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روزنامه عصر اقتصاد

اخبار شرکتها و تشکل ها
rezaeinajad@asre-eghtesad.ir

مسئول صفحه: اکرم رضایی نژاد
 برگزاری مجمع عمویم 

قاسم ایران
ســاالنه  عــادی  عمــویم  مجمــع   
مــورخ  یکشــنبه  روز   09:00 ســاعت  کــت  �ش ایــن 
صنعــیت  کــت  �ش ورزشــگاه  1398/03/12درمحــل 
پــارس مینــو )ســهایم عــام( بــه آدرس تهــران ، کیلوم�ت 

10 جاده مخصوص کرج برگزار یم شود. 
دســتور جلســه بــه شــرح ذیــل اســت: اســتماع گــزارش 
- تصویــب صورت هــای مــایل  هیــات  مدیــره و بــازرس قانــو�ن
انتخــاب   1397/12/29 بــه  منتــی  مــایل  )دوره(  ســال 
-انتخاب روزنامة کث�ی االنتشــار- حســابرس و بازرس قانو�ن
غــ�ی موظــف هیــات  مدیــره- اعضــای  ن حــق حضــور  تعیــ�ی

ن پاداش هیات  مدیره-سایر موارد. تعی�ی

برگزاری مجمع عمویم 
ارتباطات سیار ایران

ســاالنه  عــادی  عمــویم  مجمــع   
مــورخ  یکشــنبه  روز   09:00 ســاعت  کــت  �ش ایــن 
غرب-بلــوار  تهران-شــهرک  1398/03/12درمحــل 
دادمان-پژوهشــکده  شــهید  بلــوار  فرحزادی-انتهــای 

و-سالن خلیج فارس برگزار یم شود.  ن�ی
دســتور جلســه بــه شــرح ذیــل اســت: اســتماع گــزارش 
- تصویــب صورت هــای مــایل  هیــات  مدیــره و بــازرس قانــو�ن
انتخــاب   1397/12/29 بــه  منتــی  مــایل  )دوره(  ســال 
-انتخاب روزنامة کث�ی االنتشــار- حســابرس و بازرس قانو�ن
غــ�ی موظــف هیــات  مدیــره- اعضــای  ن حــق حضــور  تعیــ�ی

ن پاداش هیات  مدیره-سایر موارد. تعی�ی

برگزاری مجمع عمویم افرانت
ســاالنه  عــادی  عمــویم  مجمــع   
مــورخ  یکشــنبه  روز   09:00 ســاعت  کــت  �ش ایــن 
واقــع  قنــدی  شــهید  ســالن  1398/03/12درمحــل 
در خیابــان شــریعیت باالتــر از چهــارراه قــر ورودی 
شــماره 1 وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار 

یم شود. 
دســتور جلســه بــه شــرح ذیــل اســت: اســتماع گــزارش 
صورت هــای  تصویــب   - قانــو�ن بــازرس  و  مدیــره  هیــات  
مــایل ســال )دوره( مــایل منتــی بــه 1397/12/29انتخــاب 
-انتخاب روزنامة کث�ی االنتشــار- حســابرس و بازرس قانو�ن
غــ�ی موظــف هیــات  مدیــره- اعضــای  ن حــق حضــور  تعیــ�ی

ن پاداش هیات  مدیره-سایر موارد. تعی�ی

 برگزاری مجمع عمویم
ن سازی ایران   لوله و ماش�ی

ســاالنه  عــادی  عمــویم  مجمــع   
مــورخ  یکشــنبه  روز   14:30 ســاعت  کــت  �ش ایــن 
1398/03/12درمحل تهران - ضلع غر�ب استادیوم 

آزادی - هتل المپیک برگزار یم شود. 
دســتور جلســه بــه شــرح ذیــل اســت: اســتماع گــزارش 
- تصویــب صورت هــای مــایل  هیــات  مدیــره و بــازرس قانــو�ن
انتخــاب   1397/12/29 بــه  منتــی  مــایل  )دوره(  ســال 
-انتخاب روزنامة کث�ی االنتشــار- حســابرس و بازرس قانو�ن
غــ�ی موظــف هیــات  مدیــره- اعضــای  ن حــق حضــور  تعیــ�ی

ن پاداش هیات  مدیره-سایر موارد. تعی�ی

 برگزاری مجمع عمویم
 داروسازی زهراوی

کــت  ایــن �ش عــادی ســاالنه   مجمــع عمــویم 
مــورخ 1398/03/12درمحــل  یکشــنبه  ســاعت 10:00 روز 
 و ورز�ش تــالش واقــع در خیابــان ولیعر - 

گ
مجموعــه فرهنــی

نرسیده به چهارراه شهید چمران )پارک وی( برگزار یم شود. 
اســتماع گــزارش هیــات   بــه شــرح ذیــل اســت:  دســتور جلســه 
)دوره(  ســال  مــایل  - تصویــب صورت هــای  قانــو�ن بــازرس  و  مدیــره 
- مایل منتی به 1397/12/29 انتخاب حســابرس و بازرس قانو�ن

غــ�ی  اعضــای  حضــور  حــق  ن  روزنامــة کث�ی االنتشــار-تعی�ی انتخــاب 
ن پاداش هیات  مدیره-سایر موارد. موظف هیات  مدیره-تعی�ی

 برگزاری مجمع عمویم
 داروسازی جابر بن حیان 

کــت    مجمــع عمــویم عــادی ســاالنه ایــن �ش
مــورخ1398/03/12 درمحــل  یکشــنبه  ســاعت 14:00 روز 
برگــزار  مخصــوص کــرج  جــاده   5 در کیلومــ�ت  واقــع  کــت  �ش

یم شود. 
اســتماع گــزارش هیــات   بــه شــرح ذیــل اســت:  دســتور جلســه 
)دوره(  ســال  مــایل  - تصویــب صورت هــای  قانــو�ن بــازرس  و  مدیــره 
- مایل منتی به 1397/12/29 انتخاب حســابرس و بازرس قانو�ن

غــ�ی  اعضــای  حضــور  حــق  ن  روزنامــة کث�ی االنتشــار-تعی�ی انتخــاب 
ن پاداش هیات  مدیره-سایر موارد. موظف هیات  مدیره-تعی�ی

برگزاری مجمع عمویم بیمه پارسیان
کــت  ایــن �ش عــادی ســاالنه   مجمــع عمــویم 
مــورخ1398/03/12 درمحــل  یکشــنبه  ســاعت 09:00 روز 
ســالن همایش هــای نیایــش واقــع در تهــران ، ســعادت آبــاد ، 

میدان کاج ، خیابان نهم ، پالک 14 برگزار یم شود. 
اســتماع گــزارش هیــات   بــه شــرح ذیــل اســت:  دســتور جلســه 
)دوره(  ســال  مــایل  - تصویــب صورت هــای  قانــو�ن بــازرس  و  مدیــره 
- مایل منتی به 1397/12/29 انتخاب حســابرس و بازرس قانو�ن

غــ�ی  اعضــای  حضــور  حــق  ن  روزنامــة کث�ی االنتشــار-تعی�ی انتخــاب 
ن پاداش هیات  مدیره-سایر موارد. موظف هیات  مدیره-تعی�ی

 برگزاری مجمع عمویم 
ینگ ایرانیان  ن ل�ی

کــت  ایــن �ش عــادی ســاالنه   مجمــع عمــویم 
ســاعت 10:00 روز یکشــنبه مــورخ 1398/03/12 درمحــل 
تهــران - کیلومــ�ت 10 جــاده مخصــوص کــرج - ســالن همایــش 

کت صنعیت محورسازان ایران خودرو برگزار یم شود.  �ش
اســتماع گــزارش هیــات   بــه شــرح ذیــل اســت:  دســتور جلســه 
)دوره(  ســال  مــایل  - تصویــب صورت هــای  قانــو�ن بــازرس  و  مدیــره 
- مایل منتی به 12/29/ 1397انتخاب حســابرس و بازرس قانو�ن

غــ�ی  اعضــای  حضــور  حــق  ن  روزنامــة کث�ی االنتشــار-تعی�ی انتخــاب 
ن پاداش هیات  مدیره-سایر موارد. موظف هیات  مدیره-تعی�ی

| مجامعی که امروز برگزار می شود |

اعالمیۀ پـذیره  نویسی سهـام شـرکت کی بی سی )سهـامی عام(
ثبت شـده به شمـارۀ 4345 و شنـاسه ملی 10861220664

بهادار  اوراق  و  بورس  1397/9/27سازمان  مورخ   974/483993-065 شمارة  مجوز  1397/10/10و  فوق العاده  عمومی  مجمع  مصوبۀ  به  استناد  می ر ساند  به اطالع 
مقرر گردید سرمایۀ شرکت از مبلغ 240 میلیارد ریال به مبلغ 290 میلیارد ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد 
به  منظور تحقق  از حق تقدم مذکور و  انقضای مهلت استفاده  به  با عنایت  از سهام جدید توسط سهامداران شرکت پذیره نویسی گردیده است.  49،705،115 سهم 
افزایش سرمایه، تعداد 294،885 سهم 000ر1 ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت به مجوز شمارة 139830400901021492 مورخ 

1398/3/05 ادارة ثبت شرکتها به شرح زیر عرضه می گردد :
1(موضوعفعالیتشرکت: انجام معامالت بازرگانی اعم از واردات، صادرات، خرید، فروش و توزیع کلیه کاالها و محصوالت مجاز از جمله انواع دارو بصورت داروی آماده 
مصرف ، نیمه آماده ، مواد اولیه و بالک دارو، انواع داروهای دامی و مکمل ها و غذای دامی، تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، ارتوپدی و بیمارستانی و اجزا 
و قطعات آنها، مکملهای غذایی و دارویی و افزودنیهای خوراکی و دارویی، فرآورده های غذایی و خوراکیها بصورت محصول آماده، نیمه آماده و یا مواد اولیه، نوشابه  ها 
و آشامیدنیها بصورت آماده مصرف فله، بسته بندی شده و یا مواد اولیه، فرآورده های طبیعی، سنتی و بیولوژیک بصورت آماده مصرف، نیمه آماده و یا مواد اولیه ، شیر 
خشک و غذای کودک بصورت آماده، بالک و یا مواد اولیه آن، محصوالت آرایشی و بهداشتی، پاک کننده ها بصورت آماده مصرف، بالک و یا مواداولیه، همچنین کلیه 
فعالیتهای مجاز در زمینه ساخت دارو، بسته بندی اقالم بالک دارویی و کلیه اقالم مرتبط با موضوع فعالیت، تاسیس کارخانه و نظیر آن و هر قسم معامالت مجاز ، 
تاسیس شرکت، سرمایه گذاری و مشارکت در شرکتهای دیگر و خرید سهام آنها و هر نوع سهام و اوراق بهادار دیگر، سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیتهای تولیدی 
و بازرگانی و خدماتی و مالی و مدیریتی، اخذ و اعطای نمایندگی، مشارکت در عقود اسالمی و هرگونه امور بازرگانی مجاز مربوط به موضوع شرکت درصورت لزوم پس 

از اخذ مجوزهای الزم.
تلفن:   1516914615 پستی:  کد   4 طبقه  پالک5،  آویز،  مزدا،کوچه  اهورا  خیابان  گاندی،  خیابان  تهران،  کدپستی:  و نشانیشعبشرکت و اصلی مرکز 2(

3-88201940  نمابر : 88792296، شرکت فاقد شعبه میباشد.
3(سرمایۀفعلیشرکت: 240،000،000،000 ریال،

4(موضوعافزایشسرمایه: اصالح ساختار مالی و تامین سرمایه در گردش 
5(محلافزایشسرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

6(مبلغافزایشسرمایه: 50،000،000،000 ریال،
7(مبلغسرمایهپسازافزایش: 290،000،000،000ریال،

8(مدتشرکت: نامحدود
9(نوعسهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.

10(ارزشاسمیهرسهم: 000ر1 ریال،
11(مبلغمشارکتشدهتوسطسهامدارانشرکت:49،705،115،000 ریال،

12(تعدادسهامقابلعرضهبهعموم: 294،885 سهم،
13(مشخصاتاعضایهیئتمدیرهومدیرعاملشرکت: 

شمارة ثبت اشخاص حقیقی یا حقوقی
اشخاص حقوقی

شناسۀ ملی
سمت به طور کاملکد ملیشماره شناسنامهنام پدرنماینده اشخاص حقوقی

شرکت داروسازی سبحان 
رییس هیئت مدیره 1-564979-167325نعمت الهداریوش افشار19309010102350203آنکولوژی )سهامی عام(

غیرموظف

نایب رئیس هیات مدیره 624569166539محمداحمد شیبانی4910861412626شرکت البرز دارو  )سهامی عام(
غیرموظف

شرکت گروه  سرمایه گذاری البرز 
سیدعلی 1116810100443908)سهامی عام(

عضو هیئت مدیره غیرموظف6-348561-8310007سیدمحمدمیرمحمدی

عضو هیئت مدیره  61200082660255برزوفرشید مرادی2567310100711350گروه دارویی سبحان )سهامی عام(
غیرموظف

 مدیر عامل 2-420682-416259سید عباسسید رضا صالح19843310102402553شرکت سبحان دارو )سهامی عام(
و عضو هیئت مدیره 

شرکت فاقد عضو علی البدل می باشد .
14(شرایطحضوروحقرأیصاحبانسهامدرمجامععمومی: درکلیۀ مجامع عمومي، صاحبان سهام می تواند شخصاً، یا وکیل یا قائم مقام قانوني اشخاص 
حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، براي هریک 

سهم فقط یک رأي خواهد داشت.
15(مقرراتاساسنامهراجعبهتقسیمسود،تشکیلاندوختهوتقسیمداراییبعدازتصفیه:تقسیم سود براساس ماده 90 اصالحیه قانون تجارت و پس از 
تصویب در مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام پرداخت می گردد . براساس ماده 51 اساسنامه وضع اندوختۀ قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت 

انجام می شود . به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته  شود. براساس ماده 
53 هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة 52 منحل گردد، تصفیۀ امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد.

16(تعدادوامتیازاتسهامممتازشرکت: شرکت فاقد سهام ممتاز است.
17(مبلغوتعداداوراقمشارکتقابلتبدیلبهسهم: شرکت فاقد هر گونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام است.

18(مبلغبازپرداختنشدۀاوراقمشارکت: شرکت فاقد هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت است.
19(مبلغدیونشرکتوهمچنینمبلغدیوناشخاصثالثکهتوسطشرکتتضمینشدهاست: مطابق با صورت های مالی حسابرسی شدة 1397/6/31 
به همراه  احتمالی  فاقد بدهی های  ریال می باشد. همچنین شرکت  با 985،831 و 3،694 میلیون  برابر  ترتیب  به  بلند مدت شرکت  و  مجموع بدهی های کوتاه مدت 

تضمین های اعطایی در خصوص بدهی های اشخاص ثالث می باشد.
20(مدتپذیرهنویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/03/13 آغاز و تا پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 1398/03/27 به  مدت 15 

روز ادامه خواهد داشت. 
تذکر: چنانچه سقف سرمایۀ تعیین شده قبل از انقضای مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد ، عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد.

21(حداقلوحداکثرسهامیکههنگامپذیرهنویسیبایدتعهدشود: حداقل یک سهم و حداکثر 294،885سهم
22(مشخصاتمتعهدپذیرهنویسیومیزانتعهداتآن:

موضوع فعالیت میزان تعهدات شخصیت حقوقی نام متعهد

هلدینگ داروئی و سرمایه گذاری خرید کل حق تقدم استفاده نشده سهامی عام  شرکت گروه داروئی سبحان

ناشر در آن منتشر می شود روزنامۀ اطالعات می باشد. همچنین اعالمیۀ مذکور در  23(روزنامۀکثیراالنتشار: روزنامۀ کثیراالنتشاری که اطالعیه ها و آگهی های 
روزنامه های ابرار اقتصادی و عصر اقتصاد ) بر اساس مفاد مادة 177 الیحۀ اصالحی قسمتی از قانون تجارت( نیز منتشر می گردد.

24(چگونگیپذیرهنویسی: با توجه به ثبت شرکت کی بی سی )سهامی عام( نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماماً از طریق شبکه 
کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان پذیره نویسی می توانند در مهلت تعیین شده برای پذیره نویسی با مراجعه به شرکت های کارگزاری عضو فرابورس ایران نسبت به 
ارائه تقاضای سفارش خرید اقدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می بایست عالوه بر مبلغ پرداختي بابت حق تقدم، مبلغ اسمی هر سهم را نیز به کارگزار مربوطه 
بپردازند. وجوه متعلق به پذیره نویسانی که سهامی به ایشان تخصیص داده نشود، حداکثر ظرف مدت 3 روز کاری از تاریخ صدور مجوز استفاده از موجودی حساب 

بانکی به آنان مسترد خواهد شد.
25(مشخصاتحساببانکیناشر: مبالغ دریافتی توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد:

حساب شمارة 6-8812-810 به  نام شرکت کی بی سی )سهامی عام(، نزد بانک پارسیان شعبۀ حافظ کد شعبه 1039/5
26(کلیۀاطالعاتومدارکمربوطبهشرکتشامل: اساسنامه، طرح اعالمیۀ پذیره نویسی و آخرین صورت های مالی به ادارة ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران تسلیم شده  است. همچنین گزارش توجیهی هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، گزارش بازرس قانونی و بیانیۀ ثبت سهام در دست انتشار در سایت اینترنتی 

شرکت به آدرس www.kbcco.com و سایت رسمی ناشران اوراق بهادار به آدرس www.Codal.ir  در دسترس عالقه مندان می باشد.
27(مشخصاتسهامداران)باالی10درصد(: 

درصد مالکیت تعداد سهام نوع شخصیت حقوقی نام سهامدار

77/3 185،506،110 سهامی عام  شرکت گروه داروئی سبحان

28(نحوۀعملدرصورتعدمتکمیلپذیرهنویسیسهامشرکت: شرکت گروه داروئی سبحان )سهامی عام( متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل سهام باقی 
مانده حداکثر ظرف مدت 5 روز پایانی عرضۀ عمومی اقدام نماید.

نکاتمهم:
 مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیۀ پذیره نویسی بر عهدة ناشر است.

 ناشر، شرکت تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف 
و یا به دلیل ارائۀ اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضۀ اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر گردیده اند.

 ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، به منظور حصول اطمینان از رعایت مقررات قانونی و مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار و شفافیت اطالعاتی 
بوده و به منزلۀ تأیید مزایا، تضمین سودآوری و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.

 پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.
تهران - ابتدای خیابان مالصدرا - شمارة 13 سازمان بورس و اوراق بهادار - ادارة نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای 

هیئتمدیرۀشرکتکیبیسی)سهامیعام(

مسعود وطنخواه

ن  اولــ�ی بهــادار  اوراق  بــورس   
روز هفتــه جــاری در حــایل آغــاز کــرد کــه هفتــه 
قبــل را بــا رشــد 4.33 درصــدی و رســیدن بــه 
داده  پایــان  واحــد   477 و  هــزار   224 رکــورد 
معامــالت  تبدیــل  احتمــال  بنابرایــن  بــود؛ 
هیجــا�ن هفتــه گذشــته دور از ذهــن نبــود کــه 
آغــاز معامــالت روز گذشــته بــا ســقوط 3140 

واحدی، این احتمال را حتیم کرد.
بــا تخلیــه هیجانــات معامــا�ت هفتــه  امــا 
مجــددًا  دقیقــه،   50 و   9 ســاعت  از  گذشــته 
خــود  بــه  صعــودی  رونــد  بــورس  شــاخص 
معامــات  پایــان  تــا  کــه  ای  بــه گونــه  گرفــت 
روز گذشــته، شــاخص کل بــورس رشــد 1042 
واحدی را تجربه کرد و با س�ی صعودی به کار 

خــود پایان داد.
عــدم تفکیــک منحــین نــزویل یــک ســاعت 
آن،  از  بعــد  صعــودی  ســ�ی  بــا  معامــات  اول 
امــکان داوری دقیــق در مــورد رونــد قیمت هــای 
حــال  ن  عــ�ی در  امــا  ســازد؛  ناممکــن یم  را  ســهام 
ســ�ی نوســانات قیمت بعد از حدود ســاعت 10 

صبــح روز گذشــته، نویــد بــازار صعــودی را روز 
جاری یا حداقل در ساعات اولیه یم دهد.

عقب نشیین شاخص کل بورس 
شــاخص کل در بازار بورس روز گذشــته، 
دو هزار و 89 واحد افت داشــت و در نهایت 
ایــن شــاخص بــه رقــم 222 هــزار و 387 واحــد 

رسید.
بــه گــزارش ایرنــا، در معامــات روز گذشــته 
پنــج میلیــارد و 327 میلیــون ســهم، حــق تقدم و 
اوراق بهــادار بــه ارزش 13 هــزار و 10۶ میلیــارد 

ریال در 322 هزار نوبت داد و ستد شد.
ن شــاخص کل )هــم وزن( بــا 132  همچنــ�ی
و  واحــد   131 و  هــزار   51 بــه  کاهــش  واحــد 
شــاخص قیمــت )هــم وزن( بــا 91 واحــد کاهــش 

به 35 هزار و 301 واحد رسیدند.

ن با دو هزار و 821  شــاخص آزاد شــناور ن�ی
واحــد کاهــش بــه رقــم 251 هــزار و 3۶1 واحــد 
 947 و  هــزار  یــک  اول  بــازار  شــاخص  رســید، 
واحد و شاخص بازار دوم دو هزار و 2۶4 واحد 

کاهش داشتند.
تجــارت  بانــک  نمادهــا،  همــه  ن  بــ�ی در 
)وتجــارت( بــا 7۶ واحــد، ســایپا )خســاپا( بــا ۶0 
واحــد، بانــک صــادرات ایــران )وبصــادر( بــا 59 
ن )تیپیکــو(  واحــد و رسمایــه گــذاری دارو�ی تامــ�ی
ین تاثــ�ی  ن هــه نمادهــا بیشــ�ت بــا 28 واحــد در بــ�ی

مثبت را بر شاخص کل داشتند.
در مقابــل، فــوالد مبارکــه اصفهــان )فوالد( 
بــا 375 واحــد، مــیل صنایــع مس ایران )فمیل( با 
354 واحــد، معــد�ن و صنعــیت گل گهــر )کگل( 
ن  تامــ�ی وشــییم  پ�ت و گاز  نفــت  واحــد،   159 بــا 

)تاپیکــو( بــا 151 واحــد، گــروه مپنــا )رمپنــا( بــا 
یز( با 105  یز )ش�ب 122 واحد، پاالیش نفت ت�ب
ش نفــت و گاز پارســیان )پارســان(  واحــد و گســ�ت
بــا 9۶ واحــد از جملــه گروه هــا�ی بودنــد کــه افــت 

شاخص بورس را رقم زدند.
ن نمادهــای روز گذشــته نمــاد بانــک  در بــ�ی
خــودرو،  ایــران  ســایپا،  ملــت،  بانــک  تجــارت، 
ســیمان تهــران، مــیل صنایــع مــس ایــران و فــوالد 
مبارکه اصفهان 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 یــک میلیــارد و37۶ میلیــون 
برگه سهم به ارزش 2 هزار و 302 میلیارد ریال 

داد و ستد شد.

کت بوتان در سیالب های �ب سابقه و  �ش
ویرانگــر بهــاری کــه مردم چند اســتان کشــور را 
تحت تاث�ی قرار داد، هموطنان درگ�ی در سیل 

را فراموش نکرد و حایم آنها بود.
کــت بوتــان،  بــه گــزارش روابــط عمــویم رسش
 ،1398 بهــار  کننــده  غافلگــ�ی  ســیاب های 
نقــاط  در  ســنگیین  مــایل  و  جــا�ن  خســارات 
اســتان های  در  خصــوص  بــه  مختلــف کشــور 
و  ایــام  لرســتان،  فــارس،  مازنــدران،  گلســتان، 

کت بوتان همچون  خوزستان بر جای نهاد.  رسش
همیشــه، در راســتای مســئولیت های اجتمــایع 
خــود گام برداشــته ودرکنارســازمان های امــدادی 
و پویش های مردیم، کمک ها�ی به مردم مناطق 

سیل زده انجام داد. 
پرســنل  بوتان،شــامل  گــروه  همــکاران 
کــت، رسویــس کاران و نماینــدگان فــروش، بــا  رسش
تعــداد  نقــدی مجموعــا  جمــع آوری کمک هــای 
طبــق  کــه  را  آ�ب  کولرپرتابــل  دســتگاه   110

شــده،نیاز  انجــام  ســن�ب های  نیــاز  و  برریس هــا 
بــود،  شــده  داده  تشــخیص  مناطــق  آن  م  مــ�ب
آســیب دیده  مــردم  ن  بــ�ی در  و  خریــداری کــرده 

منطقه پلدخ�ت توزیــــع کردند.
کــت  انجــام شــده توســط رسش ازســایر کمک هــای 
ن یم توان به موارد  بوتــان بــه مناطــق ســیل زده نــ�ی

زیر اشاره کرد:
1-توزیــــــع رایــگان 17.490 عــدد ســیلندرگاز 11 
كیلــو�ی در شهرســتانهای پلدخــ�ت ، خــرم آبــاد ، 

معموالن و سایر نوایح سیلزده استان لرستان 
 11 ســیلندرگاز  عــدد   109 رایــگان  2-توزیــــــع 

كیلو�ی در شهرستان اندیمشك
ســیلندر گاز11  عــدد   550 رایــگان   3-توزیــــــع 
كیلــو�ی بــه ســازمانها ، نهادهــای كمــك رســان و 
کمپهــای ایجــاد شــده بــرای تهیــه و پخت غذا در 

استان خوزستان 
 11 ســیلندرگاز  گاز  عــدد   2.320 4-توزیــــــع 

كیلو�ی در نوایح سیلزده در خراسان جنو�ب

بعد از تخلیه هیجانات هفته گذشته؛بورس صعودی شد
| مجامعی که امروز برگزار می شود |

بوتان حایم روزهای سخت هموطنان سیل زده

 برگزاری مجمع عمویم
 کا�ش و �امیک الوند

کــت ســاعت  ایــن �ش عــادی ســاالنه   مجمــع عمــویم 
 

گ
10:00 روز یکشنبه مورخ1398/03/12درمحل مجتمع فرهنی

ورز�ش تــالش بــه نشــا�ن تهــران ،خیابــان ولیعر)عــج(، باالتــر از 
خیابان جام جم ، نرسیده به چهارراه پارک وی برگزار یم شود. 

دســتور جلســه بــه شــرح ذیــل اســت: اســتماع گــزارش هیــات  
- تصویــب صورت هــای مــایل ســال )دوره(  مدیــره و بــازرس قانــو�ن
بــازرس  و  حســابرس  انتخــاب   1397/12/29 بــه  منتــی  مــایل 
ن حــق حضــور اعضــای  -انتخــاب روزنامــة کث�ی االنتشــار-تعی�ی قانو�ن
ن پاداش هیات  مدیره-سایر موارد. غ�ی موظف هیات  مدیره-تعی�ی

برگزاری مجمع عمویم کارخانه های 
تولیدی و صنعیت ثابت خراسان

کــت  �ش ایــن  ســاالنه  عــادی  عمــویم  مجمــع   
ســاعت 17:00 روز یکشــنبه مورخ1398/03/12درمحــل تهــران 
ن  خیابان دک�ت شــریعیت نبش خیابان کالهدوز ســاختمان برج نگ�ی

قلهک طبقه پنجم واحد 51 برگزار یم شود. 
بــه شــرح ذیــل اســت: اســتماع گــزارش هیــات   دســتور جلســه 
مــایل ســال )دوره(  - تصویــب صورت هــای  قانــو�ن بــازرس  مدیــره و 
- مــایل منتــی بــه 1397/12/29انتخاب حســابرس و بازرس قانو�ن

غــ�ی  اعضــای  حضــور  حــق  ن  روزنامــة کث�ی االنتشــار-تعی�ی انتخــاب 
ن پاداش هیات  مدیره-سایر موارد. موظف هیات  مدیره-تعی�ی

 ، ن با حکم مدیر عامل سیمان تام�ی
سرپرست سیمان ساوه منصوب شد

کــت �مایــه گــذاری ســیمان  بــه گــزارش روابــط عمــویم �ش
ن شســتا، رضــا جمارانیــان در ایــن حکــم نوشــت :بــا اســتناد بــه  تامــ�ی
کت ســیمان فارس و خوزســتان و با توجه  وکالت اخذ شــده از �ش
بــه ســوابق ارزشــمند و تجــارب جنابعــایل، بــه موجــب این حکم به 

کت سیمان ساوه منصوب یم شوید. عنوان سرپرست �ش
ن  آیــ�ی ن  نظــر گرفــ�ت در  بــا  تــا  اســت  امیــد  افــزود:  ن  وی همچنــ�ی
د  ن اجتمــایع در جهــت پیشــ�ب کــت رسمایــه گــذاری تامــ�ی نامه هــای رسش

اهداف انجام وظیفه کنید.


