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ابزارهای مالی

شاخص بازار اول در روز دوشنبه

شاخص  50شرکت برتر در روز دوشنبه

جزییات دومین عرضه اولیه با روش جدید

پاسخ مدیر ريل سير كوثر به «جهان صنعت» در نشست خبری یک دیدار یک عرضه؛

سودآوری با کیفیت خدمات افزایش پیدا میکند

گروهبورس-پانزدهمین«نشستخبرییک
دیدار ،یک عرضه» با هدف تشریح ظرفیتهای
«ش��رکت ریل س��یر کوثر» که نزدیک به 480
میلیارد س��رمایه دارد ،در فرابورس برگزار شد و
مقامات رس��می شرکت فعالیتها و برنامههای
آینده را اعالم کردند .در این نشست خبری نایب
رییس هیاتمدیره ش��ركت ريل س��ير كوثر در
پاسخ به سوال «جهان صنعت» مبنی بر اینکه چه
خدماتی شرکت ریل سیر کوثر را از رقبا متمایز
میکند ،گفت :شرکت ما هم ناوگان مسافری و
هم ناوگان باری دارد و همچنین دارای جدیدترین
واگنهای مسافری با کیفیت باالست .وی به وجود
مشتریان ثابت و امکان افزایش و ایجاد بازارهای
جدید اش��اره کرد و از انعقاد ق��رارداد میان این
شرکت با شرکت واگنسازی پارس برای خرید
 27دس��تگاه واگن مسافری لوکس خبر داد .در
ادامه اين نشست خبری نایب رییس هیاتمدیره
ش��ركت ريل س��ير كوثر به معرفی این شرکت
پرداخت و گفت :ریل س��یر کوثردر سال 1382
ثبت ش��ده و در سال  1384فعاليت حملونقل
ريلي در مقوله مس��افربري را با مديريت دو رام
قط��ار آغاز کرده و در حال حاضرنیز دارای چهار
رام قطار مسافری شامل 37دستگاه واگن است
که این قطارها در خطوط بندرعباس به مشهد
و بالعکس ،یزد به مش��هد و بالعکس ،مشهد به
سیرجاءن و بالعکس و همچنین تهران به مشهد
و بالعکس ،س��االنه تا  450ه��زار نفر را جابهجا
میکنند .ابوالقاسم سعیدی با اشاره به اینکه در
حال حاضر از هر هفت نفر متقاضی سفر به یک
نفر خدمات ارائه میدهیم ،افزود :ریل سیر کوثر
از  600میلیون س��فر ساالنه ،حدود پنج درصد
یعنی  25هزار س��فررا در اختیار دارد که باید تا
پایان برنامه ششم توسعه این سهم به  30درصد
افزایش یابد .س��عیدی با اشاره به اینکه درحال
حاضر شرکت رجاء  65درصد از ناوگان مسافری
کشور را در اختیار دارد ،گفت :این درحالی است

که درآمد رجاء معادل با درآمد شرکتهای بخش
خصوصی این حوزه است؛ چراکه به عنوان مثال به
دلیل نو بودن واگنهای شرکت ریل سیر کوثر و
امکانات رفاهی باال برای مسافران ،قیمت بلیتهای
آن از ابتدا تاکنون هش��ت برابر افزایش یافته که
سود مناسبی را به دنبال داشته است.
  عملکردشرکت
به گفته وی ،ریل سیر کوثر در حال حاضر 25
میلیون نفر مسافر با متوسط مسیر 600کیلومتر و
همچنین  35میلیون بار با مسافت  700کیلومتر
جابهجا میکند که از این طریق نسبت به سایر
وس��ایل نقلیه 3300 ،میلیارد تومان در سوخت
صرفهجویی میکند .سعیدی با بیان اینکه صنعت
حملونقل ریلی میتواند با برنامهریزی دقیق و
مدیریت رشد از عوامل توسعه همهجانبه کشور
باشد ،به پیشینه این صنعت در دنیا اشاره کرد و
افزود:راهآهندر دنیا  200سال عمر دارد درحالی
که در ایران با  110س��ال تاخی��ر و با راهاندازی
خط بین تهران و سمنان در سال  1306تاسیس
شد .وی با گریز به پیشرفتهایی که در دهههای

در جریان نشس��ت تبیین جایگاه تاالرهای منطقهای که
با حضور مدی��ران بورسهای کش��ور و تاالرهای منطقهای
برگزار ش��د ،مدیرعامل شرکت بورس اعالم کرد ٣٠ :درصد
معامالت بازار س��رمایه در اس��تانها و مناطق کش��ور انجام
میش��ود .به گزارش بورس تهران ،نشس��ت «تبیین جایگاه
تاالرهای منطقهای» با حضور شاپور محمدی رییس سازمان
بورس و اوراق بهادار ،مدیران ارش��د بازار سرمایه و همچنین
مدیران تاالرهای منطقهای برگزار شد .در این نشست رییس
سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن استماع مسایل پیشروی
تاالرهای استانی به ایراد سخن پرداخت .در ابتدای این دیدار
شاپور محمدی اظهار داشت :همواره مدیران اجرایی استانها
و نمایندگان مجلس ش��ورای اس�لامی ب��ر اهمیت و نقش
تاالرهای اس��تانی در بازار سرمایه تاکید کردهاند .وی گفت:
تاالرهای استانی نماد و سفیر بازار سرمایه در مناطق مختلف
کش��ور هستند و یکی از مهمترین وظایف تاالرهای استانی
فرهنگس��ازی و آموزش است .رییس سازمان بورس نقش
تاالرهای استانی در بازار سرمایه را مثبت دانست و گفت :ما همه
تالش خود را برای افزایش تعامل ارکان بازار سرمایه و نهادهای
مختلف اجرایی با تاالرهای استانی به کار خواهیم گرفت.

اخیردر راهآهن صورت گرفته ،گفت :طول شبکه
ریلی کشور نسبت به سال  1357حدودا  2/8برابر
شده و در حال حاضر به  10هزار و  500کیلومتر
رس��یده اس��ت .همچنین  2200دستگاه واگن
مسافری و  25هزاردستگاه واگن باری در کشور
داریم .سعیدی مصرف كمتر سوخت ،سازگاری با
محیطزیست ،حمل انبوه مسافر و ایمنی و آسایش
بسیار باال را از مزایای حملونقل ریلی نسبت به
سایر شیوههای حملونقل برشمرد و گفت :مقدار
مصرف س��وخت در بخش ریلی ش��رایط برابر،
 ۱۰درص��د كمتر از اتوبوس ۳۰ ،درصد كمتر از
اتومبیل سواری
مینیبوس ۷۵ ،درصد كمتر از
ِ
و  ۸۵درص��د كمتر از هواپیما ب��وده و به عالوه
میزان جابهجایی مسافر با یک قطار معادل با ۱۷
دستگاه اتوبوس و سه فروند هواپیماست .وی با
اشاره به اینکه صنعت حملونقل ریلی در ایران
متناسب با نیاز رشد نکرده و ما در این زمینه در
ن کشورهای دنیا هستیم ،افزود :در
زمره فقیرتری 
شاخص تعداد واگن به ازای جمعیت ،در ایران به
ازای هریک میلیون نفر 22 ،و نیم واگن مسافری

وج��ود دارد که این ش��اخص در آلم��ان،۲۵۰
ژاپن ،۲۳۰آفریقای جنوبی ،۴۰ترکمنستان بیش
از  ۶۰و در ترکیه  ۲۱واگن است.
  دورنمای فعالیتها
سعیدی این آمارها را نشانگر ظرفیت پایین
صنعت حملونقل ریلی نسبت به میزان تقاضای
سفر در کشور دانست و بیان داشت در حال حاضر
خطوط بسیار زیادی در کشور فاقد قطار بوده يا
با کمبود قطار مواجه هس��تند؛ به همین دلیل،
سیاستگذاران صنعت حملونقل کشور یکی از
اولویتهای اساس��ی خود را توسعه همهجانبه
کمی و کیفی قطار در کش��ور در نظر گرفتهاند.
وی با اشاره به اینکه راهآهن ایران از سال 1380
و در چارچوب برنامه سوم توسعه ،خصوصیسازی
را آغاز کرد ،یادآور ش��د :راهآهن برای تشویق به
خصوصیسازی با تعدادی از شرکتهایخصوصی
از جمله شرکت ریل سیر کوثر ،قرارداد  30ساله
منعقد کرد که به همین دلیل نرخ اجاره لکوموتیو
برای این شرکتها پایینتر از سایر شرکتهاست.
به عالوه از میان همه شرکتهای خصوصی ،تعداد
معدودی از جمله ریل سیر کوثر به صورت کامال
خصوصی فعالیت میکنند و صاحبان آنها همگی
ی که دیگر شرکتها
اشخاص حقیقیاند؛ درحال 
متعلق به نهادهای عمومی ،نیمه دولتی و نظامی
هستند .به گفته وی قطارهای فعلی این شرکت
دارای قرارداد سیر  30ساله با راهآهن جمهوری
اسالمی ایران هستند ضمن آنکه شرکت ریل سیر
کوثر در سال  1392موفق به خرید  134دستگاه
واگن مخزندار مخصوص حمل ونقل مواد نفتی و
روغنی شده است .نایب رییس هیاتمدیره شركت
ريل سير كوثر یکی از برنامههای چشمانداز توسع ه
شرکت را افزایش تعداد واگنهای باری به بیش
از  500واگن تا س��ه سال آینده اعالم کرد و در
بخش دیگری از س��خنانش گف��ت 80 :درصد
مس��افران راهآهن زیارتی هستند و  50درصد از
مسافران در محور تهران -مشهد در رفتوآمدند.

تالش گستردهای نیز داشتهاند .وی افزود :بر اساس آمارها
حدود  ٣٠درصد معامالت بازار سرمایه در استانها و مناطق
کشور انجام میشود و همچنین یک میلیون کد سهامداری
از طریق تاالرهای استانی صادر شده است .مدیرعامل بورس
تهران با تاکید بر اهمیت فرهنگسازی در بازار سرمایه بیان
كرد :تاالرهای اس��تانی س��ه هزار دقیقه برنامه تلویزیونی
و  ٦٢٠٠دقیق��ه برنامه رادیویی تولی��د کردهاند و ارتباط
با دانش��گاهها و برگزاری س��مینارها از مهمترین اقدامات
فرهنگی آنها بوده است .وی با بیان اینکه تاالرهای استانی
در  ٢٢منطق��ه فعالیت میکنند تاکید ک��رد :این تاالرها
میتوانند رش��د و توسعه بازار س��رمایه را به همراه داشته
باشند و باید بیش از پیش به آنها توجه داشت .در ادام ه امیر
هامونی مدیرعامل فرابورس هم با تاکید بر اینکه گسترش
ارتباط فرابورس و تاالرهای استانی یکی از استراتژیهای
مهم فرابورس است گفت :تاکنون  ٣٥٠مورد بازرسی دفاتر
کارگزاران استانی از سوی همکاران ما در تاالرهای منطقهای
صورت گرفته و نتایج مثبتی به همراه داشته است.
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درج یک صندوق در بورس تهران
صندوق س��رمایهگذاری قابل معامله زمین و س��اختمان نگین شهر
ری در ش��رکت بورس تهران درج شد .به گزارش بورس تهران ،براساس
مصوب�� ه ب��ورس اوراق بهادار ته��ران 27 ،میلیون واحد س��رمایهگذاری
صندوق س��رمایهگذاری قابلمعامله زمین و س��اختمان نگین شهرری
با نماد «نگین»( )NEGINدر فهرس��ت نرخه��ای بازار صندوقهای
سرمایهگذاری قابل معامله در بورس اوراق بهادار تهران درجشد .از کل
واحدهای سرمایهگذاری  9میلیون و  500هزار واحد سرمایهگذاری قابل
پذیرهنویسی است .مدیر متعهد پذیرهنویس و بازارگردان این صندوق تامین
سرمایه بانک مسکن ،متولی آن مشاور سرمایهگذاری امین نیکان آفاق و
مدیر ساخت آن شرکت سرمایهگذاری مسکن تهران هستند .همچنین
نظارت ساخت و حسابرسی این صندوق زمین و ساختمان به ترتیب بر
عهده ش��رکت مهندسین مشاور نوید ایستا سازه و موسسه حسابرسی
دایا رهیافت اس��ت .اطالعات مربوط به بازه زمانی پذیرهنویس��ی و سایر
اطالعات تکمیلی از طریق همین سایت و اطالعیه پذیرهنویسی در اختیار
سرمایهگذاران قرار خواهد گرفت.
تصمیم

صدور نخستین مجوز صندوق پروژه
ابزارهای متعددی طی سالهای اخیر وارد بازار سرمایه شده و این طبیعی
است که هر چقدر متغیرهای کالن اقتصادی بهبود یابند ،اقبال مردم برای
استفاده از این ابزارها بهتر خواهد شد .از اسفند  89تاکنون ،ابزارهای مالی
متعددی به بازار سرمایه معرفی شده و در این مدت حدود  38هزار میلیارد
تومان تامین مالی از طریق این ابزارها انجام شده است .به گزارش سنا ،علی
سعیدی ،معاون نظارت بر نهادهای مالی و عضو هیاتمدیره سازمان بورس و
توگو با «عصر مالی» اظهار داشت :برای افزایش جذابیت
اوراق بهادار در گف 
تامین مالی از مسیر بازار سرمایه در سالهای اخیر ابزارهای متعددی طراحی
و به بازار سرمایه معرفی شده است اما بازار سرمایه تابع شرایط کالن اقتصادی
است .به گفته این مقام مسوول هر چقدر متغیرهای کالن اقتصادی بهبود
یابند ،اقبال به ابزارهای جدید بازار سرمایه برای تامین مالی نیز افزایش خواهد
یافت .البته این موضوع به این معنا نیست که تا به حال از این ابزارها استقبال
نشده است .وی ادامه داد :از اسفند  89تا روز دوشنبه که این ابزارها وارد بازار
سرمایه شدهاند بیش از  38هزار میلیارد تومان از این ابزارها استفاده شده
است که شامل دو بخش خصوصی و دولتی است .سعیدی با اشاره به اینکه
امروزه مدیران صندوقهای سرمایهگذاری در مجموع 112هزار میلیارد تومان
نقدینگی را مدیریت میکنند ،گفت :برای اینکه بتوانیم در کار خود موفقتر
شویم یکسری موضوعات و پیشنیازها باید وجود داشته باشد .وی با تاکید
بر اینکه وضعیت کالن اقتصادی بر بازار سرمایه تاثیرگذار است ،خاطر نشان
کرد:تصمیمهایکالناقتصادیبروضعیتشرکتهایحاضردربازارسرمایه
تاثیرگذاراست.اینتصمیمهاازنظرشفافیتونداشتننوسانشدیدمیتوانند
در بازار سرمایه اعتماد ایجاد کنند .این مقام مسوول با اشاره به اینکه مواد اولیه
بسیاری از شرکتهای بازار سرمایه از طریق نهادهای دولتی قیمتگذاری
میشود ،گفت :این قیمتگذاریها که در سودآوری شرکتها تاثیرگذار است
میتواند در راستای منافع سهامداران یا به ضرر آنها باشد .سعیدی تاکید کرد:
اگرقیمتگذاریکاالهاییمثلسنگآهن،محصوالتپتروشیمیوپاالیشی
چه از لحاظ مواد اولیه و چه از لحاظ بازار محصول نوسان داشته باشد ،اعتماد
سرمایهگذاران برای برنامهریزیهای کوتاه مدت و میانمدت را از بین میبرد
و در این شرایط ابزارهای ما به هیچ وجه کارا نخواهد بود.
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 شفافسازی ابهامها
سیدعلی حسینی ،مدیرعامل بورس انرژی عنوان کرد:
وظایف بازار س��رمایه به سه دس��ته توسعهای ،نظارتی و
اجرایی قابل تقسیم است و بخشهای توسعهای و نظارت
باید با کمک بورسها و تاالرهای منطقهای صورت گیرد.
وی ادامه داد :پاس��خگویی به فعاالن استانی بازار سرمایه
یک��ی از مهمترین وظایف تاالرهای منطقهای اس��ت که
به حفظ اعتماد جمعی منجر خواهد ش��د .در پایان علی
س��عیدی ،عضو هیاتمدیره س��ازمان ب��ورس به اهمیت
تاالرهای منطقهای اش��اره و همچنی��ن بر لزوم برگزاری
نشس��تهای بیش��تر برای هماهنگی تاالرهای اس��تانی
با س��ازمان ب��ورس تاکید کرد و اف��زود :باید به تاالرهای
منطقهای کمک کرد تا آنها بتوانند نقش خود را به خوبی
ایفا کنند .بنا بر این گزارش در این نشس��ت موضوعاتی
همانن��د جایگاه تاالرهای اس��تانی ،چالشهای تاالرهای
منطق��های و چالشهای فعاالن اس��تانی بازار س��رمایه،
نظارت ،افزایش اختیار تاالرهای استانی و نقش این تاالرها
در تامین مالی بنگاههای اقتصادی مطرح شد.

اتفاق

آگهی ارزیابی کیفی توليدكنندگان و تأمینکنندگان کاال

ﻓﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ )ﺭﻳﺎﻝ(

بازار سرمایه

 30درصد حجم معامالت بازار سرمایه در اختیار استانها
 توسعه تاالرهای منطقهای
محم��دی با تاکید بر ضرورت تقویت تاالرهای اس��تانی،
به نقش نظارتی آنها اش��اره کرد و گفت :رصد بازار س��رمایه
در راس��تای افزایش شفافیت و جلوگیری از تخلفات استانی
میتواند با کمک تاالرهای منطقهای به حداکثر برسد و نقش
و جایگاه این تاالرها باید روشن و مشخص باشد .سخنگوی
س��ازمان بورس به مدیران تاالرهای اس��تانی بازار س��رمایه
توصیه کرد :حفظ اعتماد فعاالن بازار سرمایه مهمترین اصل
سازمان است و باید برای آن تالش گستردهای کرد .به گفته
وی ،سازمان بورس تا حد توان به توسعه تاالرهای منطقهای
کمک خواهد کرد.
 صدور یک میلیون کد سهامداری
س��پس حس��ن قالیبافاصل ،مدیرعامل بورس تهران
در نشس��ت مدیران تاالرهای اس��تانی گف��ت :بورسهای
منطقهای ،نماینده همه بخشهای بازار سرمایه در مناطق
مختلف کش��ور هس��تند و فعالیت آنها از فرهنگسازی تا
فرآیند داد و س��تد را در برمیگیرد و انصافا در این مسیر

همچنین با یک ش��رکت اروپای��ی برای خرید
همین تعداد دستگاه واگن و با سازندگان آسیای
میانه نیز برای  1500دستگاه واگن قراردادهایی
منعقد شده است.
  برنامههای توسعهای
به گفته س��عیدی ،ریل سیر کوثر در بخش
ب��اری نیز قرارداد  300دس��تگاه واگن لبهبلند
مخصوص حمل مواد معدنی با واگنسازی پارس
دارد .مدیر مالی این ش��رکت نیز با بیان اینکه
پیشبینی س��ود هر سهم( )EPSشرکت برای
س��ال  ،1395رقم 157ریال بوده است ،گفت:
تنها در ش��ش ماهه نخست سال 103 ،ریال از
این مقدار معادل  66درصد را پوش��ش دادهای م
و برای سال آتی نیز سود هر سهم معادل 200
ریال قابل پیشبینی است .صادق حقشعار در
ادامه اظهار داشت :در چشمانداز شرکت در نظر
داریم س��هم خود را از ب��ازار حملونقل از 10
ب��ه  30درصد برس��انیم و با بهبود حملونقل،
مدیریت بهینه منابع سرمایهاي و نیروي انسانی
به شرکت برتر در توسعه ناوگان مسافری و باری
بدل شویم .در بخش دیگری از این نشست که با
حضور خبرنگاران رسانهها ،مدیرعامل و اعضای
هیاتمدیره ش��رکت ریل سیر کوثر و مدیران
فرابورس برگزار شد ،مديرعمليات بازار و اعضاي
فرابورس با اشاره به عرضه اولیه شرکت ریل سیر
کوثر به روش ثبتسفارش گفت :عرضه اولیه 10
درصد از سهام این شرکت معادل  47میلیون و
 182هزار و  31سهم امروز در بازار دوم فرابورس
صورت میگیرد .به گفته افس��انه اروجی دامنه
قیمتی در نظرگرفته شده برای عرضه هر سهم
این شرکت فرابورسی بین  1900تا  2090ریال
و حداکثر س��هام قابل خرید توسط هر شخص
حقیقی و حقوقی نیز هزار سهم است .همچنین
مشاور عرضه و متعهد خرید ،شرکت کارگزاری
ارگ هومن اس��ت که تعهد خرید  50درصد از
سهام قابل عرضه را دارد.

گروه بورس -جزییات دومین عرضه اولیه به روش ثبتسفارش اعالم
شد .بعد از عرضه اولیه نخستین شرکت به روش ثبتسفارش که با شرکت
فرابورسی پاکدیس انجام شد ،شرکت فرابورس زمان و شرایط دومین عرضه
اولیه سهام ریل سیر کوثر به روش جدید را سه شنبه  21دی اعالم کرده
اما با توجه به درگذشت ناگهانی آیت اهللهاشمی رفسنجانی و اعالم تعطیلی
ديروز این تصمیم به امروز موکول شد .با این اوصاف با نهایی شدن این
برنامه ،قرار اس��ت  47میلیون و  182هزار و  31سهم «حسیر» معادل
 10درصد در بازار دوم معامالت فرابورس عرضه اولیه شود .براساس این
گزارش ،در این واگذاری حداکثر سهام قابل خرید برای هر فرد حقیقی و
حقوقی  1000سهم با دامنه خرید  190تا  209تومانی هر سهم تعیین
ش��ده و مانند عرضه اولیه «غدیس» زمان ثبتسفارش با پیغام ناظر در
روز عرضه ( احتماال بین س��اعت  10تا  )12تعیین خواهد شد .شرکت
ریل سیر کوثر سود هر سهم سال مالی جاری را با سرمایه اسمی بیش
از  47میلیارد تومانی 157 ،ریال پیشبینی کرده و اخیرا از پوشش 75
درصدی سود در عملکرد  9ماهه خبر داده است .در ترکیب سهامداری این
شرکت ،شش سهامدار حقیقی از جمله محمدهاشمی نماینده دورههای
 6و  7مردم سیرجاءن و بردسیر (با مالکیت مستقیم و غیر مستقیم 22/4
درصدی و از طریق رضا و حسینهاشمی) حضور دارند و شرکت طلوع
تجارت خلیج فارس با  16/8درصد ،تنها س��هامدار حقوقی آن است .دو
خانواده عزتآبادیپور هم در مجموع  40/8درصد و کریمی مکیآبادی با
 20درصد ،سهام آن را در اختیار دارند.
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