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اخبار شرکتها و بورس

| خــبــر |
ز،  کت گاز استان ال�ب با حضور مدیرعامل �ش

محقق شد

 کلنگ ز�ن فاز دوم 
پروژه گازرسا�ن به آسارا

روابــط  گــزارش  بــه  ز:  الــ�ب  –  
ز، مراســم کلنگ ز�ن  کت گاز اســتان ال�ب عمویم �ش
وع عملیــات اجــرا�ی فــاز دوم پــروژه گازرســا�ن  و �ش
کــت  �ش مدیرعامــل  حضــور  بــا  آســارا  بخــش  بــه 
امــام  و  ز،بخشــدار  ال�ب ز،اســتاندار  ال�ب اســتان  گاز 

جماعت آسارا آغاز شد.
ز در این مراســم با  عزیزهللا شهبازی،اســتاندار ال�ب
کت گاز اســتان  ن ت�ق نژاد، مدیرعامل �ش تشــکر از حســ�ی
ز و نمایندگان مجلس گفت: با گذشت حدود چهار  ال�ب
ماه از کلنگ ز�ن فاز اول گازرســا�ن به روســتاهای جاده 
کرج_چالوس و بخش آسارا، اکنون کلنگ فاز دوم این 
ن خــورد و مــا امیدواریــم ایــن پــروژه تــا پایــان  پــروژه بــر زمــ�ی

دولت تدب�ی و امید به �انجام برسد.
وی بــا اشــاره بــه مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها 
اظهار کرد: گازرســا�ن به بخش آســارا از مهاجرت مردم 
ی خواهــد کــرد. منطقــه و خــایل شــدن روســتاها جلوگــ�ی

خاورمیانــه  جــاده  یــن  به�ق را  چالــوس  جــاده  شــهبازی 
ین آبادا�ن در این دولت برای  عنوان کرد و گفت: بیش�ق

شهرها و روستاها انجام شده است.
نژاد،مدیرعامــل  تــ�ق  ن  حســ�ی ادامــه  در  ن  همچنــ�ی
ز بــا اشــاره بــه مشــخصات فــین ایــن پروژه  کــت گاز الــ�ب �ش
پــروژه ســه بخــش  ایــن  بــرداری  بــا بهــره  اظهــار داشــت: 
صنعت،کشــاورزی و خدمــات بخــش آســارا از نعمــت 

گاز طبییع برخوردار خواهند شد.
ن  ن آســایش و آرامــش را وظیفــه مســئول�ی وی تامــ�ی
بــرای مــردم دانســت و گفــت: یط ٣ســال آینــده فاز دوم 

این پروژه به بهره برداری خواهد رسید.
ز، خاطــر نشــان  کــت گاز اســتان الــ�ب مدیرعامــل �ش
کرد:  به امید خدا،سال ١٤٠٠ در خطه جاده چالوس 
مشــکیل به نام ســوخت نخواهیم داشــت.وی طول این 
پــروژه را ٥٣ کیلومــ�ق عنــوان کــرد و گفت:ایــن پــروژه بــا 
اعتبــاری بالــغ بــر ٤٦میلیــارد تومــان،در مــدت ٥٠٠ روز  
بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.ت�ق نــژاد تصریــــــح کــرد: 
در خــال ایــن ٥٠٠ روز ٣ فــاز دیگــر ایــن پــروژه اجــرا�ی 

خواهد شد.
در ادامه کمایل،بخشدار آسارا با تشکر از مدیران 
کت گاز استان  ی مدیرعامل �ش حا�ن در جلسه و پیگ�ی
ز گفــت: آرزوی دیرینــه  الــ�ب اســتاندار  ز و حمایــت  الــ�ب
مــردم بخــش آســارا بــا اجــرا�ی شــدن ایــن پــروژه بــه زودی 

محقق خواهد شد.
٢٠٠کلیومــ�ق  و  هــزار  را  آســارا  مســاحت  وی 
مربــــع عنــوان کــرد و اظهــار داشــت:در ایــن بخش بیش 
 یم کنند.بخشدار آسارا 

گ
از ١٧ هزار و ٢٠٠ نفر زند�

ز  الــ�ب اســتان  کــت گاز  از مدیرعامــل �ش تصریــــــح کــرد: 
بــه  ن  نــ�ی پــروژه  ایــن  بعــدی  فازهــای  داریــم  درخواســت 

زودی اجرا�ی شــود.

برگزاری مجمع عمویم نفت پارس
پــارس  کــت نفــت   مجمــع عمــویم عــادی �ش

برگزار یم شود.   
کــت ســاعت 14:00  مجمــع عمــویم عــادی ســالیانه ایــن �ش
روز یکشــنبه مورخ1398/03/05 درمحل تهران، خیابان شــیخ 
بها�ئ جنو�ب شهرک والفجر ، خیابان ایرانشنایس ، خیابان نهم 
،پــاک 6 ، موسســه مطالعــات بهــره وری ومنابــع انســا�ن برگــزار 
یم شــود.   دســتور جلســه بــه شــرح ذیــل اســت: اســتماع گــزارش 
- تصویــب صورت هــای مایل ســال  هیــات  مدیــره و بــازرس قانــو�ن
بــه 1397/12/29- انتخــاب حســابرس و  )دوره( مــایل منتــی 
ن حق حضور  -انتخاب روزنامة کث�ی االنتشار-تعی�ی بازرس قانو�ن
ن پــاداش هیــات  مدیــره- اعضــای غــ�ی موظــف هیــات  مدیره-تعیــ�ی

سایر موارد.

 برگزاری مجمع عمویم
سیمان شاهرود 

ســیمان  کــت  �ش عــادی  عمــویم  مجمــع 
شاهرود برگزار یم شود.   

کــت ســاعت 15:00  مجمــع عمــویم عــادی ســالیانه ایــن �ش
تهــران - خیابــان  روز یکشــنبه مــورخ 1398/03/05 در محــل 
 - وی(  )پــارک  چمــران  شــهید  چهــارراه  بــه  -نرســیده  ولیعــر 

 ورزیسش تاش برگزار یم شود. 
گ

مجموعه فرهن�
دســتور جلســه به شــرح ذیل اســت: اســتماع گزارش هیات  
- تصویــب صورت های مایل ســال )دوره(  مدیــره و بــازرس قانــو�ن
بــازرس  مــایل منتــی بــه 1397/12/29- انتخــاب حســابرس و 
حضــور  حــق  ن  کث�ی االنتشــار-تعی�ی روزنامــة  -انتخــاب  قانو�ن
ن پــاداش هیــات  مدیــره- اعضــای غــ�ی موظــف هیــات  مدیره-تعیــ�ی

سایر موارد.

 برگزاری مجمع عمویم
مخابرات ایران

کت مخابرات ایران   مجمع عمویم عادی �ش
برگزار یم شود.   

کــت ســاعت 09:00  مجمــع عمــویم عــادی ســالیانه ایــن �ش
روز یکشنبه مورخ 1398/03/05 درمحل تهران - شهرک غرب 
و  ، بلوار فرحزادی، انتهای بلوار شهید دادمان ، پژوهشکده ن�ی

،سالن خلیج فارس برگزار یم شود. 
دســتور جلســه به شــرح ذیل اســت: اســتماع گزارش هیات  
- تصویــب صورت های مایل ســال )دوره(  مدیــره و بــازرس قانــو�ن
بــازرس  مــایل منتــی بــه 1397/12/29- انتخــاب حســابرس و 
حضــور  حــق  ن  کث�ی االنتشــار-تعی�ی روزنامــة  -انتخــاب  قانو�ن
ن پــاداش هیــات  مدیــره- اعضــای غــ�ی موظــف هیــات  مدیره-تعیــ�ی

سایر موارد.

| اخــبــار |

     

تقسیم سود 200 ریالی شرکت صنایع الستیکی سهند در سال 1397
گزارش خبرنگار عصراقتصاد از مجمع عمومی

دارندگان 80% درصد سهام شرکت صنایع الستیکی سهند )سهامی عام( ساعت 
در  شرکت  سالیانه  عادی  عمومی  مجمع   98/2/24 مورخ  سه شنبه   15:00
جهت رسیدگی به صورت های مالی و عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به 

97/12/29 تشکیل دادند.
به گزارش خبرنگار ما آقای ترحمی امیری بعنوان رئیس، آقایان فروزان فر و 
سلطانی به عنوان ناظرین و آقای مهندس رحمانی )مدیرعامل(  به عنوان دبیر 
استماع  از  پس  عمومی  مجمع  دادند.  تشکیل  را  عمومی  مجمع  رئیس  هیئت 
گزارش هیئت مدیره و اظهار نظر بازرسی قانونی به شرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:

1- صورت های مالی به شرح پیشنهادی هیئت مدیره تصویب گردید.
2- برای هر سهم مبلغ 200 ریال سود تخصیص یافت.

دنیای  روزنامه  و  قانونی  بازرس  بعنوان  داریاروش  حسابرسی  موسسه   -3
اقتصاد به عنوان روزنامه کثیراالنتشار شرکت در سال مالی جاری انتخاب شدند.

پیام هیأت مدیره
حمد و سپاس خداوند یکتا را که با عنایت الطاف بیکرانش در سال 1397 این 
توفیق را به ما عطا فرمود تا با تکیه بر عزم مدیران، کارشناسان، کارکنان و تأمین 
کنندگان بتوانیم در عرصه تولید خدمتگزار جامعه و سهامداران خود باشیم. ما 
ضمن تشکر و سپاس از کلیه عزیزانی که هیأت مدیره را در انجام مسئولیت های 
برنامه های هیأت  و  فعالیت  یک سال  گزارش  مفتخریم  اند،  داده  یاری  خویش 
این اساس  بر  نماییم. هدف اعضاء مدیره  را تقدیم سهامداران محترم  مدیره 

بوده که شرکت را بعنوان بنگاه اقتصادی معتبر در سطح ایران معرفی نموده تا 
توانسته در فضای رقابتی با محصوالت مشابه خارجی به جایگاه بایسته و شایسته 
در این صنعت برساند. در همین راستا اهم اقدامات انجام شده در سال 1397 

و برخی برنامه های شرکت در سال 1398 به شرح زیر است:
1- افزایش تولید و فروش به ویژه در گروه محصوالت تسمه نقاله

2- انعقاد قرارداد با معادن و شرکت های فوالدی جهت جایگزینی تسمه نقاله 
با محصوالت مشابه اروپایی

3- تولید تسمه نقاله با عرض 200 سانتی متر برای اولین بار در کشور
4- تولید تسمه نقاله فوق سنگین با ضخامت 30 میلی متر

5- کاهش قابل توجه دوره وصول مطالبات
به  محصوالت  مستقیم  فروش  جهت  مستمر  بازاریابی های  انجام   -6
تولیدکننده  شرکت های  و  معادن  قبیل  از  نقاله  تسمه  اصلی  مصرف کنندگان 

فوالد در کشور
7- تولید قطعات الستیکی مورد نیاز در تونل ها )گسکت(

8- کاهش برگشت از فروش و شکایات مشتریان
9- پیگیری جهت اخذ گواهینامه استاندارد ایزو 17025 

10- تولید اولین محموله کامپاند صادراتی
ساختمان  پایپینگ  سیستم  اجرای  و  تاسیساتی  جامع  طرح  در  بازنگری   -11
و  تولید  میزان  افزایش  لیتری،   270 میکسر  نصب  همچنین  و  خمیرسازی 
فروش، ورود به بازارهای جهانی جهت صادرات محصوالت، افزایش سهم بازار 

شرکت در خصوص تسمه نقاله و اخذ نمایندگی فروش تسمه نقاله سیمی از 
برای  تالش  نهایت  در  و  کشور  در  آن  فروش  و  اروپایی  معتبر  تولیدکنندگان 

تولید تسمه نقاله سیمی در سال 98.
تالش  منان،  ایزد  از  استعانت  با  جاری  سال  در  که  دارد  آرزو  مدیره  هیأت 
منافع  و  شرکت  منابع  از  صیانت  در  بتواند  سهامداران  اعتماد  و  کارکنان 
سهامداران، گامهای موثری بر دارد. آنچه توانستیم لطف خدا بوده است و آنچه 

پیش روز داریم با امید به عنایت او خواهد بود.
تاریخچه

شرکت صنایع الستیکی سهند )سهامی عام( در تاریخ 18 آذر ماه 1338 
طی  و  تأسیس  محدود  مسئولیت  با  شهوند  صنعتی  شرکت  عنوان  تحت 
ثبت  به  تهران  صنعتی  مالیات  و  شرکت ها  ثبت  اداره  در  شماره 7019 
رسیده و در تاریخ سوم شهریور ماه 1361 به شرکت تولیدی کفپوش و 
قطعات الستیکی ایران و در اسفند ماه 1364 به شرکت صنایع الستیکی 
به  ماه 1370  آبان  تاریخ 12  و در  نام داد  تغییر  سهند )سهامی خاص( 
سهامی عام تبدیل و در آذرماه همان سال درسازمان بورس اوراق بهادار 

تهران پذیرفته شده و سهام آن مورد معامله قرار گرفت.
کیلومتر   1392 سال  پایان  تا  تأسیس  ابتدای  از  شرکت  فعالیت  محل   
8 جاده مخصوص کرج بوده و پس از آن به استان البرز شهرک صنعتی 
بلوار دکتر حسابی غربی خیابان سوسن دوم خیابان سنل یکم  اشتهارد 

انتقال یافت.

سمت نماینده اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

رئیس هیأت مدیره نیما مومنی زاده شرکت سرمایه گذاری هامون کیش )سهامی خاص(

مدیرعامل و نائب رئیس 
هیأت مدیره داود رحمانی

شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی 
)سهامی خاص(

عضو موظف هیأت مدیره محمد نیکو بخت شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی )سهامی عام(

عضو هیأت مدیره ابوالفضل شهرامی شرکت کربن ایران )سهامی عام(

شرکت گسترش تجارت هامون )سهامی خاص(

اعضای هیأت مدیره

تعداد سهام اسامی سهامداران ردیف

141.807.060 شرکت کربن ایران 1

44.366.250 شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی 2
26.385.250 شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی 3

63.678.428 شرکت گسترش تجارت هامون 4

1.000 شرکت سرمایه گذاری هامون کیش 5

73.762.012 سایر سهامداران 6

350.000.000 سایر سهامداران حقوقی و حقیقی 8

100 جمع

سهامداران شرکت در پایان سال منتهی به 1397/12/29

دارایی ها 

دارایی های جاری:

موجودی نقد

سرمایه گذاری های کوتاه مدت

دریافتنی های تجاری و غیرتجاری

موجودی مواد و کاال

پیش پرداخت ها

جمع دارایی های جاری 

دارایی های غیرجاری:

دریافتنی های بلند مدت

سرمایه گذاری های بلند مدت

دارایی های نامشهود

دارایی های ثابت مشهود

سایر دارایی ها

جمع دارایی های غیرجاری

جمع دارایی ها

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

بدهیهای جاری:

پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

مالیات پرداختنی

سود سهام پرداختنی

تسهیالت مالی

پیش دریافت ها

جمع بدهی های جاری

بدهی های غیرجاری:

ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

جمع بدهی های غیرجاری

جمع بدهی ها

حقوق صاحبان سهام:

سرمایه )350 میلیون سهم 1000 

ریالی تمام پرداخت شده(

اندوخته قانونی

سود  انباشته

جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

 

 1397/12/29
میلیون ریال

34.426

9.358

150.291

319.346

92.297

605.718

7.263

101.981

2.121

304.984

11.317

427.666

1.033.384

 

 1397/12/29
میلیون ریال

174.396

0

158.379

25.793

80.726

439.294

9.016

9.016

448.310

350.000

20.417

214.657

585.074

1.033.384

 

 1396/12/29
میلیون ریال

174.137

0

206.840

10.000

1.725

392.702

6.451

6.451

399.153

350.000

16.575

155.663

522.238

921.391

 

 1396/12/29
میلیون ریال

2.639

6.754

154.727

325.065

14.701

503.886

1.048

99.868

2.321

309.753

4.515

417.505

921.391

شرکت صنایع الستیکی سهند )سهامی عام( 
ترازنامه در تاریخ 29 اسفند 1397

در مجمع عمومی عادی سالیانه اعالم شد

سال 1397 

میلیون ریال

)60.184(

)27.137(

)4.544(

6.409

163.651

)7.988(

155.663

)14.000(

)3.842(

میلیون ریال

574.445

)412.153(

162.292

)87.321(

74.971

1.865

76.836

0

76.836

214

6

220

76.836

141.663

218.499

)3.842(

214.657

گردش حساب سود انباشته

سال 1396

میلیون ریال

208.181

)137.128(

71.053

)34.253(

)28.099(

)62.352(

8.701

)2.711(

6.084

3.373

12.074

0

12.074

25

9

34

12.074

194.731

)8.194(

186.537

)42.000(

144.537

156.611

)948(

)948(

155.663

شرکت صنایع الستیکی سهند )سهامی عام( 
صورت سود و زیان سال منتهی به 1397/12/29

درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سود ناخالص

هزینه های فروش، اداری و عمومی

سایر اقالم عملیاتی

سود عملیاتی

هزینه های مالی

سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی

سود قبل از مالیات

مالیات بردرآمد

سود خالص

سود پایه هر سهم )ریال(:

عملیاتی

غیر عملیاتی

سود پایه هر سهم

سود خالص

سود انباشته در ابتدای سال

تعدیالت سنواتی

سود انباشته در ابتدای سال - تعدیل شده

سود سهام مصوب

سود قابل تخصیص

اندوخته قانونی

سود انباشته پایان سال

شــاخص کل در بــازار بــورس روز گذشــته 
ایــن  نهایــت  افــت داشــت کــه در  ۸۵۴ واحــد 
واحــد   ۳۱۴ و  هــزار   ۲۱۴ رقــم  بــه  شــاخص 

رسید.
بــه گــزارش ایرنــا، در معامــات روز گذشــته 
تقــدم  حــق  ســهم،  میلیــون  و 400  میلیــارد  دو 
هــزار و 217  بــه ارزش هشــت  بهــادار  اوراق  و 
میلیــارد ریــال در 228 هــزار نوبــت داد و ســتد 

شد.
ن شــاخص کل )هــم وزن( بــا 312  همچنــ�ی
و  واحــد   443 و  هــزار   48 بــه  افزایــش  واحــد 
واحــد   216 بــا  وزن(  )هــم  قیمــت  شــاخص 

افزایش به 33 هزار و 523 واحد رسیدند.
ن با یک هزار و 445  شاخص آزاد شناور ن�ی
واحــد کاهــش بــه رقــم 241 هــزار و 180 واحــد 
رسید، شاخص بازار اول یک هزار و 197 واحد 
کاهش و شاخص بازار دوم 952 واحد افزایش 

داشت.
ارتباطــات  کــت  تمــایم نمادهــا، �ش ن  بــ�ی در 
صنایــع  و  واحــد   133 بــا  )همــراه(  ایــران  ســیار 
وشــییم خلیــج فــارس )فــارس( بــا 112 واحــد  پ�ق
ین تاث�ی مثبت را بر شاخص کل داشتند. بیش�ق

بندرعبــاس  نفــت  پاالیــش  مقابــل  در 
نفــت  پاالیــش  واحــد،   223 بــا  )شــبندر( 
پاالیــش  واحــد،   150 بــا  )شــپنا(  اصفهــان 
بانــک  واحــد،   141 بــا  ان(  )شــ�ق تهــران  نفــت 
وشــییم  پ�ق و  واحــد   131 بــا  )وبملــت(  ملــت 
جملــه  از  واحــد   123 بــا  )پــارس(  پــارس 

بــورس  شــاخص  افــت  بودنــد کــه  گروه هــا�ی 
را رقــم زدند.

روز  نمادهــای  ن  بــ�ی در  اســت،  گفتــین 
ملــت،  بانــک  تجــارت،  بانــک  نمــاد  گذشــته 
و  لولــه  ترانســفو،  ایــران  خــودرو،  ایــران  ســایپا، 
ن ســازی ایــران و �مایــه گــذاری خــوارزیم  ماش�ی

در گروه نمادهای پربیننده قرار داشتند.
روز  معامــات  در  خودرو�ی هــا  گــروه 
ن برتریــن گروه هــای صنعــت  گذشــته صدرنشــ�ی
شــد و در ایــن گــروه 478 میلیــون و 486 هــزار 
 460 و  میلیــارد   884 ارزش  بــه  ســهم  برگــه 

میلیون ریال داد و ستد شد.
آخرین وضعیت شاخص فرابورس

ن روز گذشــته کم�ق از  شــاخص فرابورس ن�ی
یــک واحــد افــت داشــت و بــر روی کانــال 2 هزار 

و 671 واحد ثابت ماند.
در ایــن بــازار یــک میلیــارد و 352 میلیــون 
برگــه ســهم بــه ارزش بیــش از پنــج هــزار و 899 

میلیارد ریال داد و ستد شد.
نمــاد هلدینــگ صنایــع معــد�ن خاورمیانــه 
وشــییم مــارون )مــارون( و فــوالد  )میدکــو(، پ�ق
ین تاثــ�ی مثبــت  هرمــزگان جنــوب )هرمــز( بیشــ�ق

را بر شاخص این بازار داشتند.
دماونــد  بــرق  وی  نــ�ی تولیــد  مقابــل  در 
وشــییم زاگــرس )زاگــرس(، ســهایم  )دماونــد(، پ�ق
ایرانــول  نفــت  و  )ذوب(  اصفهــان  آهــن  ذوب 
شــاخص  ایــن  بیشــ�ق  رشــد  از  مانــع  انــول(  )�ش

شدند.

معتقــد  ایــران  کاالی  بــورس  عامــل  مدیــر 
 به بخش های 

گ
اســت، ورود حجم باالی نقدین�

مختلف اقتصاد مانند سیل روا�ن است که همه 
ن  ن را در مس�ی خودش نابود یم کند؛ در این ب�ی چ�ی
ما در بورس کاال این رســالت را داریم که با فعال 
 به 

گ
کــردن بازارهــای مــایل، جلــوی هجــوم نقدین�

یم. بازارهای واقیع را بگ�ی
کــت  �ش عامــل  مدیــر  نــژاد،  ســلطا�ن  حامــد 
گــزاری صــدا  بــا خ�ب ایــران در گفتگــو  بــورس کاالی 
و ســیما اعــام کــرد: راه انــدازی بازارهــای کاال�ی بــه 
 را به سمت 

گ
ده یم تواند نقدین� صورت گوایه س�پ

بازارهــای مــایل هدایــت کنــد و فعــاالن صنعــت طا 
ده  هــم یم تواننــد پــس از راه انــدازی بازار گوایه ســ�پ
آینــده  قیمت هــای  از  بــرآوردی  شــده،  طــای آب 

طا داشته باشند.

بــازار،  ایــن  انــدازی  راه  بــا  داد:  ادامــه  وی 
اســتاندارد ســازی طــای آب شــده و شــمش هــم 
ریســک  درســت  عیارســن�ب  بــا  و  یم شــود  انجــام 

خریداران هم کاهش پیدا یم کند .
مدیرعامــل بــورس کاالی ایــران افــزود: نهــاد 
سیاســتگذار هــم یم توانــد بــه ایــن بــازار وارد شــود 
و بــا اهرم هــای عرضــه و تقاضــا قیمــت گــذاری را 

انجــام دهد .
امکان ورود خودرو به بورس کاال به دلیل 

تالطمات وجود ندارد
وی در خصــوص ورود خــودرو بــه بــورس کاال 
گفــت: تاطمــات ایــن بــازار باعــث شــده نتوانیم به 

سمت بازار خودرو برویم.
در  خــودرو  بــازار  داد:  ادامــه  نــژاد  ســلطا�ن 
حــال حــا�ن کمیــا�ب عرضــه دارد، زیــرا منابع مایل به 

ســمت ایــن بــازار رفتــه اســت و در صــور�ق یم توانــد 
دوبــاره در بــورس کاال عرضــه شــود کــه خــودرو در 

یک نظام رقابیق در بازار عرضه شود.
کت های خودرو  وی گفت: به طور سنیق �ش
نیــاز خــود را در سیســتم  فــوالد مــورد  ســازی ورق 
دریافــت  بلندمــدت  قراردادهــای  قالــب  در  بــورس 
اتفــاق  ایــن  کــه  اســت  مــد�ق  االن  امــا  یم کردنــد، 

نیم افتد.
شکر در حوزه کشاورزی قیمت گذاری یم شود

و  شــکر  گفــت:  کاال  بــورس  عامــل  مدیــر 
سیاســتگذاران  جانــب  از  محصــوالت کشــاورزی 
ایــن حــوزه قیمــت گذاری و عرضه یم شــود و بورس 
کاال در ایــن خصــوص دخالــیق نداشــته اســت و در 
بــورس کاال عرضــه  در  ایــن محصــول  صــور�ق کــه 
شود، ممکن است خود تولید کننده اصیل یا وارد 

کننــده محصــول بــا قیمــت باالتــری محصــول خــود 
را بفروشــد و ســود آن بــه جیــب خــود تولیــد کننــده 
یم رود نــه ایــن کــه ســود آن بــه دســت عــده ای دالل 

برسد.
معامله هزار و ۳۰۰ تن زعفران در بازار آ�ت

ادامــه  در  ایــران  کاالی  بــورس  مدیرعامــل 
گفــت: بــازار زعفــران بــازار پررونــ�ق بــا حضــور همــه 
فعــاالن ایــن بــازار اعــم از صادر کننده، تولید کننده 
و افــرادی اســت کــه انبــارداری یم کننــد و ارزش ایــن 

بازار به رقم های قابل توجی رسیده است.
ســلطا�ن نــژاد خاطــر نشــان کــرد: بخــش قابــل 
در  زعفــران  فروشــندگان  و  از کشــاورزان  توجــی 
بــازار بــورس حضــور دارنــد، امــا همه کشــاورزان هم 
ایــط برای حضــور همه آن ها  حضــور ندارنــد کــه �ش

مهیاست.

در حرکت اصالیح روز گذشته بازار �مایه؛

شاخص کل بورس ۸۵۴ واحد کاهش یافت

مدیرعامل بورس کاالی ایران مطرح کرد

 به سمت بازارهای مایل
گ

ورت هدایت سیل نقدین� �ن

ن شســتا، حــاج نائب  بــه گــزارش روابــط عمــویم ســیمان تامــ�ی
مدیر عامل سیمان بهبهان در حاشیه مجمع عمویم سالیانه این 
کــت بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت: ۵۶۰ هــزار تن تولید ســیمان و  �ش

۷۹۰ هزارتن تولید کلینکر برای سال ۹۸ پیش بی�ن کرده ایم.
کت عنوان کرد: در سال  او با اشاره به حجم صادرات این �ش
گذشــته موفــق بــه صــادرات 18900 تــن ســیمان فلــه از بندرامــام 

خمیین و 188567تن کلینکر شدیم.
مدیرعامل سیمان بهبهان در مجمیع که با حضور بیش از79 
درصــد ســهامداران برگــزار شــد، افــزود: ســال گذشــته 565 هــزار تــن 
تولیــد ســیمان و 781 هزارتــن تولیــد کلینکــر داشــته ایــم کــه از برنامــه 
ن نســبت بــه  پیــش بیــین شــده جلوتــر اســت و ســود محقــق شــده نــ�ی
بودجه مصوب اولیه سال 86/2 برابر  است. او با تاکید بر  رعایت 

کــت  هــم گفــت در ایــن راســتا  مســائل زیســت محیــی از ســوی �ش
پــروژه  فیلــ�ق کیســه  جدیــد و حــذف مــازوت )جایگزیــین بــا گاز(  را در 
کت  دستور کار قرار دادیم که عاوه بر کاهش هزینه  تمام شده، �ش

را  از خطر جرائم زیست محیی دور کرده  است.
گفتین اســت بر اســاس مصوبات مجمع،  ســود تقســیم شــده 

ن سهامداران مبلغ 5900 ریال اعام شد. ب�ی

ورت نوسازی �ن
 در »سبهان«


