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نیم نگاهی به بازار

ــش از  ــورس بی ــل، شــاخص کل ب ــین تحلی ــل از پرش ــه نق ــینِس ب ــزارش بورس ــه گ ب
ــا 97  98 واحــد افزایــش یافــت و بــه رقــم 74,064 واحــد رســید. کــه نمادهــای رمپنــا ب
واحــد ، خســاپا بــا 60 واحــد و شــپدیس بــا 46 واحــد بیشــترین تاثیــر  مثبــت و همچنیــن 
نمــاد کگل بــا 22 واحــد بیشــترین تاثیــر منفــی را بــر شــاخص بــورس گذاشــتند.  ارزش 
معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 266 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد رمپنــا بــا رقمــی 

ــود . حــدود 27 میلیــارد تومــان دارای بیشــترین ارزش معاملــه ب

ــید.   ــد رس ــم 779 واح ــه رق ــدی ب ــش 2 واح ــا افزای ــاخص کل ب ــورس ش ــازار فراب در ب
ــورس  ــاخص فراب ــر ش ــت را ب ــر مثب ــترین تاثی ــراز بیش ــردش و ش ــع، وگ ــای  ارف نماده
گذاشــتند. ارزش معامــات در ایــن بــازار بــه رقــم 447 میلیــارد تومــان رســید کــه نمــاد 

ــود .   ــه ب ــترین ارزش معامل ــان دارای بیش ــارد توم ــدود 2 میلی ــی ح ــا رقم ذوب ب

دالر و سکه

دالر امــروز در محــدوده 3500 تومــان داد و ســتد شــد و ســکه هــم بــه قیمــت 1 میلیــون 
98 هــزار تومــان رســید. 

مهمترین اخبار اقتصادی

قیمــت نفــت خــام ســبک ایــران در هفتــه منتهــی بــه 24 ژوئــن )چهــارم تیرمــاه( بــا 79 
ســنت افزایــش بــه 46 دالر و 31 ســنت بــرای هــر بشــکه رســید. قیمــت نفــت خــام ایــران 
در بازارهــای جهانــی همــگام بــا ســایر انــواع نفــت خــام صادراتــی، در محــدوده کانــال 40 
دالری در نوســان اســت و بــر ایــن اســاس، رشــد یــا کاهــش اندکــی را تجربــه می کنــد 
ــن  ــزارش داد میانگی ــت گ ــرژی وزارت نف ــع ان ــا مجام ــط ب ــک و رواب ــور اوپ . اداره کل ام
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ــن بشــکه ای 36 دالر  ــا 24 ژوئ ــاز ســال 2016 ت ــران از آغ ــام ســبک ای ــت خ قیمــت نف
و43 ســنت بــوده اســت .قیمــت نفــت خــام ســنگین ایــران نیــز در هفتــه مــورد بررســی 
بــا 76 ســنت افزایــش بــه 44 دالر و 30 ســنت بــرای هــر بشــکه رســید. ایــن در حالــی 
اســت کــه میانگیــن قیمــت نفــت ســنگین ایــران در ســال 2016 بشــکه ای 34 دالر و پنــج 
ســنت بــوده اســت. قیمــت ســبد نفتــی اوپــک نیــز در هفتــه مــورد بررســی، بــه 45 دالر و 
95 ســنت بــرای هــر بشــکه رســید کــه نســبت بــه هفتــه پیــش از آن، 86 ســنت افزایــش 
داشــت. قیمــت نفــت خــام شــاخص برنــت بــا 92 ســنت افزایــش بــه بشــکه ای 48 دالر 
و 38 ســنت و نــرخ هــر بشــکه نفــت خــام دبلیو.تــی.ای آمریــکا در هفتــه مــورد بررســی 
بــا 62 ســنت افزایــش بــه 48 دالر و 53 ســنت بــرای هــر بشــکه رســید . ایــران در پایــان 
ــه به طــور میانگیــن 2 میلیــون و یکصــد هــزار بشــکه نفــت خــام صــادر  خردادمــاه روزان
کــرد کــه مقصــد 600 هــزار بشــکه اروپــا بــود. بخــش عمــده نفــت خــام صادراتــی ایــران 

ــه مقصــد کشــورهای آســیایی بارگیــری می شــود . ب

در همیــن راســتا، اداره گمــرک چیــن در تازه تریــن گــزارش خــود اعــام کــرد: صــادرات 
نفــت ایــران بــه چیــن در مــاه مــه )اردیبهشــت - خــرداد95( بــا 20 درصــد افزایــش نســبت 
بــه مــاه مشــابه پارســال بــه 619 هــزار بشــکه در روز رســید. تجــارت نفتــی ایــران و چیــن 
ــون در  ــورمان اکن ــه کش ــوری ک ــته به ط ــش گذاش ــه افزای ــا رو ب ــع تحریم ه ــس از رف پ
ــه ایــن کشــور قــرار دارد. چیــن در دوران تحریــم،  جایــگاه ششــمین صادرکننــده نفــت ب
بــا خریــد 40 درصــد نفــت صادراتــی ایــران )حــدود 400 هــزار بشــکه در روز( بزرگ تریــن  
ــگاه را حفــظ  ــن جای ــز ای ــون نی ــه اکن ــه شــمار می رفــت کــه البت ــران ب ــدار نفــت ای خری
کــرده اســت .هــر چنــد بــا اجرایــی شــدن برجــام، میــزان صــادرات نفــت ایــران بــه هنــد و 
کــره جنوبــی افزایــش یافتــه و کشــورهای اروپایــی نیــز خریــد نفــت از کشــورمان را آغــاز 
کردنــد، امــا همچنــان چیــن بــا خریــد بیــش از 600 هــزار بشــکه نفــت در روز به عنــوان 
ــن در  ــن همچنی ــرک چی ــود. اداره گم ــناخته می ش ــران ش ــت ای ــتری نف ــن مش بزرگ تری
ــه  ــه ب ــاه م ــود را از روســیه در م ــام خ ــت خ ــرد: پکــن واردات نف ــازه اعــام ک ــاری ت آم
باالتریــن ســطح خــود یعنــی یــک میلیــون و 240 هــزار بشــکه در روز رســاند. واردات نفــت 
خــام چیــن از عربســتان در مــاه مــه بــا 33 درصــد رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال 

بــه میانگیــن 965 هــزار بشــکه در روز رســید .
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در گروه های دیگر چه خبر بود؟

در گــروه خــودرو و ســاخت قطعــات نمادهــا اکثــرا بــا قیمــت پایانــی مثبــت بــه کار 
خودشــان پایــان دادنــد . خزامیــا بــا بیــش ا ز83 میلیــون ســهم در صــدر معامــات گــروه 
قــرار گرفــت ایــن نمــاد در محــدوده صفــر مثبــت بــه کار خــودش پایــان داد زامیــاد بــه 
قیمــت 1107 ریــال رســید. خپــارس مثبــت بــود ایــن نمــاد بــا افزایــش 2 درصــد همــراه 
شــد و بــه قیمــت پایانــی 1575 ریــال رســید خپــارس امــروز بیــش از 40 میلیــون ســهم 
معاملــه شــد . خــاور بــا قیمــت پایانــی 1257 ریالــی بســته شــد خــاور بیــش از 34 میلیــون 
ســهم معاملــه شــد کــه بیــش از 50 درصــد معامــات امــروز ایــن ســهم توســط حقوقــی 
ــه  ــد افزایشــی ب ــا رون ــز ب ــی خــود را نی ــن روز معامات هــا صــورت گرفــت . خــکاوه دوی
پایــان رســاند خــکاوه بیــش از 4 درصــد مثبــت خــورد ایــن نمــاد  بــه قیمــت 1605 ریــال 
رســید . در جریــان معامــات امــروز شــاهد بازگشــایی نمــاد خســاپا بــود ســایپا بــا قیمــت 
1330 ریــال معاماتــش را آغــاز نمــود کــه بــا تقاضــای زیــاد همــراه شــد ســایپا بــا رشــد 
ــی  ــد 158 میلیون ــا صــف خری ــال رســید و در آخــر نیزب ــه قیمــت 1384 ری 4 درصــدی ب
ــا  ــراه ب ــای هم ــت ه ــز از مثب ــور نی ــن ، خت ــای خاذی ــه داد . نماده ــش خاتم ــه معامات ب
صــف خریــد گــروه بودنــد . نمادهــای ختــراک ، خنصیــر بــا صــف فــروش همــراه بودنــد . 
خبهمــن بــه قیمــت 2925 ریــال رســید و بیــش از 5 میلیــون ســهم معاملــه شــد . ورنــا بــا 
قیمــت پایانــی مثبــت بــه کار خــودش پایــان داد ورنــا امــروز بیــش از 1 درصــد بــا رشــد 

قیمتــی همــراه شــد و بــه قیمــت پایانــی 285 تومــان رســید .

ــط  ــی توس ــه دورن گروه ــروز در معامل ــا دی ــذاری رن ــرمایه گ ــدی س ــوک24.1 درص بل
زیرمجموعــه ســاپیا خریــداری شــد کــه ناشــی از بدهــی بــود و معــادالت جدیــدی را رقــم 
ــذاری  ــرمایه گ ــدی س ــوک24.1 درص ــرس، بل ــورس پ ــری ب ــگاه خب ــزارش پای ــه گ زد. ب
رنــا دیــروز توســط دو ســهامدار عمــده ایــن شــرکت بورســی یعنــی تجــارت الکترونیــک 
ــه همــان  ــت ب ــدون رقاب ــان عرضــه و ب ــی ســتاره تاب ــان و پیشــگامان بازرگان خــودرو تاب

ــه شــد. ــال معامل ــه هــر ســهم 5063 ری قیمــت پای

شــرکت خودروســازی دایملــر آلمــان از اواخــر ســال میــادی جــاری اقــدام بــه تحویــل 
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کامیــون بــا برنــد میتسوبیشــی فوســوی بــه بــازار ایــران خواهــد کــرد.

معــاون ایــدرو بــا اعــام نــام شــرکت جدیــد ســایپا - رنــو گفــت: رنــو 5 خــودرو جدیــد در 
ایــران تولیــد مــی کنــد کــه شــامل 3 محصــول بــا ســایپا و دو محصــول بــا ایــران خــودرو 
اســت. بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــورس پــرس، فــرداد دلیــری دربــاره همــکاری شــرکت 
فرانســوی رنــو بــا خودروســازان داخلــی کــه از مــاه هــا پیــش بــه کانــون توجــه فعــاالن 
صنعــت خــودرو تبدیــل شــده بــه ایرنــا گفــت: رنــو 5 خــودروی جدیــد را در طــرح آتــی 
بــرای ایــران در نظــر گرفتــه کــه 3 محصــول بــا ســایپا و دو دســتگاه دیگــر را بــا ایــران 
خــودرو تولیــد خواهــد کــرد . وی ادامــه داد: شــرکت هــای ایــران خــودرو و ســایپا بــرای 
ارتقــا ســاخت داخــل ایــن همــکاری نیــز هــدف گــذاری کــرده و چشــم انــدازی ترســیم 

کــرده انــد .

ــم .  ــا بودی ــی ای در بیشــتر نماده ــات منف ــی شــاهد معام ــزات اساس ــروه فل در گ
فســرب امــروز پــر اقبــال ظاهــر شــد ایــن نمــاد بــا رشــد 4 درصــدی بــه قیمــت 2144 
ریــال رســید و بیــش از 13 میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه در صــدر معامــات کــروه از 
نظــر حجــم قــرار گرفــت . فســرب در آخــر بــا صــف خریــد 4 میلیونــی بــه کار خــودش 
ــا  ــز ب ــش را پشــت سرگذاشــت هرم ــت معامات ــر مثب ــز در محــدوده صف ــان داد. هرم پای
ــف  ــه ص ــد . فلول ــه ش ــهم معامل ــون س ــش از 10 میلی ــی بی ــی 1864 ریال ــت پایان قیم
فــروش شــد . ارفــع کــه جهــت برگــزاري مجمــع عمومــي فــوق العــاده صاحبــان ســهام 
در خصــوص افزایــش ســرمایه متوقــف شــده بــود در جریــان معامــات امــروز و بــا قیمــت 
2812 ریــال بازگشــایی شــد ایــن نمــاد امــروز بــا تقاضــا همــراه شــد پــس از آنکــه بیــش 
از 10 درصــد بــا رشــد قیمتــی همــراه شــد بیــش از 3 میلیــون ســهم معاملــه شــد و بــه 
ــای  ــت ه ــاس از مثب ــراد، فخ ــرآور، فم ــای ف ــید . نماده ــال رس ــی 2883 ری ــت پایان قیم
همــراه بــا صــف خریــد گــروه بودنــد . نمادهــا ذوب، فــوالد در محــدوده صفــر منفــی بــه 
ــال  ــه قیمــت 2275 ری ــا کاهــش 2 درصــدی ب ــد . فاســمین ب ــان دادن ــان پای کار خودش

رســید .

ــد. ــا معامــات منفــی همــراه بودن در گــروه محصــوالت شــیمیایی اکثــر نمادهــا ب
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شپدیســبا 46 واحــد مثبــت بــه عنــوان ســومین ســهم تاثیــر گــذار در شــاخص ،بیــش از 9 
میلیــون ســهم معاملــه شــد کــه 8 میلیــون آن در قیمــت 953 تومــان در ســاعات پایانــی 
بــازرار بــه صــورت بلوکــی انجــام شــد. ایــن نمــاد بــا رشــد 4 درصــدی ، در قیمــت 949 
ــه روز خــود پایــان داد و پــرارزش تریــن ســهم گــروه شــد.نمادهای شــدوص و  تومــان ب
شــپارس در آســتانه قیمتــی خــود بســته شــدند.پترول بــا مثبــت روز خــود را آغــاز کــرد و 
بــا 65 درصــد خریــدار حقیقــی بیــش از 27 میلیــون ســهم جــا بــه جــا شــد و در پایــان بــا 
رشــد 1 درصــدی ، در قیمــت 141 تومــان بــه معامــات خــود پایــان داد و پرحجــم تریــن 
ــد.در نمــاد  ســهم گــروه شــد.نمادهای شــفن و شســینا صــف فروشــی هــای گــروه بودن
تاپیکــو کــه صبــا تامیــن دیــروز 376,000 ســهم بــه پرتفــوی خــود اضافــه نمــوده بــود در 
محــدوده صفــر تابلــو کار خــود را آغــاز کــرد و در نهایــت بــا افــت 1 درصــدی ، در قیمــت 
195 تومــان بــه روز خــود خاتمــه داد و بــا 20 واحــد منفــی بــر شــاخص تاثیــر گذاشــت و 

ســومین ســهم گــروه شــد.

ســازمان خصوصــی ســازی در نظــر دارد بیــش از یــک میلیــارد 524 میلیــون و 897 هــزار 
ســهم »فــارس« را بــه وکالــت از تاپیکــو روانــه میــز فــروش کنــد تــا درصــورت انجــام 
ایــن معاملــه بیــش از 800 میلیــارد تومانــی، تاپیکــو از ترکیــب ســهامداری آن خــارج شــود 
.در ایــن عرضــه کــه بــه صــورت 30 درصــد نقــد ) بــا امــکان پرداخــت وجــه نقــد در 9 روز 
کاری ( و مابقــی اقســاط و بــه وســیله کارگــزاری ســهم آشــنا انجــام مــی شــود، قیمــت 
پایــه هــر ســهم 525 تومــان تعییــن شــده و کارگــزاران خریــدار در صورتــی مجــاز بــه ورود 
ســفارش خریــد بــه ســامانه معاماتــی هســتند کــه 3 درصــد ارزش ســهام مــورد معاملــه بر 
اســاس قیمــت پایــه را نقــداً یــا بــه صــورت ضمانــت نامــه بانکــی بــدون قیــد و شــرط از 
مشــتری دریافــت کــرده و حســب مــورد بــه حســاب شــرکت ســپرده گــذاری مرکــزی یــا 

بــه بــورس تهــران ارائــه کننــد .

در گــروه پاالیشــی شــاهد معامــات متعادلــی بودیم.شــبندر در قیمــت دیروز بازگشــایی 
ــر در  ــد و درآخ ــه ش ــال معامل ــارد ری ــدود 24 میلی ــی در ح ــنده حقوق ــدون فروش ــد و ب ش
محــدوده صفــر تابلــو ، در قیمــت 440 تومــان خــود را بــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد 
و بــا 11 واحــد منفــی بــر شــاخص اثــر گذاشت.شــراز بــدون خریــدار حقوقــی تنهــا نمــاد 
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صــف خریــدی گــروه بود.شــاوان بــدون تحــرک ســهامداران حقوقــی بــا حجــم معاماتــی 
ــن  ــان داد و دومی ــه روز خــود پای ــان ب ــا رشــد 1 درصــدی ، در قیمــت 900 توم ــن ب پائی
ــا منفــی روز خــود را آغــاز کــرد و بــدون تحــرک ســهامداران  ســهم گــروه شد.شــتران ب
ــر  ــان در محــدوده صف ــم زد ودر پای ــی را رق ــی بیــش از 2 میلیون ــی حجــم معامات حقوق

منفــی ، در قیمــت 255 تومــان خــود را بــرای معامــات فــردا آمــاده کــرد.

محمــد چگینــی، رئیــس کمیســیون انــرژی مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در گفتگــو 
بــا خبرنــگار شــانا بــا بیــان ایــن کــه براســاس بندهــای 6 و 8 سیاســتهای کلــی انــرژی، 
صــادرات فــرآورده هــا بایــد جایگزیــن فــروش نفــت خــام شــود، بــر لــزوم تمرکــز در بــازار 
کشــورهای همســایه دربــاره صــادرات فــرآورده  هــای نفتــی تاکیــد کــرد و گفــت: مــا بایــد 
ــز توجــه و  ــراق نی ــری کشــورهای همســایه همچــون ع ــون نف ــد میلی ــه بازارهــای چن ب
بخشــی از نفــت و گاز منطقــه را بــه فــرآورده بــدل کنیــم .چگینــی تصریــح کــرد: ایــران 
هــم اکنــون چیــزی بیــش از یــک میلیــون بشــکه از نفــت خــام خــود را در داخــل فــرآوری 
می کنــد کــه بخشــی از آن نیــز بــه نفــت کــوره و وکیــوم باتــوم و ســایر فــرآورده  هــای 
ــودآوری  ــت و س ــر اس ــام کمت ــت خ ــا از نف ــه ارزش آنه ــود ک ــدل می ش ــت ب ارزان  قیم
پاالیشــگاهها را نیــز تحــت تاثیــر قــرار می دهــد .بــه منظــور جلوگیــری از خــام فروشــی 
ــدل و تنهــا 20 درصــد آن  ــه فــرآورده  ب بایــد 80 درصــد از نفــت خــام تولیــدی کشــور ب
ــرد،  ــد ک ــک خواه ــز کم ــور نی ــی کش ــت مل ــه امنی ــی ب ــن موضــوع حت ــود، ای صــادر ش

تجربــه ای کــه در زمــان تحریــم نیــز مشــاهده و لمــس شــد .

ــروی و  ــای ک ــاهد کاهــش قیمــت در نماده ــزی، ش ــای فل ــه ه ــتخراج کان در اس
کامــا و ورود بــه فــاز منفــی بودیــم. امــا رونــد صعــودی در کبافــق و کنــور همچنــان ادامــه 
داشــت و بــا صــف خریــد بــه کار خــود پایــان دادنــد. امــروز همچنیــن شــاهد توقــف نمــاد 
ــن نمــاد  ــروز ای ــم. در معامــات ام کچــاد جهــت برگــزاری مجمــع عــادی ســالیانه بودی

بیــش از 30 میلیــون ســهم بیــن ســهامداران حقوقــی کــد بــه کــد شــد.  

در ســرمایه گــذاری هــا ولصنــم صــف خریــد شــد و بــا معاملــه بیــش از 14 میلیــون 
ــط  ــم توس ــن حج ــد از ای ــدود 20 درص ــت؛ ح ــرار گرف ــروه ق ــات گ ــهم در صدرمعام س
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ســهامدار حقوقــی خریــداری شــد. اطاعیــه عرضــه عمــده ایــن نمــاد نیــز منتشــر شــد؛ 
ــه قیمــت  ــاه ب ــن شــرکت در 20 تیرم ــه حــدود 5 درصــد از ســهام ای ــن اطاعی ــق ای طب
ــوآوران مدیریــت ســبا عرضــه خواهــد  2050 ریــال و بــه صــورت نقــد توســط شــرکت ن
ــم. ســایر  ــو شــاهد بودی ــر تابل ــی را در محــدوده صف ــز نوســانات مثبت ــت نی شــد. در ولمل

نمادهــای گــروه معامــات منفــی را پشــت ســر گذاشــتند.

در گــروه بانکــی همچنــان شــاهد معامــات کــد بــه کــد و حمایــت حقوقــی بودیــم. 
ــه  ــردش در ادام ــتند. وگ ــی را داش ــد قیمت ــترین رش ــردش بیش ــت و وگ ــای وپس نماده
معامــات مثبــت خــود امــروز نیــز بــا تقاضــا همــراه بــود و تــا آســتانه صــف خریــد نیــز 
پیــش رفــت؛ در بــازار خــرده فروشــی معاملــه بلوکــی 60 میلیونــی در قیمــت 127 تومــان 

در ایــن نمــاد انجــام شــد.

آینده ی پیشروی حفاری شمال ؟؟ 

 اگرچــه صنعــت حفــاری ایــران در ســالهای تحریــم و بــه دور مانــدن از تکنولــوژی هــای 
ــرای ســرپا مانــدن متحمــل شــد امــا ایــن مهــم خــود  روز ، ســختی هــای بســیاری را ب
نشــان از اســتقال صنعــت نفــت و حفــاری ایــران دارد .برهمیــن اســاس درایــن بــاره بــا 
مهنــدس جهانگیــری عضــو هیــات مدیــره و معــاون مدیرعامــل گفتگویــی داشــته ایــم و از 
برنامــه هــای شــرکت حفــاری شــمال بــه عنــوان یکــی ازمهمتریــن شــرکت هــای حفــاری 

در صنعــت حفــاری و دربــورس  درآینــده ســوال پرســیده ایــم کــه بــا هــم مــی خوانیــم:

ــه  ــمال ب ــاری ش ــده حف ــاری و آین ــت حف ــی ، صنع ــای خارج ــرکت ه ــا ورود ش ــا ب _ آی
ــد؟ ــی افت ــره م مخاط

خیــر اصــا، دردوســال گذشــته بــا بهبــود ایــران در عرصــه بیــن المللــی ،بــه طــور مســتمر 
بــا شــرکت هــای بیــن المللــی فعــال کــه تمایــل بــه حضــور در آبهــای ایــران دارنــد، بارها 
پشــت میــز مذاکــره نشســته ایــم تــا بــرای همکارهــای مشــترک بــه توافــق برســیم ، چــرا 
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کــه هــر دو طــرف مــی داننــد حضــور در آبهــای ایــران بــدون یــک شــریک ایرانــی بــا 
تجربــه ایرانــی دور ازذهــن اســت، آنهــا بــر قــدرت تجربــه ایمــان دارنــدو مــی داننــد بــدون 
داشــتن چنیــن عامــل ارزشــمندی، توانمنــدی و تکنولــوژی مــی توانــد موانــع بســیاری را 

بــرای فعالیــت در ایــران از میــان بــردارد و کار را ســریعتر پیــش ببــرد.

_مهمترین برنامه های حفاری شمال چیست ؟ 

از مهمتریــن برنامــه هــای شــرکت حفــاری شــمال ، بیــن المللــی شــدن اســت ، برهمیــن 
اســاس اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه تحقــق ایــن هــدف ، یعنــی بــه روز شــدن و داشــتن 
نیرویــی انســانی هــم تــراز بــا کارشناســان شــرکت هــای خارجــی ، تنهــا درســایه همکاری 

مشــارکتی بــا شــرکت هــای بیــن المللــی امــکان پذیــر اســت.

_مهمترین چالش صنعت حفاری و یا به صورت خاص تر، حفاری شمال چیست ؟ 

ــن  ــه ای ــا ب ــه تنه ــه البت ــران ک ــاری ای ــت حف ــده صنع ــای عم ــش ه ــروز یکــی از چال ام
ــد  ــدارد ، کمبــود نقدینگــی اســت ، کــه حــل ایــن مســاله مــی توان صنعــت اختصــاص ن
ــا شــرکت هــای  ــروژه هــای حفــاری و رقابــت ب ــرای حضــور درپ ــران ب ضریــب نفــوذ ای
ــا گشــایش درهــای  ــن هســتیم ب ــال ای ــه دنب ــن اســاس ب ــرد برهمی ــاال بب ــل ب ــن المل بی
اقتصــادی کشــور بــه بازارهــای بیــن المللــی مالــی، بتوانیــم بخــش زیــادی از ایــن کمبــود 
نقدینگــی را بــا فاینانــس و وارد کــردن ســرمایه هــای خارجــی تامیــن کنیــم .بــه عبارتــی 
دیگــر اســتفاده از بــال هــای بخــش خصوصــی داخلــی و خارجــی  را بهتریــن میــان بــر 

بــرای توانمنــد ســازی خــود از نظــر مالــی و تکنولوژیکــی مــی دانیــم .

البتــه تحقــق تمــام ایــن اهــداف نیازمنــد زمینــه هایــی ماننــد تســهیل در قوانیــن و مقررات 
و ایجــاد امنیــت اســت ، زیــرا شــرکت هــای خارجــی تمایــل زیــادی بــه همــکاری هــای 
بلندمــدت در آب هــای ایــران دارنــد زیــرا آنهــا مــی داننــد علیرغــم کاهــش قیمــت نفــت ، 
امــا بــاز هــم فعالیــت در آبهــای نــه چنــدان عمیــق خلیــج فــارس بــرای آنهــا ســود کافــی 

بــه همــراه دارد
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_برنامه های حفاری شمال را پس از رفع تحریم ها تشریح کنید؟

ــن شــرکت  ــا ســابقه تری ــن و ب ــی تری ــوان یکــی از اصل ــه عن ــاری شــمال ب شــرکت حف
هــای حفــاری در ایــران ،  بــا داشــتن نــه دکل خشــکی ، دو دکل دریایــی در خلیــج فــارس 
، یــک دکل دریایــی در ترکمنســتان و همچنیــن راهبــری شــناور امیــر کبیــر در آب هــای 
ــان  ــای کارفرمای ــاید پاســخگوی نیازه ــد و ش ــه بای ــان ک ــون آنچن ــته تاکن ــق توانس عمی

داخلــی و خارجــی باشــد.

ــاوگان حفــاری توانســته ســهم  ــا داشــتن ایــن تعــداد ن عــاوه برایــن ، حفــاری شــمال ب
باالیــی از پــروژه هــای حفــاری را دریــای خــزر ، خلیــج فــارس و آبهــای پرعمــق را اجــرا 
کنــد و علیرغــم تجربــه بــاال ، شــناخت و ســابقه زیــادی کــه در ایــن زمینــه کســب کــرده،  
قصــد دارد بــه تجربیــات جدیــدی ماننــد ورود بــه آبهــای بســیار کــم عمــق بــا ژرفــای 3 
تــا 4 متــر یــا همــان آبهــای باتاقــی درخلیــج فــارس و پــارس جنوبــی بــه منظــور تعمیــر 
و توســعه و تکمیــل چــاه هــای نفتــی بــرای دســت یافتــن بــه تولیــد بیشــتر دســت یابــد.

از ســویی دیگــر عــاوه بــر اجــرای چنیــن پــروژه هایــی ، حفــاری شــمال دربــاب تعمیــر ، 
توســعه و تکمیــل چــاه هــای نفتــی کــه حفــاری شــمال تاکیــد بســیاری بــرای ورود کــردن 
بــه ایــن موضــوع دارد بایــد بیــان شــود کــه مادامیکــه چــاه هــای نفتــی در ایــن کشــور 
بشــکه هــای نفتــی را پــر مــی کننــد، کار تعمیــر و تکمیــل از مهمتریــن نیازهــا محســوب 

مــی شــود .

امــا مســاله بعــدی کــه ازنظــر اســتراتژیک بــه دنبــال آن هســتیم جذب ســرمایه هــای الزم 
بــرای تحقــق تمــام ایــن برنامــه هاســت، تــا بتوانیــم عــاوه براجــرای پــروژه هــای کلیــد 
در دســت ، یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای خــود را بعــد از تحریــم و بــه دنبالــش ورود 

شــرکت هــای خارجــی پوشــش دهیــم .
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آخرین خبر از افزایش سرمایه کنتورسازی 

ــی از  ــوان یک ــه عن ــازی ب ــور س ــرکت کنت ــه ش ــون ک ــته تاکن ــال گذش ــفندماه س از اس
ــه  ــورد توجــه بازارســهام، درخواســت  افزایــش ســرمایه  خــود را کــه ب شــرکت هــای م
تاییــد حســابرس شــرکت و کارشــناس رســمی دادگســتری رســیده را بــرای افزایــش 125 
ــی دارایــی از زمیــن و ســاختمان روی کــدال قــرار داده  ــد ارزیاب درصــدی از محــل تجدی
ــش  ــی براینکــه مجــوز افزای ــد گاهــی شــایعاتی منتشــر مــی شــود ، مبن اســت ، هرازچن

ــه زودی صــادر مــی شــود. ســرمایه کنتورســازی ازســوی ســازمان ب

ایــن درحالــی اســت کــه کمتــر از ســه هفتــه تــا زمــان برگــزاری مجمــع عــادی شــرکت 
ــاه ، احتمــال صدورمجــوز  ــه واپســین روزهــای تیرم ــک شــدن ب ــا نزدی ــده و ب ــی مان باق
افزایــش ســرمایه کنتورســازی بــا قــوت بیشــتری از ســوی فعــاالن و ســهامدارانی دنبــال 
مــی شــود کــه بــرای ورود بــه ایــن ســهم در انتظــار شکســت قیمــت ســهام ایــن شــرکت 

و تعییــن تکلیــف مجــوز افزایــش ســرمایه هســتند.

بــه هــر روی مســلم اســت بــا نزدیــک شــدن بــه مجمــع شــرکت کنتورســازی، برمیــزان 
حساســیت بــازار نســبت بــه ایــن ســهم افــزوده مــی شــود و بســیاری چشــم بــه راه دیــدن 

مجــوز افزایــش ســرمایه ایــن شــرکت از ســوی ســازمان بــر روی کــدال هســتند.

ــزارش ســه  ــت ازگ ــاره کنتورســازی حکای ــار غیررســمی درب ــن اخب ازســویی دیگــر، آخری
ــت  ــل دارد چــرا کــه وضعی ــا ســال قب ــن شــرکت درمقایســه ب ــت بخــش ای ماهــه رضای
نقدینگــی شــرکت رو بــه بهبــودی رفتــه و در مقایســه بــا ســال هــای قبــل پیــش بینــی 

ــه تعهــدات خودجامــه عمــل بپوشــاند. ــل ب ــر از قب ــد بهت مــی شــود شــرکت بتوان

برهمیــن اســاس بــا طوالنــی شــدن رونــد صــدور مجــوز افزایــش ســرمایه درحالیکــه بــه 
مجمــع شــرکت نیــز نزدیــک مــی شــویم ، گمانــه زنــی هــا را دربــاره ایــن ماجــرا افزایــش 
داده کــه غامرضــا ابوترابــی ، رییــس اداره نظــارت بــر انتشــار و ثبــت اوراق بهادار ســازمان 

بــورس درگفتگــو بــا خبرنــگار همفکــران بــه تمــام ایــن حــدس و گمــان هــا پاســخ داد .
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وی درپاســخ بــه ایــن ســوال که آخریــن وضعیــت افزایش ســرمایه کنتورســازی درســازمان 
بــورس چیســت، ایــن گونــه تشــریح کــرد:  ایــن موضــوع هنــوز نهایــی نشــده و درحــال 

بررســی اســت.

احتمال می رود تا دوهفته آینده اخباری نهایی دراین باره داشته باشیم.

ابوترابــی تشــریح مــی کنــد: در رونــد افزایــش ســرمایه از محــل تجدیــد ارزیابــی ، ایراداتــی 
از ســوی ســازمان بــه برخــی از امــاک و ســاختمان هــای شــرکت وارد شــد ، کــه اواخــر 

هفتــه گذشــته کنتورســازی درایــن بــاره پاســخ داده اســت.

ــرادات ســازمان درحــال  ــه ای ــور ســازی درپاســخ ب ــرد: پاســخ کنت ــح ک ــان تصری او درپای
بررســی اســت و بــه زودیاظهــار نظــر نهایــی  از ســوی ســازمان بــا توجــه بــه مکاتبــات 

مســتمر کنتورســازی و ســازمان منتشــر مــی شــود.

وبیمه در کف کانال صعودی است

»مهــدی ساســانی«، تحلیلگــر برتــر بــازار، معتقدســت کــه ســهم اصــاح خــود را پایــان 
ــش رو  ــی را پی ــت 165 تومان ــرد، مقاوم ــود بگی ــه خ ــودی ب ــد صع ــر رون داده اســت و اگ

خواهــد داشــت:

https://efanos.com/Signal/24338

https://efanos.com/Signal/24338
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هشــدار: از دریافــت خدمــات مشــاوره از منابــع نامعتبــر و بــدون مجــوز رســمی خــودداری 
کنیــد. 

ــه  ــه ارائ ــدام ب ــا همــکاری شــرکت مشــاور ســرمایه گذاری اماکــو اق ســایت بورســینس ب
مشــاوره پرتفــوی، ســیگنال خریدســهام، سبدســهام پیشــنهادی و تحلیــل بــازار می نمایــد.

سیگنال ها و معرفی سهم های سودآور:

http://www.bourseiness.com/tahlil/category/technical-analysis

دسترســی بــه تحلیل هــای حرفــه ای و ویــژه بــه همــراه ســیگنال های خریــد بــا تخفیــف 
ویــژه بــه مــدت محــدود:

http://www.bourseiness.com/tahlil

http://www.bourseiness.com/tahlil/category/technical-analysis
http://www.bourseiness.com/tahlil

