدیرعامل

شرکت سرمایه گذاري سایپا شرکت سرمایه گذاري سایپا در نظر دارد تا افزایش سرمایه اي را ترتیب دهد این افزایش سرمایه در هیئت مدیره مطرح

شده و به تایید سازمان بورس نیز رسیده است این افزایش سرمایه 25 درصدي و از محل آورده نقدي و مطالبات خواهد بود در صورت قطعی شدن

اطالعات ، از طریق سامانه کدال منتشر خواهد شد شهریور ماه 96سید ضیاء ایمانیمدیرعامل بانک مهر اقتصاد بانک مهر اقتصاد به تبعیت از قانون

بانک مرکزي و تحت نظر سیاست هاي این بانک ادغام خواهد شد این موضوع نیز توسط بانک مرکزي و خود بانک مهر اقتصاد دنبال می شود

مرداد ماه 96قاسم توکلی رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی پردیساز جمله دالیل کاهش اي پی اس شرکت پتروشیمی پردیس می توان به سه

دلیل عمده اشاره کرد که دلیل اول به کاهش نرخ محصوالت نسبت به مقطعی از زمان دارد که پیش بینی صورت گرفت مرداد ماه 96امیریمشاور

مدیرعامل شرکت توسعه بازرگانی آهن و فوالد میالد شرکت در نظر دارد تا هر چه سریعتر از بازار توافقی خارج شده و به بازار باالتر وارد شود در

سال جاري با مشورت مدیران و سازمان بورس همچنین در نظر گرفتن تمامی شرایط الزم این موضوع دنبال خواهد شد مرداد ماه 96مجید

خاموردي مدیرعامل شرکت سیمان بجنورد وضعیت فروش سیمان بجنورد مناسب بوده و توانسته متناسب با بودجه پیش رود یعنی در حال حاضر

سیمان بجنورد از آنچه که پیش بینی کرده عقب نبوده و به همین دلیل تحقق سود پیش بینی شده نیز دور از انتظار نیست
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28 نماد بورسی متوقف شدند

 

از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و

فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و.

از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی عادي

سالیانه و فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و متوقف شدند 

به گزارش ایسنا ، تعلیق نماد معامالتی نمادهاي کنتورسازي ایران(آکنتور) ، زامیاد(خزامیا) ، صنایع آذر آب(فاذر) ، بانک انصار(وانصار) ، توسعه معادن

و فلزات(ومعادن) و برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهاي بیمه البرز(البرز) و صنایع پتروشیمی

ایران(فارس) متوقف کرده اند .  

پمپ سازي ایران(تپمپی) ، سرمایه گذاري شاهد(ثشاهد) ، سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) ، نیروکلر(شکلر) ، کشت و صنعت چین چین(غچین)

، دشت مرغاب(غدشت) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه ، پتروشیمی جم(جم) ، فروسیلین ایران(فروس) ، المیران(فالمی) ، پارس

سرام(کسرام) ، فراورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده ، حمل و نقل حتوکا(حتوکا) ، مهرکام پارس(خمهر) به

دلیل افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و ریخته گري تراکتورسازي ایران(ختراك) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه

متوقف شده اند .  

برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهاي تامین سرمایه بانک ملت(تملت) ، پرداخت الکترونیک سامان

شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده(انتخاب اعضا) باعث توقف نماد صنایع سیمان کیش(سپ) ، 

دشتستان(سدشت) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده باعث توقف نماد سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران(شیران) ، برگزاري

مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نماد شیشه همدان(کهمدا) و برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه

نیز باعث توقف نماد سرمایه گذاري خوارزمی(وخارزم) شده اند .
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28 نماد بورسی متوقف شدند

 

برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهاي تامین سرمایه بانک ملت(تملت) ، پرداخت الکترونیک سامان

شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) ،. کیش(سپ) ، 

از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی عادي

سالیانه و فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و متوقف شدند 

به گزارش ایسنا ، تعلیق نماد معامالتی نمادهاي کنتورسازي ایران(آکنتور) ، زامیاد(خزامیا) ، صنایع آذر آب(فاذر) ، بانک انصار(وانصار) ، توسعه معادن

و فلزات(ومعادن) و برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهاي بیمه البرز(البرز) و صنایع پتروشیمی

ایران(فارس) متوقف کرده اند .  

پمپ سازي ایران(تپمپی) ، سرمایه گذاري شاهد(ثشاهد) ، سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) ، نیروکلر(شکلر) ، کشت و صنعت چین چین(غچین)

، دشت مرغاب(غدشت) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه ، پتروشیمی جم(جم) ، فروسیلین ایران(فروس) ، المیران(فالمی) ، پارس

سرام(کسرام) ، فراورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده ، حمل و نقل حتوکا(حتوکا) ، مهرکام پارس(خمهر) به

دلیل افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و ریخته گري تراکتورسازي ایران(ختراك) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه

متوقف شده اند .  

برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهاي تامین سرمایه بانک ملت(تملت) ، پرداخت الکترونیک سامان

شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده(انتخاب اعضا) باعث توقف نماد صنایع سیمان کیش(سپ) ، 

دشتستان(سدشت) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده باعث توقف نماد سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران(شیران) ، برگزاري

مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نماد شیشه همدان(کهمدا) و برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه

نیز باعث توقف نماد سرمایه گذاري خوارزمی(وخارزم) شده اند .
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بزرگداشت طراح خاطره انگیزترین نشان هاي تبلیغاتی ایران/غریب پور : سرژ بدون گیس
بلند و سر و صدا کار بنیادین کرد

 

تهران (پانا) به مناسبت چهلمین روز فقدان سرژ آواکیان یکى از برجسته ترین و تاثیرگذارترین طراحان گرافیک ایران که شهریور ماه دار فانی را وداع

گفت ، جمع کوچکى از اهالى فرهنگ و هنر با رعایت پروتکل هاى بهداشتى روز جمعه 2 آبان 99 در پردیس فرهنگى هنرى مهرسان گرد هم آمدند تا

یاد و نام این هنرمند را گرامى بدارند.

 

تهران (پانا) به مناسبت چهلمین روز فقدان سرژ آواکیان یکى از برجسته ترین و تاثیرگذارترین طراحان گرافیک ایران که شهریور ماه دار فانی را

وداع گفت ، جمع کوچکى از اهالى فرهنگ و هنر با رعایت پروتکل هاى بهداشتى روز جمعه 2 آبان 99 در پردیس فرهنگى هنرى مهرسان گرد هم

آمدند تا یاد و نام این هنرمند را گرامى بدارند .  

این برنامه با حضور محمدجواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی شوراي اسالمی شهر تهران ، مجید رجبی معمار مدیر عامل خانه هنرمندان

ایران ، فاطمه کرکه آبادى رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران ، حسین رفیعیان مدیرعامل مؤسسه فرهنگى هنرى مهرسان ،

امیر عبدالحسینى مدیر هنرى ، پژوهشگر هنر و مدرس دانشگاه ، اردشیر میرمنگره معاون اداره کل هنرهاى تجسمى و هنرمندان و مهمانانى از

جمله کیانوش غریب پور ، اونیش امین الهى ، مهدخت دارابى ، بهروز کیانى ، محسن سلیمانى ، فاطمه کرکه آبادى ، بهنوش موحدى و خانواده این

استاد فقید به صورت پخش زنده در فضاى مجازى با دبیرى و اجراى ساناز آرین فر نمایشگاه گردان و پژوهشگر هنر در پردیس فرهنگی هنري

مهرسان برگزار شد . فاطمه کرکه آبادي رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران سرژ را پایه گذار بخش تبلیغاتی گرافیک در ایران

صنایع شیر ایران اشاره کرد که در ذهن مردم جاودان شده است همچنین او را جزو خواند و به طراحی بسته بندي پفک نمکی ، آداس شیک و 

افتخارات انجمن توصیف کرد وي با بیان اینکه ما قصد داشتیم در نمایشگاه سرو نقره اى از ایشان تقدیر کنیم ، اذعان کرد : «متأسفانه شرایط کرونا

اجازه نداد و اکنون لوح تقدیرش را به برادرزاده او تقدیم مى کنم » بدون ژست آوانگارد و سرو صدا عمرش را صرف تعلیم کرد کیانوش غریب پور

تصویرگر و طراح گرافیک معاصر و از شاگردان سرژ آواکیان در ادامه گفت : «او یک طراح گرافیک حرفه اي بود که هیچ وقت عاشق سر و صدا

نبود و سعی کرد ریشه اي و بنیادین کار کند و عمر خود را صرف تعلیم کرد » وي تاکید کرد : «خیلی زودتر باید چنین مراسمی گرفته می شد اما باز

هم خیلی دیر نیست و دوستان مهرسان کار خوبی کرده اند و از آن ها ممنونم امیدوارم کار عمیق تر تحقیقاتی نیز بر روي آثار استاد انجام شود ،

همچنین روي این جنبه از گرافیک که حتما لزومی ندارد آدم پوستر بسازد ، سلبریتی باشد ، ژست آوانگاردي بگیرد ، گیسش را بلند کند و خودش را

طراح گرافیک و آرتیست بنامد کار ریشه اي و عمیق همیشه ماندگار است و سرژ هم همواره در عرصه گرافیک به ویژه آموزش به کار اساسى معتقد

بود 

» در ادامه مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران ضمن تشکر از برگزارکنندگان این مراسم و اشاره به تأثیر کرونا بر وضعیت برنامه ها و

رویدادهاي هنري و آسیب هایی که به جامعه فرهنگ و هنر زد ، ابراز امیدواري کرد که بشریت از این بیماري رها شود تا بتوانیم در ادامه کارهایی را

براي هنر و هنرمندان انجام بدهیم . او همچنین هنرمندان را افرادي خواند که حتی پس از وفاتشان با آثارشان در زندگی جاري و جریان ساز هستند

محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شوراي شهر تهران دیگر چهره حاضر در مراسم اظهار کرد : «
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ما باید قدردان هنر و ارزشگذار جایگاه هنرمندان باشیم اگر بخواهیم ملتی بزرگ ، مانا و سرافراز در تاریخ باشیم مسیري نداریم جز اینکه وظیفه

خودمان را با جایگاه واالي هنر و هنرمندان به درستی تعریف کنیم » وي افزود : «هنرمندي که نزدیک به 6 دهه از عمر خود را صرف گسترش ،

تألیف ، آموزش و برقراري ارتباط منطقی با جامعه کرد وظیفه گرافیست بیان هنر به زبان عام است و این کار بسیار سختی است هنرمندي که هنر را

می داند و درعین حال وظیفه ترجمه و بازخوانی را دارد ، باید صنعت را بشناسد ، جامعه شناس و روانشناس باشد و تاریخ را بداند » سرژ نماد انسانی

آرمان خواه و وطن دوست بود رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شوراي شهر تصریح کرد : «سرژ پس از پایان تحصیالتش در لندن ترجیح داد

به ایران برگردد و وطنش را فراموش نکرد او نماد یک انسان آرمان خواه وطن دوست بود سرژ با توجه به تبار ارمنی اش می توانست جایگاه ویژه

اي در خارج از ایران داشته باشد اما کشورش را دوست داشت بسیاري از برندها و شرکت ها موفقیتشان را مدیون کار او هستند و من از پردیس

فرهنگی هنري مهرسان براي این مراسم تشکر می کنم » حسین رفیعیان مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنري «مهرسان» نیز در سخنانی گفت :

«باعث افتخارمان است که آخرین حضور استاد در نمایشگاه «ایراناهایر» پردیس مهرسان بود این اساتید گنجینه هنر ما هستند و مهرسان قصد دارد

با برگزاري رویدادها ، برنامه ها ، ورکشاپ ها ، جمع آوري آثار و برگزاري سمینارها براي شناخت این هنرمندان توسط نسل جوان تالش کند

امیدواریم بتوانیم در حد توان خود این کار را انجام دهیم » سرژ آواکیان چهلمین روز فقدان سرژ آواکیان کیانوش غریب پور فاطمه کرکه آبادي

رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران
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سنجش تراکم استخوان توسط پگاه فارس با هدف توسعه سالمت شهروندان

شیر پاستوریزه پگاه فارس ، به مشتریان خود ، کارت قرعه کشی سنجش تراکم استخوان ، اهدا کرد شرکت 

همزمان با روز جهانی پوکی استخوان ، شرکت پگاه فارس ، کارت قرعه کشی اندازه گیري سنجش تراکم استخوان را به مشتریان خود ، هدیه داد

این اقدام ، در راستاي مسئولیت اجتماعی و با هدف ترغیب شهروندان به مصرف شیر و فرآورده هاي شیري انجام شد گفتنی است ، فرهنگ سازي

ترویج تغذیه سالم ، آشنایی با بیماري پوکی استخوان و روش هاي جلوگیري از ابتال به این بیماري ، از دیگر اقدامات شرکت پگاه فارس ، به

مناسبت روز پوکی استخوان بود
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حمایت مجلس از رونق صادرات لبنیات

محمد حسن آصفري نماینده و دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شوراي اسالمی ، از پگاه تهران ، بازدید کرد

صنایع شیر ایران و پگاه تهران ، گفت : مجلس آماده اقدام در راستاي رونق محمد حسن آصفري ، با اشاره به پتانسیل هاي موجود صادراتی در 

صنایع شیر ایران ، نیز گزارش دستاوردهاي شش ماهه اول شرکت را ، ارائه کرد او تصریح صادرات لبنیات است عبداله قدوسی مدیر عامل شرکت 

صنایع شیر ایران ، طی شش ماهه سال جاري در همه شاخص ها ، از جمله دریافت شیر و فروش مقداري در داخل و صادرات رشد داشته کرد : 

صنایع شیر ایران ، است قدوسی ، افزود : پگاه در شش ماهه اول سال جاري ، رشد بیش از دوبرابري سود را هم محقق کرده است مدیرعامل 

ضمن اشاره به تنوع تولید ، به عنوان اولویت اصلی شرکت ، خواستار حمایت مجلس از طرح هاي توسعه اي این شرکت شد سید جعفر میر مدیر

عامل شرکت پگاه تهران ، نیز تاکید کرد : این شرکت توان بالقوه اي براي تولید محصوالت متنوع و با کیفیت را داراست و امید است با مساعدت

دولت و مجلس ، بستر مناسبی براي تحقق اهداف سالمت محور پگاه ، صورت گیرد گفتنی است ، محمد حسن آصفري ، از خطوط تولید شیر شیشه

صنایع شیر ایران (پگاه) اي ، کنسانتره شیر ، پنیر حلب ، خامه esl و باغ موزه صنعت شیر ، بازدید کرد / روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
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سرژ آواکیان بدون سر و صدا کار بنیادین کرد

بزرگداشت سرژ آواکیان با حضور اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد

بزرگداشت سرژ آواکیان با حضور اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد 

به گزارش ایلنا ، به مناسبت چهلمین روز فقدان سرژ آواکیان یکی از برجسته ترین و تاثیرگذارترین طراحان گرافیک ایران که شهریور ماه دار فانی را

وداع گفت ، جمع کوچکی از اهالی فرهنگ و هنر با رعایت پروتکل هاي بهداشتی روز جمعه 2 آبان 99 در پردیس فرهنگی هنري مهرسان گرد هم

آمدند تا یاد و نام این هنرمند را گرامی بدارند .  

این برنامه با حضور محمد جواد حق شناس رییس کمیسیون فرهنگی شوراي اسالمی شهر تهران ، مجید رجبی معمار مدیر عامل خانه هنرمندان

ایران ، فاطمه کرکه آبادي رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران ، حسین رفیعیان مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنري مهرسان ،

امیر عبدالحسینی مدیر هنري ، پژوهشگر هنر و مدرس دانشگاه ، اردشیر میرمنگره معاون اداره کل هنرهاي تجسمی و هنرمندان و مهمانانی از

جمله کیانوش غریب پور ، اونیش امین الهی ، مهدخت دارابی ، بهروز کیانی ، محسن سلیمانی ، فاطمه کرکه آبادي ، بهنوش موحدي و خانواده این

استاد فقید به صورت پخش زنده در فضاي مجازي با دبیري و اجراي ساناز آرین فر نمایشگاه گردان و پژوهشگر هنر در پردیس فرهنگی هنري

مهرسان برگزار شد . فاطمه کرکه آبادي رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران سرژ را پایه گذار بخش تبلیغاتی گرافیک در ایران

صنایع شیر ایران اشاره کرد که در ذهن مردم جاودان شده است همچنین او را جزو خواند و به طراحی بسته بندي پفک نمکی ، آداس شیک و 

افتخارات انجمن توصیف کرد وي با بیان اینکه ما قصد داشتیم در نمایشگاه سرو نقره اي از ایشان تقدیر کنیم ، اذعان کرد : متأسفانه شرایط کرونا

اجازه نداد و اکنون لوح تقدیرش را به برادرزاده او تقدیم می کنم بدون ژست آوانگارد و سرو صدا عمرش را صرف تعلیم کرد کیانوش غریب پور

تصویرگر و طراح گرافیک معاصر و از شاگردان سرژ آواکیان در ادامه گفت : او یک طراح گرافیک حرفه اي بود که هیچ وقت عاشق سر و صدا نبود

و سعی کرد ریشه اي و بنیادین کار کند و عمر خود را صرف تعلیم کرد وي تاکید کرد : خیلی زودتر باید چنین مراسمی گرفته می شد اما باز هم

خیلی دیر نیست و دوستان مهرسان کار خوبی کرده اند و از آن ها ممنونم امیدوارم کار عمیق تر تحقیقاتی نیز بر روي آثار استاد انجام شود ،

همچنین روي این جنبه از گرافیک که حتما لزومی ندارد آدم پوستر بسازد ، سلبریتی باشد ، ژست آوانگاردي بگیرد ، گیسش را بلند کند و خودش را

طراح گرافیک و آرتیست بنامد کار ریشه اي و عمیق همیشه ماندگار است و سرژ هم همواره در عرصه گرافیک به ویژه آموزش به کار اساسی معتقد

بود 

در ادامه مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران ضمن تشکر از برگزارکنندگان این مراسم و اشاره به تأثیر کرونا بر وضعیت برنامه ها و

رویدادهاي هنري و آسیب هایی که به جامعه فرهنگ و هنر زد ، ابراز امیدواري کرد که بشریت از این بیماري رها شود تا بتوانیم در ادامه کارهایی را

براي هنر و هنرمندان انجام بدهیم . او همچنین هنرمندان را افرادي خواند که حتی پس از وفاتشان با آثارشان در زندگی جاري و جریان ساز هستند

محمد جواد حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی و اجت
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ماعی شوراي شهر تهران دیگر چهره حاضر در مراسم اظهار کرد : ما باید قدردان هنر و ارزشگذار جایگاه هنرمندان باشیم اگر بخواهیم ملتی بزرگ ،

مانا و سرافراز در تاریخ باشیم مسیري نداریم جز اینکه وظیفه خودمان را با جایگاه واالي هنر و هنرمندان به درستی تعریف کنیم وي افزود :

هنرمندي که نزدیک به 6 دهه از عمر خود را صرف گسترش ، تألیف ، آموزش و برقراري ارتباط منطقی با جامعه کرد وظیفه گرافیست بیان هنر به

زبان عام است و این کار بسیار سختی است هنرمندي که هنر را می داند و درعین حال وظیفه ترجمه و بازخوانی را دارد ، باید صنعت را بشناسد ،

جامعه شناس و روانشناس باشد و تاریخ را بداند سرژ نماد انسانی آرمان خواه و وطن دوست بود رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شوراي شهر

تصریح کرد : سرژ پس از پایان تحصیالتش در لندن ترجیح داد به ایران برگردد و وطنش را فراموش نکرد او نماد یک انسان آرمان خواه وطن

دوست بود سرژ با توجه به تبار ارمنی اش می توانست جایگاه ویژه اي در خارج از ایران داشته باشد اما کشورش را دوست داشت بسیاري از برندها و

شرکت ها موفقیتشان را مدیون کار او هستند و من از پردیس فرهنگی هنري مهرسان براي این مراسم تشکر می کنم حسین رفیعیان مدیرعامل

مؤسسه فرهنگی هنري «مهرسان» نیز در سخنانی گفت : باعث افتخارمان است که آخرین حضور استاد در نمایشگاه «ایراناهایر» پردیس مهرسان

بود این اساتید گنجینه هنر ما هستند و مهرسان قصد دارد با برگزاري رویدادها ، برنامه ها ، ورکشاپ ها ، جمع آوري آثار و برگزاري سمینارها براي

شناخت این هنرمندان توسط نسل جوان تالش کند امیدواریم بتوانیم در حد توان خود این کار را انجام دهیم 

برگزاري نمایشگاه مجازي از آثار آواکیان شاپین آبرامیان رییس هیأت مدیره انجمن دانشگاهیان ارامنه ایران و خواهرزاده این استاد فقید نیز در پایان

ضمن تشکر از پردیس فرهنگی هنري مهرسان به نمایندگی از خانواده استاد خبر داد : اکنون سرژ پیش ما نیست اما گذشته و آثارش پیش ما هست

و براي آینده در نظر داریم بستري آنالین و مجازي براي استفاده هنرجویان و آشنایی آن ها ایجاد و در نظر داریم نمایشگاه مجازي از کلکسیون ها

و آثار استاد ، همچنین پایان نامه هاي ارزشمندي که راهنما و داور آن ها بودند به صورت آنالین در فضاي مجازي برگزار کنیم . همچنین فیلم

هاي مستند و مطالب دیگري هم در این فضا منتشر خواهد شد
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تجارت نیوز

1399/08/03
11:35

28 نماد بورسی متوقف شدند

 

از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و

فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و متوقف شدند .

 

به گزارش تجارت نیوز ، تعلیق نماد معامالتی نمادهاي کنتورسازي ایران(آکنتور) ، زامیاد(خزامیا) ، صنایع آذر آب(فاذر) ، بانک انصار(وانصار) ، توسعه

معادن و فلزات(ومعادن) و برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهاي بیمه البرز(البرز) و صنایع

پتروشیمی ایران(فارس) متوقف کرده اند .  

پمپ سازي ایران(تپمپی) ، سرمایه گذاري شاهد(ثشاهد) ، سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) ، نیروکلر(شکلر) ، کشت و صنعت چین چین(غچین)

، دشت مرغاب(غدشت) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه ، پتروشیمی جم(جم) ، فروسیلین ایران(فروس) ، المیران(فالمی) ، پارس

سرام(کسرام) ، فراورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده ، حمل و نقل حتوکا(حتوکا) ، مهرکام پارس(خمهر) به

دلیل افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و ریخته گري تراکتورسازي ایران(ختراك) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه

متوقف شده اند .  

برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهاي تامین سرمایه بانک ملت(تملت) ، پرداخت الکترونیک سامان

شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده(انتخاب اعضا) باعث توقف نماد صنایع سیمان کیش(سپ) ، 

دشتستان(سدشت) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده باعث توقف نماد سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران(شیران) ، برگزاري

مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نماد شیشه همدان(کهمدا) و برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه

نیز باعث توقف نماد سرمایه گذاري خوارزمی(وخارزم) شده اند . منبع : ایسنا اخبار مرتبط با بازار سهام را در صفحه اختصاصی بورس تجارت نیوز

بخوانید
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باشگاه خبرنگاران

1399/08/03
11:32

دوام واحد هاي تولیدي در بازار مستلزم استفاده از نوآوري است

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با تاکید بر استفاده از فناوري هاي روز در تولید و صنعت گفت : عالج کشور در نوآوري است

 

به گزارش خبرنگار گروه استان هاي باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز ، فتحی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در بازدید از

محصوالت لبنی در سالمت جامعه نقش اساسی ایفا نموده و در ایجاد اشتغال پایدار شرکت شیر پگاه آذربایجان شرقی گفت : شرکت هاي تولیدي 

محصوالت و توسعه مشاغل پایین دستی در اقتصاد کالن و خرد از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردارند . فتحی با اشاره به ضرورت نوآوري در تولید 

لبنی گفت : براي رسیدن به اوج بلوغ در بازار یا سود باید به نوآوري رسید تا با ایجاد ارزش در جامعه از نظر اقتصادي ، مسیر پیشرفت طی شود او

با بیان مولفه هاي مهم نوآوري و بازار افزود : باید مهارت افزایی ، نوآوري در محصول و کیفیت بسته بندي را نهادینه کرده و ارتقا دهیم فالح

سرپرست شرکت پگاه آذربایجان شرقی نیز با اشاره به اقدامات این شرکت ، از تولید محصوالت جدید توسط این شرکت خبر داد و افزود : بر اساس

برنامه ریزي عملیاتی ، هدف گذاري براي تولید محصوالت جدید در دستور کار شرکت قرار گرفته است و ماه هاي آتی شاهد نوآوري در محصوالت

تولیدي این شرکت خواهیم بود فالح از اجراي طرح بازارگردي با هدف بررسی بازار و نیاز بازار و مشتریان و بازخورد محصوالت تولیدي و توزیعی در

قالب 15 تیم خبر داد و گفت : با همت و تالش تمامی بخش ها شاهد موفقیت هاي باالي شرکت پگاه آذربایجان شرقی در ارزیابی شرکت هاي

برتر پگاه در سطح کشور هستیم انتهاي پیام/ك
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فراسو

1399/08/03
11:22

حمایت مجلس از رونق صادرات لبنیات

 

محمد حسن آصفري نماینده و دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شوراي اسالمی در بازدید از پگاه تهران ، بر حمایت مجلس از

رونق صادرات لبنیات تأکید کرد .

صنایع شیر ایران و پگاه تهران ، گفت : مجلس آماده اقدام در راستاي رونق محمد حسن آصفري ، با اشاره به پتانسیل هاي موجود صادراتی در 

صنایع شیر ایران ، نیز گزارش دستاوردهاي شش ماهه اول شرکت را ، ارائه کرد او تصریح صادرات لبنیات است عبداله قدوسی مدیر عامل شرکت 

صنایع شیر ایران ، طی شش ماهه سال جاري در همه شاخص ها ، از جمله دریافت شیر و فروش مقداري در داخل و صادرات رشد داشته کرد : 

صنایع شیر ایران ، است قدوسی ، افزود : پگاه در شش ماهه اول سال جاري ، رشد بیش از دوبرابري سود را هم محقق کرده است مدیرعامل 

ضمن اشاره به تنوع تولید ، به عنوان اولویت اصلی شرکت ، خواستار حمایت مجلس از طرح هاي توسعه اي این شرکت شد سید جعفر میر مدیر

عامل شرکت پگاه تهران ، نیز تاکید کرد : این شرکت توان بالقوه اي براي تولید محصوالت متنوع و با کیفیت را داراست و امید است با مساعدت

دولت و مجلس ، بستر مناسبی براي تحقق اهداف سالمت محور پگاه ، صورت گیرد گفتنی است ، محمد حسن آصفري ، از خطوط تولید شیر شیشه

اي ، کنسانتره شیر ، پنیر حلب ، خامه esl و باغ موزه صنعت شیر ، بازدید کرد
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بهار نیوز

1399/08/03
11:22

28 نماد بورسی متوقف شدند

 

از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و

فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و . متوقف شدند

از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی عادي

سالیانه و فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و متوقف شدند 

به گزارش ایسنا ، تعلیق نماد معامالتی نمادهاي کنتورسازي ایران(آکنتور) ، زامیاد(خزامیا) ، صنایع آذر آب(فاذر) ، بانک انصار(وانصار) ، توسعه معادن

و فلزات(ومعادن) و برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهاي بیمه البرز(البرز) و صنایع پتروشیمی

ایران(فارس) متوقف کرده اند .  

پمپ سازي ایران(تپمپی) ، سرمایه گذاري شاهد(ثشاهد) ، سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) ، نیروکلر(شکلر) ، کشت و صنعت چین چین(غچین)

، دشت مرغاب(غدشت) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه ، پتروشیمی جم(جم) ، فروسیلین ایران(فروس) ، المیران(فالمی) ، پارس

سرام(کسرام) ، فراورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده ، حمل و نقل حتوکا(حتوکا) ، مهرکام پارس(خمهر) به

دلیل افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و ریخته گري تراکتورسازي ایران(ختراك) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه

متوقف شده اند .  

برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهاي تامین سرمایه بانک ملت(تملت) ، پرداخت الکترونیک سامان

شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده(انتخاب اعضا) باعث توقف نماد صنایع سیمان کیش(سپ) ، 

دشتستان(سدشت) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده باعث توقف نماد سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران(شیران) ، برگزاري

مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نماد شیشه همدان(کهمدا) و برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه

نیز باعث توقف نماد سرمایه گذاري خوارزمی(وخارزم) شده اند .
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نبض بورس

1399/08/03
11:19

28 نماد بورسی متوقف شدند

 

از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و

فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و . متوقف شدند

از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی عادي

سالیانه و فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و متوقف شدند 

به گزارش ایسنا ، تعلیق نماد معامالتی نمادهاي کنتورسازي ایران(آکنتور) ، زامیاد(خزامیا) ، صنایع آذر آب(فاذر) ، بانک انصار(وانصار) ، توسعه معادن

و فلزات(ومعادن) و برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهاي بیمه البرز(البرز) و صنایع پتروشیمی

ایران(فارس) متوقف کرده اند .  

پمپ سازي ایران(تپمپی) ، سرمایه گذاري شاهد(ثشاهد) ، سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) ، نیروکلر(شکلر) ، کشت و صنعت چین چین(غچین)

، دشت مرغاب(غدشت) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه ، پتروشیمی جم(جم) ، فروسیلین ایران(فروس) ، المیران(فالمی) ، پارس

سرام(کسرام) ، فراورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده ، حمل و نقل حتوکا(حتوکا) ، مهرکام پارس(خمهر) به

دلیل افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و ریخته گري تراکتورسازي ایران(ختراك) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه

متوقف شده اند .  

برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهاي تامین سرمایه بانک ملت(تملت) ، پرداخت الکترونیک سامان

شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده(انتخاب اعضا) باعث توقف نماد صنایع سیمان کیش(سپ) ، 

دشتستان(سدشت) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده باعث توقف نماد سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران(شیران) ، برگزاري

مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نماد شیشه همدان(کهمدا) و برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه

نیز باعث توقف نماد سرمایه گذاري خوارزمی(وخارزم) شده اند .
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پانا نیوز

1399/08/03
11:13

28 نماد بورسی متوقف شدند

 

تهران ( پانا) از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی

عادي سالیانه و فوق تعلیق نماد معامالتی نمادهاي کنتورسازي ایران(آکنتور) ، زامیاد(خزامیا) ، صنایع آذر آب(فاذر) ، بانک انصار(وانصار) ، توسعه معادن و

فلزات(ومعادن) و برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهاي بیمه البرز(البرز) و صنایع پتروشیمی

ایران(فارس) متوقف کرده اند.

 

تهران ( پانا) از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع

عمومی عادي سالیانه و فوق تعلیق نماد معامالتی نمادهاي کنتورسازي ایران(آکنتور) ، زامیاد(خزامیا) ، صنایع آذر آب(فاذر) ، بانک انصار(وانصار) ،

توسعه معادن و فلزات(ومعادن) و برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهاي بیمه البرز(البرز) و

صنایع پتروشیمی ایران(فارس) متوقف کرده اند .  

پمپ سازي ایران(تپمپی) ، سرمایه گذاري شاهد(ثشاهد) ، سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) ، نیروکلر(شکلر) ، کشت و صنعت چین چین(غچین)

، دشت مرغاب(غدشت) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه ، پتروشیمی جم(جم) ، فروسیلین ایران(فروس) ، المیران(فالمی) ، پارس

سرام(کسرام) ، فراورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده ، حمل و نقل حتوکا(حتوکا) ، مهرکام پارس(خمهر) به

دلیل افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و ریخته گري تراکتورسازي ایران(ختراك) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه

متوقف شده اند .  

برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهاي تامین سرمایه بانک ملت(تملت) ، پرداخت الکترونیک سامان

شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده(انتخاب اعضا) باعث توقف نماد صنایع سیمان کیش(سپ) ، 

دشتستان(سدشت) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده باعث توقف نماد سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران(شیران) ، برگزاري

مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نماد شیشه همدان(کهمدا) و برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه

نیز باعث توقف نماد سرمایه گذاري خوارزمی(وخارزم) شده اند . نماد بورسی نمادهاي بورس توقف نماد بورسی
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28 نماد بورسی متوقف شدند

 

از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و

فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و متوقف شدند.

از میان نمادهاي بورسی ، 28 نماد بورسی تا تاریخ 30 مهر ماه به دالیل مختلف از جمله تعلیق نماد معامالتی ، برگزاري مجامع عمومی عادي

سالیانه و فوق العاده ، افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و متوقف شدند 

به گزارش پایگاه خبري بانک امروز به نقل از ایسنا ، تعلیق نماد معامالتی نمادهاي کنتورسازي ایران(آکنتور) ، زامیاد(خزامیا) ، صنایع آذر آب(فاذر) ،

بانک انصار(وانصار) ، توسعه معادن و فلزات(ومعادن) و برگزاري مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(در خصوص تغییر سرمایه) نیز نمادهاي

بیمه البرز(البرز) و صنایع پتروشیمی ایران(فارس) متوقف کرده اند .  

پمپ سازي ایران(تپمپی) ، سرمایه گذاري شاهد(ثشاهد) ، سرمایه گذاري تامین اجتماعی(شستا) ، نیروکلر(شکلر) ، کشت و صنعت چین چین(غچین)

، دشت مرغاب(غدشت) به دلیل برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه ، پتروشیمی جم(جم) ، فروسیلین ایران(فروس) ، المیران(فالمی) ، پارس

سرام(کسرام) ، فراورده هاي نسوز پارس(کفپارس) به دلیل برگزاري مجمع عمومی فوق العاده ، حمل و نقل حتوکا(حتوکا) ، مهرکام پارس(خمهر) به

دلیل افشاي اطالعات با اهمیت گروه الف و ریخته گري تراکتورسازي ایران(ختراك) نیز به دلیل جلسه هیات مدیره در خصوص تغییر سرمایه

متوقف شده اند .  

برگزاري مجمع عمومی فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نمادهاي تامین سرمایه بانک ملت(تملت) ، پرداخت الکترونیک سامان

شیر پاستوریزه پگاه خراسان(غشان) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده(انتخاب اعضا) باعث توقف نماد صنایع سیمان کیش(سپ) ، 

دشتستان(سدشت) ، برگزاري مجمع عمومی عادي به طور فوق العاده باعث توقف نماد سرمایه گذاري صنایع شیمیایی ایران(شیران) ، برگزاري

مجامع عمومی عادي سالیانه و فوق العاده(درخصوص تغییر سرمایه) باعث توقف نماد شیشه همدان(کهمدا) و برگزاري مجمع عمومی عادي سالیانه

نیز باعث توقف نماد سرمایه گذاري خوارزمی(وخارزم) شده اند .
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