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اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

ﺳﺮﺧﻂ ﻣﻬﻢﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر
ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۱۱۶ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

واﮐﻨﺶ رﺳﻤﯽ اﯾﺮان ﺑﻪ اﻗﺪام ﺟﻨﮕﻨﺪهﻫﺎی آﻣﺮ ﯾﮑﺎﯾﯽ
 ﺳﺎزﻣــﺎن ﻫﻮاﭘﯿﻤــﺎﯾﯽ ﮐﺸــﻮری ﻃﯽ اﻃﻼــﻋﯿﻪای ﺗﻌﺮض ﺟﻨﮕﻨــﺪهﻫــﺎی آﻣﺮ ﯾﮑــﺎﯾﯽ ﺑـﻪ ﻫﻮاﭘﯿﻤــﺎی ﻣﺎﻫــﺎن را ﻣﺼــﺪاق ﺑــﺎرز ﻧﻘﺾ ﺣﻘــﻮق
ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ داﻧﺴﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ در اﯾﮑﺎﺋﻮ ﺷﺪ.
آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ  ۸۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺳﺎﯾﭙﺎ از روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﭼﻪ ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ را ﭘﯿﺶ ﻓﺮوش ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
 آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﻫـﺎی ﺣﻮزه ﺧﻮدرو ،از ﻗﯿﻤﺖ و ﺧﺒﺮﻫـﺎی ﺛﺒﺖ ﻧـﺎم ﺗـﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و وﯾـﺪﺋﻮ ﻫﺎی آن را ﺑﺎ
ﻫﻢ در آﺧﺮ ﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ و ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ
ﺗﺪﺑﯿﺮ و اﻣﯿﺪ  ۴۸ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ر وا ﯾ ﺖ ﻗﺎﻟ ﯿ ﺒﺎ ف ا ز ﭘ ﯿ ﮕ ﯿ ﺮ ی ﺣﺎ د ﺛ ﻪ ﻫ ﻮا ﭘ ﯿ ﻤﺎ ی ﻣﺎ ﻫﺎ ن


ﭘﺮﺳﻤﺎن  ۵۰ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﻧﯿﺮوی در ﯾﺎﯾﯽ ارﺗﺶ ﺧﻮدﮐﻔﺎ ﺷﺪ


ﺑﺮﺗﺮ ﯾﻦﻫﺎ  ۴۵ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﭘﻮﮐﺮ ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ ،ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺬاری و ﺧﯿﻠﯽ زودﻫﻨﮕﺎم
 در آﺧﺮ ﯾـﻦ دﯾـﺪار ﻫﻔﺘـﻪ ﺑﯿﺴـﺖوﺷــﺸﻢ ﻟﯿـﮓ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﯿـﻢ ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﯿﺲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻧﻔـﺖ ﻣﺴــﺠﺪ ﺳــﻠﯿﻤﺎن ﺑـﻪ ﭘﯿﺮوزی رﺳــﯿﺪ و ﺑـﺎ  ۶۲اﻣﺘﯿﺎزی
ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﻟﯿﮓ ﻧﻮزدﻫﻢ را ﻣﺴﺠﻞ ﮐﺮد.
داﻧﺎ  ۴۷ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

اﻗﺪاﻣﺎت ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎراﻧﻪ رژ ﯾﻢ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﺪارد
 اﻗـﺪاﻣﺎت ﺟﻨﺎﯾﺘﮑـﺎراﻧﻪ رژ ﯾـﻢ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻧـﺪارد  :ﻧﻤﺎﯾـﺪه داﺋـﻢ اﯾﺮان در ﺳﺎزﻣـﺎن ﻫـﺎی ﺑﯿـﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ در وﯾـﻦ ﮔﻔﺖ :اﻗـﺪام ﺟﻨﺎﯾﺘﮑـﺎراﻧﻪ
رژ ﯾﻢ آﻣﺮ ﯾﮑـﺎ در ﺗﻬﺪﯾـﺪ ﺟـﺎن ﻣﺮدم ﻋﺎدی از ﻃﺮ ﯾﻖ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺗﺮور ﯾﺴﻢ ﻫﻮاﯾﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧـﺪارد .ﺷـﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ راه
داﻧ ﺎ
ﮔﯿﻼن آﻧﻼﯾﻦ  ۴۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

 ۵۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ "ﭘﯿﺎده روی ﮐﺎﻣﻞ" ﺗﺎﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد
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۱

ﻣﺴﺘﻘﻞ آﻧﻼﯾﻦ  ۴۲ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

زﻟﺰﻟﻪ در اردوی ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ
 ﻫﺎﻓﺒـﮏ ﻋﺮاﻗﯽ ﺗﯿﻢ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﭘﺮﺳـﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺷـﺮاﯾﻄﺶ در اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ،ﮔﻔﺖ :ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﺑﺎﺷـﮕﺎه ﭘﺮﺳـﭙﻮﻟﯿﺲ از ﻣﻦ ﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ رﻗﻢ
ﻗﺮاردادم را ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺪﻫﻢ وﻟﯽ دﯾﮕﺮ در اﯾﺮان ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﻢ.
دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﯾﺮاﻧﯽ  ۴۱ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ :اﻗﺪام ﺗﺮور ﯾﺴﺘﯽ رژ ﯾﻢ اﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰم اﻗﺪام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ
 ﮐﺪﺧﺪاﯾﯽ :اﻗﺪام ﺗﺮور ﯾﺴﺘﯽ رژ ﯾﻢ اﻣﺮ ﯾﮑﺎ ﻣﺴـﺘﻠﺰم اﻗﺪام ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﺳﺖ ﺳﺨﻨﮕﻮی ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن ﮔﻔﺖ :اﻗـﺪام ﺗﺮور ﯾﺴﺘﯽ رژ ﯾﻢ آﻣﺮ ﯾﮑﺎ
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺤﺘﺮم دوﻟﺖ...
اﻗﺘﺼﺎدآﻧﻼﯾﻦ  ۳۳ /ﻣﻨﺒﻊ دﯾﮕﺮ

ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه ﻣﻮﺗﻮر  | EF۷اﻗﺘﺼﺎد آﻧﻼﯾﻦ
 ﻣﺪﯾﺮ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﺧﺎﻧﻮاده  EF۷ﮔﻔﺖ :ﺗﺎ ۹ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻧﻮع ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ۱۵ﻣﺎه آﯾﻨﺪه ﻧﻮع ﭘﺮﺧﻮران اﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺒﻮه
ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ.
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۱۵

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻄﺎﻟﺐ

ﻋ ﻨ ﻮا ن ﻣ ﻄﻠ ﺐ

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه  +ﺟﺰﺋﯿﺎت

ﻣﻨﺒ ﻊ

دﯾ ﮕ ﺮ
ﻣ ﻨﺎﺑ ﻊ

ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﻞ آﻧ ﻼ ﯾ ﻦ

۴

ﮔﺴﺘﺮش

۴

ﻓﺮﺗﺎک ﻧﯿﻮز

۴

داراﯾﺎن

۴

اﻧﺘﺼﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت

۳

اﻧﺘﺼﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان

روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

۳

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮرس ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟

ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻧ ﯿ ﻮ ز

۳

اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﺪام ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ وﺟﻮد دارد؟

ﺧﻮ درو ﺗ ﮏ

۳

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
اﯾﺮان

۳

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟

ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
ﭼﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ دﯾﮕﺮی در راه اﺳﺖ؟
ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟  /اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟  /اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
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ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

۱۶

۳
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

۲۲:۳۱

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه  +ﺟﺰﺋﯿﺎت
 ﻣ ﺴ ﺘ ﻘ ﻞ آﻧ ﻼ ﯾ ﻦ /

۰

۰

۲۰۰۰۰ 

 ۴ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :داراﯾﺎن

در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ »آﺑـﺎدا« اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن آن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪ ﺑﻮرﺳـﯽ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۴۸ﺳـﻬﻢ در ﺳـﻘﻒ ﻗﯿﻤﺘﯽ ۱۵۵۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  ۷۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ دﯾﮕﺮی در راه ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻣﺴـﺘﻘﻞ آﻧﻼﯾﻦ  ،ﺷﺎﯾﺪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﻤﺎد ﺑﮕﯿﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ زودﺗﺮ آن ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻧﺠـﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮا رﺳـﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻫﻨﻮز
ﺧﺒ ﺮ ﺟ ﺪﯾ ﺪ ی از آ ن ﻧﯿ ﺴ ﺖ.
در  ۱۶ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻣﺴـﺎل اﻋﻼـم ﺷـﺪ» :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼـن ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎد ﺑﮕﯿﻼـن اﻣﺮوز ﻣـﻮرخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۶در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺮخﻫـﺎی ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﮔﺮدﯾـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ  ۱۳۹۹ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان اﻓﺰوده
ﺷﻮد.
«ﻓﺮدای اﯾـﻦ روز ،ﺣﺴــﻨﻌﻠﯽ ﺗﻘﯽزاده ﻟﻨــﺪه ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻧﺮژی اﻣﯿــﺪ ﺗﺎﺑــﺎن ﻫـﻮر ،اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻧﻤـﺎد
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﺎری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
)ﺑﻮرس اﻣﺮوز(ﺳﯿﺪ ﻓﺮ ﯾﺪاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ،ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠﺪﯾﻨﮓ ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﻏﺪﯾﺮ ﻫﻢ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ دو واﺣـﺪ ﮔـﺎزی ﻧﯿﺮوﮔـﺎه ﺳـﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿـﺒﯽ ﻗﺸﻢ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺟـﺎری ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠـﺎری ﻣﯽرﺳـﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑـﻮد:
ورود ﻧﯿﺮوﮔـﺎهﻫـﺎی ﺗﺤـﺖ ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﻏـﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺑـﻮرس در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳﺖ و ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺟـﺎری ﻗﺮار اﺳـﺖ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﯿﻼن در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎد ﻣﻮرد اﺷﺎره ،دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟ﻧﻤﺎد ﻏﺰر ﻫﻢ از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫﺎی
ﻣ ﺤﺘ ﻤ ﻞ دﯾ ﮕ ﺮ ا ﺳ ﺖ.
 ۲۵ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻟﻐﻮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ »ﻏﺰر« اﯾﻦ ﻃﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺟﺪﯾﺪ واﺻﻠﻪ و ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮ ﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﻫﯿﻦ داراﯾﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ زر ﻣﺎﮐﺎرون ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
«ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻫﻢ اﺧﯿﺮا از ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در
ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ اﮐﻨﻮن در ﺣـﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ :ﺗﺠﺎرتﻧﯿﻮز

۳
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻫﺎی ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 ﮔﺴﺘﺮش /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :داراﯾﺎن

۱۶:۳۸

ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮ ی

اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۱۷

در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ »آﺑـﺎدا« اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن آن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪ ﺑﻮرﺳـﯽ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۴۸ﺳـﻬﻢ در ﺳـﻘﻒ ﻗﯿﻤﺘﯽ ۱۵۵۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  ۷۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ دﯾﮕﺮی در راه ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺷﺎﯾـﺪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻧﻤـﺎد ﺑﮕﯿﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ زودﺗﺮ آن
ﻣ ﺤﺘ ﻤ ﻞ ﺑﺎ ﺷ ﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻧﺠـﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮا رﺳـﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻫﻨﻮز
ﺧﺒ ﺮ ﺟ ﺪﯾ ﺪ ی از آ ن ﻧﯿ ﺴ ﺖ.
در  ۱۶ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻣﺴـﺎل اﻋﻼـم ﺷـﺪ» :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼـن ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎد ﺑﮕﯿﻼـن اﻣﺮوز ﻣـﻮرخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۶در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺮخﻫـﺎی ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﮔﺮدﯾـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ  ۱۳۹۹ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان اﻓﺰوده
ﺷﻮد.
«ﻓﺮدای اﯾـﻦ روز ،ﺣﺴــﻨﻌﻠﯽ ﺗﻘﯽزاده ﻟﻨــﺪه ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻧﺮژی اﻣﯿــﺪ ﺗﺎﺑــﺎن ﻫـﻮر ،اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻧﻤـﺎد
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﺎری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﯿـﺪ ﻓﺮ ﯾﺪاﻟـﺪﯾﻦ ﻣﻌﺼـﻮﻣﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﻏـﺪﯾﺮ ﻫـﻢ در ﺟﻤـﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑﻪ دو
واﺣــﺪ ﮔــﺎزی ﻧﯿﺮوﮔــﺎه ﺳــﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿـﺒﯽ ﻗﺸـﻢ ﺗــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺟـﺎری ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠـﺎری ﻣﯽرﺳــﺪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺑـﻮد :ورود
ﻧﯿﺮوﮔـﺎهﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﻏـﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﻮرس در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺟﺎری ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﮔﯿﻼن در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎد ﻣﻮرد اﺷﺎره ،دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟ﻧﻤﺎد ﻏﺰر ﻫﻢ از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫﺎی
ﻣ ﺤﺘ ﻤ ﻞ دﯾ ﮕ ﺮ ا ﺳ ﺖ.
 ۲۵ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻟﻐﻮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ »ﻏﺰر« اﯾﻦ ﻃﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺟﺪﯾﺪ واﺻﻠﻪ و ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮ ﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﻫﯿﻦ داراﯾﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ زر ﻣﺎﮐﺎرون ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
«ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻫﻢ اﺧﯿﺮا از ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در
ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ اﮐﻨﻮن در ﺣـﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

۳
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

۱۶:۵۳

ﭼﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ دﯾﮕﺮی در راه اﺳﺖ؟
 ﻓﺮﺗﺎک ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۴ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :داراﯾﺎن

در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ »آﺑـﺎدا« اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن آن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪ ﺑﻮرﺳـﯽ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۴۸ﺳـﻬﻢ در ﺳـﻘﻒ ﻗﯿﻤﺘﯽ ۱۵۵۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  ۷۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ دﯾﮕﺮی در راه ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺷﺎﯾـﺪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻧﻤـﺎد ﺑﮕﯿﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ زودﺗﺮ آن

ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮ ی

اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۱۸

ﻣ ﺤﺘ ﻤ ﻞ ﺑﺎ ﺷ ﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻧﺠـﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮا رﺳـﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻫﻨﻮز
ﺧﺒ ﺮ ﺟ ﺪﯾ ﺪ ی از آ ن ﻧﯿ ﺴ ﺖ.
در  ۱۶ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻣﺴـﺎل اﻋﻼـم ﺷـﺪ» :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼـن ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎد ﺑﮕﯿﻼـن اﻣﺮوز ﻣـﻮرخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۶در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺮخﻫـﺎی ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﮔﺮدﯾـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ  ۱۳۹۹ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان اﻓﺰوده
ﺷﻮد.
«ﻓﺮدای اﯾـﻦ روز ،ﺣﺴــﻨﻌﻠﯽ ﺗﻘﯽزاده ﻟﻨــﺪه ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻧﺮژی اﻣﯿــﺪ ﺗﺎﺑــﺎن ﻫـﻮر ،اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻧﻤـﺎد
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﺎری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﯿـﺪ ﻓﺮ ﯾﺪاﻟـﺪﯾﻦ ﻣﻌﺼـﻮﻣﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﻏـﺪﯾﺮ ﻫـﻢ در ﺟﻤـﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑﻪ دو
واﺣــﺪ ﮔــﺎزی ﻧﯿﺮوﮔــﺎه ﺳــﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿـﺒﯽ ﻗﺸـﻢ ﺗــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺟـﺎری ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠـﺎری ﻣﯽرﺳــﺪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺑـﻮد :ورود
ﻧﯿﺮوﮔـﺎهﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﻏـﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﻮرس در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺟﺎری ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﮔﯿﻼن در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎد ﻣﻮرد اﺷﺎره ،دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟ﻧﻤﺎد ﻏﺰر ﻫﻢ از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫﺎی
ﻣ ﺤﺘ ﻤ ﻞ دﯾ ﮕ ﺮ ا ﺳ ﺖ.
 ۲۵ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻟﻐﻮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ »ﻏﺰر« اﯾﻦ ﻃﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺟﺪﯾﺪ واﺻﻠﻪ و ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮ ﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﻫﯿﻦ داراﯾﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ زر ﻣﺎﮐﺎرون ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
«ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻫﻢ اﺧﯿﺮا از ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در
ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ اﮐﻨﻮن در ﺣـﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮای ورود ﺑﻪ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﻓﺮﺗﺎک ﻧﯿﻮز ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺮﺗﺎک ﻧﯿﻮز

در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ »آﺑـﺎدا« اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن آن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪ ﺑﻮرﺳـﯽ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۴۸ﺳـﻬﻢ در ﺳـﻘﻒ ﻗﯿﻤﺘﯽ ۱۵۵۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  ۷۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ش...

در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ »آﺑﺎدا« اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن آن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪ ﺑﻮرﺳـﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۸ﺳﻬﻢ در ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺘﯽ
 ۱۵۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  ۷۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ دﯾﮕﺮی در راه ﺑﺎﺷـﺪ؟ﺷﺎﯾـﺪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻧﻤﺎد
ﺑﮕﯿﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ زودﺗﺮ آن ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻧﺠـﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮا رﺳـﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻫﻨﻮز
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮ ی

اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۱۹

ﺧﺒ ﺮ ﺟ ﺪﯾ ﺪ ی از آ ن ﻧﯿ ﺴ ﺖ.
در  ۱۶ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻣﺴـﺎل اﻋﻼـم ﺷـﺪ» :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼـن ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎد ﺑﮕﯿﻼن اﻣﺮوز ﻣﻮرخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۶در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺮخﻫـﺎی ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﮔﺮدﯾـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ  ۱۳۹۹ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان اﻓﺰوده
ﺷﻮد.
« ﻓﺮدای اﯾـﻦ روز ،ﺣﺴــﻨﻌﻠﯽ ﺗﻘﯽزاده ﻟﻨــﺪه ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻧﺮژی اﻣﯿـﺪ ﺗﺎﺑـﺎن ﻫـﻮر ،اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻧﻤـﺎد
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﺎری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
)ﺑﻮرس اﻣﺮوز( ﺳـﯿﺪ ﻓﺮ ﯾﺪاﻟـﺪﯾﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﻏـﺪﯾﺮ ﻫﻢ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دو واﺣـﺪ ﮔـﺎزی ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳـﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻗﺸﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠﺎری ﻣﯽرﺳـﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
ورود ﻧﯿﺮوﮔـﺎهﻫـﺎی ﺗﺤـﺖ ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﻏـﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺑـﻮرس در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳﺖ و ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺟـﺎری ﻗﺮار اﺳـﺖ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﯿﻼن در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﺑــﻪ ﺟﺰ اﯾـﻦ دو ﻧﻤــﺎد ﻣــﻮرد اﺷــﺎره ،دﯾﮕﺮ ﭼـﻪ ﻧﻤﺎدﻫــﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻋﺮﺿـﻪ اوﻟﯿـﻪ ﺷﻮﻧــﺪ؟ ﻧﻤــﺎد ﻏﺰر ﻫـﻢ از ﻋﺮﺿــﻪ
ا وﻟ ﯿ ﻪ ﻫﺎ ی ﻣ ﺤ ﺘ ﻤ ﻞ د ﯾ ﮕ ﺮ ا ﺳ ﺖ .
 ۲۵ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﻋﻠـﺖ ﻟﻐـﻮ ﻋﺮﺿـﻪ اوﻟﯿـﻪ »ﻏﺰر« اﯾـﻦ ﻃـﻮر اﻋﻼـم ﺷـﺪه ﺑـﻮد» :ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﺳــﺘﻌﻼم ﺟﺪﯾـﺪ واﺻــﻠﻪ و ﺿـﺮورت ﺑﺮرﺳـﯽ
آﺧﺮ ﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﻫﯿﻦ داراﯾﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ زر ﻣﺎﮐﺎرون ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
« ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻫﻢ اﺧﯿﺮا از ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در
ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ اﮐﻨﻮن در ﺣـﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز

۴
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

اﻧﺘﺼﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺛﺮوت /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ

۰۷:۰۰

ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮ ی

اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۲۰

ﺧﺎﻧﻢ »ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺎﻋﺘﭽﯽ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮔﺰارش روزﻧـﺎﻣﻪ ﺛﺮوت ﺑﻪ ﻧﻘـﻞ از رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ،ﺑﺎ ﺻـﺪور ﺣﮑﻤﯽ از ﺳﻮی آﻗﺎی دﮐﺘﺮ
ﺻﺎﻟـﺢ آﺑـﺎدی ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺧـﺎﻧﻢ »ﻣﯿﻨـﺎ ﺳـﺎﻋﺘﭽﯽ« ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان رﺋﯿﺲ اداره ﮐـﻞ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠـﻞ ﺑـﺎﻧﮏ
ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ.
وی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣـﺪﯾﺮ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﺳـﺮدﺑﯿﺮ ﺳـﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی اﯾﺒﻨـﺎ ﺑﻮده و  ۱۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )اﯾﺮﻧﺎ( دارد.

۴
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

اﻧﺘﺼﺎب رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان
 روزﻧﺎﻣﻪ ﺗﻔﺎﻫﻢ /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۸۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﻓﺮاز ﻧﯿﻮز

۰۷:۰۰

ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺎﻋﺘﭽﯽ‘‘ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رﺋﯿﺲ ﺟﺪﯾﺪ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻨﺼﻮب ﺷﺪ.
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮ ی

اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۲۱

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﻔﺎﻫﻢ آﻧﻼﯾﻦ ،ﺑﺎ ﺻـﺪور ﺣﮑﻤﯽ از ﺳﻮی دﮐﺘﺮ ﺻﺎﻟـﺢ آﺑﺎدی ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺧﺎﻧﻢ ﻣﯿﻨﺎ ﺳﺎﻋﺘﭽﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
رﺋﯿﺲ اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻨﺼﻮب ﮔﺮدﯾﺪ.
وی ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻣـﺪﯾﺮ رواﺑـﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﮋوﻫﺸـﮑﺪه ﭘﻮﻟﯽ و ﺑـﺎﻧﮑﯽ و ﺳـﺮدﺑﯿﺮ ﺳـﺎﯾﺖ ﺧﺒﺮی اﯾﺒﻨـﺎ ﺑﻮده و  ۱۵ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان )اﯾﺮﻧﺎ( دارد.

۴
ﻣﺮداد
۱۳۹۹
۰۹:۱۱

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻮرس ﮐﺪاﻣﻨﺪ؟
 ا ﻗ ﺘ ﺼﺎ د ﻧ ﯿ ﻮ ز /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۵۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ :ﺧﻮ د رو ﺗ ﮏ

اﻗﺘﺼـﺎدﻧﯿﻮز :در ﻫﻔﺘـﻪ اﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿـﻪ اوﻟﯿﻪ »آﺑـﺎدا« اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن آن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪ ﺑﻮرﺳـﯽ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۴۸ﺳـﻬﻢ در ﺳﻘﻒ
ﻗﯿﻤﺘﯽ  ۱۵۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  ۷۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ دﯾﮕﺮی در راه
ﺑﺎ ﺷ ﺪ ؟

ﺑـﻪ ﮔﺰارش اﻗﺘﺼـﺎدﻧﯿﻮز ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﺗﺠـﺎرت ﻧﯿـﻮز ،ﺷﺎﯾـﺪ در ﻟﯿﺴـﺖ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻧﻤـﺎد ﺑﮕﯿﻼـن از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ زودﺗﺮ آن ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻧﺠـﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮا رﺳـﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻫﻨﻮز
ﺧﺒ ﺮ ﺟ ﺪﯾ ﺪ ی از آ ن ﻧﯿ ﺴ ﺖ.
در  ۱۶ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻣﺴـﺎل اﻋﻼـم ﺷـﺪ» :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼـن ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎد ﺑﮕﯿﻼـن اﻣﺮوز ﻣـﻮرخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۶در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺮخﻫـﺎی ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﮔﺮدﯾـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ  ۱۳۹۹ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان اﻓﺰوده
ﺷﻮد.
«ﻓﺮدای اﯾـﻦ روز ،ﺣﺴــﻨﻌﻠﯽ ﺗﻘﯽزاده ﻟﻨــﺪه ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻧﺮژی اﻣﯿــﺪ ﺗﺎﺑــﺎن ﻫـﻮر ،اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻧﻤـﺎد
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﺎری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﯿـﺪ ﻓﺮ ﯾﺪاﻟـﺪﯾﻦ ﻣﻌﺼـﻮﻣﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﻏـﺪﯾﺮ ﻫـﻢ در ﺟﻤـﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑﻪ دو
واﺣــﺪ ﮔــﺎزی ﻧﯿﺮوﮔــﺎه ﺳــﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿـﺒﯽ ﻗﺸـﻢ ﺗــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺟـﺎری ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠـﺎری ﻣﯽرﺳــﺪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺑـﻮد :ورود
ﻧﯿﺮوﮔـﺎهﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﻏـﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﻮرس در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺟﺎری ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﮔﯿﻼن در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎد ﻣﻮرد اﺷﺎره ،دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟ﻧﻤﺎد ﻏﺰر ﻫﻢ از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫﺎی
ﻣ ﺤﺘ ﻤ ﻞ دﯾ ﮕ ﺮ ا ﺳ ﺖ.
 ۲۵ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻟﻐﻮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ »ﻏﺰر« اﯾﻦ ﻃﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺟﺪﯾﺪ واﺻﻠﻪ و ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮ ﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﻫﯿﻦ داراﯾﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ زر ﻣﺎﮐﺎرون ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
«ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻫﻢ اﺧﯿﺮا از ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در
ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ اﮐﻨﻮن در ﺣـﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮ ی

اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۲۲

اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺮاﯾﻢ ﻣﻔﯿﺪ اﺳﺖ ﺑﻠﯽ  ۰ﻧﻔﺮ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ را ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﻧﺪ

۴
ﻣﺮداد
۱۳۹۹

۰۷:۵۲

اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐﺪام ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ وﺟﻮد دارد؟
 ﺧﻮدرو ﺗ ﮏ /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ :ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ

در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ آﺑـﺎدا اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن آن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪ ﺑﻮرﺳـﯽ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۴۸ﺳـﻬﻢ در ﺳـﻘﻒ ﻗﯿﻤﺘﯽ ۱۵۵۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  ۷۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ دﯾﮕﺮی در راه ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺧ ﻼ ﺻ ﻪ ﺧ ﺒ ﺮ )ا ﺗ ﻮ ﻣ ﺎ ﺗ ﯿ ﮏ (


ﺧﺎﻧﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﻬﺎی ﺧﻮدرو  ۰۷:۵۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ﮐـﺪ ﺧﺒﺮ  ۴۷۳۵۵ :اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐـﺪام ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﯾﻦ

ﻫﻔﺘﻪ وﺟـﻮد دارد؟ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ آﺑﺎدا اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن آن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪ ﺑﻮرﺳـﯽ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۴۸ﺳﻬﻢ
در ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺘﯽ  ۱۵۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  ۷۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ.
 ﻋﻠﺖ ﻟﻐﻮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ »ﻏﺰر« اﯾﻦ ﻃﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺟﺪﯾﺪ واﺻﻠﻪ و ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮ ﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﻫﯿﻦ داراﯾﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ زر ﻣﺎﮐﺎرون ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺧﺎﻧﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﻨﻬﺎی ﺧﻮدرو  ۰۷:۵۲:۰۰ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ﮐـﺪ ﺧﺒﺮ  ۴۷۳۵۵ :اﺣﺘﻤﺎل ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﮐـﺪام ﺷـﺮﮐﺖ ﻫﺎ در اﯾﻦ
ﻫﻔﺘﻪ وﺟﻮد دارد؟ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ آﺑﺎدا اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﺎن آن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪ ﺑﻮرﺳﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴۸ﺳﻬﻢ
در ﺳﻘﻒ ﻗﯿﻤﺘﯽ  ۱۵۵۰ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  ۷۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ.
اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ دﯾﮕﺮی در راه ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺠﺎرتﻧﯿﻮز ،ﺷﺎﯾﺪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﻧﻤﺎد ﺑﮕﯿﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ زودﺗﺮ آن ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻧﺠـﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮا رﺳـﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻫﻨﻮز
ﺧﺒ ﺮ ﺟ ﺪﯾ ﺪ ی از آ ن ﻧﯿ ﺴ ﺖ.
در  ۱۶ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻣﺴـﺎل اﻋﻼـم ﺷـﺪ» :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼـن ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎد ﺑﮕﯿﻼـن اﻣﺮوز ﻣـﻮرخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۶در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺮخﻫـﺎی ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﮔﺮدﯾـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ  ۱۳۹۹ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان اﻓﺰوده
ﺷﻮد.
« ﻓﺮدای اﯾـﻦ روز ،ﺣﺴــﻨﻌﻠﯽ ﺗﻘﯽزاده ﻟﻨــﺪه ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻧﺮژی اﻣﯿـﺪ ﺗﺎﺑـﺎن ﻫـﻮر ،اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻧﻤـﺎد
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﺎری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮ ی

اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۲۳

)ﺑﻮرس اﻣﺮوز( ﺳﯿـﺪ ﻓﺮ ﯾﺪاﻟـﺪﯾﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﻏـﺪﯾﺮ ﻫﻢ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دو واﺣـﺪ ﮔـﺎزی ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳـﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻗﺸﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠﺎری ﻣﯽرﺳـﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
ورود ﻧﯿﺮوﮔـﺎهﻫـﺎی ﺗﺤـﺖ ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﻏـﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺑـﻮرس در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳﺖ و ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺟـﺎری ﻗﺮار اﺳـﺖ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﯿﻼن در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﺑــﻪ ﺟﺰ اﯾــﻦ دو ﻧﻤــﺎد ﻣــﻮرد اﺷــﺎره ،دﯾﮕﺮ ﭼــﻪ ﻧﻤﺎدﻫــﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻋﺮﺿـﻪ اوﻟﯿـﻪ ﺷﻮﻧــﺪ؟ ﻧﻤــﺎد ﻏﺰر ﻫـﻢ از ﻋﺮﺿــﻪ
ا وﻟ ﯿ ﻪ ﻫﺎ ی ﻣ ﺤ ﺘ ﻤ ﻞ د ﯾ ﮕ ﺮ ا ﺳ ﺖ .
 ۲۵ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻟﻐﻮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ »ﻏﺰر« اﯾﻦ ﻃﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺟﺪﯾﺪ واﺻﻠﻪ و ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮ ﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﻫﯿﻦ داراﯾﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ زر ﻣﺎﮐﺎرون ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
« ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻫﻢ اﺧﯿﺮا از ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در
ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ اﮐﻨﻮن در ﺣـﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

۴
ﻣﺮداد
۱۳۹۹
۰۲:۱۶

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
 ﺧﺒﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان /

۰

۰

 ۳ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۱۲۰۰۰ 

ﻣﻨﺒ ﻊ ا ﺻﻠ ﯽ :ﺧﻮ د رو ﺗ ﮏ

در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ »آﺑـﺎدا« اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن آن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪ ﺑﻮرﺳـﯽ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۴۸ﺳـﻬﻢ در ﺳـﻘﻒ ﻗﯿﻤﺘﯽ ۱۵۵۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺣﺪود  ۷۵ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺷﺪ .اﻣﺎ ﭘﺲ از اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﭼﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ دﯾﮕﺮی در راه ﺑﺎﺷﺪ؟

ﺑﻪ ﮔﺰارش »ﺧﺒﺮﻧـﺎﻣﻪ داﻧﺸـﺠﻮﯾﺎن اﯾﺮان«؛ ﺷﺎﯾـﺪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻧﻤـﺎد ﺑﮕﯿﻼـن از ﺟﻤﻠﻪ
ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ زودﺗﺮ آن ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻧﺠـﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮا رﺳـﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻫﻨﻮز
ﺧﺒ ﺮ ﺟ ﺪﯾ ﺪ ی از آ ن ﻧﯿ ﺴ ﺖ.
در  ۱۶ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻣﺴـﺎل اﻋﻼـم ﺷـﺪ» :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼـن ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎد ﺑﮕﯿﻼـن اﻣﺮوز ﻣـﻮرخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۶در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺮخﻫـﺎی ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﮔﺮدﯾـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ  ۱۳۹۹ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان اﻓﺰوده
ﺷﻮد.
« ﻓﺮدای اﯾـﻦ روز ،ﺣﺴــﻨﻌﻠﯽ ﺗﻘﯽزاده ﻟﻨــﺪه ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣـﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻧﺮژی اﻣﯿـﺪ ﺗﺎﺑـﺎن ﻫـﻮر ،اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻧﻤـﺎد
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﺎری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
)ﺑﻮرس اﻣﺮوز( ﺳﯿـﺪ ﻓﺮ ﯾﺪاﻟـﺪﯾﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﻏـﺪﯾﺮ ﻫﻢ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دو واﺣـﺪ ﮔـﺎزی ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳـﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻗﺸﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠﺎری ﻣﯽرﺳـﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
ورود ﻧﯿﺮوﮔـﺎهﻫـﺎی ﺗﺤـﺖ ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﻏـﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺑـﻮرس در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳﺖ و ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺟـﺎری ﻗﺮار اﺳـﺖ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﯿﻼن در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮ ی

اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۲۴

ﺑــﻪ ﺟﺰ اﯾــﻦ دو ﻧﻤــﺎد ﻣــﻮرد اﺷــﺎره ،دﯾﮕﺮ ﭼــﻪ ﻧﻤﺎدﻫــﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻋﺮﺿـﻪ اوﻟﯿـﻪ ﺷﻮﻧــﺪ؟ ﻧﻤــﺎد ﻏﺰر ﻫـﻢ از ﻋﺮﺿــﻪ
ا وﻟ ﯿ ﻪ ﻫﺎ ی ﻣ ﺤ ﺘ ﻤ ﻞ د ﯾ ﮕ ﺮ ا ﺳ ﺖ .
 ۲۵ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻟﻐﻮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ »ﻏﺰر« اﯾﻦ ﻃﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺟﺪﯾﺪ واﺻﻠﻪ و ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮ ﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﻫﯿﻦ داراﯾﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ زر ﻣﺎﮐﺎرون ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
« ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻫﻢ اﺧﯿﺮا از ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در
ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ اﮐﻨﻮن در ﺣـﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮﺗﺒـﻂ ﻫﺎﺗﺮﻓﻨـﺪ ﺟﺪﯾـﺪ دﻻﻻـن ﺑﻮرﺳـﯽ!ارزش ﺳـﻬﺎم ﻋـﺪاﻟﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾـﺎﻓﺘﻌﺮﺿﻪ اوﻟﯿـﻪ »آﺑـﺎدا« ﺑـﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﭼﻨـﺪ ﺳـﻬﻢ
رﺳﯿﺪ؟ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ درﺑﺎره ﺳﻬﺎم ﻋﺪاﻟﺖ

۴
ﻣﺮداد
۱۳۹۹
۰۰:۵۶

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟
 ﺧﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸﺠﻮ /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

ﺟﺪﯾﺪﺗﺮ ﯾﻦ اﺧﺒﺎر ،ﺗﺼﺎوﯾﺮ و ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر

ﺑـﻪ ﮔﺰارش ﮔﺮوه اﻗﺘﺼـﺎدی ﺧـﺒﺮﮔﺰاری داﻧﺸـﺠﻮ ،ﺷﺎﯾـﺪ در ﻟﯿﺴـﺖ ﻋﺮﺿـﻪ اوﻟﯿـﻪﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑـﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻧﻤـﺎد ﺑﮕﯿﻼـن از
ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ زودﺗﺮ آن ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻧﺠـﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮا رﺳـﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻫﻨﻮز
ﺧﺒ ﺮ ﺟ ﺪﯾ ﺪ ی از آ ن ﻧﯿ ﺴ ﺖ.
در  ۱۶ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻣﺴـﺎل اﻋﻼـم ﺷـﺪ» :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼـن ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎد ﺑﮕﯿﻼـن اﻣﺮوز ﻣـﻮرخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۶در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺮخﻫـﺎی ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﮔﺮدﯾـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ  ۱۳۹۹ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان اﻓﺰوده
ﺷﻮد.
«ﻓﺮدای اﯾـﻦ روز ،ﺣﺴــﻨﻌﻠﯽ ﺗﻘﯽزاده ﻟﻨــﺪه ،ﻣــﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣــﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻧﺮژی اﻣﯿــﺪ ﺗﺎﺑــﺎن ﻫـﻮر ،اﻋﻼـم ﮐﺮد :ﻧﻤـﺎد
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎه ﺟﺎری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﺳﯿـﺪ ﻓﺮ ﯾﺪاﻟـﺪﯾﻦ ﻣﻌﺼـﻮﻣﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﻏـﺪﯾﺮ ﻫـﻢ در ﺟﻤـﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕـﺎران ﺑـﺎ اﺷـﺎره ﺑـﻪ اﯾﻨﮑﻪ دو
واﺣــﺪ ﮔــﺎزی ﻧﯿﺮوﮔــﺎه ﺳــﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿـﺒﯽ ﻗﺸـﻢ ﺗــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺟـﺎری ﺑـﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠـﺎری ﻣﯽرﺳــﺪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺑـﻮد :ورود
ﻧﯿﺮوﮔـﺎهﻫـﺎی ﺗﺤﺖ ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﻏـﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﻮرس در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳﺖ و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺟﺎری ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﮔﯿﻼن در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﺑ ﻮﻟ ﺘ ﻦ ﺧ ﺒ ﺮ ی

اداره ﮐﻞ رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ

۲۵

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﺟﺰ اﯾﻦ دو ﻧﻤﺎد ﻣﻮرد اﺷﺎره ،دﯾﮕﺮ ﭼﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺷﻮﻧﺪ؟ﻧﻤﺎد ﻏﺰر ﻫﻢ از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫﺎی
ﻣ ﺤﺘ ﻤ ﻞ دﯾ ﮕ ﺮ ا ﺳ ﺖ.
 ۲۵ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻟﻐﻮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ »ﻏﺰر« اﯾﻦ ﻃﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺟﺪﯾﺪ واﺻﻠﻪ و ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮ ﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﻫﯿﻦ داراﯾﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ زر ﻣﺎﮐﺎرون ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
«ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻـﺎدرات اﯾﺮان ﻫﻢ اﺧﯿﺮا از ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧـﮏ در
ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ اﮐﻨﻮن در ﺣـﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

۳
ﻣﺮداد
۱۳۹۹
۱۶:۰۴

ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﻫﻔﺘﻪ آﯾﻨﺪه ﭼﯿﺴﺖ؟  /اﺣﺘﻤﺎﻻﺗﯽ درﺑﺎره ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
 ﺗﺠﺎرت ﻧﯿﻮز /

۰

۰

 ۰ ﻣﻨﺒ ﻊ دﯾ ﮕ ﺮ

۰

در ﻫﻔﺘﻪ اﺧﯿﺮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ »آﺑـﺎدا« اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾـﺎن آن ،ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐـﺪ ﺑﻮرﺳـﯽ ﺣـﺪاﮐﺜﺮ  ۴۸ﺳـﻬﻢ در ﺳـﻘﻒ ﻗﯿﻤﺘﯽ ۱۵۵۰
ﺗﻮﻣﺎن ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺗﺠـﺎرتﻧﯿﻮز ،ﺷﺎﯾـﺪ در ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫـﺎی ﺟﺪﯾـﺪ ﺑﺎزار ﺳـﻬﺎم ﻧﻤﺎد ﺑﮕﯿﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ
ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ زودﺗﺮ آن ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼـم ﻣﺴـﺌﻮﻻن ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻧﺠـﺎم ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﺮا رﺳـﯿﺪن ﻣﺎه ﻣﺮداد ﻫﻨﻮز
ﺧﺒ ﺮ ﺟ ﺪﯾ ﺪ ی از آ ن ﻧﯿ ﺴ ﺖ.
در  ۱۶ﺗﯿﺮ ﻣـﺎه اﻣﺴـﺎل اﻋﻼـم ﺷـﺪ» :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼـن ﺑـﺎ ﻧﻤـﺎد ﺑﮕﯿﻼـن اﻣﺮوز ﻣـﻮرخ  ۱۳۹۹/۰۴/۱۶در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﺮخﻫـﺎی ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﮔﺮدﯾـﺪ ﺗـﺎ اﯾﻦ ﻧﻤﺎد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻟﯿﺴﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺎی اوﻟﯿﻪ  ۱۳۹۹ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان اﻓﺰوده
ﺷﻮد.
« ﻓﺮدا اﯾﻦ روز ،ﺣﺴـﻨﻌﻠﯽ ﺗﻘﯽزاده ﻟﻨﺪه ،ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮ ﯾﺖ اﻧﺮژی اﻣﯿﺪ ﺗﺎﺑﺎن ﻫﻮر ،اﻋﻼم ﮐﺮد :ﻧﻤﺎد ﺷﺮﮐﺖ
ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻣﺴـﯿﺮ ﺑﺮق ﮔﯿﻼـن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دوﯾﺴﺖ و ﻧﻮزدﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎد ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﯽ ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان درج ﺷـﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن
ﻣﺎه ﺟﺎری ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺰﺑﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
)ﺑﻮرس اﻣﺮوز( ﺳـﯿﺪ ﻓﺮ ﯾﺪاﻟـﺪﯾﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﯽ ،ﻣـﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣـﻞ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﻏـﺪﯾﺮ ﻫﻢ در ﺟﻤﻊ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﺑﺎ اﺷﺎره
ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ دو واﺣـﺪ ﮔـﺎزی ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺳـﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﻗﺸﻢ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺗﯿﺮﻣﺎه ﺟﺎری ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺗﺠﺎری ﻣﯽرﺳـﺪ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد:
ورود ﻧﯿﺮوﮔـﺎهﻫـﺎی ﺗﺤـﺖ ﻣـﺎﻟﮑﯿﺖ ﻫﻠـﺪﯾﻨﮓ ﻏـﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺑـﻮرس در ﺣـﺎل اﻧﺠـﺎم اﺳﺖ و ﺗـﺎ ﭘﺎﯾـﺎن ﺗﯿﺮﻣـﺎه ﺟـﺎری ﻗﺮار اﺳـﺖ
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﮔﯿﻼن در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ،ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر اﺳﺖ در ﺑﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮد.
ﺑــﻪ ﺟﺰ اﯾــﻦ دو ﻧﻤــﺎد ﻣــﻮرد اﺷــﺎره ،دﯾﮕﺮ ﭼــﻪ ﻧﻤﺎدﻫــﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﻋﺮﺿـﻪ اوﻟﯿـﻪ ﺷﻮﻧــﺪ؟ ﻧﻤــﺎد ﻏﺰر ﻫـﻢ از ﻋﺮﺿــﻪ
ا وﻟ ﯿ ﻪ ﻫﺎ ی ﻣ ﺤ ﺘ ﻤ ﻞ د ﯾ ﮕ ﺮ ا ﺳ ﺖ .
 ۲۵ﺗﯿﺮ ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ﻗﺮار ﺑﻮد اﯾﻦ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻟﻐﻮ ﺷﺪ.
ﻋﻠﺖ ﻟﻐﻮ ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ »ﻏﺰر« اﯾﻦ ﻃﻮر اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد» :ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺳـﺘﻌﻼم ﺟﺪﯾﺪ واﺻﻠﻪ و ﺿﺮورت ﺑﺮرﺳﯽ آﺧﺮ ﯾﻦ
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وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺮﻫﯿﻦ داراﯾﯽﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ زر ﻣﺎﮐﺎرون ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪ اﻣﺮوز اﻧﺠﺎم ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
« ﻋﻠﯽ ﺻﺎﻟـﺢآﺑـﺎدی ،ﻣـﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧـﮏ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺻﺎدرات اﯾﺮان ﻫﻢ اﺧﯿﺮا از ﻋﺮﺿﻪ ﺳـﻬﺎم دو ز ﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﻧﮏ در
ﺑـﺎزار ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺧـﺒﺮ داد و ﮔﻔﺖ :ﺷـﺮﮐﺖ ﺗـﺎﻣﯿﻦ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻤـﺪن و ﺑﺎﻧـﮏ ﻣﺸـﺘﺮک اﯾﺮان و وﻧﺰوﺋﻼـ اﮐﻨﻮن در ﺣـﺎل ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﺮاﺣﻞ اداری ورود ﺑﻪ ﺑﻮرس ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺎ ﻫﻨﻮز در اﯾﻦ ﻣﻮرد زﻣﺎن ﺧﺎﺻﯽ اﻋﻼم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﻟﯿﺴﺘﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آﯾﻨﺪه را در ﮔﺰارش ﻟﯿﺴﺘﯽ از ﻋﺮﺿﻪ اوﻟﯿﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮرس ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ.
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