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"میدکو " زیان شناسایی کرد
ضشکت هادس تخصصی تَسعِ هعادى ٍ صٌایع هعذًی خاٍسهیاًِ تا سشهایِ ثثت ضذُ ّ 34ضاس ٍ  877هیلیاسد سیال
اطالعات ٍ صَست ّای هیاًذٍسُ ای  7هاِّ هٌتْی تِ پایاى ضْشیَس سال هالی هٌتْی تِ پایاى اسفٌذ اهسال سا
هٌتطش کشد.
"هیذکَ " دس  7هاِّ هٌتْی تِ ضْشیَس اهسال  3سیال صیاى سا هحمك کشدّ .وچٌیي ایي ضشکت دس  7هاِّ سال
گزضتِ ًیض  3سیال صیاى ضٌاسایی کشد.
ایي ضشکت دس  23هاِّ سال هالی گزضتِ  237سیال سَد هحمك کشد.
"هیذکَ" سَد اًثاضتِ پایاى دٍسُ  7هاِّ سا  78:هیلیاسد ٍ  943هیلیَى سیال اعالم کشد ٍ ایي سلن سا دس  7هاِّ
اهسال ًسثت تِ سال گزضتِ  47دسصذ افضایص یافت.
ایي ضشکت سَد اًثاضتِ  7هاِّ سال گزضتِ سا  634هیلیاسد ٍ  989هیلیَى سیال اعالم کشد.
"ثفارس" شفاف سازی کرد
"ثفاسس" اعالم کشدُ است تا تَجِ تِ خشیذ کل سْن پشٍطُ تاساى اص ضشکت سٍیال ساختواى آسیا تِ اسصش 496
هیلیاسد سیال دس تاسیخ  39هشدادهاُ اهسال کِ اطالعات آى دس تاسیخ هضتَس تِ اطالع سْاهذاساى سسیذ ،ایي ضشکت
جْت افضایص سطح کیفیت پشٍطُ ٍ افضایص صیش تٌای هاصاد تش همذاس هٌذسج دس پشٍاًِ ساختواًی ،لشاسداد جذیذی
تا ساصًذُ (ضشیک) تِ هثلغ  377هیلیاسد سیال هٌعمذ کشد .تش ایي اساس همشس ضذ تْای هعاهلِ تِ صَست پشداخت
 277هیلیاسد سیال ًمذی ٍ هاتمی تِ صَست فشٍش ٍ 97احذ اص ٍاحذ ّای پشٍطُ آسواى صذسا تْاتش ضَد.

الصم تِ رکش است کِ تعذاد ٍ 97احذ پشٍطُ آسواى صذسا تِ اسصش  252هیلیاسد تا ساصًذُ(ضشیک) تْاتش ٍ فشٍختِ
ضذُ است ٍ هاصاد تش هثلغ لشاسداد تِ ضشکت پشداخت هی ضَد.
ّوچٌیي تا تَجِ تِ هَاسد فَق تشآٍسد هی ضَد پیص تیٌی دسآهذ ّش سْن سال هالی هٌتْی تِ  42ضْشیَس هاُ
 24:8اص هثلغ  457سیال تِ  577سیال افضایص یاتذ کِ هشاتة فَق هتعالثا اعالم خَاّذ ضذ.
افت کامودیتی ها و رشد قیمت طال در بازارهای جهانی
لیوت هس دس هعاهالت دیشٍص دس سیٌگ لٌذى تا افت ّوشاُ ضذ ٍ لیوت خشیذ ًمذی ّش تي هس تِ ّ 7ضاس ٍ 977
دالس تش تي سسیذ .دس ایي تاصاس لیوت خشیذ ًمذی آلَهیٌیَم تِ دٍ ّضاس ٍ  63دالس سسیذ ٍ لیوت فشٍش ًمذی آى
دٍ ّضاس ٍ  63.67دالس ضذ.
لیوت للع دس هعاهالت تَسس لٌذى تِ ّش تي ّ 2:ضاس ٍ  696دالس ٍ لیوت فشٍش ًمذی آى تِ ّ 2:ضاس ٍ 6:7
دالس تش تي سسیذ.
لیوت سشب ًیض تِ ّش تي دٍ ّضاس ٍ  667دالس تش تي هعاهلِ ضذ ٍ خشیذ ًمذی ایي فلض ًیض دٍ ّضاس ٍ  663دالس تش
تي ضذ .اها دس تاصاس آهشیکا ،لیوت ًفت سثک ایي کطَس تا افت  7.5دسصذی تِ ّش تطکِ  68دالس ٍ  35سٌت
سسیذ.لیوت ًفت تشًت دسیای ضوال ًیض تا کاّص  7.5دسصذی تِ ّش تطکِ  73دالس ٍ  37سٌت سسیذ.
کاّص لیوت ًفت تش خالف سًٍذ افضایطی صثحگاّی ایي کاال دس حالی تِ ثثت سسیذ کِ دادُ ّای آهاسی دس
خصَظ هیضاى رخایش ًفت خام دس آهشیکا ًطاى اص افضایص هیضاى تَلیذات است .سًٍذی کِ تش خالف تصویوات
اٍپک هثٌی تش کاّص تَلیذات ٍ رخایش دس ّفتِ گزضتِ تِ ثثت سسیذ.
ایي دس حالی است کِ ،لیوت طال تا افضایص  7.76دسصذی تِ ّش اًٍس یک ّضاس ٍ  389دالس تش ّش اًٍس سسیذ.
لیوت طال کِ سٍص گزضتِ پس اص تصَیة طشح هالیاتی تشاهپ تا سًٍذ هٌفی سٍ تِ سٍ ضذُ تَد  ،دس هعاهالت دٍهیي
سٍص کاسی ّفتِ تا سًٍذ افضایطی سیسک سشهایِ گزاسی دس ایي فلض سا پَضص داد.
دس تاصاس داخلی ،لیوت دالس تاًکی تا افضایص ّوشاُ ضذ ٍ ّش دالس سِ ّضاس ٍ  647تَهاى تِ فشٍش سسیذ.
دس هعاهالت تاًکی ،لیوت پًَذ اًگلیس هعادل ّ 5ضاس ٍ  867تَهاى ضذ دس حالی کِ لیوت اهاسات  :72تَهاى
ضذّ.ش یکصذ یي طاپي سِ ّضاس ٍ  247تَهاى ضذ دس حالی کِ لیوت یَسٍ تِ چْاس ّضاس ٍ  2:7تَهاى سسیذ .

