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صفحه 5

به دنبال بی تدبیری و ناتوانی تصمیم گیری سازمان بورس:

پیمانکاران را سر بریدند
صفحه 4

»خاهن« زیر ذره بین

صفحات 9، 10، 12 و 13

انحراف فقرزدایی و خصوصی سازی؛

اهداف سهام عدالت 
به ِگل نشست

رییس هیات عامل ایمیدرو از دولت درخواست کرد:

انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی به جای طلب ایمیدرو

آیاسازمانبورسهمبهاتاقشیشهایمیآید

سرمقاله
راهکار مناسب عرضه »سخاب«

19 م��رداد م��اه جلس��ه ای با 
حضور برخ��ی از مدیران بازار 
با وزیر پیش��نهادی  س��رمایه 
اقتصاد دکتر کرباسیان برگزار 
و در آن چن��د پیش��نهاداتی 

مطرح شد. سر و سامان دادن به معامالت اسناد 
خزانه اس��المی )س��خاب( یکی از موارد مطرح 
شده بود؛ این موضوع مدتی است در بازار سهام 
و بازار اوراق بدهی آشفتگی ایجاد کرده است. با 
پیشنهاد وزرای کابینه جدید دولت، 29 م��رداد 
ماه وزیر اقتص��اد از مجلس رأی اعتماد گرفت 
و پیگی��ری او در این مدت منج��ر به ارائه نامه 
مدیر کل اعتبارات بانک مرک���زی در تاریخ 31 
م��رداد در خص��وص منع معامالت ثانویه اوراق 
مش��ارکت، ان��واع صک��وک و اس��ناد خ���زانه 

اسالمی خارج از »بازار شفاف سرمایه« شد.

محمد جمالی

صفحه 2

صفحه 2

 فرارسیدن میالد با سعادت حضرت 
امام موسی کاظم )علیه السالم( مبارک باد

غلتک چدن سازان در بورس راه می افتد
ساماندهی زیان انباشته 5 هزار میلیاردی سایپا

افزایش سرمایه 100 درصدی »آپ« در بورس
»ایرالکو« پیش بینی هایش را محقق کرد

سود پاالیش نفت تهران از احداث پروژه سبز
تصویب سود خالص 2138 میلیارد ریالی مهر اقتصاد
گام بانک صادرات در راه تشکیل سوپرمارکت مالی

  رشد یک هزار درصدی پیش بینی 96 »بجهرم«
مدیر عامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران:

دارایی سهامداران بیمه است
صفحه 14

صفحه 15

مدیرعامل هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی کشوری

فـقط 
هلدینگ داری 

می کنیم

در گفت وگو با مدیر عامل نخستین هتل بازار سرمایه ایران:

برنامه های توسعه ای هتل کوثر تشریح شد 
صنعت هتل داری نیز به صنایع بازار سرمایه اضافه شد. صنعتی که به رغم کوچک بودن، عالوه بر ظرفیت 

باالی کشور برای توسعه آن می تواند به یکی از صنایع پر بازده بورس نیز تبدیل شود. درآمد از اسکان مسافران 
و توریست ها گرفته تا استفاده ایشان از زنجیره رستورانی و تفریحی سیاحتی هرچند کوچک اما در سودآوری 

هتل ها بسیار موثر است. افزایش بازده از این محل زمانی جذاب تر می شود که هتل، میزبان توریست های 
خارجی باشد که مستقیما از سرویس های هتلداری استفاده می کند. در عین حال تکمیل زنجیره ای این 

صنعت بازدهی مضاعفی را نصیب این صنعت خواهد کرد. هتل پارسیان کوثر با سرمایه 11 میلیارد تومانی  و  
فروش 35 میلیارد تومانی نخستین هتلی است که در فرابورس ایران پذیرش شده است. اعداد و ارقامی که به زعم 

محمد ابوطالبی، مدیرعامل هتل پارسیان کوثر تاثیر به  سزایی در رشد سودآوری سهام دارد.

یادداشت
 پای سست رفتن 
در اتاق شیشه ای

اقتص��اد دولت  وزیر محت��رم 
دوازده��م در نط��ق روز رأی 
ش��ورای  مجلس  در  اعتم��اد 
اس��المی، گفته ک��ه »اقتصاد 
ای��ران را ب��ه اتاق شیش��ه ای 

می ب��رم.« ات��اق شیش��ه ای ک��ه اس��تعاره ای 
اس��ت از ش��فافیت، ملزوم��ات، پیش نیازها و 
نتای��ج و عواقب��ی دارد ک��ه در این یادداش��ت 
 به ط��ور مختص��ر مورد اش��اره و بررس��ی قرار 

گرفته است.

سعید اسالمی بیدگلی
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هفته نامه بورس را از مهامنداران ماهان، تابان، کیش ایر و ایران ایر تور بخواهید
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