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نمای کلی باسار :
هقذاس

افضایص (کبّص)

دسغذ افضایص(کبّص)

ضبخع کل بَسس

90.063.9

.0.36.

%63.0

ضبخع کل فشابَسس

.60.306

03.6

%6300

ضبخع قیوت (ٍصًی-اسصضی)

.60553..

.693.6

%63.0

شاخص کل بورس

شاخص کل فزابورس
1070

96400

1060

96200

1050

96000

1040

95800

1030

95600

1020

95400

1010

95200

تغییرات شاخص در  5روز گذشته

توقف نمادهای امزوس

باسگشایی نمادهای امزوس

نمادهای تاثیز گذاربورس

نمادهای تاثیز گذارفزابورس

(مثبت-منفی)

(مثبت-منفی)

ٍپتشٍ :افشای اطالعات با اهمیت

ضلیب :پس از شفاف سازی اطالعات

ضپٌب

0635.

صاگشس

.3..

کفپبسس :برگساری مجمع عمومی عادی

ببلبش :پس از برگساری مجمع عمومی

فولی

..35.

هبسٍى

.3..

بطور فوقالعاده

عادی سالیانه

ٍغٌذٍق :برگساری مجمع عمومی عادی
بطور فوقالعاده
کسشام :برگساری مجمع عمومی عادی
سالیانه

پتشٍل

.035.

ضبٍاى

6305

ضتشاى

.030.

ّشهض

630.

فبسس

 ..3.0هیذکَ

635.

ضبشیض

.6309

ضشاص

63..

فَالد

.6300

ٍَّس

63.
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بیشتزین حجم معامالت امزوس:
حجم معامالت (میلیون سهم)
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

بیشتزین ارسش معامالت امزوس:
ارزش معامالت ( میلیارد لایر)
300
250
200
150
100
50
0
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اطالعیههای کدال امزوس:
 -.قٌیطب
آگْی دعَت بِ هجوع عوَهی عبدی سبلیبًِ ضشکت قٌذ ًیطببَس بشای سبل (دٍسُ) هبلی هٌتْی بِ
../60/..90
ٍ -.پست
ایي ضشکت بشاسبس عولکشد  0هبِّ پیص بیٌی فعلی سبل هبلی هٌتْی بِ  .9/../..90سا  %0پَضص
دادُ است
 -.سالس
ایي ضشکت بشاسبس عولکشد  0هبِّ بشای سبل هبلی هٌتْی بِ  .9/../..90هبلغ  00.60هیلیَى سیبل
سَد خبلع ضٌبسبیی کشدُ است3
 -0کبرس
تػویوبت هجوع عوَهی فَقالعبدُ غبحببى سْبم بشای سبل (دٍسُ) هبلی هٌتْی بِ
.9/../..90ضشکت فشآٍسدُ ّبی ًسَص آرس
 -5غگل
ایي ضشکت بشاسبس عولکشد ٍاقعی  ..هبِّ آخشیي پیص بیٌی سبل هبلی هٌتْی بِ  ../60/..90سا
 %.69پَضص دادُ است
 -0ضتْشاى
ایي ضشکت بشاسبس عولکشد  9هبِّ بشای سبل هبلی هٌتْی بِ  .6/69/..90هبلغ  ..000.0هیلیَى
سیبل سَد خبلع ضٌبسبیی کشدُ است3
 -0ثپشدیس
آگْی دعَت بِ هجوع عوَهی فَق العبدُ ضشکت سشهبیِ گزاسی هسکي پشدیس
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گشارش باسار امزوس:
گزوه فلشات اساسی:
دس سٍص هعبهالتی جبسی ضبّذ بشتشی تقبضب کٌٌذگبى دس اکثش ًوبدّبی گشٍُ بَدین بِ گًَِ ای کِ بجض
ًوبدّبی فخَص ،هیذکَ ،فَالط ،فپٌت ٍ فجش هببقی ًوبدّب دس قیوتْبی هثبت ٍ هثبت کبهل هَسد داد ٍ
ستذ قشاس گشفتٌذ ،گفتٌی هیببضذ کِ دس ایي هیبى ًوبد فَالد بیطتشیي حجن ٍ ًوبد فبسویي ًیض
بیطتشیي اسصش هعبهالت سٍص جبسی گشٍُ سا بِ خَد اختػبظ دادًذ3
گزوه کانه فلشی:
دس سٍص هعبهالتی جبسی ضبّذ بشتشی تقبضب کٌٌذگبى دس اکثش ًوبدّبی گشٍُ بَدین ،بِ گًَِ ای کِ بجض
ًوبدّبی کوٌگٌض ٍ کذهب هببقی ًوبدّب دس قیوتْبی هثبت ٍ هثبت کبهل هَسد داد ٍ ستذ قشاس گشفتٌذ،
گفتٌی هیببضذ کِ دس ایي هیبى ًوبد کشٍی بیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت سٍص جبسی گشٍُ سا بِ خَد
اختػبظ داد3
گزوه شیمیایی:
دس سٍص هعبهالتی جبسی ضبّذ بشتشی تقبضب کٌٌذگبى دس اکثش ًوبدّبی گشٍُ بَدین بِ گًَِ ای کِ بجض
ًوبدّبی ضیشاى ،ضیشاص ٍ پبکطَ هببقی ًوبدّب دس قیوتْبی هثبت ٍ هثبت کبهل هَسد داد ٍ ستذ قشاس
گشفتٌذ 3گفتٌی هیببضذ کِ دس ایي هیبى ًوبد پتشٍل بیطتشیي حجن ٍ ًوبد فبسس ًیض بیطتشیي اسصش
هعبهالت سٍص جبسی گشٍُ سا بِ خَد اختػبظ دادًذ3
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جمعبندی:
بب تَجِ بِ حجن ٍ اسصش هعبهالت اهشٍص هطبّذُ هیطَد کِ تعذاد  ...0هیلیَى سْن بِ اسصش
 .5.030..هیلیبسد سیبل دس ببصاس بَسس هَسد هعبهلِ قشاس گشفت ٍ حجن هعبهالت کل فشابَسس
 .0.3.90هیلیَى سْن بِ اسصش  .0.030..هیلیبسد سیبل بَد3
دس ایي گضاسش هختػشی بِ گشٍّْب (بَسسی) کِ بیطتشیي حجن ٍ اسصش هعبهالت دس آًْب هَسد داد ٍ
ستذ قشاس گشفتِ ،پشداختِ ضذ333

سلب هسئَلیت :هخبطبیي هحتشم بش ایي اهش ٍاقف ببضٌذ کِ هطبلب اسائِ ضذُ غشفأ هٌعکس کٌٌذُ
اطالعبت ببصاس بَدُ لزا تػوین گیشی ٍ اًجبم ّشگًَِ خشیذ یب فشٍش بش اسبس اطالعبت فَق بش عْذُ
خَد اضخبظ بَدُ ٍ ایي کبسگضاسی ّشگًَِ هسئَلیتی ًسبت بِ سَد ٍ صیبى احتوبلی کبسبشاى سا اص
خَد سلب هی ًوبیذ.
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