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شماره 3826
روی خط کدال

شاخص آیفکس در سه ماه گذشته

شاخص فرابورس

افزایش سرمایه «شبهرن»

کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد:

واکنش بازار سهام به دستورالعملها

در مقررات جدید معامالت ســهام
به جای ادامه تعلیق نماد ناشــر و عدم
امکان انجام معامله ،امکان بازگشایی و
انجام معامله روی نماد ناشر در چنین
شــرایطی فراهم شده است .علیاصغر
آشیانه کارشناس بازار سرمایه با اشاره
به جزییات اصالح صورت گرفته روی
دســتورالعملهای معامالت سهام به
فارس گفت :افزایش شفافیت اطالعاتی
ناشران و بهبود نقدشوندگی اوراق بهادار،
در حالی همواره بــه عنوان مهمترین
مطالبات فعاالن بازار سرمایه کشورمان
مطرح بوده که در مقطع کنونی ،هیات
مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار با
اعمــال اصالحاتی در برخی از مقررات
مهم بازار اوراق بهادار ،در راستای تحقق
مطالبات فعاالن بــورس حرکت کرده
است .این کارشناس بازار سرمایه افزود:
این اصالحات در شــش دستورالعمل
اجرایی و افشای اطالعات شرکتهای
ثبت شده نزد ســازمان ،دستورالعمل
پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار
تهران ،دستورالعمل پذیرش ،عرضه و
لوانتقال اوراق بهادار در فرابورس ایران،
نق 
دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت
در بورس اوراق بهادار تهران ،دستورالعمل
اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار
در فرابورس ایران و دستورالعمل اجرایی
نحوه انجام معامالت سهام و حقتقدم
خرید سهام در بازارشرکتهای کوچک
و متوسط فرابورس ایران صورت گرفته
و از نهم دیماه سالجاری اجرایی شده
است .وی حذف پیشبینی سود ناشران
و جایگزینی آن با گزارش تفســیری
مدیریت را از مهمترین اصالحات انجام
شده در این اصالحات عنوان کرد و افزود:
تا پیش از انجام این تغییرات ،ناشــران
بورســی در ابتدای سال مالی جدید و
نیز در در طول سال مالی و در مقاطع
سه ماهه ،پیشبینی سود خود را به بازار
ارائه میکردند و این پیشبینی سود روی
تقاضای خرید یا فروش سهام آن ناشر
در بازار و در نتیجه روی قیمت سهام آن
ناشر اثرات قابل مالحظهای داشت.

  جلوگیری از سوءاستفاده
بــه گفتــه آشــیانه ،براســاس
دســتورالعملهای قبلی در بســیاری
از مــوارد تفــاوت چشــمگیری میان
ارقام پیشبینیشــده توسط ناشران
و عملکرد واقعی آنها وجود داشــت و
این موضوع زمینه سوءاستفادههایی را
فراهم میکر د لذا عدم ارائه پیشبینی
ســود توسط ناشــران ،از این منظر به
نفع فعاالن بازار بوده و عمال زمینه این
چنین سوءاستفادههای احتمالی برچیده
میشــود .وی پیرامون نحوه محاسبه
نســبت قیمت بر درآمدی هر سهم بر
اساس اصالحات جدید گفت :با حذف
پیشبینی سود ،نسبت  P/Eشرکتها
نیز که قبال براساس سود پیشبینیشده
محاسبه میگشت ،حذف شده و بورس
در این مورد نیز تغییراتی را در شــیوه
محاسبه این نسبت مالی پرکاربرد اعمال
کرده است .این کارشناس بازار سرمایه
ادامه داد :همچنین با حذف پیشبینی
سود ،زمینه برای افزایش نقش تحلیل
از منابع مستقل در بازار فراهم میآید،
البتــه این مهم هنگامی اتفاق میافتد

که گزارش تفسیری مدیریت ارائه شده
توسط ناشران به همراه صورتهای مالی
میان دورهای  6 ،3و  9ماه و صورتهای
مالی ساالنه ،کلیه دادهها و مفروضات
مورد نیاز تحلیلگران را برای بررســی
وضعیت حال و آینده ناشــر در اختیار
تحلیلگران قرار دهد .به گفته آشیانه،
بر اســاس مقررات جدید ،ناشرانی که
حداقل شــرایط حضــور در بورس یا
فرابورس را از دســت بدهند ،یا اینکه
الزامات افشــای اطالعــات را در مورد
گزارشها و صورتهای مالی میاندوره
و نیز مجامع عمومی خود رعایت نکنند،
یا اینکه عملکرد آنها در دو ســال مالی
متوالی حسابرسیشــده منجر به زیان
شده باشد ،طبق رویه پیشبینیشده در
مقررات ،توسط بورس یا فرابورس ،وارد
فرآیند تعلیق میشــوند .وی ادامه داد:
در طول این مدت نماد معامالتی ناشر
باز بوده و امکان معامله روی سهام آنها
وجود خواهد داشت .در صورتی که ناشر
در مهلت مقرر ،اطالعات موردنیاز را در
سامانه کدال افشا کند ،ناشر از فرآیند
تعلیق خارج میشود ،ولی چنانچه طی

نوسان معامالت در فرابورس
گروه بورس -رصــد مبادالت
بازارهای 9گانه فرابورس طی هفته
ســوم دیماه نشــانگر آن است که
معاملهگران بیش از دو هزار میلیون
ورقه به ارزش نزدیک به هفت هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان را دست به دست
کردهاند .در نخستین روز معامالتی
هفته آتی دور جدیدی از اسناد خزانه
اسالمی در نماد «اخزا »۶۰۱به تعداد
 ۱۹میلیون ورقه ،عرضه میشود .بر
اســاس این گزارش ،امروز شنبه ۲۳
دیماه معامالت اخزا ۶۰۱که هشتم
مردادماه ســالجاری منتشر شده و
دارای سررســید یکساله است ،در
فرابورس کلید میخورد .در آخرین
روز کاری هفتهای که پشــت ســر
گذاشتیم نیز شاهد عرضه اسناد خزانه
اسالمی در نماد «اخزا »۶۰۴به ارزش
جمعا  ۱۹هزار میلیارد ریال در بازار
ابزارهای نوین مالی فرابورس بودیم.

  معامالت اخزا
گفتنی است در قالب بودجه سال
 ۱۳۹۶تاکنون شش مرحله اسناد خزانه
اسالمی در نمادهای «اخزا ،۶۰۲ ،۶۰۱
 ۶۰۵ ،۶۰۴ ،۶۰۳و  »۶۰۶در فرابورس
پذیرش شده که در این میان ،نمادهای
اخــزا  ۶۰۳ ،۶۰۲و  ۶۰۴بازگشــایی
شــده و درحال حاضر در حال معامله
است .از شنبه نیز معامالت اخزا ۶۰۱
رسما در فرابورس آغاز میشود .رصد
مبادالت بازارهای نهگانه فرابورس طی
هفته سوم دیماه نشانگر آن است که
معاملهگران بیــش از دو هزار میلیون
ورقه به ارزش نزدیک به هفت هزار و
 ۵۰۰میلیارد تومان را دست به دست
کردهاند که حاکــی از افزایش ارزش
و کاهش حجم دادوستدها نسبت به
هفته گذشته اســت .در این میان در
بازار اول  ۱۵۵میلیون سهم به ارزش
 ۲۴۸میلیــارد ریال و در بازار دوم نیز

 ۵۱۸میلیون سهم به ارزش یک هزار
و  ۲۸۱میلیارد ریال دست به دست شد
و این دو بازار نسبت به هفته گذشته
با کاهش حجم و ارزش روبهرو شدند.
این در حالی است که مبادالت سهام
در بازار پایه به دلیل نقلوانتقال بالغ بر
 ۱۳۰۰میلیــون ورقه به ارزش ۱۱۹۰
میلیارد ریال در این هفته رونق یافت.
لوانتقالهای
البته این رونق مربوط به نق 
صورتگرفته در تابلوهای «ب» و «ج»
بازار پایه بود .اما در تابلو «الف» شاهد
افت حدود  ۵۰درصدی حجم ،ارزش و
تعداد معامالت بودیم.
 بازار ابزارهای نوین
از سوی دیگر دادوستد اوراق در بازار
ابزارهای نوین مالی به تغییر مالکیت۴۳
میلیون ورقه به ارزش بیش از  ۴هزار
و  ۷۰۰میلیارد ریال منتهی شــد که
کاهــش  ۵۵درصدی حجم و افزایش
 ۱۰درصدی ارزش دادوســتدها را به

زمان تعیینتکلیف  2میلیون جامانده سهام عدالت
رییس سازمان خصوصیسازی
بــا بیان اینکــه به علــت عدم به
روزرسانی اطالعات با ثبت احوال،
ســود ســهام عدالت به حســاب
مشــموالن فوتشــده پس از 31
مــرداد  96واریز میشــود ،گفت:
یک میلیــون و  800هزار جامانده
ســهام عدالت پس از واریز ســود
مشــموالن تعیینتکلیف میشود.
میرعلیاشرف پوریحسینی ،رییس
سازمان خصوصیسازی در گفتوگو
با فارس در واکنش به این پرسش
که چرا مهلت  31مرداد  96را برای

تفکیک مشموالن سهام عدالت فوت
کــرده و زنده در نظــر گرفتهاید و
اینکه سود سهام عدالت مشموالنی
که پس از  31مرداد فوت کردهاند،
به چه حســابی واریز خواهد شد،
اظهار داشــت :اگر االن کسی برای
واریز سود سهام عدالت در سامانه
سازمان خصوصیســازی کد شبا
اعالم کرده باشــد ،بــا فرض اینکه
صاحب ســهام بعــد از مهلت 31
مرداد فوت کرده باشــد ،ســود به
همان حســاب فرد فوتشده واریز
میشــود چراکه اطالعی از اینکه

مشــمول زنده است یا فوت کرده،
نداریم .وی افزود :ســامانههای ما
هر لحظــه با ثبت احــوال به روز
نمیشود .باالخره بهروزرسانی این
حجــم اطالعات زمانبر خواهد بود؛
آخرین بهروزرســانی اطالعات ما
مربــوط به  31مرداد  96اســت و
افرادی که قبــل از آن تاریخ فوت
کرده باشــند ،دیگر وجود خارجی
ندارند و باید وراث نســبت به این
ســود تعیینتکلیف کنند و اسناد
قانونــی به ما ارائــه دهند .رییس
ی گفت :به
ســازمان خصوصیساز 

مهلتهای مقــرر ،الزامات موردنظر را
رعایت نکند ،تعلیق شده و امکان معامله
روی نماد آن وجود نخواهد داشت و از
این پس وارد فرآیند لغو پذیرش میشود.
  باز شدن گره نمادها
این کارشــناس بازار سرمایه با بیان
اینکه کلیه ذینفعان ناشــر از طریق
فهرست منتشره بورس یا فرابورس ،به
صورت روزانه از نمادهای مشمول فرآیند
تعلیق مطلع میشوند ،تاکید کرد :ذکر
اســامی مدیران شرکتهای در فرآیند
تعلیق نیز در فهرســت اعالمی روزانه
بورس یا فرابورس پیشبینیشده است.
به این ترتیب در مقررات جدید ،فرآیند
مشــخصی برای تعلیق و لغو پذیرش
چنین ناشرانی در نظر گرفته شده و نکته
حائز اهمیت این است که نماد ناشران در
فرآیند تعلیق تا قبل از پایان مهلتهای
مقرر ،باز بوده و قابلیت معامله روی آنها
فراهم خواهد بود .آشیانه نحوه و مدت
زمان توقف نمادها و به حداقل رساندن
مدت زمــان توقف نماد از جمله دیگر
اصالحات رخ داده در دستورالعملهای
جدید عنــوان کرد و افــزود :با اعمال
خبر

همراه داشــت .در این بــازار ،حجم و
ارزش مبادالتی اوراق بدهی و تسهیالت
مسکن در مقایســه با هفته گذشته
افزایش یافت؛ به این ترتیب معامله سه
میلیون ورقه بدهی به ارزش سه هزار
و  ۸۳۵میلیارد ریال و چهار هزار ورقه
تسه به ارزش ۲۶۱میلیارد ریال طی این
هفته رقم خورد .در هفته منتهی به ۲۲
دیماه ،شیمیاییها با در اختیار گرفتن
 ۳۰درصد و فلزات اساسی با سهم ۱۸
درصــدی از ارزش معامالت خرد بازار
سهام و اختیار سهام ،رتبههای نخست
و دوم را در میان صنایع فرابورســی از
آن خود کردند.
همچنین در جایگاههای ســوم و
چهارم نام گروه ســاخت دستگاهها و
وســایل ارتباطی و گروه محصوالت
کاغذی دیده میشــود کــه هر کدام
شش درصد از کل ارزش مبادالت خرد
بازارهای سهام و اختیار سهام را به خود
اختصاص دادهاند.
ذرهبین

جهت اینکه نمیدانیم چه کسانی
از مشموالن فوت کردهاند ،سود به
حساب مشــموالنی که در پنج ماه
گذشــته از دنیا رفتهاند هم واریز
میشود .پوریحسینی در پاسخ به
سوالی درباره افرادی که دعوتنامه
دارند اما به علت وجود فرصت کافی
یا هر علت دیگری برای ارائه تکمیل
مدارک جا ماندهاند ،چه خواهد شد،
گفت :این افراد طبق آخرین برآوردها
ک میلیون و  800هزار نفر
بیش از ی 
هســتند که در آینده پس از اتمام
پروسه پرداخت سود ،تعیینتکلیف
شده و حقشان میرسند.

تغییراتی
در مواد
مر بو ط
بــه
توقف و

بازگشایی نماد ،این موضوع نیز به وقوع
پیوسته که کمک شــایانی به افزایش
نقدشوندگی اوراق بهادار در بازار خواهد
نمود .بــه باور وی بر اســاس مقررات
جدید ،ناشران ملزم هستند ،در صورت
وقوع نوسانات غیرعادی در قیمت سهام
آنها طبق مفاد دســتورالعمل اقدام به
ارائــه اطالعیه شفافســازی در مورد
علت نوسان قیمت سهم و در خصوص
نوسانهای قیمتی شــدیدتر ،اقدام به
اطالعرسانی برای شفافسازی کنند.
 تقویت افشای اطالعات
آشــیانه از دیگر تغییرات رخ داده را
امکان انجام معامالت روی سهام ناشر در
صورت عدم افشای اطالعات با اهمیت
توسط ناشر در مهلت مقرر عنوان کرد و
افزود :بر اساس مفاد مقررات جدید ،در
صورتی ناشر اطالعات با اهمیت موضوع
ماده  13دســتورالعمل اجرایی افشای
اطالعات شــرکتهای ثبتشــده نزد
ســازمان بورس را به موقع افشا نکرده
باشــد ،یا ظن تقلب یا دستکاری در
اطالعات منتشــره یا صورتهای مالی
ناشر وجود داشته باشد یا نیاز به بررسی
وضعیت شفافیت اطالعاتی ناشر وجود
داشــته باشد ،سازمان بورس راسا یا به
پیشنهاد بورس یا فرابورس میتواند نماد
ناشر را مطابق شرایط مشخص شده در

مقررات ،تعلیق کرده و از ناشر درخواست
ارائــه اطالعات کند .بــه گفته وی در
صورتی که ناشر بعد از اتمام دوره تعلیق،
اطالعات مورد نیاز را افشا نکند ،سازمان
ضمن اخطار به ناشر و افشای مکاتبات
انجام شده به عموم ،نماد معامالتی ناشر
را مطابق مقررات بازگشایی کرده و به
کارگزاران اعالم میکند که معامالت در
آن نماد فقط به صورت «معامله تحت
احتیاط» بــا اخذ فرم «اطالع از ابهام»
توسط سرمایهگذاران امکانپذیر است.
وی افزود :در چنین شرایطی به تخلفات
احتمالی مدیران و ناشر مطابق قوانین
و مقررات مربوطه رسیدگی میشود و
چنانچــه موضوع واجد وصف مجرمانه
نیز باشد ،مراتب از طریق مراجع قضایی
کیفری پیگیری خواهد شد .آشیانه با
یادآوری اینکه در مقررات جدید به جای
ادامه تعلیق نماد ناشر و عدم امکان انجام
معامله ،امکان بازگشایی و انجام معامله
روی نماد ناشر در چنین شرایطی فراهم
شده است ،تصریح کرد :بدین ترتیب به
سهامداران شــرکتهایی که اطالعات
بااهمیت را به بازار ارائه نکردهاند ،ریسک
نقدشوندگی و هزینههای بیشتر تحمیل
نمیشود .وی در خاتمه گفت :تغییرات
و اصالحات صورت گرفته ،در مجموع
رویداد مثبتی بوده که در جهت کاهش
مدت زمان توقف یــا تعلیق نمادهای
معامالتی ،کاهش انحراف صورتهای
مالی ناشران و افزایش شفافیت و بهبود
نقدشوندگی بازار سرمایه صورت گرفته
و گامی در جهت نزدیکتر شدن مقررات
بازار سرمایه کشور به مقررات بینالمللی
بوده است.

شــرکت نفت بهران اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی نسبت به
گزارش توجیهی هیات مدیره درباره افزایش سرمایه را منتشر کرد .این
شرکت اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی را نسبت به گزارش توجیهی
هیات مدیره درباره افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ دو هزار میلیارد
ریال به سه هزار میلیارد ریال منتشر کرد .این افزایش سرمایه هزار میلیارد
ریالی از محل مطالبات حالشده سهامداران؛ آورده نقدی و سود انباشته به
منظور اصالح ساختار مالی و جبران مخارج سرمایهگذاری انجام شده ،انجام
میشود« .شبهرن» تاکید کرده است انجام افزایش سرمایه یادشده منوط
به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوقالعاده
است و در این خصوص اطالعرسانی الزم صورت خواهد گرفت.

شفافسازی «ارفع»
شرکت آهن و فوالد ارفع در نامهای اقدام به افشای اطالعات بااهمیت
در خصوص تغییر بااهمیت پیشبینی سود هر سهم سال مالی منتهی به
پایان اسفند امسال کرد .مدیرعامل شرکت آهن و فوالد ارفع در نامهای در
خصوص تغییر با اهمیت پیشبینی سود از یک هزار و  411میلیارد و 592
میلیون ریال به  839میلیارد و  94میلیون ریال توضیح داد .علیرضا خیاط
درباره علت تغییر با اهمیت سود اعالم کرده است :با توجه به شرایط بازار
صادرات شرکت و پیشبینی فروش داخلی تا پایان سال پیشبینی میشود
حداقل 94درصد مقادیر پیشبینیشده در آخرین پیشبینی منتشر شده
محقق و در کنار آن با توجه به افزایش نرخهای فروش مازاد بر پیشبینی
قبلی و در صورت تداوم نرخهای فروش فعلی ،معادل  100درصد مبالغ
پیشبینیشده فروش تحقق خواهد یافت .بنابراین فعالیت عملیاتی شرکت
تاثیر قابل توجهی در سود خالص پیشبینیشده نخواهد داشت.
وی در ادامه در پاسخ به سوال طرحشده از طرف کارشناس اداره
نظارت بر ناشران فرابورسی و با توجه به توضیحات فوق دلیل اصلی
کاهش سود خالص پیشبینیشده فعلی ناشی از تغییرات نرخ ارز از
 39هــزار و  899ریال به ازای هر یــورو و با نرخ مبادالتی در تاریخ
پایان شهریور امسال نسبت به نرخ یورو در پایان آذرماه امسال با نرخ
 42هزار و  551ریال است که هزینه تفاوت نرخ ارز و اثر آن بر سود
خالص شــرکت در ســه ماهه منتهی به پایان آذر  96معادل حدود
 573میلیارد ریال است.

«کمهدا» شفافسازی کرد
شرکت شیشه همدان در خصوص عدم تغییر سود پیشبینیشده در
سال مالی منتهی به پایان خرداد  97پس از افزایش سرمایه شفافسازی
کرد .مدیرعامل شرکت شیشه همدان در نامهای خطاب به رییس اداره
نظارت بر ناشران بورسی درباره عدم تغییر سود پیشبینیشده در سال
مالــی منتهی به پایان خرداد  97پس از افزایش ســرمایه توضیح داد.
خســرو فخیمهاشمی در این نامه اعالم کرده است :با توجه به تصویب
افزایش ســرمایه شرکت شیشه همدان در مجمع عمومی فوقالعاده در
تاریخ  17دیماه امسال ،افزایش سرمایه مذکور تاثیر بااهمیتی در آخرین
پیشبینی اعالم شده سود ساالنه سال مالی منتهی به پایان خرداد 97
نخواهد داشت.

افق روشن سیمان قاین با انتخاب اعضای جدید هیات مدیره

سهراب دمشقی -مجمع عمومی فوقالعاده و عمومی به
طور فوقالعاده با دستور کار انتخاب اعضای هیاتمدیره و تغییر
اصالح اساسنامه در تاریخ  96/10/19روز سهشنبه ساعت 15
با حضور بیش از  96درصد از دارندگان سهامداران به ریاست
آقای فاتح در واحد صنفی سیمان برگزار گردید.
ناظرین مجمع آقایان رضا اســماعیلی از سیمان شمال
و شرکت ســرمایهگذاری و توسعه صنایع سیمان و بیژن
جواهری از ســیمان صوفیان و ارومیه و منشــی مجمع
آقای سیدمحمد میردهقاناشکذری مدیریت مالی انتخاب
گردیدند .با توجــه به بیانات مدیریت محترم عامل دکتر
اقبالیان سیمان قاین در سال آتی به تولید باالتر از گذشته
نیز دست خواهد یافت و ضمنا پروژههای در حال بررسی و
تکمیل آن برای آینده هستند که در صورت تایید سهامداران
عمده به آن دست خواهیم یافت.
 کلیات
شرکت ســیمان قاین با نام اولیه ســیمان خراسان با
سرمایهگذاری مشترک سازمان صنایع ملی ایران و بانک
ملی ایران در تاریخ  1360/9/19تشــکیل گردید .پس از
بررسیهای فنی و اقتصادی محل اجرای کارخانه سیمان
قایــن در  10کیلومتری جاده قاین -بیرجند در مجاورت
معادن سنگآهن و آلوویم در زمینی به وسعت  140هکتار
در نظر گرفته شد .پروانه تاسیس شرکت به شماره 31064
در تاریخ  1369/6/27جهت تولید روزانه  2000تن سیمان
خاکستری صادر گردید.
به اســتناد پروانه بهرهبرداری صادره از سوی وزارت
صنایع و معادن در تاریخ  1373/10/5ظرفیت ســاالنه
شرکت برابر با  660000تن برای  330روز کاری با تولید
روزانه  2000تن سیمان خاکستری در نظر گرفته شده
است .شــرکت از اواخر سال  1373آغاز به تولید نمود
و در سال  1384موفق به اجرای طرح افزایش ظرفیت
گردید .تولید شرکت از سال  1385به حدود  2500تن
در روز ارتقا یافت.

چشمانداز شرکت سیمان قاین 1396
متعالیترین واحد صنعتی شــرق کشــور و پیشتاز در
صنعت سیمان از طریق تولید انواع سیمان با کیفیت برتر
و تکیه بر ســرمایههای انســانی در جهت توسعه پایدار و
حصول افتخار ملی
شعارهای بیانیه چشمانداز
ق :قابلیت توسعه پایدار و حصول افتخار ملی
ا :اعتماد و احترام متقابل
ی :یکپارچگی و تعالی سازمانی
ن :نشاط و پویایی ذینفعان
 مصوبهمجمع
مجمــع عمومی تصویب و مقرر نمود مدیرعامل با حق
توکیل به غیر وکالت و نمایندگی دارد تا با رعایت تشریفات
قانونی و اخذ مجوز الزم از ســازمان بورس نسبت به درج
و اضافه نمودن عبارت «انجام فعالیتهای آزمایشــگاهی
مرتبــط با مواد اولیه و محصوالت ســیمان ،بتن ،آهک و
صنایع ساختمانی و معدنی» در اساسنامه شرکت در اداره
ثبت شرکتها اقدام و اساسنامه را اصالح نماید.
در نتیجه عبارت باال به شــرح فوقالذکر به ماده مذکور
اضافه و نهایتا اصالح گردید.
جلسه مجمع در ساعت  16:30با ذکر صلوات حاضرین
خاتمه یافت.
اعضای جدید هیاتمدیره
 -1شــرکت ســرمایهگذاری توســعه صنایع سیمان
(سیدکو)
 -2سیمان ارومیه
 -3سیمان شمال
 -4شرکت سرمایهگذاری سیمان تامین
 -5شرکت سیمان فارس و خوزستان

