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شاخص فرابورس

ابزارهاي معامالتي متنوعتر ميشود:

راهاندازي صندوق وقف در فرابورس

گروه بورس -تالش داريــم با همكاري
سازمان بورس صندوقي در زمينه وقف طراحي
كنيم تا روي تابلوي معامالت برود .اميرهاموني
مديرعامل فرابورس ضمن بيان مطلب فوق اعالم
كــرد :در زمينه حمايت از ايدههاي حوزه علوم
پايه ميتوان روي ساختارهايي مانند Charity
ف كار كرد و از آنجا كه
 Fundيــا صندوق وق 
ايدههاي مطرحشده در اين حوزه بازاري نيست
و در زمان كم به تجاريسازي نميرسد نميتوان
از ساختارهايي مانند صندوقهاي سرمايهگذاري
جســورانه براي تامين مالي آنها استفاده كرد.
هامونــي با بيان اينكه تالش داريم با همكاري
سازمان بورس صندوقي در زمينه وقف طراحي
كنيم تا روي تابلوي معامالت برود ،گفت :از اين
طريق هر فردي در كشــور با هر ميزان كمك
ميتواند از طريق اين صندوق به راحتي اين كار
را انجامدهد .به گفته وي ،اين راه را بسياري از
كشورهاي پيشرفته پيمودهاند بهطوريكه در
دنيا بسياري از دانشگاههاي معتبر از همين روش
تامين مالي ميكنند .مديرعامل فرابورس در ادامه
تاكيد كرد كه دومين جشــنواره انديشمندان
و دانشــمندان جوان نياز به Success Story
براي معرفي و شناساندن خود دارد براي مثال
چند نمونه موفق در جشنواره را به عموم معرفي
كنيم .از نظر وي قطعا براي رسيدن به موفقيت،
اطالعرساني دستاوردهايي كه از طريق جشنواره
كسب شــده ضروري است .هاموني همچنين
پيشنهاد كرد همانگونه كه در جشنوارههاي مهم
بسياري از كشورها از ركن حسابرس مستقل
اســتفاده شده و حتي برندگان جشنواره نيز از
سوي تيم حسابرسي اعالم ميشوند ،از همان
ابتداي جشنواره انديشمندان و دانشمندان جوان
از ركن حسابرس براي مديريت تضاد منافع كه
ممكن است به وجود آيد ،كمك بگيريم تا همه

يدههاي خوب به جشنواره معرفي شود.وي در
پايان به اينكه اخيرا دستورالعمل تامين مالي
جمعي در سازمان نهايي شده است اشاره كرد
و افزود :از اين طريق به كمك معاونت علمي و
فناوري رياستجمهوري ميتوان براي ايدهها
و فعاليتهاي دانشبنيان تامين مالي جمعي
انجام داد.
 درج نماد يك شركت بيمهاي
اين گزارش ميافزايد :شــركت بيمه نوين
پس از احراز شرايط با نماد «نوين» در فهرست
نمادهاي فرابورس درج شد.شركت بيمه نوين
(سهامي عام) پس از احراز شرايط پذيرش به
عنوان يكصد و هفتاد و نهمين نماد معامالتي

و يكصدمين شركت در بازار دوم فرابورس در
فهرست نرخهاي فرابورس ايران درج شد.اين
گزارش ميافزايد :شركت بيمه نوين در تاريخ
 ۱۴آذر  ۱۳۸۸نزد ســازمان بورس ثبت و در
تاريخ  ۲۰آذرماه سال گذشته در فرابورس ايران
پذيرش شده و از روز گذشته به نماد معامالتي
«نوين» در گروه بيمه و صندوق بازنشستگي
به جز تامين اجتماعي و زير گروه فعاليتهاي
مالي و اجرايي به جمع فرابورســيها پيوسته
است.شــايان ذكر است شركت بيمه نوين به
عنوان هجدهمين شــركت بيمه در كشور در
 ۲۰دي ماه  ۸۴تحت شماره  ۲۶۳۴۶۱در اداره
ثبت شركتهاي تهران به ثبت رسيده و پس از

اخذ مجوز فعاليت از بيمه مركزي ايران فعاليت
خود را آغاز كرده است .همچنين موسسان اين
شركت شامل ســه گروه بانكي و مالي(بانك
اقتصاد نوين و شــركتهاي وابسته) ،صنعتي
(شــركت توسعه صنايع بهشهر و شركتهاي
وابســته) و ساختماني(شركت سرمايهگذاري
ساختمان ايران و شركتهاي وابسته ،شركت
پيمانكاري بينالمللي استراتوس و شركتهاي
وابســته) هستند و ســرمايه آن مبلغ ۱۵۰۰
ميليارد ريال اســت كه بر اين اساس بيش از
 ۸۰درصد سهام شركت بيمه نوين متعلق به
سهامداران حقوقي و حدود  ۲۰درصد سهام آن
نيز متعلق به سهامداران حقيقي است.

 جابهجايي  ۱۱۳ميليون سهم
افزون بر اين ،بيش از  ۱۱۳ميليون سهم به
ارزش بيش از  ۲۰۷ميليارد و  ۸۷۰ميليون ريال
در سه تابلو بازار پايه فرابورس روز جاري جابهجا
شــد.در اين ميان بازارهاي اول و دوم فرابورس
جابهجايي بيش از  ۲۹۵ميليون سهم به ارزش
بيش از  ۴۹۸ميليارد ريال را به خود ديدند كه
در اين ميان نماد «ذوب» با بيش از  ۱۸۲ميليارد
ريــال ارزش و بيش از  ۱۹۶ميليون جابهجايي
سهم در  ۶هزار و  ۶۷۶نوبت معامالتي ،بيشترين
ارزش و حجم معامالتي را در بازارهاي اول و دوم
به خود اختصاص داد.بر اساس اين گزارش ،اين
نماد به دليل افشاي اطالعات بااهميت مصاديق
گروه (ب) در ابتدا براي  ۶۰دقيقه و سپس جهت
رفع ابهام يا اصالح اطالعات منتشر شده حداكثر
براي دو روز كاري متوقف شد.همچنين در روزي
كه گذشت بيش از  ۱۱۳ميليون سهم به ارزش
بيــش از  ۲۰۷ميليارد و  ۸۷۰ميليون ريال در
سه تابلوي بازار پايه جابهجا شد .از سوي ديگر
معامله بيش از  ۱۳ميليون ورقه بهادار متعلق به
صندوقهاي قابل معامله ( )ETFبه ارزش افزون
بر  109/5ميليارد ريال رقم خورد.در بازار اوراق
بــا درآمد ثابت نيز بيش از يك ميليون و ۸۵۰
هزار ورقه بهادار با ارزشي بالغ بر يك هزار و ۶۴۵
ميليارد ريال جابهجا شد كه «اخزا »۶۱۳با تغيير
مالكيت بيش از  ۱۸۲هزار ورقه بهادار بيشترين
حجم و «اشاد »۹با ارزش معامالتي بيش از ۱۴۸
ميليارد ريالي ،بيشترين ارزش را در معامالت روز
گذشته اين بازار به خود اختصاص دادند .نگاهي
به معامالت تابلوي تسهيالت مسكن نيز نشان
ميدهد روز گذشــته بيش از  47/5هزار ورقه
«تسه» با ارزشي بيش از  ۳۱ميليارد ريال معامله
شده است و امتياز تسهيالت مسكن فروردين۹۷
با بيشترين حجم و ارزش در صدر معامالت اين
تابلو قرار دارد.در ميان نمادهاي فرابورسي نيز،
 ۳نماد «ذوب»« ،ثتران» و «زاگرس» به ترتيب
پُربينندهترين نمادها بودند و نمادهاي «ذوب»
و «زاگرس» در مجموع با بيش از  ۳واحد تاثير،
ي شــاخص كل فرابورس
مثبتترين اهرمها 
شناخته شدند.

حاشيه

برخي افراد منافعي دارند كه با اجراي خصوصيســازي
ايــن منافع از بين ميرود؛ بنابراين اين موضوع موجب بروز
مقاومتهايي در برابر واگذاريهاي دولت ميشود .به گزارش
خصوصيســازي ،عبداهلل پوريحسيني رييس كل سازمان
خصوصيسازي در مورد وجود مقاومت در برابر اجراي سياست
خصوصيسازي گفت :در همه كشورها در راستاي اجراي اين
سياســت شاهد نوعي از مقاومتها و حركتهاي اجتماعي
هستيم كه اين موضوع به اين معني است كه در هيچ كجاي
دنيا سياست خصوصيسازي بدون بروز مقاومت و اعتراضات
اجرايي نشده است.رييس كل سازمان خصوصيسازي با بيان

اعتراف تلخ معاون وزير اقتصاد:

اختالل در واگذاريها يك روش مرسوم است

افزود :البته در قوانين و مقررات اختياراتي به برخي افراد داده
شده كه با مقاومتها در برابر خصوصيسازي برخورد كنند ،اما
در عمل ديده ميشود از اين قوانين در برابر مقابله با مقاومتها
استفاده كامل نميشود .پوريحسيني اضافه كرد :رهبر انقالب
و وزراي دولت هميشه از عدم تحقق كامل اهداف اصل ۴۴
قانون اساسي گاليه كردهاند كه بخش قابل توجهي از اين موارد
به وجود مقاومتها در برابر اجراي خصوصيسازي برميگردد.

اينكه از بين بردن مقاومتها در برابر خصوصيسازي با صدور
بخشــنامه و دستور امكانپذير نيســت افزود :در اين ميان
برخي از مديران مياني و بااليي شركتهاي دولتي به داليل
روابطي كه داشتهاند ،در پستهايي منصوب شده و از منافعي
برخوردار شدهاند؛ بنابراين منافعي دارد كه از اين جهت اجراي
خصوصيسازي موجب ميشود اين منافع از دست رفته و بروز
چنين مقاومتهايي را بر واگذاريهاي دولت شاهد باشيم .وي

رييس كل سازمان خصوصيسازي ادامه داد :در واگذاريهايي
كه اين ســازمان انجام ميدهد حداكثر خواسته ما از بخش
خصوصي ،حفظ سطح اشتغال است .بر اين اساس ممكن است
خريدار يك شركت بخواهد نيروهاي متخصص را جايگزين
نيروهاي قبلي شركت كند؛ بنابراين بروز چنين مقاومتهايي
در راســتاي واگذاري سهام دولت به بخش خصوصي واقعي
كامال طبيعي است .وي در پايان اذعان داشت :در اين زمينه از
مردم درخواست ميكنيم سازمان خصوصيسازي را در راستاي
واگذاريها همراهي كنند تا هر چه زودتر شاهد كوچك شدن
دولت و اجراي كامل اصل  ۴۴قانون اساسي باشيم.

نگاه

يك كارشــناس اقتصادي معتقد است اقتصادي كه در
آن رانت وجود دارد مخرب بوده و مانع ايجاد رقابت و باعث
تخريب پايههاي اقتصادي ميشود .مكانيسم بورس از جمله
بــورس كاال ميتواند اين رانتها را تا حدودي از بين ببرد.
يك استاد دانشگاه در گفتو گو با ايسنا ،با بيان اينكه رانت
موجب تخريب اقتصاد ميشــود ،اظهار كرد :در بورس كاال
تعداد عرضهكننده و متقاضي پرشمار ميتواند حضور داشته
باشند .بنابراين با مكانيسم بورس كااليي كه متناسب با عرضه
و تقاضا شكل گرفته است ،رانتهايي كه تاكنون در معامالت
غيرشفاف وجود داشت از بين ميرود .ملكي به عوامل ايجاد
رانت اشاره كرد و گفت :رانت به فرصت نابرابري گفته ميشود

سرمنشأ «رانت» در بورس عدم شفافيت است
كه عدهاي بتوانند بدون كار و تالش و با در اختيار داشــتن
جايگاهي ويژه به ســود برسند كه ديگران از دسترسي به
آن عاجز هستند .وي با بيان اينكه رانت در اقتصاد ايران به
خصوص در بخش كااليي ،يكي از مشكالت اساسي است،
افزود :هر جا كه رانت وجود داشته باشد ،مخرب بوده و مانع
ايجاد رقابت و باعث تخريب پايههاي اقتصادي ميشود .اين
مدرس دانشگاه تاكيد كرد :در بورس كاال امكان حضور تعداد
زيادي خريدار و فروشنده با فرصت يكسان فراهم ميشود
تا نظام عرضه و تقاضا تعيينكننده قيمتها و معامله انواع

كاال باشد.وي افزود :ضمن اينكه روند قيمتگذاري و جريان
معامالت در اين بازار شفاف بوده و نظام عرضه و تقاضا در آن
حاكم است و اطالعات كامل خريدار و فروشنده محصوالت
در آن بهطور كامل ثبت ميشــود .همچنين امكان تنظيم
بازارها از طريق مكانيســمهاي بورس نيز به مراتب آسانتر
از بازارهاي خارج از بورس اســت .اين كارشناس اقتصادي
معتقد است هر مقدار عرضه و تقاضا آزاد باشد و مكانيسم
تعيين قيمتها به عهده بازار گذاشــته شود از ايجاد رانت
جلوگيري ميشود .بورس كاال يكي از بسترهايي است كه

ﻓﺮﻡ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ

شرکت ملی نفت ایران
شركت نفت فالت قاره ايران

ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻣﻰ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺫﻳﻞ :
ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﺎﻡ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﻠﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ  463983 /78ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ
ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻭ ﺍﺻﻞ ﺳﻨﺪ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻓﺮﻡ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﻓﺘﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ .
ﺁﺩﺭﺱ  :ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺁﺭژﺍﻧﺘﻴﻦ -ﺑﻠﻮﺍﺭ ﺑﻴﻬﻘﻰ -ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺩﻫﻢ ﻏﺮﺑﻰ -ﭘﻼﻙ  -10ﻭﺍﺣﺪ  2ﻭ ﻳﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻧﻤﺎﺑﺮ 88731431 :

» ﻓﻘﻂ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺑﺰﺭگ «

ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ )ﺭﻳﺎﻝ(

 6ﻣﺎﻫﻪ
750/000
1/5 00/000

ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ
1/500/000
3/000 /000

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺎﻥ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﻰ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﻰﺷﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﻳﺎﻓﺖ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﺑﻪ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻰ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.

ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ :
tﺳﺎﻋﺎﺕ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺯ  6ﺍﻟﻰ  11ﺻﺒﺢ
tﺷﺮﻭﻉ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ) ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎﻧﻰ ﻛﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ( ﺍﻭﻝ ﻭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻢ ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ.
tﻣﺒﻠﻎ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﻓﻮﻕ ﺑﺎﺑﺖ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﻳﻚ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻣﻰ ﺑﺎﺷﺪ .
tﻟﻄﻔﺎ ً ﻛﭙﻰ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ ﺭﺍ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ ﻧﺰﺩ ﺧﻮﺩ ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
tﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﺳﺎﻋﺖ  14ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺗﻠﻔﻦ  88731981ﺍﻋﻼﻡ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ .
ﻧﺎﻡ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﮔﻰ  ..................................... :ﺷﺮﻛﺖ  /ﻣﻮﺳﺴﻪ  ................................... :ﻛﺪﭘﺴﺘﻰ  ........................ :ﺗﻠﻔﻦ .......................:
ﻓﺎﻛﺲ  ................................ :ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺘﻰ  ......................................:ﻣﺪﺕ ﺍﺷﺘﺮﺍﻙ 6 :ﻣﺎﻫﻪ

كشف قيمت براساس عرضه و تقاضا در ذات اين بازار است.
وي با بيان اينكه در بازارهايي كه از شفافيت مناسبي برخوردار
نيستند ،افرادي كه اطالعات و امكانات بيشتري در اختيار
دارند به منافع بيشتري دست مييابند ،گفت :از اينرو بايد
براي ايجاد عدالت و برابري ،بستري شفاف مانند بورس كاال
وجود داشته باشد تا شرايط براي خريد و فروش محصوالت
يكسان باشد.ملكي با اشاره به اينكه رانت مانع ايجاد رقابت
ميشود ،خاطرنشان كرد :نمايش اطالعات مربوط به عرضه
و تقاضا و خريــد و فروش بر تابلوي بورس كاال و درج آنها
روي سايت ميتواند به شفافيت بيشتر كمك و رقابت سالم
را در اقتصاد ايجاد كند.

ﻳﻚ ﺳﺎﻟﻪ

ﺁﺩﺭﺱ ........................................................................................................................................................................................... :
ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻓﻴﺶ ﺑﺎﻧﻜﻰ  ........................................ :ﺑﺎﻧﻚ  ......................................... :ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﺍﺭﻳﺰ ﻓﻴﺶ .................................................... :

شــركت توليد مواد اوليه داروپخش اطالعات و صورتهاي مالي  12ماهه
منتهي به  29اسفندماه  96را حسابرسي شده و با سرمايهاي معادل  360ميليارد
ريال منتشر كرد .شركت توليد مواد اوليه داروپخش با انتشار عملكرد  12ماهه
سال مالي گذشته خود اعالم كرد در سال مالي  96مبلغ  303ميليارد و 237
ميليون ريال سود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ  842ريال سود به
ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل
 25درصد كاهش داشت« .دتما» در سال مالي  95مبلغ يكهزار و  121ريال
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود .به سود خالص دوره سود انباشته
ابتداي سال افزوده شد و در نهايت مبلغ  477ميليارد و  430ميليون ريال سود
انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.

ابوريحان شفاف شد

شركت داروسازي ابوريحان اطالعات و صورتهاي مالي  12ماهه منتهي به
 29اسفندماه  96را حسابرسي شده و با سرمايهاي معادل  288ميليارد ريال
منتشر كرد.داروسازي ابوريحان انتشار عملكرد  12ماهه سال مالي گذشته خود
اعالم كرد در سال مالي  96مبلغ  374ميليارد و  853ميليون ريال سود خالص
كســب كرد و بر اين اساس مبلغ يك هزار و  302ريال سود به ازاي هر سهم
كنار گذاشــت كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل معادل  51درصد
كاهش داشــت« .دابور» در سال مالي  95مبلغ دو هزار و  652ريال سود به
ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود.به سود خالص دوره سود انباشته ابتداي
سال افزوده شد و در نهايت مبلغ  411ميليارد و  808ميليون ريال سود انباشته
پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.

افزايش عملكرد «ختراك»

شركت ريختهگري تراكتورسازي ايران اطالعات و صورتهاي مالي  12ماهه
منتهي به  29اســفند ماه  96را حسابرسي نشده و با سرمايهاي معادل 213
ميليارد ريال منتشر كرد.شركت ريختهگري تراكتورسازي ايران انتشار عملكرد
 12ماهه سال مالي گذشته خود اعالم كرد در سال مالي  96مبلغ  27ميليارد
و  501ميليون ريال ســود خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ  129ريال
سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره مشابه سال مالي قبل
معادل  79درصد افزايش داشــت« .ختراك» در سال مالي  95مبلغ  72ريال
سود به ازاي هر سهم خود اختصاص داده بود .به سود خالص دوره سود انباشته
ابتداي سال افزوده شد و در نهايت مبلغ  68ميليارد و  127ميليون ريال سود
انباشته پايان دوره در حسابهاي اين شركت منظور شد.

شفافسازي «كفرا»

شــركت فرآوردههاي نسوز ايران اطالعات و صورتهاي مالي مياندورهاي
 12ماهه منتهي به  29اسفندماه  96را حسابرسي نشده و با سرمايهاي معادل
372ميليارد و  886ميليون ريال منتشر كرد .شركت فرآوردههاي نسوز ايران
در پايان سال مالي  96با سرمايه  372ميليارد و  886ميليون ريالي موفق به
كسب مبلغ  284ميليارد و  162ميليون ريال سود خالص شد و بر اين اساس
مبلغ  762ريال ســود به ازاي هر ســهم كنار گذاشت كه در مقايسه با دوره
مشابه سال مالي قبل معادل  175درصد افزايش نشان ميدهد« .كفرا» در 12
ماهه سال مالي قبل مبلغ  277ريال سود به ازاي هر سهم محقق كرده بود .با
اضافه شدن سود انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره در نهايت مبلغ 383
ميليارد و 101ميليون ريال سود انباشته پايان دوره يك ساله در حسابهاي
اين شركت منظور شد.

عملكرد سال  96داروسازي ابوريحان

شركت داروســازي ابوريحان اطالعات و صورتهاي مالي مياندورهاي 12
ماهه منتهي به  29اسفند ماه  96را حسابرسي شده و با سرمايه معادل 288
ميليارد ريال منتشــر كرد.شركت داروسازي ابوريحان در پايان دوره  12ماهه
منتهي به پايان ســال مالي  96با سرمايه معادل  288ميليارد ريالي موفق به
كسب مبلغ  374ميليارد و  853ميليون ريال سود خالص شد و بر اين اساس
مبلغ يك هزار و  302ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه در مقايسه
با دوره مشابه سال مالي قبل معادل  51درصد كاهش نشان ميدهد« .دابور»
در دوره سال مالي قبل مبلغ دو هزار و  652ريال سود به ازاي هر سهم محقق
كرده بود.با اضافه شدن سود انباشته ابتداي سال به سود خالص دوره در نهايت
مبلغ  411ميليارد و  808ميليون ريال سود انباشته پايان دوره يك ساله در
حسابهاي اين شركت منظور شد.

شفافسازي محورسازان ايرانخودرو

شركت در خصوص داليل كاهش زيان پيشبيني شده سال مالي منتهي به
پايان اسفند  96توضيح داد .شركت محورسازان ايرانخودرو در نامهاي خطاب
به رييس اداره نظارت بر ناشران بورس سازمان بورس تعديل پيشبيني درآمد
هر ســهم را عمدتا به دليل دريافت تعديل فروش محصوالت اين شركت به
مبلغ  90ميليارد ريال پس از تحقق زيان اعالم شده قبلي به ميزان  99هزار و
 505ميليون ريال طبق بودجه اعالم كرد .اين شركت اعالم كرده است :پس
از تعديل دريافتي  90ميليارد ريالي ،زيان بعد از تعديل طبق دفاتر  4هزار و
 468ميليون ريال است .اين رقم طبق پيشبيني  99هزار و  505ميليون ريال
اعالم شده است.

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه عمومي و يك مرحلهاي شماره /97/025ت1
شماره مجوز1397.1156

نوبت دوم

خدماتتخليهوبارگيري،بستهبندي،تنظيفات،آبدارخانه،نجاري،ترانزيتكاال،امحاءاسنادواموردفتريدرانبارترانزيتستاد
شركت نفت فالت قاره ايران در نظر دارد انجام خدمات فوقالذكر را طبق شرح كار تدوين شده از طريق مناقصه عمومي و يك مرحلهاي و به مدت «دو سال» به پيمانكار
واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد:
الف :خدمات مورد نياز:
خدمات تخليه و بارگيري ،بستهبندي ،تنظيفات ،آبدارخانه ،نجاري ،ترانزيت كاال ،امحاء اسناد و امور دفتري در انبار ترانزيت ستاد
ب :محل اجراي خدمات:استان تهران و البرز
ج :مدت خدمات مورد نياز:دو سال
د:شرايطمتقاضي
 -1توانايي ارائه ضمانتنامه «شركت در فرآيند ارجاع كار» به مبلغ( 1/845/000/000يك ميليارد و هشتصد و چهل و پنج ميليون) ريال و انجام تعهدات طبق ضوابط كارفرما
در صورت برنده شدن.
 -2توانايي ارائه ضمانتنامه «اجراي تعهدات» به ميزان %10مبلغ كل قرارداد و نيز كسر %10هر يك از پرداختهاي قراردادي جهت تضمين حسن انجام كار.
 -3دارا بودن گواهينامه معتبر تشخيص صالحيت از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان تهران الزامي است.
و :ساير شرايط:
 -1به تقاضاهاي مشروط و مبهم و ناقص و يا مغاير با شرايط مندرج در اين آگهي و تقاضاهايي كه بعد از مهلت مقرر دريافت گردد ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -2شركت نفت فالت قاره ايران در رد يا قبول هر يك يا تمام پيشنهادات در چارچوب قانون برگزاري مناقصات مختار خواهد بود.
از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت ميشود حداكثر ظرف ده روز پس از انتشار آگهي نوبت دوم ،درخواست كتبي خود را به همراه مدارك مشروحه ذيل به آدرس
ذيلالذكر اعالم و همزمان حضورا نسبت به دريافت مدارك ارزيابي كيفي اقدام نمايند.
 -1اساسنامه شركت (تصوير صفحه اول اساسنامه كه موضوع شركت در آن ذكر شده باشد)
 -2گواهينامه معتبر تشخيص صالحيت از وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي استان تهران
 -3آگهي تاسيس ،ثبت و آخرين تغييرات شركت مندرج در روزنامه رسمي
 -4اعالم آمادگي و معرفينامه شركت متقاضي جهت دريافت اسناد
ضمنا ميبايستي ظرف مدت  14روز از تاريخ پايان دريافت مدارك ارزيابي كيفي اطالعات مورد درخواست به آدرس ذيل در مقابل رسيد تحويل گردد .محل و زمان
تحويلوگشايشپيشنهادهادراسنادمناقصهقيدميگردد.
نشاني :محل اعالم آمادگي و دريافت اسناد :تهران ،خيابان وليعصر،نرسيده به تقاطع مدرس ،خيابان تورج ،خيابان خاكزاد ،شماره ،12شركت نفت فالت
قاره ايران ،طبقه ،5امور قراردادها -تلفن23942511:
تبصــره :متقاضيــان ميتواننــد جهــت كســب اطالعــات بيشــتر در روز آگهــي نوبــت دوم بــه ســايت اينترنتــي ايــن شــركت بــه نشــاني
 WWW.IOOC.CO.IRمراجعه نمايند.

روابطعمومي شركت نفت فالت قاره ايران

