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| اخــبــار |

برگزاری مجمع عمویم رسمایه گذاری 
ساختما�ن اعتماد گس�ت

کــت  رسش عــادی  عمــویم  مجمــع       
رسمایه گذاری ساختما�ن اعتماد گس�ت برگزار یم شود.    
کت ســاعت  مجمع عمویم عادی ســالیانه این �ش
16:00 روز چهار شــنبه مورخ 1398/06/06درمحل 
کــت واقــع در تهــران، خيابان حافظ، خيابان هاتف،  �ش

ي برگزار یم شود.  پالک 2، طبقه سوم واحد غر�ب
دستور جلسه به شرح ذیل است: استماع گزارش 
- تصویــب صورت هــای  هیــات  مدیــره و بــازرس قانــو�ن
 1397/12/29 بــه  منتــی  مــایل  )دوره(  ســال  مــایل 
-انتخــاب روزنامــة  انتخــاب حســابرس و بــازرس قانو�ن
ن حــق حضــور اعضــای غــری موظــف  کثری االنتشــار-تعی�ی

ن پاداش هیات  مدیره-سایر موارد. هیات  مدیره-تعی�ی

برگزاری مجمع فوق العاده 
فرآوري زغال سنگ پروده طبس

کت   مجمــع عمــویم فــوق العــاده رسش
فرآوري زغال سنگ پروده طبس برگزار یم شود.    

کت ســاعت  مجمع عمویم عادی ســالیانه این �ش
09:00 روز پنــج شــنبه مــورخ 1398/06/07 درمحــل 
اصفهــان،  در  واقــع  تــکادو  کــت  �ش اجتماعــات  ســالن 
دانشــگاه  ي 

�ق �ش درب  مقابــل  جريــب،  هــزار  خيابــان 
اصفهان، نبش کوچه چهارم برگزار یم شود. 

ی  دســتور جلســه به شــرح ذیل اســت: تصمیم گری
در خصوص افزایش �مایه- سایر موارد.

حذف معافیت مالیا�ت 
ینگ ها  ن ل�ی

در حالیکــه دولــت در الیحــه مالیــات بــر ارزش 
ایــن  پرداخــت  از  را  ینــگ  ن ل�ی کت هــای  رسش افــزوده، 
مــی  انجمــن  کل  دبــ�ی بــود،  دانســته  معــاف  مالیــات 
توســط  بنــد  ایــن  حــذف  ایــران یم گویــد کــه  ینــگ  ن ل�ی
ن دو  کمیســیون های مجلس ایجاد تبعیض مالیا�ت ب�ی
شــهروند و در واقــع اخــذ مالیــات مضاعــف اســت کــه 

آسیب های جدی به اقتصاد یم زند.
محمد هادی موقیع در گفت وگو با ایسنا، با بیان 
اینکــه از منظــر قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده کــه نگاه 
ینگ  ن کت های لری کالن به بخش های اقتصادی دارد، �ش
 

گ
اعتباردهنــد� فعالیــت  بــا  اعتبــاری  مؤسســه  نــویع 

بــر ایــن اعتبــارا�ق  محســوب یم شــوند، اظهــار کــرد: بنــا 
کــه در حوزه هــای مجــاز اعطــا یم شــوند، در شــمول ایــن 
معافیــت قــرار دارنــد، امــا دیــدگاه ســازمان امــور مالیــا�ق 
ایــن بــود کــه معافیــت هــر کاال یــا خدمــت از مالیــات بــر 
ارزش افزوده مستلزم ذکر نام کاال یا خدمت مورد نظر 

ن قانون است. در م�ق
ینگ ایران بانک ها  ن کل انجمن میل لری به گفته دبری
بــه عنــوان یــک بنــگاه اقتصــادی از مالیات ارزش افزوده 
معــاف نیســت، بلکــه خدمــات بانــی و اعتبــاری معــاف 
نهــادی کــه  یــا  کــت  �ش مؤسســه،  هــر  بنابرایــن  اســت، 
ایــن  مشــمول  یم دهــد  ارائــه  اعتبــاری  نــوع  از  خدمــیق 

معافیت است.

به مناسبت هفته دولت

 افتتاح و بهره برداری بیش از
158پروژه مخابرا�ت استان گلستان 

 – گلســتان: مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان 
از افتتــاح و بهــره بــرداری بیــش از 158 طــرح و پــروژه مخابــرا�ت 
بــه مناســبت گرامیداشــت هفتــه دولــت  بــا اعتبــاری بالــغ بــر 

داد. 120 میلیارد ریال در سطح استان خ�ب
به گزارش روابط عمویم مخابرات منطقه گلســتان شــهمرادی 
با گرامیداشت یاد وخاطره شهیدان رجا�ي وباهرن گفت: این طرح ها  
نوری وتقویت  در حوزه های توســعه شــبکه همراه اول ،توســعه فیرب
شــبکه کابل،تقویت و توســعه شــبکه انتقال وسیســتم های مخابرا�ق 
و توسعه سوئیچ وسیستم های access در مناطق مختلف شهری 

و روستا�ي استان یم باشد.

مدیرکل استاندارد استان تهران: 

 ایرانول، برند شناخته شده
و با کیفی�ت است 

مدیــرکل اســتاندارد اســتان تهــران در بازدیــد از پاالیشــگاه 
روغــن ســازی ایرانــول گفــت: ایرانــول برنــد شــناخته شــده و بــا 

کیفی�ت است .
ایرانــول،  نفــت  کــت  تبلیغــات �ش و  بــه گــزارش روابــط عمــویم 
محمــود رضــا طاهــری در ایــن بازدیــد کــه صبــح )4 شــهریورماه (در 
ن روز از هفتــه دولــت صــورت گرفــت، از اقدامــات انجام شــده  ســوم�ی
کت یط سالهای اخری تشکر کرد و گفت: در سایل که مقام  در این �ش
ی سال رونق تولید نامگذاری کردند و عیل رغم تحریم ها  معظم رهرب
کــه مشــکال�ق را ایجــاد کــرده مــا در کنــار تولیدکننــدگان کــه رزمنــدگان 
خــط مقــدم تولیــد هســتند، ایســتاده ایــم. ضمــن ابــراز خرســندی از 
حضــور در مجموعــه ایرانــول و بــا توجــه بــه قدییم بــودن این برند، از 
کــت نفــت ایرانــول در زمینه هــای مختلف خدمات  عملکــرد مثبــت �ش
رفــایه و حــوزه منابــع انســا�ن نســبت بــه ســایر کارخانجــات تولیــدی و 

ایده های نوآورانه انجام شده ابراز رضایت کرد.
 ، مباحــث کیــین در  ایرانــول  نفــت  کــت  �ش اینکــه  بیــان  بــا  وی  
و  تخصــص  تجربــه،  نظرامکانــات،  از  و  ل کیفیــت  و کنــرق آزمایشــگاه 
امیــدواری  ابــراز  دارد،  قــرار  مطلــو�ب  بســیار  وضعیــت  در   

گ
شایســتی

ی چنــد حــوزه از  کــرد کــه در زمینــه تدویــن اســتانداردها ایرانــول دبــری
د. استانداردها به ویژه کمیته های شییم و روغن موتور را بر عهده گری

ن تصریــــــح کــرد: ایرانــول بایــد با اســتانداردهای  طاهــری همچنــ�ی
کارخانــه ای موجــود و بــا کمــک اداره اســتاندارد نســبت بــه تدوین هر 
کت اقدام نماید تا برند ایرانول  چه قوی تر استانداردهای داخیل �ش

بیش از پیش و با توان موجود جزبرندهای برتر در منطقه شود.
مهنــدس  تهــران،  اســتان  اســتاندارد  مدیــرکل  بازدیــد  ادامــه  در 
اقدامــات  از  ن گــزار�ش  نــری ایرنــول  نفــت  کــت  اســحا�ق مدیرعامــل �ش
انجــام شــده در حوزه هــای مختلــف ارائــه کــرد وگفــت:  بــا توجــه بــه 
ط های  اینکه موضوع استاندارد و استاندارد سازی از جمله پیش �ش
وری دســت یــا�ب بــه کیفیــت مطلــوب و تحقــق اهــداف ســازما�ن  �ن
در جهــت ارتقــای تولیــد، کاهــش هزینه ها، افزایش بهره وری و ایجاد 
رقابــت بــا محصــوالت خــار�ب اســت و درایــن زمینه ایرانول با رعایت 

استانداردهای الزم جزء پیشگامان صنعت روانکاران است.

| اخــبــار |
مسعود وطنخواه

 شاخص کل بورس در ادامه روند 
ن بــا 3 هــزار و 597  صعــودی، روز گذشــته نــ�ی
واحد رشــد در ســطح 278 هزار و 469 واحد 
بــازدیه  ترتیــب شــاخص کل  ایــن  بــه  ایســتاد. 

1.3 درصدی تقدیم رسمایه گذاران کرد.
ن روز کاری شــاخص  ضرباهنــگ چهارمــ�ی
�مایــه  بــازار  دهــد کــه  یم  نشــان  بــورس  کل 
روز گذشــته ابتــدا صعــودی و در ادامــه نــزویل 
بــود. بــازار �مایــه بــه دنبــال رونــد صعــودی، 
معامــالت  زمــان  اول  نیمــه  در  دوشــنبه  روز 
روز گذشــته، بــا رشــد 4 هــزار و 636 واحــدی 
وارد تــراز 279 هــزار و 508 واحــدی شــد؛ امــا 
در حــایل کــه در یــک قــدیم ســطح 280 هــزار 
واحــدی بــود؛ بــا حضــور فروشــندگان بــه دلیــل 
بــازدیه مناســب در چهــار روز کاری گذشــته، 
بــا هــزار واحــد کاهــش در ســطح 278 هــزار و 

469 واحد ایســتاد.
روز کاری  چهــار  در  بــورس  شــاخص کل 
هفتــه جــاری بــا رشــد 12 هــزار و 342 واحــدی، 
بــازدیه 4.6 درصــدی را بــه ثبــت رســاند. رکــورد 
�ب نظری 4.6 درصدی در حایل محقق یم شــود 
طــال،  ارز،  نظــری  بــورس  رقیــب  بازارهــای  کــه 
 � بــه  رکــودی  فــاز  در  و...  خــودرو  مســکن، 
یم برنــد و فعــاالن ایــن حــوزه در حــال پرداخــت 
هزینــه فرصــت هســتند؛ چراکــه ایــن بازارهــا پــس 
از رشد به تبع تورم دو سال گذشته، این روزها 
در مرحلــه اصــالح قیمــیق هســتند؛ اصــال� کــه 
بــه دلیــل رونــد فرســای�ش معمــوال ســبب خســته 

کردن و گایه زیان تازه واردها یم شود.

روز گذشــته  معامــالت  حجــم  چنــد  هــر 
در مقایســه بــا روز دوشــنبه 2.4 درصــد کاهــش 
تیــب  برق معامــالت  تعــداد  و  ارزش  امــا  داشــت؛ 
12.5 و 13 درصد افزایش یافت. بنظر یم رسد 
بــه ارزش معامــالت حــدود 18 هــزار  بــا توجــه 
میلیــارد ریــایل )17 هــزار و 820 میلیــارد ریــایل( 
دوم  نیمــه  در  قیمت هــا  کاهــش  روز گذشــته، 
توجــه  بــا  و  بــود  معامــالت روز گذشــته موقــیق 
بــه گفتــه  شــاخص کل کــه  صعــودی  رونــد  بــه 
 

گ
نقدینــی حجــم  بــاالی  ورود  از  کارشناســان 
بــورس  انــد� کاهــش  احتمــال  حکایــت یم کنــد 
وع معامــالت  روز جــاری دور از انتظــار  در �ش
نیســت؛ امــا شــاخص کل بــورس یم توانــد امــروز 

وارد سطح 280 هزار واحد شود.
ن بار بورس به کانال 278  برای اول�ی

هزار واحد رسید
ایــران  فرابــورس  و  بــورس  در  روز گذشــته 
مجموعا 320 سهم با رشد قیمت و 294 سهم 
بــا افــت قیمــت مواجــه شــد. شــاخص کل بــورس 
ن بــار در تــراز 278 هزار و  ن توانســت بــرای اول�ی نــری

469 واحدی بایستد.
به گزارش ایســنا، روز گذشــته شــاخص کل 
بــازده نقــدی و قیمــیق بــورس اوراق بهــادار تهران 
3597 واحد رشد کرد و با این رشد توانست تا 
عــدد 278 هــزار و 469 واحــدی بــاال رود. ایــن 
ن بــار اســت نماگــر اصــیل بــورس تهران  بــرای اولــ�ی

کانال 278 هزار واحدی را تجربه یم کند.
ن بــا 1130 واحــد  شــاخص کل هــم وزن نــری
افزایــش هــم جهــت بــا شــاخص کل بــورس رشــد 
کــرد و توانســت تــا رقــم 77 هــزار و 68 واحــدی 

پیش رود.
در بــورس تهــران تعــداد نمادهای مثبت به 
160 و تعــداد نمادهــای منــین بــه 187 رســید. 
ن حال در فرابورس ایران تعداد نمادهای  در ع�ی
بــه 109 و تعــداد نمادهــای منــین عــدد  مثبــت 

107 را تجربه کرد.
گروه مپنا، معد�ن و صنعیق گلگهر و فوالد 
مبارکه اصفهان هر کدام به ترتیب 302، 270 
و 227 واحــد تاثــری افزایــ�ش روی شــاخص های 
نمــاد  مقابــل  طــرف  در  امــا  داشــتند،  بــازار 
ا�ن جمهوری  کت های مخابرات ایران، کشتری �ش
اســالیم ایــران و بانــک پاســارگاد بــه ترتیــب 75، 
بــازار  48 و 42 واحــد در کاهــش شــاخص های 

تاثری داشت.
ســاخت  و  خــودرو  در گــروه  روز گذشــته 
 141 ارزش  بــه  ســهم  میلیــون   638 قطعــات 
میلیــارد تومــان مــورد دادوســتد قــرار گرفــت در 
ایــن گــروه تقریبــا بیــش از نیــیم از نمادهــا با رشــد 

قیمت مواجه شدند.
ن حجــم  در گــروه محصــوالت شــیمیا�ي نــری
معامالت به 222 میلیون سهم رسید که ارزش 
بــود. در گــروه  تومــان  میلیــارد  آن حــدود 164 
رشــد  بــا  ســهم ها  بیشــرق  شــیمیا�ي  محصــوالت 

قیمت مواجه شدند.
فلــزات اســا�، �مایه گذاری هــا، ســیمان 
ارزش  کــه  بودنــد  دیگــر گروه هــا�ي  بانک هــا  و 

معامالت باال�ي را تجربه کردند.
ن با رشد 50.95 واحدی روبرو  آیفکس نری
شــد و تــا رقــم 3704 واحــدی رشــد کــرد. ارزش 
بــه 1417 رســید و حجــم  بــازار  ایــن  معامــالت 
معامــالت رقــم 2.3 میلیــارد ســهم و اوراق مــایل 

را تجربه کرد.

بورس در یک قدیم 280 هزار واحد

رئیس سازمان بورس:

 در بازار رسمایه 
گ

 گردش نقدین�
تشدید شده است

رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اعــام کــرد : آمارهــا نشــان یم دهــد کــه بخــیش از 
 در بازار رسمایه در جریان و گردش است.

گ
نقدین�

به گزارش سنا، شاپور محمدی درباره روند بازار �مایه و شاخص گفت: معموال عوامل 
،   حــیق قیمت   هــای  جهــا�ن 

گ
کت هــا، نقدینــی متعــددی از جملــه اخبــار ســیا�، ســودآوری �ش

کاالهــای اســا�، قیمــت نفــت،   قیمــت فلــزات بــر روی بــازار اثــر گذار اســت و ترکییب از عوامل 
مختلــف در بــازار اثــر دارد امــا تحلیل گــران بــازار معتقدنــد کــه ســفر وزیــر امــور خارجــه به فرانســه 
 به بازار �مایه 

گ
ان جذب نقدینی ن اثر مثبت بر بازار �مایه گذاشــته اســت. محمدی درباره مری

گفــت: پیــش از ایــن حجــم معامــالت بــازار �مایــه مجمــوع بــورس و فرابــورس  1000 میلیــارد 
تومان بود اما امروز به 3 هزار میلیارد تومان رسیده است.  رییس سازمان بورس و اوراق بهادار 
 در بازار �مایه در جریان و گردش 

گ
ادامه داد: گردش روزانه نشان یم دهد که بخ�ش از نقدینی

 جذب بازار �مایه شده است.
گ

است که آمارها نشان یم دهد بخ�ش از نقدینی

ات جدید بازار پایه از 25 شهریور  تغی�ی
ن جدیــد بــازار پایــه فرابــورس از 25 شــهریورماه  معــاون فرابــورس ایــران اعــام کــرد: قوانــ�ی

امسال اجرا�ی یم شود.
« روز گذشــته )سه شــنبه( در گفــت و گــو بــا ایرنــا بــه اصالحیــه مقررات جدید  »بهنــام محســین
ات در مــورد ابالغیــه بهمــن مــاه ســال 97 صــورت گرفتــه  در بــازار پایــه اشــاره و بیــان کــرد: ایــن تغیــری

است که طبق صحبت های انجام شده قرار بر اجرای آن در خرداد ماه سال جاری بود.
ات در نظــر گرفتــه شــده، موضــوع امــکان اعــالم حجــم مبنــا در  وی ادامــه داد: یــی از تغیــری
معامالت است که توسط هیات مدیره فرابورس در معامالت مطرح شد.  معاون فرابورس ایران 
خاطرنشــان کــرد: تغیــری دیگــر بحــث نمایــش مظنه هــا اســت کــه در ابالغیــه دســتورالعمل جدیــد، از 
چهارم شهریور ماه به مدت 6 ماه سفارش ها به روال قبل برای معامله گران و �مایه گذاران قابل 
مشاهده است. وی تغیری دیگر را مربوط به تابلوی معامالت در بازار پایه اعالم کرد و افزود: در 
 به صورت حراج پایا�ن انجام یم شود و بعد از آن دامنه نوسان 

گ
هر یک از تابلوها یک حراج هفتی

ن دو حراج در هر یک از تابلوهای زرد سه درصد، نارن�ب دو درصد و قرمز  در روزهای معامال�ق ب�ی
یک درصد خواهد بود.  به گفته معاون فرابورس، قیمت پایا�ن در روز برگزاری حراج مبنای دامنه 

نوسان تابلوهای بازار پایه در روزهای معامال�ق بعد از حراج خواهد بود.


