11

سال چهاردهم یکشنبه 22مرداد 1396شماره3703
روی خط کدال

شاخص هموزن

شاخص فرابورس

در حال حاضر مســاله مهم اقتصاد کشور
ما تقويت توليد داخلي اســت اما متاســفانه
بنگاههاي توليدي کشور از جمله ناشران فعال
در بازار سرمايه باکمبود نقدينگي مواجه هستند.
حميدرضا مهــرآور ،رييس هياتمديره کانون
کارگــزاران بورس و اوراق بهادار در گفتوگو با
ســنا ضمن بيان مطلب فوق ،موانع پيشروي
کاهش نرخ بهره بانکي را برشمرد و عنوان کرد:
هزينه تامين مالي بخش توليد کشور متناسب
با بازده منطقي نيست بنابراين به نظر ميرسد
براي بهبود اين وضعيت اولين اقدام اصالح بهره
بانکي است .وي ادامه داد :بارها اين بحث مطرح
شــده که نرخ بهره بانکي به  15درصد کاهش
پيدا خواهد کرد اما تاكنون اين امر محقق نشده
است .رييس هياتمديره کانون کارگزاران بورس
و اوراق بهادار با بيان اينکه در حال حاضر بانکها
با کمبود منابع روبهرو هستند و بايد براي تامين
مالي سپردههاي بيشتري جذب کنند ،افزود :در
حال حاضر بانکها براي تامين مالي به جذب
سپردههاي بيشتر از طريق پرداخت بهرههاي
باالي بانکــي اقدام ميکنند .مهــرآور با بيان
اينکه يکي از مهمترين عوامل عدم کاهش نرخ
بهــره بانکي ،تعيين نرخ بهره باالي بين بانکي
از ســوي بانک مرکزي است ،گفت :اگر بانک
مرکزي نرخ بهره بيــن بانکي را کاهش دهد،
يکــي از دغدغههاي تاميــن مالي نظام بانکي
مرتفع ميشود.
 شرط ادامه رونق
به گفته رييس هياتمديره کانون کارگزاران
بورس و اوراق بهادار در صورتي که اين تضمين
از سوي بانک مرکزي براي بانکها وجود داشته
باشد که ميتوانند با نرخهاي معقولتري نيازهاي
مالي خود را تامين کنند به هيچ عنوان بهره باال
براي جذب سپردهها پرداخت نخواهند کرد .وي
با بيان اينکه تعيين دستوري نرخ بهره بانکي نيز
مشکالتي ايجاد خواهد کرد ،ادامه داد :بايد قبل
از تعيين نرخ بهره بانکي شرايط اجراي عملي
اين تصميم را بررسي و نحوه عملياتي کردن آن
را مشــخص کنيم .بايد ديد آيا موسسات مالي

پيشبيني سال مالي « 96شپنا»
پااليش نفت اصفهان نخستين پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي
 12ماهه منتهي به  29اسفندماه  96را حسابرسينشده و با سرمايه 20
هزار ميليارد ريال منتشر کرد .شرکت پااليش نفت اصفهان سود خالص
سال مالي  96را معادل  12هزار ميليارد و  422ميليون ريال پيشبيني
و اعالم کرد مبلغ  600ريال سود خالص به ازاي هر سهم در نظر گرفته
است .اين شرکت پيشبيني سود خالص سال مالي  95را مبلغ  11هزار
و  461ميليارد و  349ميليون ريال اعالم و مبلغ  573ريال سود خالص
به ازاي هر سهم پيشبيني کرده بود« .شپنا» سود هر سهم در سال مالي
 95را مبلغ  300ريال اعالم کرد که نسبت به دوره مشابه سال مالي قبل
معادل  20درصد افزايش دارد.

رييس هياتمديره کانون کارگزاران بورس ترسيم کرد؛

راه توسعه بلندمدت بازار سرمايه

و بانکها ميتوانند بر اســاس نرخ بهره بانکي
تعيين شــده اداره شوند ،مديرعامل کارگزاري
بانک ســامان به اهميت تداوم اجرايي شــدن
کاهش نرخ بهره بانکي اشاره کرد و گفت :فرض
کنيم طي بخشنامهاي کاهش نرخ بهره بانکي
به صورت منطقي عملياتي شــده ،اگر شاهد
تداوم روند آن نباشــيم آيا اين کاهش موقتي
تاثير مثبتي در اقتصاد خواهد داشت ،خير! وي
ادامه داد :بعــد از کاهش نرخ بهره بانکي بايد
موارد متعــددي مورد توجه قرار گيرد .يکي از

علــي ابراهيمي ،عضوکميســيون کشــاورزي ،آب و
منابع طبيعي مجلس بــا بيان اينکه عدم تاخير پرداخت
بهــاي گندمکاران ضررهاي هنگفتي به کشــاورزان وارد
ميکند،گفت :پرداخت به موقع پول کشــاورزان توســط
دولت با عرضه گندم در بورسکاال امکانپذير ميشود .به
گزارش خانه ملت علي ابراهيمي گفت :گندم يک کاالي
استراتژيک است که نقش مســتقيمي در امنيت غذايي
دارد و اگــر در محصولي همچون گنــدم به خودکفايي
نرسيم ،نميتوان انتظار داشت که بتوان خأل آن را با ديگر
محصوالت کشاورزي پرکرد .نماينده مردم شازند در مجلس
با بيان اينکه برچيدن بال دامپينگ با ورود گندم به بورس
کاال امکانپذير است ،تصريح کرد :پرداخت بهاي با تاخير
بورس اوراق بهادار تهران ،ماشينحسابي براي محاسبات
پارامترهاي کليدي قراردادهاي اختيار معامله در وبسايت
خود طراحي و رونمايي کرده است .به گزارش اداره ابزارهاي
نويــن مالي ،با توجه به آغاز به کار بازار قراردادهاي اختيار
معامله در بورس اوراق بهادار تهران و در راســتاي توسعه
زيرساختهاي آموزشي و فرهنگسازي ابزار يادشده ،اداره
در بورس كاال طي هفته منتهي به  ۱۹مردادماه ،حدود
 ۴۱۳هزار و  ۸۲۲تن انواع کاال به ارزش نزديک به  ۸هزار
و  ۶۶۴ميليارد ريال در بورس کاال مورد دادوســتد قرار
گرفت .به گزارش بورس کاال ،در هفته ســوم مردادماه،
در تــاالر محصوالت صنعتي و معدني ۱۴۷ ،هزار و ۳۱۰
تن انواع کاال بــه ارزش چهار هزار و  ۱۵۹ميليارد ريال
معامله شــد .در اين تاالر سه هزار و  ۹۸۰تن آلومينيوم،
 ۱۳۹هزار و  ۴۵۲تن فوالد ،ســه هزار و  ۷۳۵تن مس،
 ۱۴۰تن کنســانتره موليبدن و سه تن کنسانتره فلزات
بازار فوالد آخرين وضعيت بازارهاي جهاني سنگآهن ،قراضه،
بيلت ،مقاطع و ورق نشان ميدهد بازارهاي فوالد در هفته گذشته
روندمطلوبيراپشتسرگذاشتهوباافزايشقيمتمواجهشدند.به
گزارشبورسکاال،سنگآهنوارداتيدرچينپايانهفتهگذشته
را حدود  ۷۷دالر هر تن خشک سيافآر سپري کرد در حالي
که يک هفته قبل  ۷۴دالر بود .اواسط هفته گذشته قيمت اين
محصول نوساناتي داشت البته جو بازار مثبت بوده و انتظار ميرود
هفتههاي آتي روند باثباتي داشته باشد .از سوي ديگر بازار فوالد
چينصعودي استوخبرهايمربوطبهکاهشتوليددرزمستان،
جو آن را داغتر کرده است که همين امر بر بازار سنگآهن نيز اثر
مثبت ميگذارد .ولي در اين بين سنگآهن ،مازاد عرضه دارد و
برخي معتقدند قيمت آن به اوج خود نزديک شده است ،از اين رو
رشد قيمت شديدي براي آن برآورد نميکنند .در بازار سنگآهن
صادراتي ايران نيز آخرين قيمت سنگآهن مگنتيت خلوص۶۰
درصد در راستاي رشد بازارهاي جهاني سه دالر رشد داشت و به
حدود ۵۵هر تن فوب رسيد .سنگآهن هماتيت صادراتي ايران
نيز حدود  ۵۱دالر هر تن فوب ثبت شد.
  قراضه
هفتهگذشتهدرترکيهقراضهسنگين ۸۰-۲۰اروپااز ۳۲۵دالر
هر تن هفته قبل به  ۳۳۶دالر هر تن سيافآر رسيد و محصول

اين موارد عدم انتشار اوراق گوناگون با نرخهاي
غير منطقي است .نبايد اوراق مشارکت يا موارد
شبيه آن با نرخ بهره بسيار متفاوت عرضه کنيم.
به عنوان مثال زماني که از نرخ بهره بانکي 15
درصد سخن ميگوييم عرضه اوراق مشارکت
بــا نرخ  20درصد عمال مانع تداوم کاهش نرخ
بهره بانکي است.
 تاثير نرخ بهره بانکي
رييــس هيات مديره کانــون کارگزاران در
خصوص تاثير نرخ بهره بانکي بر بازار ســرمايه

گفت :در شــرايط فعلي اقتصاد کشور ،کاهش
نرخ بهره بانکي به شکل مستقيم تاثير مثبت
کوتاهمدت بــر عملکرد بازار ســرمايه خواهد
داشت اما عامل رشد بلندمدت اين بازار نيست.
مهرآور با تاکيد بر اينکه افزايش سود بنگاههاي
اقتصادي عامل بلندمدت رشــد بازار سرمايه
اســت ،ادامه داد :هدف کاهش نرخ بهره بانکي
تامين مالي کمهزينه صنعتگر است تا با توليد و
فروش محصوالت و خدمات ،ارزشافزوده بيشتر
حاصل کند .مديرعامل کارگزاري بانک سامان

حذف دامپينگ با ورود گندم به تاالر نقرهاي
محصوالت کشاورزان ،سود گندم را تقديم دالالن ميکند.
عضو کميسيون کشاورزي ،آب و منابع طبيعي مجلس با
بيان اينکه توقف فروش گندم توســط واسطههاي سيار با
عرضه گندم در بورس کاال عملياتي ميشــود ،يادآور شد:
پرداخت مابهالتفاوت قيمت بورس با نرخ تضميني توسط
دولــت ،با عرضه گندم در بورس کاال قابل تامينتر بوده و
واقعي و شــفاف شــدن نرخ کاال با عرضه گندم در بورس
کاال امکانپذير ميشود .وي درباره پرداخت با تاخير بهاي
گندم کاران توســط وزارت جهاد کشــاورزي گفت :براي
تکرار خودکفايي گندم بايد پول کشاورزان پس از تحويل

محصول پرداخت شود تا کشاورزان بتوانند اقتصاد معيشتي
و هزينههاي توليد خود را با رعايت اصول اقتصادي پاسخگو
باشــند؛ در غير اين صورت گندم با نرخ نازل در شرايطي
به واسطهها فروخته ميشود که سود آن به جيب دالالن
ميرود .نماينده مردم شــازند در مجلس شوراي اسالمي
تصريح کرد :زماني که دولت بهاي محصول کشــاورز را به
موقع پرداخت نميکند ،کشــاورزان براي ايجاد نقدينگي
مجبور هستند اين محصول را که نقش بسزايي در امنيت
غذايي کشــور دارد به واســطهها تحويل دهند .وي ادامه
داد :حــد فاصل نرخ گندم تا فــروش در بازار مصرفي با

طراحي ماشينحساب محاسبات قراردادهاي اختيار معامله
ابزارهاي نوين مالي شــرکت بــورس اوراق بهادار تهران با
همکاري واحد مديريت فناوري و سيستمهاي اطالعاتي ()IT
اين شرکت ،اقدام به طراحي ماشينحسابي براي محاسبات
پارامترهاي کليدي قراردادهاي اختيار معامله در وبسايت

بورس اوراق بهادار تهران کرده اســت .بنابراين گزارش اين
ماشينحساب از طريق صفحه اصلي تارنماي بورس تهران و
نماي بازار قراردادهاي اختيار معامله در دسترس فعاالن بازار
قرار گرفته است .الزم به ذکر است سرمايهگذاران و فعاالن

معامله  ۴۱۳هزار تن محصول
گرانبها از ســوي مشــتريان خريداري شد .همچنين در
هفته معامالتي مذکــور در دو بخش داخلي و صادراتي
تاالر فرآوردههاي نفتي و پتروشــيمي ۲۱۸ ،هزار و ۳۹۰
تــن انواع کاال به ارزش  ۳هــزار و  ۸۹۵ميليارد ريال به
فروش رســيد .در اين تاالر  ۶۲هــزار و  ۴۷تن قير۵۶ ،
هــزار و  ۶۲۲تن مواد پليمري ۶۰ ،هزار تن وکيومباتوم،
 ۱۴هــزار و  ۴۰۰تن لوبکات ۱۹ ،هزار و  ۴۸۲تن مواد

شيميايي ،سه هزار و  ۵۳۶تن گوگرد ،يکهزار و  ۱۷۳تن
روغن پايه و اسالک واکس ۶۰۰ ،تن سالپسواکس ۳۰
تن گازها و خوراکها و  ۵۰۰تن عايق رطوبتي خريداري
شد .تاالر محصوالت کشاورزي بورس کاال نيز در سومين
هفته مردادماه ،شاهد معامله  ۴۵هزار و  ۲۰۵تن انواع کاال
بــه ارزش نزديک به  ۵۵۸ميليارد ريال بود ،در اين تاالر
دادوســتد  ۸هزار و  ۲۶۲تن جو دامي ۲۶ ،هزار و ۹۵۳

رشد قيمت فوالد در بازارهاي جهاني
آمريكا نيز از ۳۳۰تا ۳۳۱دالر به ۳۳۵دالر هر تن سيافآر رسيد.
پايانهفتهقيمتهايوارداتيبه ۳۴۰تا ۳۴۲دالرهرتنسيافآر
نيز رسيده بود .قراضه  A3روسيه نيز تا  ۱۱دالر نسبت به اواخر
ژوئيه باال رفت و  ۳۱۷دالر هر تن سيافآر ترکيه شد .در تايوان
قراضه وارداتي کانتينري خلوص  ۸۰-۲۰تا  ۵دالر رشد داشته و
 ۲۸۰دالر هر تن سيافآر شد .قراضه خرد شده وارداتي در هند
هفت دالر باال رفت و ۳۱۴دالر هر تن سيافآر بود .در بازار داخلي
آمريكا قراضه خرد شده  ۲۹۶دالر هر النگ تن و در ثبات بود.
 بيلت
بيلت در بازار چين به اوج  ۵۷۷دالر هر تن جلوي در انبار
رسيد .هفته گذشته کمتر از  ۵۰دالر هر تن رشد داشته است.
بيلت صادراتي چين نيز از  ۴۹۰دالر به  ۵۴۰دالر هر تن فوب
رسيد .بيلت صادراتي سياياس تا  ۴۹۰دالر هر تن فوب بود
در حالي که هفته قبل را در کمتر از  ۴۷۰دالر به پايان برده
بود .در ترکيه بيلت وارداتي به  ۵۰۳دالر هر تن ســيافآر
رســيد در حالي که اوايل هفته تا  ۴۹۵دالر بود .در جنوب
شرق آسيا قيمتهاي وارداتي بيلت  ۵تا  ۱۰دالر رشد داشت
و  ۴۷۰تا  ۴۹۰دالر هر تن سيافآر شد .در کشورهاي عرب

حوزه خليجفارس بيلت سياياس  ۴۹۵تا  ۵۰۰دالر در هر
تن سيافآر است که دو هفته اخير تا  ۳۵دالر باال رفت ولي
خريدار نداشت .بيلت داخلي  ۴۸۰تا  ۴۸۵دالر هر تن جلوي
در کارخانه بود که  ۴۰دالر رشد داشته است.
 مقاطع
مقاطعصادراتيسياياسبهلطفبازاربيلتورونقبازارچين
در اوج بود .دو هفته اخير قيمت ميلگرد ۲۰تا ۳۰دالر در هر تن
باال رفته و به ۴۹۰تا ۵۰۰دالر در هر تن فوب رسيده است .ميلگرد
توليد آگوست در بازار داخلي روسيه ۷تا ۱۲درصد نسبت به ژوئيه
باال رفته ۵۱۶دالر هر تن با ۱۸درصد ماليات بر ارزشافزوده شد.
درترکيهقيمتمقاطعصعوديبود.آخرينقيمتميلگرددربازار
داخلي ترکيه  ۵۲۸دالر در هر تن جلوي در کارخانه شده است.
در بازار صادرات نيز ميلگرد ترکيه به  ۵۲۰دالر هر تن فوب هم
رسيده است .ميلگرد صادراتي چين  ۱۵تا  ۲۵دالر رشد قيمت
هفتگي داشته تا ۵۳۵دالر در هر تن فوب شد .در بازار داخلي اروپا
ميلگرد  ۴۹۰يورو در هر تن در کارخانه و در بازار داخلي آمريكا
 ۵۸۹دالر در هر تن جلوي در کارخانه بود.
  ورق

با بيان اينکه کاهش نرخ تسهيالت ارائه شده به
بنگاههاي توليدي امري ضروري اســت ،گفت:
هزينه تامين مالي بخش توليد کشــور بايد به
ميزاني تعيين شود که بازده آن براي صنعتگر
حداقل چند درصد باالتر باشــد .وي ادامه داد:
زماني که ســود بيشتر شرکتها در  P/Eقابل
مشاهده باشد ،قيمت سهم با رشد همراه خواهد
شد و در نتيجه شاهد توسعه بازار خواهيم بود.
مديرعامل کارگزاري بانک ســامان تاکيد کرد:
زماني که هزينه تامين مالي بخش توليد و صنعت
از جمله صنايع فعال در بورس کشور کاهش پيدا
نکند و تسهيالت بانکي با نرخ بهره منطقي در
دسترس نباشد و نقدينگي الزم پروژهها تامين
نشود ،فعاليت شرکتها و در نتيجه سودآوري
کاهش خواهد داشت و سرمايهگذاري در بازار
سرمايه نيز متوقف ميشود.
  مهمترين عامل توسعه اقتصادي
رييــس هياتمديره کانــون کارگزاران با
بيان اينکه مهمترين عامل توســعه اقتصادي
کشور فراهم کردن بسترهاي الزم براي تامين
مالي کمهزينه بخش توليد است ،گفت :بايد
منابع مالــي ارزان را در اختيار صنعتگر قرار
دهيم .وي افزود :هرچند در سالهاي گذشته
اين کار انجام شــد اما متاسفانه نظارت الزم
بــراي کنترل آن وجود نداشــت و اين اقدام
نتايج مثبتي به همراه نداشــت و منابع مالي
تخصيص داده شده به صنعت به مسيرهايي
چون بازار مســکن و ارز وارد شد .مديرعامل
کارگزاري بانک ســامان با اشاره به اينکه با
نظارت مشــکل هدايت منابع مالي ارزان به
بخش توليد و صنعت کشــور حل ميشود،
عنوان کــرد :اگرچــه در کوتاهمدت کاهش
نرخ بهره بانکي به رشــد بازار سرمايه منجر
ميشــود اما براي رشد مداوم و طوالنيمدت
بورس به عاملي فراتــر از آن نياز داريم .وي
افزود :حرکت سريعتر چرخ اقتصادي کشور
با تقويت بخش توليد محقق ميشود و عامل
بلندمدت رشد بازار سرمايه افزايش سودآوري
صنعتگران خواهد بود.
اتفاق

عــدم پرداخت به موقع بهاي کشــاورز بــه جيب دالالن
ميرود و با اين اوصاف تبادالت تجاري گندم ميان دولت
و کشــاورزان به نفع واسطهها تمام ميشود زيرا دالالن با
تزريق پول نقد ميتوانند به سرعت محصول کشاورزان که
بــا زحمات فراوان توليد کردند را با بهاي ناچيز خريداري
کنند .ابراهيمي افزود :زماني که دولت بهاي کشاورزان را
با ديرکرد پرداخت ميکند ،بديهي اســت که کشاورزان
براي تبديل محصوالتشان به پول نقد مجبور هستند به
ســمت دالالن گرايش پيدا کنند و اين در حالي است که
نرخ تضميني و نرخي که از کشاورز خريداري ميشود ،تنها
به نفع واسطهها تمام ميشود.
ابزار معامالتي

اين بازار ،قادر خواهند بود تا با استفاده از اين ماشينحساب،
ارزش مربوط به پارامترهاي قرارداد اختيار معامله ،ضرايب
پوشش ريسک و نوسانپذيري ضمني را بر مبناي مفروضات
و مدل ارزشگذاري بلک شولز و براي اختيار معاملههاي از
نوع اروپايي محاسبه کنند.
آمار

تن گندم ۸ ،هزار و  ۲۲۵تن شکر سفيد ۹۵۰ ،تن ذرت،
 ۴۵۰تن کنجالهها ۱۰۰ ،تن روغن خام و  ۲۶۶هزار قطعه
جوجه يکروزه مشاهده شد .الزم به ذکر است در هفتهاي
که گذشت و در بازار فرعي بورس کاالي ايران ۹۰۰ ،تن
پتاس (کلريد پتاسيم) ۲۰۰ ،تن سولفات آمونيوم ۹۱ ،تن
ضايعات فلزي ۲۲۵ ،تن کنســانتره فسفات ،هزار و ۵۰۰
ورق گــرم ضخامت  ۲و همچنين ۸۵۰کيلوگرم بشــکه
خالي دادوستد شد.
بينالملل

قيمــت ورق گــرم در بازار داخلــي و صادراتي ترکيه
صعــودي بود .در بازار داخلي  ۵۵۰تا  ۵۶۰دالر در هر تن
در کارخانه و در بازار صادرات  ۵۵۵تا  ۵۶۰دالر در هر تن
فوب بود .در بازار واردات ترکيه نيز ورق گرم روسيه ۵۷۰
دالر در هر تن سيافآر و مشابه هفته قبل بود .قيمت ورق
گرم در بازار داخلي چين به اوج چهار ســال و هشت ماه
اخير رســيد و در اوج  ۶۰۶تا  ۶۱۰دالر در هر تن جلوي
در کارخانــه با ماليات بر ارزشافزوده قرار گرفت .از جمله
عوامل چنين رشد قيمتي عبارتند از افزايش هزينه توليد،
رشد تقاضاي فوالد و برنامه کاهش ظرفيت توليد مازاد فوالد
در اين کشــور .ورق گرم صادراتي کره نيز صعودي شده و
به  ۵۲۰دالر در هر تن فوب رســيد .ورق گرم سياياس
به  ۵۲۰دالر در هر تن فوب رســيد و قيمت نســبت به
اواســط ژوئيه تا  ۱۰دالر رشد داشــت .ورق گرم در بازار
جنوب اروپا نســبت به دو هفته گذشته تا  ۱۰يورو در هر
تن رشــد داشته ۵۰۳و يورو در هر تن جلوي در کارخانه
شــد .در بازار داخلي آمريكا نيز ورق گرم  ۶۶۷دالر در هر
تن جلوي در کارخانه بود.

«چفيبر» اطالعات داد
توليدفيبرايرانعملکردسهماههنخستسالمالي 96راحسابرسينشده
و با سرمايه  100ميليارد ريال منتشر کرد .شرکت توليد فيبر ايران در
دوره ســهماهه نخست سال مالي منتهي به  29اسفندماه  96مبلغ 17
ريال زيان به ازاي هر ســهم کنار گذاشــت ،اين در حالي است که زيان
اختصاص داده شده به هر سهم در سهماهه نخست سال مالي  95مبلغ
 80ريال گزارش شده است« .چفيبر» پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي
منتهي به  29اسفندماه  96را مبلغ  173ريال اعالم کرد که در مقايسه
با دوره مشابه سال مالي قبل روند رو به رشدي را نشان ميدهد .يادآور
ميشود اين شرکت پيشبيني زيان هر سهم سال مالي  95را مبلغ 607
ريال اعالم کرده بود.

پوشش  17درصدي « EPSسدور»
ســيمان دورود پيشبينيهاي سهماهه نخست ســال مالي  96را
حسابرسينشده و با سرمايه  641ميليارد و  697ميليون ريال منتشر کرد.
شرکت سيمان دورود پيشبيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29
اسفندماه  96را مبلغ  133ريال اعالم کرده است و طي دوره سهماهه با
اختصاص 17ريال سود به ازاي هر سهم معادل 13درصد از پيشبينيهاي
ساالنه را پوشش داد .اين شرکت در دوره مشابه سال مالي گذشته مبلغ
 119ريال زيان به ازاي هر سهم اختصاص داده بود.

رشد  34درصدي سود «اميد»
تامينسرمايه اميد صورتهاي مالي سال منتهي به  30آذر  1395را
با سرمايه چهار هزار ميليارد ريال به صورت حسابرسيشده منتشر کرد.
شــرکت تامينسرمايه اميد در دوره يک ساله منتهي به  30آذرماه ،95
مبلغ يکهزار و  532ميليارد و  880ميلیون ریال سود خالص کسب کرد
و به هر سهم مبلغ  383ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه
سال  94معادل  34درصد افزایش داشته است .همچنین «امید» سود
انباشته پایان دوره مذکور را مبلغ یکهزار و  525میلیارد و  915میلیون
ریال اعالم کرده اســت .این شرکت در دوره مشابه سال  ،94مبلغ 903
میلیارد و  830میلیون ریال سود خالص و  285ریال سود به ازای هر سهم
شناسایی کرده بود .یادآور میشود سرمایه شرکت تامینسرمایه امید در
سال مالی  95مبلغ  4هزار میلیارد ریال گزارش شده است در حالی که
سرمایه سال مالی  94مبلغ  3هزار و  176میلیارد ریال بوده است.

پیشبینی  96پاالیش نفت الوان
پاالیش نفت الوان نخستین پیشبینی درآمد هر سهم 12ماهه منتهی
به  29اسفندماه  96را حسابرسی نشده و با سرمایه یکهزار و  143میلیارد
و  422ريال منتشر کرد .شرکت پاالیش نفت الوان سود خالص در سال
مالی  96را مبلغ  790میلیارد و  836میلیون ریال اعالم کرد که در مقایسه
با پیشبینی سال مالی قبل معادل  29درصد کاهش داشت .همچنین
این شرکت سود خالص برای هر سهم در سال  96را معادل  692ریال در
نظر گرفته است که در سال مالی قبل مبلغ  968ریال پیشبینی کرده
بود .این شرکت فرابورسی سود سهام پیشنهادی برای سال مالی جاری
صفر ریال اعالم کرد؛ در حالی که برای ســال مالی  95مبلغ  520ریال
پیشبینی شده بود« .شاوان» در گزارش ارائه شده از سالهای  93و 94
هیچ سود واقعی برای هر سهم خود در نظر نگرفته است.

رشد  181درصدی سود «سصفها»
سیمان اصفهان صورتهای مالی سال منتهی به  29اسفند  1396را با
سرمایه  200میلیارد ریال به صورت حسابرسینشده منتشر کرد .شرکت
سیماناصفهاندردورهسهماههمنتهیبه 31خردادماه،96مبلغ 20میلیارد
و  106میلیون ریال سود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ  101ریال
سود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در سال  95معادل  181درصد
افزایش داشته است .همچنین« ،سصفها» سود انباشته پایان دوره مذکور
را مبلغ یکهزار و  525میلیارد و  915میلیون ریال اعالم کرده است .این
شرکت در دوره مشابه در سال  ،95مبلغ هفت میلیارد و  106میلیون ریال
سود خالص و  36ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده بود.

آگهی فراخوان مناقصه عمومي
نوبت اول
دو مرحلهاي
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شركت مهندسي و توسعه گاز ايران به آدرس :تهران -خيابان قائممقام
فراهاني -خيابان دهم -پالك  5ساختمان هشتم واحد  11در نظر دارد
خريد خدمات مشاوره براي نظارت كارگاهي و عاليه پروژه احداث مخابرات
ادامه خط لوله '' 56گاز ششم سراسري حدفاصل اهواز -دهگالن و انشعابات
مربوطه به روش EPCرا در مدت( 20بيست) ماه دوره اجرا و يكسال دوره
تضمين و مبلغ حدود( 61/350/000/000شصت و يك ميليارد و سيصد
و پنجاه) ميليون ريال با توجه به موارد زير به مهندسين مشاور واجد شرايط
واگذار نمايد .عالقهمندان جهت كسب اطالعات بيشتر ميتوانند با شماره
تلفن 81316318تماس و يا با مراجعه به نشاني www.nigceng.irمتن
كامل آگهي را رويت نمايند.
 مهلــت اعالم آمادگي كتبي جهت حضور در مناقصه  7روز پس ازتاريخ آگهي نوبت دوم و محل دريافت استعالم ارزيابي كيفي آدرس فوق
ميباشد.
 اسناد مناقصه پس از انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد شرايطتحويلميگردد.
 گشــايش پاكات مالي پس از دريافت پيشنهادات در هيات انتخابمشاور انجام ميگردد.
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