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رشد 3ريالي EPSبيمه البرز

معاون سازمان بورس به سهامداران توصيه
كرد از ورود به حاشيههاي بازار سهام خودداري
كنند .علي سعيدي در پاسخ به اين سوال كه آيا
سازمان بورس وارد كنترل نوسانات بازار سرمايه
در آستانه انتخابات ميشود يا خير ،اظهار داشت:
ابزاري براي اينكه بخواهيم در بازار نفوذ و التهابات
بازار را كنترل كنيم ،نداريم اما صندوق توسعه
طبق روال عمل ميكند .معاون بازار س��رمايه
با اش��اره به تاثيرپذيري بازار سرمايه از فضاي
دوازدهمين دوره انتخابات رياس��تجمهوري
اظه��ار داش��ت :التهابهاي بازار س��رمايه در
خصوص بسياري از رويدادها از جمله رويدادهاي
سياسي ،اجتماعي و اقتصادي رخ ميدهد كه از
بين رويدادهاي سياسي بحث انتخابات نهتنها
در ب��ورس اي��ران بلكه در بازار س��رمايه تمام
دنيا نوسان ايجاد ميكند و تاثير ميگذارد .به
گزارش ايلنا ،وي با بيان اينكه در اين ايام قبل از
انتخابات ،فعاالن اين بازار درصدد هستند بدانند
چه گروهي در كشور چرخه صنعت ،اقتصاد و
سياست كشور را به دست خواهد گرفت ،ادامه
داد :بنابراين اين عالمت سوال انتظارات فعاالن را
متفاوت ميكند و ممكن است يكسري نوسانات
را در هر بازار س��هامي ايجاد كند و بازار ما هم
مس��تثنا از اين قاعده نخواهد بود .معاون بازار
س��رمايه در پاسخ به اين سوال كه آيا سازمان
بورس وارد كنترل اين نوس��انات بازار سرمايه
در آس��تانه انتخابات ميش��ود يا خير ،اظهار
داش��ت :ابزاري براي اينكه بخواهي��م در بازار
نفوذ و التهابات بازار را كنترل كنيم ،نداريم .اما
صندوق توسعه طبق روال عمل ميكند .انتظار
ما هم اين است كه صندوقهاي سرمايهگذاري،
صندوقهاي اختصاصي بازارگرداني و مشاوران
س��رمايهگذاري وارد عمل ش��وند .سعيدي با
تاكيد بر اينكه سياست ما اين است كه از طريق
نهادسازي اين موضوعات را مرتفع سازيم ،افزود:
صندوقهاي بازارگرداني اصوال به وجود آمدهاند
كه هر كدام روي چند سهم بازارگرداني كنند
و بتوانن��د معادالت بازاري و تعادل بازاري را در
صورتي كه صف��ي به وجود آمد ،از بين ببرند.
البت��ه معافيت مالياتي و كارم��زدي هم براي
اين صندوقها در نظر گرفته ش��ده ،كس��ب و
كارش��ان اقتصادي باشد .وي با اشاره به ايجاد
صندوقهاي جديد گفت :خوش��بختانه تعداد
صندوقهاي بازارگرداني افزايش يافته و هر كدام
از اين صندوقها روي تعداد مشخصي از سهم
فعاليت بازارگرداني انجام ميدهند .مش��اوران
س��رمايهگذاري هم از طريق اطالعرس��اني و
گزارشهاي��ي كه ارائه ميدهند ميتوانند بازار

يك مقام رسمي سازمان بورس:

ابزاري براي كنترل بازار سهام نداريم

را مديريت كنند .معاون سازمان بورس با اشاره
ب��ه تاثير صندوقه��اي بازارگرداني در كنترل
نوسانات بازار سرمايه در آستانه انتخابات اظهار
داشت :صندوقهاي بازارگرداني هم به واسطه
اينكه چندين دوره انتخابات را تجربه كردهاند،
ميتوانند بازار را به تعادل برسانند .سعيدي در
پاسخ به اين سوال كه دوره نوسانات بازار سرمايه
در آستانه انتخابات معموال چقدر است ،گفت:
تحقيقات زيادي در دنيا در اين باره انجام شده
كه در كشورهاي مختلف زماني كه بحرانهاي
اجتماعي ،اقتصادي و سياسي به وجود ميآيد
در دوره مشخصي بين يك تا سه ماه قيمتهاي
سهم كاهش مييابد و باز هم بهطور متوسط به
جاي اول خود بازميگردد .وي تاكيد كرد :اتفاقا
سرمايهگذاران آگاه در اين دورههاي زماني در
بازار فعال ميشوند ،براي مثال روز  11سپتامبر
بهترين زمان براي خريد سهام بود .فكر ميكنيم
سرمايهگذاران حقوقي دستخوش اين نوسانات

شركت سپردهگذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه
(سمات) اسامي بزرگترين شركتهاي بورسي و فرابورسي
از نظر تعداد سهامدار را در پايان اسفندماه سال  95معرفي
كرد .به گزارش سمات ،سرمايهگذاري توسعه صنعتي ايران
با  240هزار و  657سهامدار در پايان اسفندماه  95در صدر
بزرگترين شركت بورسي از نظر تعداد سهامدار ايستاد و
ايرانخودرو با  149هزار و  437سهامدار و توسعه معادن
سخنگوي س��ازمان خصوصيس��ازي گفت :مرحله دوم
س��اماندهي سهام عدالت در حقيقت مكمل مرحله نخست
آن اس��ت و طي آن مشموالن ميتوانند با مراجعه به سامانه
به آدرس  www.samanese.irبه اعالم شماره شباي 24
رقمي حساب بانكي خود همراه با  IRاوليه بپردازند .به گزارش
ايرنا ،به گفته اين مقام مس��وول ،ش��ماره شبا براي پرداخت
سود سهام عدالت سال  95به مشموالن دريافت ميشود كه
اميد ميرود از نيمه دوم امس��ال و با اعالم س��ود  60شركت
سرمايهپذير ،سود سهام عدالت به حساب افراد واريز شود .وي
تاكيد كرد ،سود سال  1395متعلق به دولت يا خزانه نيست
و فقط به حساب مشموالن واريز خواهد شد .سبحاني يادآور
شد :مشموالن ميتوانند با مراجعه به شعب بانكهاي عامل،
استفاده از دستگاههاي خودپرداز بانكي يا استفاده از اينترنت
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نميشوند و مردم را به اين سمت سوق ميدهيم
كه به صورت غيرمستقيم در بازار سرمايهگذاري
كنن��د چراكه در اين ص��ورت تحت تاثير اين
نوسانات قرار نميگيرند .معاون سازمان بورس
با اش��اره به اينكه تاثيرپذيري بازار س��رمايه از
انتخابات معموال به اين عوامل كه انتخابات بعد
از دو دوره اتفاق ميافتد يا يك دوره ،بس��تگي
دارد و فضاي اين دو با يكديگر متفاوت است اما
سرمايهگذاران انفرادي بيشتر تحت تاثير اين
جريان قرار ميگيرند و پيش��نهاد ميشود در
اين ايام به صورت مستقيم وارد سرمايهگذاري
در بورس نشوند.
  ورود يك شركت جديد به بازار سهام
در همي��ن حال و در اتفاقي تازه در حوزه
بازار س��هام ،مديرعامل هتل پارس��يان كوثر
اصفهان از درج نماد «گكوثر» در فرابورس و
عرضه اوليه  15درصدي سهام طي شش ماه
آينده خبر داد .محمدعلي ابوطالبي با معرفي

اولي��ن هتل درجش��ده در فراب��ورس ،اظهار
داشت :در سال  1347كلنگزني اين هتل در
زميني به مساحت  11هزار مترمربع مشرف
به زايندهرود و سيوسهپل صورت گرفت .وي
افزود :در نهايت هتل پارسيان كوثر اصفهان
در سال  1350با نام هتل شرايتون كه سپس
به كوروش تغيير نام داد به بهرهبرداري رسيد.
اين مقام مسوول با بيان اينكه هتل كوروش
بعد از پيروزي انقالب به هتل پارسيان كوثر
اصفهان تغيير نام داد و ظرفيت اقامتي آن از
 130به  225اتاق افزايش يافت ،خاطرنشان
كرد :اين مجموعه چهار مرحله طرح توسعهاي
را پشت س��ر گذاشته است .مديرعامل هتل
پارس��يان كوثر اصفهان با تاكيد بر اينكه اين
هت��ل باالترين ظرفيت اقامتي را در اصفهان
به خ��ود اختصاص داده اس��ت در خصوص
نقاط قوت اين مجموعه گفت :در درجه اول
موقعي��ت مكاني هتل اس��ت كه يك مزيت

معرفي بزرگترين شركتهاي بورسي و فرابورسي
روي ايران با  125هزار و  92سهامدار در رتبههاي دوم و
س��وم قرار دارند .همچنين شركتهاي سرمايهگذاري نور
كوثر ايرانيان ،س��رمايهگذاري صنعت نفت ،س��ايپا ،بانك
انصار ،توس��عه صنايع بهشهر ،سرمايهگذاري گروه توسعه
ملي و س��يمان فارس و خوزس��تان در مكانهاي سوم تا

دهم بزرگترين شركتهاي بورسي از نظر تعداد سهامدار
هس��تند .براس��اس اين گزارش ،موسس��ه اعتباري كوثر
مركزي با  483هزار و  517س��هامدار در صدر بزرگترين
شركتهاي فرابورسي از نظر تعداد سهامدار قرار دارد و بانك
س��رمايه با  302هزار و  673سهامدار و بانك دي با 181

شروع فرآيند ثبت شماره شبا در سامانه سهام عدالت
بانك و تلفن بانك به دريافت شماره شباي حسابهاي خود
بپردازند .وي خاطرنشان كرد :همه بانكهاي دولتي و خصوصي
و همچنين س��ه موسس��ه مالي و اعتباري «كوثر»« ،ملل»
(عسگريه سابق) و «توسعه» كه متصل به شبكه شتاب بوده
و مورد تاييد بانك مركزي هستند براي اعالم شماره شباي
حسابهاي مش��موالن آماده خدماترسانياند .سخنگوي
س��ازمان خصوصيسازي ادامه داد :مطابق آمار براي بيش از
 47ميليون نفر مشمول سهام عدالت ،به همين تعداد نيز بايد
ش��ماره شبا دريافت شود؛ در صورتي كه شمارههاي اعالمي
مشكل داش��ته يا متعلق به شخص ديگري غير از مشمول
باشد ،پس از  15روز ايراد وارده از طريق پيامك به افراد اعالم

ميشود .وي در ادامه با اشاره به مرحله نخست ساماندهي سهام
عدالت ،يادآوري كرد :از روز  17اسفندماه گذشته و با رونمايي
از سامانه ،ارائه صورتحساب و صدور قبض براي مشموالن آغاز
شده و تاكنون بيش از  30ميليون نفر از مشموالن به سامانه
مراجعه و صورتحساب دريافت كردهاند10 .سال مهلت قانوني
براي اينكه از محل سود سهام عدالت ،بدهي مشموالن بابت
خريد سهام پرداخت شود ،به پايان رسيده و براي هر فرد 10
ميليون ريال (يك ميليون تومان) سهم در مدت  10سال (بين
سالهاي  1385تا  )1394اختصاص يافته است .در اين 10
سال ،از محل سود سهام عدالت مقداري سود به خزانه واريز
شده و هماكنون با پايان مهلت 10ساله ،سهام قابل واگذاري
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آمار

هزار و  75س��هامدار در ردههاي بعدي قرار گرفتند .بانك
مهر اقتصاد ،بانك قوامين ،سرمايهگذاري توسعه و عمران
استان كرمان ،سرمايهگذاري كشاورزي ايران  ،بانك حكمت
ايرانيان ،صنايع پتروش��يمي زنجان ،پتروشيمي گلستان
نيز در مكانهاي سوم تا دهم فهرست برترين شركتهاي
فرابورسي از لحاظ تعداد سهامدار ايستادند.
اتفاق

اس��ت .سازمان خصوصيسازي تا ش��هريور ماه سال جاري
مهلت در نظر گرفته است تا مشموالني كه ماندهاي دارند و
همه  10ميليون ريال(يك ميليون تومان) سهام برايشان آزاد
نشده ،به واريز باقي مانده سهم براي مالكيت كامل آن اقدام
كنن��د؛ موضوعي كه اختياري ب��وده و هيچ اجباري به واريز
بدهي نيست .سامانه ساماندهي سهام عدالت صبح سهشنبه
(هفدهم اسفندماه  )1395با حضور اسحاق جهانگيري ،معاون
اول رييسجمهور و علي طيبنيا ،وزير امور اقتصادي و دارايي
در سالن اجالس سران رونمايي شد .هدف عمده توزيع سهام
عدالت ،بهينه كردن توزيع درآمد در كشور و مشاركت دادن
همه مردم در اداره امور اقتصادي كشور است و با بهكارگيري
راهكارهاي خاص خود به تعديل اقتصادي ميپردازد.
بينالملل

تا
ول

مناقصهگزار :اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر
دستگاه نظارت :مديريت ساخت و توسعه راهها
نوع پروژه و موضوع :به شرح جدول زير:

محسوب ميشود اين در حالي است كه جزو
دو هتل پنج س��تاره در اصفهان بوده و عالوه
بر آن خوش��نامترين هتل در بحث اقامتي و
پذيرايي در داخل و خارج اس��ت .ابوطالبي با
اش��اره به اينكه باالترين درصد اشتغال هتل
در اصفهان از آن هتل كوثر است ،گفت :اين
ميزان در مجموعه  84است كه نسبت به نرم
بينالمللي كه  75تا  80درصد است مطلوب
به نظر ميرسد .اين مقام مسوول به شفافيت
مالي اين هتل طي  12س��ال گذشته اشاره
كرد و گفت :ارزيابي عملكرد هتل در س��ال
گذش��ته نش��ان داد  35درصد رشد فروش
و  40درصد افزايش س��ودآوري در مجموعه
رخ داده اس��ت .مديرعامل هتل با اش��اره به
سياس��تگذاري مجموع��ه در س��ال اقتصاد
مقاومتي ،توليد و اش��تغال هم خاطرنش��ان
كرد :در تالشيم به رشد  30درصدي فروش
و  35درصدي س��ودآوري دست پيدا كنيم.
ابوطالبي در بخش پاسخ به سواالت در برابر
سوالي مبني بر اينكه برنامه ورود شركت به
فرابورس در چ��ه مرحلهاي قرار دارد ،گفت:
در راس��تاي سياست كاهش تصديگري كه
بنياد مس��تضعفان دنبال ميكرد ورود هتل
پارسيان كوثر اصفهان از سال  93در دستور
كار قرار گرف��ت .بعد از اقدامات الزم در اين
راس��تا اين هتل در تاريخ  18اس��فند  94با
موافق��ت هيات پذيرش در فرابورس پذيرش
و  10بهمنماه  95در اين بازار درج شد .وي
در خصوص زمان طوالني طي شدن مرحله
پذيرش تا درج نماد هم گفت :با توجه به اينكه
هتل كوثر اولين هتل درجشده در فرابورس
بود مراحل طيش��ده از جمله تهيه گزارش
توجيه��ي و اميدنامه زمانبر ش��د .ابوطالبي
درباره اينكه بناست چه زماني و چند درصد
سهام در روز عرضه اوليه واگذار شود ،گفت:
براس��اس توافقات اوليه قرار است  15درصد
سهام عرضه شود و زمان دقيق آن مشخص
نيست .اميد است اين مهم تا شش ماه آينده
صورت گيرد .وي سال مالي هتل را  29اسفند
و سرمايه آن را  11ميليارد تومان اعالم كرد و
گفت :حاشيه سود مجموعه در سال گذشته
 38درصد برآورد شده است.

تاريخ
گشايش
پاكات
96/02/17
 9صبح
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اداره كل راه و شهرسازي استان بوشهر

تنش در بورسهاي جهان

بازارهاي سهام آسيا روز چهارشنبه در واكنش به اعالم غيرمنتظره انتخابات زودهنگام در
انگليسوتداومنگرانيهايژئوپليتيكيعقبنشينيكردند.بهگزارشايسنا،شاخصاماسسياي
بازارهاي سهام آسيا -اقيانوسيه بهجز ژاپن  0/6درصد افت كرد و به پايينترين سطح از اواسط
مارس رسيد .شاخص نيككي  ۲۲۵ژاپن ثابت ماند و در  18417/54واحد ايستاد در حالي
كه كسپي كرهجنوبي  0/5درصد افت كرد و به  2136/85واحد رسيد .شاخص هانگسنگ
هنگكنگ با  0/8درصد افزايش ،در  23744/10واحد ايس��تاد و ش��انگهاي كامپوزيت 1/2
درصد ريزش كرد و به  3159/89واحد رسيد .شاخص اساند پي/اي اس ايكس استراليا با 0/6
درصد كاهش ،به  5801/60واحد نزول كرد .بازارهاي سهام در تايوان ،سنگاپور و فيليپين هم
با كاهش روبهرو شدند .براساس گزارش آسوشيتدپرس ،ترزا مي ،نخست وزير انگليس برخالف
موضع قبلي خود ،خواستار برگزاري انتخابات عمومي زودهنگام در ژوئن شد .پوند با اين انتظار
كه خانم مي ممكن است توافق بهتري را براي خروج انگليس از عضويت اتحاديه اروپا كسب
كند ،صعود كرد .اعالم اين خبر به صعود ارزش پوند منجر شد اما شاخص  ۱۰۰ FTSEرا
تحت فشار قرار داد .به گفته ريك اسپونر ،تحليلگر ارشد شركت سيامسيماركتس در شرايطي
كهمعاملهگرانپتانسيلريسكهايژئوپليتيكيفزايندهدرمناطقمختلفراارزيابيميكنند،
برگزاري زودهنگام انتخابات انگليس به نگرانيها و نوسان بازار اضافه ميكند.

بيمه البرز پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به  29اسفندماه
 96را با سرمايه چهار هزار ميليارد ريال به صورت حسابرسي شده ،اعالم كرد.
شركت بيمه البرز نخستين پيشبيني سود هر سهم سال مالي  96را مبلغ
 142ريال اعالم كرده كه نسبت به EPSسال جاري سه ريال افزايش را نشان
ميدهد .پيشبيني درآمد اين شركت در سال مالي 96در مقايسه با سال مالي
جاري شامل افزايش شش درصدي درآمد حق بيمه ،افزايش 9درصدي سود
ناخالص،افزايشپنجدرصديسودعملياتيوافزايشدودرصديسودخالص
است« .البرز» سود خالص در سال مالي منتهي به 29اسفند 96را مبلغ568
ميليارد و 491ميليون ريال برآورد كرده است .يادآوري ميشود سود خالص
اين شركت در سال مالي منتهي به  30اسفند  ،95مبلغ  566ميليارد 183
ميليون ريال و زيان به ازاي هر سهم  139ريال اعالم شده است.

 53ريال نخستين پيشبيني «شيراز» در سال96
پتروشيمي شيراز پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29
اسفندماه 96را با سرمايه پنج هزار و 100ميليارد ريال به صورت حسابرسي
شده اعالم كرد .شركت پتروشيمي شيراز نخستين پيشبيني سود هر سهم
س��ال مالي  96را مبلغ  53ريال اعالم كرده اس��ت .پيشبيني درآمد اين
شركت در سال مالي  96در مقايسه با سال مالي جاري شامل افزايش 21
درصدي فروش خالص و ارائه خدمات ،كاهش  41درصدي سود ناخالص و
افزايش  96درصدي سود عملياتي است« .شيراز» سود خالص در سال مالي
منتهي به  29اسفند  96را مبلغ  269ميليارد و  707ميليون ريال برآورد
كرده است .يادآوري ميشود زيان خالص اين شركت در سال مالي منتهي
به  30اسفند  ،95مبلغ  659ميليارد  507ميليون ريال و زيان به ازاي هر
سهم  129ريال اعالم شده است.

انتشار  EPSسال « 96كروي»
توسعه معادن روي ايران پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به
 29اسفندماه  96را با سرمايه دو هزار و  413ميليارد و  950ميليون ريال به
صورت حسابرسي شده اعالم كرد .شركت توسعه معادن روي ايران نخستين
پيشبيني سود هر سهم سال مالي 96را مبلغ 142ريال اعالم كرده است كه
نسبت به  EPSسال جاري سه ريال افزايش نشان ميدهد« .كروي» سود
خالص در سال مالي منتهي به  29اسفند  96را مبلغ  430ميليارد و 398
ميليون ريال برآورد كرده است .يادآوري ميشود سود خالص اين شركت در
سال مالي منتهي به  30اسفند  ،95مبلغ  525ميليارد  852ميليون ريال و
سود به ازاي هر سهم  218ريال اعالم شده است.

انتشار اولين سود« 96غدشت»
دشت مرغاب اولين پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 31
خرداد ( 96حسابرسي شده) را منتشر كرد .برمبناي اطالعات دريافتي از
شركت دشت مرغاب طي نامه تاريخ  23اسفند  95پيشبيني درآمد هر
سهم براي سال مالي منتهي به پايان خردادماه سال  1396با سرمايه 53
هزار و  453ميليون ريال مبلغ  14ريال به طور خالص پس از كسر ماليات
است .اين گزارش بدون تغيير نسبت به اولين پيشبيني حسابرسي نشده
اعالم شده است« .غدشت» داليل تغييرات دوره منتهي به  31خرداد 96
را به شرح زير اعالم كرد :طبق تصميمات مجمع عمومي فوقالعاده مورخ 3
آذرماه 1395پايان سال مالي شركت از 29اسفندماه به 31خردادماه هر سال
تغيير كرده است .بنابراين صورت سود و زيان پيشبيني شده براي دوره سه
ماهه منتهي به 31خردادماه 1396تهيه و ارائه شده است .همچنين شركت
در نظر دارد در سال  31خرداد  96به پيشنهاد هيات مديره از محل آورده
نقدي و مطالبات حال شده به مبلغ  285ميليارد و  638ميليون ريال اقدام
به افزايش سرمايه كند .ساير برنامهها و مفروضات بااهميت به اين شرح است:
با توجه به اينكه افزايش سرمايه در دست اقدام شركت از مبلغ 53ميليارد و
 453ميليون ريال به مبلغ  285ميليارد و  638ميليون ريال ناشي از ادعاي
شركت سرمايهگذاري گروه توسعه ملي مبني بر تسويه نشدن ثمن معامله
نقل و انتقال سهام شركت در سال 1384متوقف شده است به محض حصول
نتيجه نهايي نسبت افزايش سرمايه اقدام خواهد شد.

نخستين پيشبيني «جم» در سال96
پتروش��يمي جم پيشبيني درآمد هر س��هم سال مالي منتهي به 29
اسفندماه 96را با سرمايه يكهزار و 250ميليارد ريال به صورت حسابرسي
شده اعالم كرد .شركت پتروشيمي جم نخستين پيشبيني سود هر سهم
سال مالي  96را مبلغ يكهزار و  570ريال اعالم كرده است كه نسبت به
 EPSسالجاري معادل شش درصد كاهش نشان ميدهد .پيشبيني درآمد
اين شركت در سال مالي  96در مقايسه با سال مالي جاري شامل افزايش 9
درصدي فروش خالص و ارائه خدمات ،كاهش يك درصدي سود ناخالص،
كاهش چهار درصدي سود عملياتي و همچنين كاهش شش درصدي سود
خالص است« .جم» سود خالص در سال مالي منتهي به  29اسفند  96را
مبلغ  15هزار و  76ميليارد و  458ميليون ريال برآورد كرده است .يادآوري
ميشود سود خالص اين شركت در سال مالي منتهي به 30اسفند ،95مبلغ
 16هزار و  38ميليارد و  835ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم يكهزار
و  671ريال اعالم شده است.

پيشبيني 212ريالي «وايران»
ليزينگ ايرانيان پيشبيني درآمد هر س��هم سال مالي منتهي به 29
اسفندماه  96را با سرمايه يكهزار ميليارد ريال به صورت حسابرسي شده
اعالم كرد .شركت ليزينگ ايرانيان نخستين پيشبيني سود هر سهم سال
مالي  96را مبلغ  212ريال اعالم كرده است كه نسبت به  EPSسالجاري
معادل شش درصد كاهش نشان ميدهد .پيشبيني درآمد اين شركت در
سال مالي 96در مقايسه با سال مالي جاري شامل افزايش 12درصدي درآمد
حاصل از عمليات ليزينگ ،كاهش شش درصدي سود ناخالص ،كاهش29
درصدي سود عملياتي و همچنين كاهش شش درصدي سود خالص است.
«وايران» سود خالص در سال مالي منتهي به  29اسفند  96را مبلغ 212
ميليارد و 446ميليون ريال برآورد كرده است .يادآوري ميشود سود خالص
اين شركت در سال مالي منتهي به  30اسفند  ،95مبلغ  226ميليارد و 60
ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم  226ريال اعالم شده است.

 584 EPSريالي «ختور»
رادياتور ايران پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29اسفندماه
 96را با س��رمايه  300ميليارد ريال به صورت حسابرسي شده اعالم كرد.
شركت رادياتور ايران نخستين پيشبيني سود هر سهم سال مالي  96را
مبلغ  584ريال اعالم كرده است كه نسبت به  EPSسالجاري معادل 12
درصد افزايش نشان ميدهد« .ختور» سود خالص در سال مالي منتهي به
 29اسفند  96را مبلغ  175ميليارد و  313ميليون ريال برآورد كرده است.
يادآوري ميشود سود خالص اين شركت در سال مالي منتهي به 30اسفند
 ،95مبلغ  156ميليارد و  810ميليون ريال و سود به ازاي هر سهم 523
ريال اعالم شده است.

