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ﺑــﺪون ﺗﺮدﯾــﺪ ﺑﻌــﺪ از ﺻﻨﻌــﺖ ﭘﺎﻻﯾﺸــﮕﺎﻫ� ﮐــﻪ از ﻋﻤــﺮ ورود آﻧﻬــﺎ ﺑــﻪ
ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑــﻪ ﯾــﮏ دﻫــﻪ ﻣــ� ﮔﺬرد ،دو ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﺳــﺘﻘﻼل
و ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ ﻋــﺪم ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ در ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﻣﺎﻟــ� رﮐــﻮرددار
ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﺑــﯽ ﺷــﮏ اﯾــﻦ دو ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ ﮔــﺰارش ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــ�
ﭘﺮﺑﻨﺪﺗﺮﯾــﻦ و ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ ﻋﻤـــــﻠﯿﺎﺗ� ﭘــﺮ اﺑﻬــﺎم ﺗﺮﯾــﻦ ﺷـــــــــــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ در
دﻫــﻪ اﺧﯿــﺮ ﻫﺴـــــــــﺘﻨﺪ .ﺑــﺎ ﻧﮕﺎﻫـــــــﯽ ﮔــﺬرا ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻫــﺎی ﻣﺎﻟــ�
ﺳــﺮﺧﺎﺑﯽ ﻫــﺎ ﯾــﺎد آن ﻣﺼــﺮع از ﺑﯿــﺖ اﺳــﺘﺎد ﺷــــــﻬﺮﯾﺎر ﻣــ� اﻓﺘﯿــﻢ ﮐــﻪ
ﻣ� ﮔﻮﯾﺪ :آﻧﭽﻪ ﺧﻮﺑﺎن ﻫﻤﻪ دارﻧﺪ ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ داری.
ﯾــﮏ ﺳــﺎل و ﻧﯿــﻢ از دﻋــﻮت دوﻟــﺖ ﻗﺒﻠــ� ﺑــﺮای ﺣﻀــﻮر آﺣــﺎد ﻣــﺮدم ﺑــﻪ
ﺑــﻮرس ﻣــ� ﮔــﺬرد .دﻋﻮﺗــ� ﮐــﻪ ﺧــﻮد ﺟــﺎی ﺳــﻮال اﺳــﺖ ﮐــﻪ اﺳﺎﺳــﺎ ﭼــﺮا
ﻣﻘﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳ� ﺑﺪون داﻧﺶ ﻓﻨ� و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی
از ﻧﻈﺮات ﺧﺒﺮﮔﺎن و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺳــﺎزان اﻗﺪام ﺑﻪ اﯾﻦ دﻋﻮت ﮐﺮده اﺳــﺖ؟
ورود ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﻣﺮدﻣــ� ﮐــﻪ از ﺧــﻼء داﻧــﺶ ﻣﺎﻟــ� و ﺣﻘــﻮق ﻣﺎﻟــ�
ﺑﺮﺧــﻮردار ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﭼــﻪ ﻣﻮﻫﺒــﺖ و ﻧﻌﻤﺘــ� ﺑــﺮای ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿــﺮ
اﻗﺘﺼــﺎدی و ﺳﯿﺎﺳــ� داﺷــﺖ؟ ﺑﻌــﺪ  ۱۸ﻣــﺎه از اﯾــﻦ دﻋــﻮت ﺗﺎرﯾﺨــ�
ﻣــﺮدم ﺑــﻪ ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺑﻌــﺎد ﭘﻨﻬــﺎن آن ﺑــﺮای ﻫﻤــﮕﺎن روﺷــﻦ ﺷــﺪه
اﺳــﺖ و ﺑــﻪ ﯾﻘﯿــﻦ ﻣــ� ﺗــﻮان ﮔﻔــﺖ ﮐــﻪ ﻧﻘﻤــﺖ اﯾــﻦ ورود ﺑــﻪ ﻣﺮاﺗــﺐ
از ﻧﻌﻤــﺖ آن ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﺑــﻮده اﺳــﺖ .ﻧــﺎ آﮔﺎﻫــ� ﻣــﺮدم از ﯾــﮏ ﻃــﺮف و
ﻓﺮﺻــﺖ ﻃﻠﺒــﯽ اﺷــﺨﺎﺻ� ﮐــﻪ از ﺧــﻼء ﻗﺎﻧﻮﻧــ� و ﯾــﺎ ﺑﻬﺘــﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿــﻢ از
ﺿﻌــﻒ ﺿﻤﺎﻧــﺖ اﺟﺮاﯾــﯽ ﻗﺎﻧــﻮن در ﻓﻀــﺎی ﻣﺠــﺎزی و ﺷــﺒﮑﻪ ﻫــﺎی

اﺟﺘﻤﺎﻋــ� ﺳﻮاﺳــﺘﻔﺎده ﮐﺮدﻧــﺪ از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ ،ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ ﻫﺪاﯾــﺖ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣــﺮدم ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ ﺳــﻮﯾﯽ ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺧﺎﻃــﺮه ﺗﻠــﺦ زﯾــﺎن ﻫــﺎی
 ۱۸ﻣــﺎه ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺗــﺎ ﭼﻨﺪﯾــﻦ ﺳــﺎل در اذﻫــﺎن ﻣــﺮدم ﺑﺎﻗــ� ﺑﻤﺎﻧــﺪ.
ورود دو ﺻﻨــﺪوق دارا و ﭘــﺎﻻش ﯾﮑــﻢ ﻧﯿــﺰ ﻗﺴــﻤﺘ� از ﭘــﺎزل ﺗﺼﻤﯿــﻢ
ﮔﯿــﺮی اﻗﺘﺼــﺎدی و ﺳﯿﺎﺳــ� ﺑــﻮد ﮐــﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴــﺘﻨﺪ آن ﻃــﻮر ﮐــﻪ ﻣــ�
ﺧﻮاﻫﻨــﺪ اﯾــﻦ ﺟﻮرﭼﯿــﻦ را ﺗﮑﻤﯿــﻞ ﮐﻨﻨــﺪ و اﻟﻨﻬﺎﯾــﻪ ﯾــﮏ ﺿﺮﺑــﻪ دﯾﮕــﺮ
ﺑــﻪ اﻋﺘﻤــﺎد ﺗــﺎزه واردان ﺑــﻪ ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ وارد ﮔﺮدﯾــﺪ .دو ﮔﺎﻧﮕــ� در
ﺗﺼﻤﯿــﻢ ﮔﯿــﺮی وﻗﺘــ� ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻋﯿــﺎن ﻣــ� ﺷــﻮد ﮐــﻪ ﻣــ� ﺑﯿﻨﯿــﻢ ﺑﺪﻧــﻪ
ﻓﻨــ� ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺗﺸــﮑﻞ ﻫــﺎی ﺧــﻮد اﻧﺘﻈــﺎم در ﻃــ� ﭼﻨــﺪ ﺳــﺎل
ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﻧﻬﺎدﺳــﺎزی و ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﻣــﺮدم ﺑــﻪ ورود ﻏﯿــﺮ
ﻣﺴــــــﺘﻘﯿﻢ ﺑــﻪ ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷــــــــﺘﻪ اﻧــﺪ اﻣــﺎ ﺑــﻪ ﯾﮑـــــــﺒﺎره از
ﺗﺮﯾﺒــﻮن ﻫــﺎی ﺳﯿﺎﺳــ� ﺷــﻌﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠــﻪ :ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑــﺮای
ﻫﻤــﻪ ﻣــﺮدم اﯾــﺮان اﺳــﺖ ،ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﻣــﮑﺎن ﺑــﺮای
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری و ﻫﺪاﯾــﺖ ﭘــﺲ اﻧــﺪاز ﺧــﺮد ﻣــﺮدم اﺳــﺖ ،ﺑــﺎزار
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺤــﺮک رﺷــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی اﺳــﺖ ﺷــﻨﯿﺪه ﺷــﺪ و ﺗﺒﺪﯾــﻞ ﺑــﻪ
ﮔﻔﺘﻤــﺎن ﻏﺎﻟــﺐ اﯾــﻦ دوران ﮔﺮدﯾــﺪ .ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﺳﯿﺎﺳــﯿﻮن در اﯾــﻦ
ﺑــﺎزار ﻣﻨﺠــﺮ ﺷــﺪ ﺗــﺎ در اذﻫــﺎن آﺣــﺎد ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران ﺑــﻪ وﯾــﮋه اﻓــﺮاد
ﺗــﺎزه وارد ﺑــﻪ ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷــﻌﺎرﻫﺎی ﻗﺒﻠــ� ﮐــﻢ رﻧــﮓ ﺷــﺪه و ﯾــﺎ
رﻧــﮓ ﺑﺒــﺎزد و ﻫﻤــﻪ ﻣﺘﻔــﻖ اﻟﻘــﻮل ﺑﯿــﺎن ﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﻨﻬــﺎ
ﻣﮑﺎﻧ� اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟ� دوﻟﺖ.
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ﻫــﺮ ﭼﻨــﺪ ﮐــﻪ ﻧﮕﺎرﻧــﺪه اﯾــﻦ ﻧﻮﺷــﺘﺎر اﻋﺘﻘــﺎد دارد ﻟﺰوﻣــﺎ ﻫــﺪف اوﻟﯿــﻪ
دوﻟــﺖ ﺗﺎﻣﯿــﻦ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻣﺎﻟــ� از ﻣﺤــﻞ ﻓــﺮوش ﺳــﻬﺎم و ﯾــﺎ ﺳــﺎﯾﺮ
اﺑﺰارﻫــﺎی ﻣﺒﺘﻨــ� ﺑــﺮ ﺣﻘــﻮق ﻣﺎﻟﮑﺎﻧــﻪ ﻧﺒــﻮده و ﻧﯿــﺖ ﺧﯿــﺮ ﺧﻮاﻫﺎﻧــﻪ
دوﻟــﺖ در اﺑﺘــﺪا ﺑــﺮ ﻧﯿــﺖ ﺗﺎﻣﯿــﻦ ﻣﺎﻟــ� ﻏﺎﻟــﺐ ﺑــﻮده اﺳــﺖ ،اﻣــﺎ اﯾــﻦ
ﻧﯿــﺖ ﭼــﻮن ﺑــﺪون ﻣــﺮور ادﺑﯿــﺎت ﻣﻮﺿــﻮع و آﮔﺎﻫــ� از ﭘﺎراداﯾــﻢ ﺑــﺎزار
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑــﻮد دود ﻏﻠﯿــﻆ آن ﺑــﻪ ﭼﺸــﻢ ﻫﻤــﮕﺎن رﻓــﺖ و ﺗــﺎ ﺑــﻪ اﻣــﺮوز
ﻓﻀــﺎی ﻣــﻪ آﻟــﻮدی را در ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷــﺎﻫﺪ ﻫﺴــﺘﯿﻢ .در ﺷــﺮاﯾﻄ�
ﮐــﻪ در ﺣــﺎل ﮔــﺬار از وﻗﺎﯾــﻊ ااﺗﻔﺎﻗﯿــﻪ رﺧــﺪاد ﻫــﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻫﺴــﺘﯿﻢ
ﺧﺒــﺮ از درج ﻧــﺎم دو ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻣﺤﺒــﻮب ﮐﺸــﻮرﻣﺎن رﺳــﯿﺪ و ﺑﯿــﻢ آن
ﻣــ� رود ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﻋﺮﺿــﻪ ﻧــﻪ ﻓﻘــﻂ ﺑــﺮای  ۱۰ﻣﯿﻠﯿــﻮن
ﺳــﻬﺎﻣﺪار ﻓﻌــﺎل روزاﻧــﻪ در ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻠﮑــﻪ ﺑــﺮای ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﻫــﺎ
ﻫــﻮادار دو آﺗﺸــﻪ اﺳــﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﯿﺲ ﺗﺒﻌــﺎت اﺣﺘﻤﺎﻟــ� ﺑــﻪ
ﻫﻤــﺮاه داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﻫﻔﺘــﻪ ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﺻﻮرﺗﻬــﺎی ﻣﺎﻟــ� ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــ�
ﺷــﺪه اﯾــﻦ دو ﺑﺎﺷــﮕﺎه در دﺳــﺘﺮس ﻋﻤــﻮم ﻗــﺮار ﮔﺮﻓــﺖ .اﺳــﺘﻘﻼل
 ۳۰ﺑﻨــﺪ ﺣﺴــﺎﺑﺮس و ﺑــﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧــ� و
ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﯿﺲ  ۲۷ﺑﻨــﺪ دارد .ﮔﻮﯾــﯽ ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ در
ﮐــﻮرس رﻗﺎﺑﺘﻬــﺎی ﻟﯿــﮓ ﺑﺮﺗــﺮ ﺳــﺎﯾﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺎﯾﻪ
ﻫﻤﺪﯾﮕــﺮ ﺣﺮﮐــﺖ ﻣــ� ﮐﻨــﺪ ﻇﺎﻫــﺮا در ﺗﻌــﺪاد ﺑﻨــﺪ
ﻫــﺎی ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــ� ﻫــﻢ ﻧﻤــ� ﺧﻮاﻫﻨــﺪ از ﻫــﻢ
ﻋﻘــﺐ ﺑﯿﺎﻓﺘﻨــﺪ .ﻣــﺮور ﺑﺮﺧــ� از ﺑﻨﺪﻫــﺎ ﺧﺎﻟــ� از
ﻟﻄــﻒ ﻧﯿﺴــﺖ .در ﯾﺎدداﺷــﺖ ﺗﻮﺿﯿﺤــ� ﺷــﻤﺎره
 ۳۲ﺻﻮرﺗﻬــﺎی ﻣﺎﻟــ� اﺳــﺘﻘﻼل ﮐــﻪ اﺷــﺎره ﺑــﻪ
داراﯾــﯽ ﻫــﺎ و ﺑﺪﻫــ� ﻫــﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟــ� دارد ارﻗــﺎم
ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻼﺣﻈــﻪ اﯾــﯽ وﺟــﻮد دارد ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻧــﻪ
ﺗﻨﻬــﺎ اﺣﺘﻤﺎﻟــ� ﻧﯿﺴــﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑــﻪ اﺣﺘﻤــﺎل وﻗــﻮع آﻧﻬــﺎ
از اﺣﺘﻤــﺎل ﻋــﺪم وﻗــﻮع اﻧﻬــﺎ ﺑﯿﺸــﺘﺮ اﺳــﺖ اﯾﻨﮑــﻪ
ﺣﺴــﺎﺑﺮس ﺷــﺮﮐﺖ ﺑــﺮ اﺳــﺎس اﺳــﻨﺎد و ﺷــﻮاﻫﺪ
ﻣﻮﺟــﻮد اﺣﺘﻤــﺎل وﻗــﻮع اﻧﻬــﺎ را ﺧﯿﻠــ� ﮐــﻢ
داﻧﺴــﺘﻪ ﺑﺤــﺚ دﯾﮕــﺮی اﺳــﺖ .در اﯾــﻦ
ﯾﺎدداﺷــﺖ اﺷــﺎره ﺑــﻪ ﻃﻠــﺐ اﺳــﺘﺮاﻣﺎﭼﻮﻧ� ﺑــﻪ
ﻣﺒــــــﻠﻎ  ۱٫۳۵۴٫۹۹۹ﯾﻮرو ،ﻃﻠﺐ ﻟﺌﻮﻧﺎردوﭘﺎدواﻧ�
ﺑﺎﺑﺖ ﺿﺎﯾﻌﻪ ﻧﺨﺎﻋ� ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰۰ﻫﺰار دﻻر و ﻃﻠﺐ ﺷﯿﺦ دﯾﺎﺑﺎﺗﻪ ﺑﻪ
ﻣﺒﻠﻎ  ۲۶۷۰۰۰دﻻر ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ� رﺳﺪ ارﻗﺎم
ﻓــﻮق ﻗﻄﻌــ� اﺳــﺖ و اﺳــﺘﻘﻼل ﭼــﺎره اﯾــﯽ ﺟــﺰ ﭘﺮداﺧــﺖ ﻧــﺪارد اﻣــﺎ
در ﺧﻮش ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﮔﺮ  ۵۰درﺻﺪ از ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻓﻮق را ﻗﻄﻌ�
ﺑﺪاﻧﯿــﻢ ﻣﺠﻤــﻮع اﯾــﻦ ﺑﺪﻫــ� ﻫــﺎی ﺛﺒــﺖ ﻧﺸــﺪه در ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﺣﺎﻟــﺖ
رﻗﻤ� در ﺣﺪود ۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺳﺖ .ﺣﺎل ﺳﻮال ﻣﻄﺮح ﻣ� ﺷﻮد
ﮐــﻪ اﮔــﺮ اﯾــﻦ ﻣﺒﻠــﻎ ﻧﻬﺎﯾــﯽ ﺷــﻮد ﻗــﺮار اﺳــﺖ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان ﺑﺪﻫــ� و
در ﻧﻬﺎﯾــﺖ زﯾــﺎن در ﺳــﻨﻮات آﯾﻨــﺪه ﺑــﻪ ﺳــﻬﺎﻣﺪاران و ﺑﻬﺘــﺮ ﺑﮕﻮﯾﯿــﻢ ﺑﻪ
ﻫــﻮاداران اﯾــﻦ ﺗﯿــﻢ ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﺷــﻮد؟ در ﺻــﻮرت ﻣﺜﺒــﺖ ﺑــﻮدن ﭘﺎﺳــﺦ
ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻣﺎﻟــ� اﯾــﻦ ﺑﺪﻫــ� از ﮐــﺪام ﯾــﮏ از اﻗــﻼم ﺳــﻤﺖ راﺳــﺖ

۵

ﺗﺮازﻧﺎﻣــﻪ اﺳــﺘﻘﻼل ﻗــﺮار اﺳــﺖ ﺗﺎﻣﯿــﻦ ﺷــﻮد؟ ﺑﺎﺷــﮕﺎﻫ� ﮐــﻪ ﺟﺮﯾــﺎن
ﻧﻘــﺪی ﻣﻨﺎﺳــﺒﯽ ﻧــﺪارد ﭼﮕﻮﻧــﻪ ﺑﺪﻫــ� ﻗﻄﻌــ� ﺧــﻮد را ﭘﺮداﺧــﺖ ﻣــ�
ﮐﻨــﺪ؟ در ﺧﺼــﻮص ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﺗﺸــﺨﯿﺼ� و ﻗﻄﻌــ� ﺷــﺪه ﮐــﻪ در
ﺻﻮرﺗﻬــﺎی ﻣﺎﻟــ� دو ﺑﺎﺷــﮕﺎه اﻓﺸــﺎ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﻧﯿــﺰ وﺿــﻊ ﺑــﻪ ﻫﻤﯿــﻦ
ﻣﻨــﻮال اﺳــﺖ .ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻨــ� ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﯿﺲ ﻃﺒــﻖ ﯾﺎدداﺷــﺖ
 ۱۹ﺗﻮﺿﯿﺤــ�  ۷۵ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن و ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﭘﺮداﺧﺘﻨــ� اﺳــﺘﻘﻼل
ﻃﺒــﻖ ﯾﺎدداﺷــﺖ  ۲۴ﺗﻮﺿﯿﺤــ� ﻣﺒﻠــﻎ  ۵۶ﻣﯿﻠﯿﺎردﺗﻮﻣــﺎن ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ
ﺳــﻨﻮات ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ .ﺑــﻪ ﻋﺒﺎرﺗــ� ﻫــﺮ دو ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺑــﺮ اﺳــﺎس
ﺻﻮرﺗﻬــﺎی ﻣﺎﻟــ� ﺧــﻮد ادﻋــﺎی اﯾــﻦ را دارﻧــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺎزﻣﺎن اﻣــﻮر
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗــ� ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﯿــﺰان ﺑﺪﻫﮑﺎرﻧــﺪ )ﻓــﺎرغ از اﯾﻨﮑــﻪ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ
ﺑﻌــﺪ از ﻋﺮﺿــﻪ اوﻟﯿــﻪ دوﻟــﺖ از ﻣﺤــﻞ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﺣﺎﺻــﻞ از ﻓــﺮوش
ﻗﺴﻤﺘ� از ﻣﺎﻟﯿﺎت را ﺗﻬﺎﺗﺮ ﮐﻨﺪ(.
اﯾــﻦ ﻗﺼــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ ﻗﺴــﻤﺖ ﮐﻮﭼﮑــ� از از داﺳــﺘﺎن ﭘــﺮ ﻏﺼــﻪ  ۲ﺑﺎﺷــﮕﺎه
ﻣﺤﺒــﻮب ﮐﺸــﻮرﻣﺎن اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻧﺎﺷــ� ازﺳــﻮء ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ در ﭼﻨــﺪ دﻫﻪ
ﮔﺬﺷــﺘﻪ اﻧﺒﺎﺷــﺘ� از ﻣﺴــﺎﺋﻞ
ﻻﯾﻨﺤــﻞ را ﺑــﻪ ﺑــﺎر آورده اﻧــﺪ.
اﯾــﻦ ﺑــﺎر ﻫــﻢ ﻣﺴــﻮﻻن
اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑﯿــﺎن داﺷــﺘﻪ اﻧــﺪ
ﮐــﻪ ﻫــﺪف از ورود اﯾــﻦ دو
و
ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ
ﺑﺎﺷــﮕﺎه
ﺧﺼﻮﺻــ� ﺳــﺎزی و اﻧﺘﻘــﺎل
ﻣﺎﻟﮑﯿــﺖ از دوﻟــﺖ ﺑــﻪ
ﻫــﻮاداران و ﻣــﺮدم اﺳــﺖ.
ﻋﻠــ� رﻏــﻢ اﻧﺘﻘــﺎدات ﺷــﺪﯾﺪ
ﺑــﻪ ﻧﺤــﻮه ﻗﯿﻤــﺖ ﮔــﺬاری دو
ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﮐــﻪ در اﯾــﻦ ﺟﺴــﺘﺎر
ﻧﻤــ� ﮔﻨﺠــﺪ اﻣــﺎ ﻇﺎﻫــﺮا
ﺗﺎﻣﯿــﻦ ﻣﻨﺎﺑــﻊ ﻣﺎﻟــ� از اﯾــﻦ
دو ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺑــﺎ ﻓــﺮض
ﻓــﺮوش  ۲۰درﺻــﺪ از
ﺳــﻬﺎم ﻫــﺮ ﯾــﮏ از آﻧﻬــﺎ ﻣﺒﻠــﻎ
ﭼﺸــﻤﮕﯿﺮی در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺑــﺎ ﮐﺴــﺮی ﺑﻮدﺟــﻪ و ﻣﺨــﺎرج دوﻟــﺖ ﻧﺒﺎﺷــﺪ
و ﻓﺮﺿﯿــﻪ ﺗﺎﻣﯿــﻦ ﻣﺎﻟــ� ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﻓــﺮض اول وزﻧــ� ﻧــﺪارد .ﻇﺎﻫــﺮا
اﯾــﻦ ﺗﻌﺠﯿــﻞ در ﻋﺮﺿــﻪ ﺑــﻪ ﮐﺎم اﻟﺰاﻣــﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﺧﺼﻮﺻــ� ﺳــﺎزی و
ﺑــﻪ ﻧــﺎم ﻫــﻮاداران اﺳــﺖ .ﺗﺠﺮﺑــﻪ واﮔــﺬاری ﻫــﺎی دوﻟــﺖ در ﺳــﻨﻮات
ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻧﺸــﺎن داده اﯾﻨﺮﺳــ� ﺷــﺪﯾﺪ دوﻟــﺖ و ﻣﻨﺼﻮﺑﯿــﻦ آن
درﺷــﺮﮐﺘﻬﺎ ﭼﻨــﺎن زﯾــﺎد اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺣﺘــ� وﻗﺘــ� ﺳــﻬﻢ دوﻟــﺖ ﺑــﻪ زﯾــﺮ
 ۵۰درﺻــﺪ ﻫــﻢ ﻣ� رﺳــﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ آن ﻏﻠﺒــﻪ ﺑــﺮ ﺳــﻬﺎﻣﺪار ﻋﻤــﺪه
ﻫــﻢ ﻣــ� ﮐﻨــﺪ .ﺷــﻮاﻫﺪ ﺣﺎﮐــ� از آن اﺳــﺖ ﺣﺘــ� اﮔــﺮ دوﻟــﺖ از
ﻣﺎﻟﮑﯿــﺖ ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی ﻣﺸــﻤﻮل واﮔــﺬاری ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﮐﺎﻣــﻞ ﺧــﺎرج ﺷــﻮد
ﺑــﻪ ﺳــﺮاغ ﻗﯿﻤــﺖ ﮔــﺬاری و ﻣﺤﺪودﯾــﺖ ﺑــﺮ روی اﻗــﻼم ورودی و

ﺧﺮوﺟــ� ﺷــﺮﮐﺘﻬﺎی واﮔــﺬار ﺷــﺪه ﻣــ� رود ﮐــﻪ در ﺧﺼــﻮص اﯾــﻦ دو
ﺑﺎﺷﮕﺎه ﷲ و اﻋﻠﻢ ....
اﮔــﺮ ﻫــﺪف اوﻟﯿــﻪ دوﻟــﺖ ﺧﺼﻮﺻــ� ﺳــﺎزی و ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ اﺳــﺖ آﯾــﺎ
ﺑﻬﺘــﺮ ﻧﺒــﻮد ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺑﻬﺎﻧــﻪ ﺑــﺎزار ﺳــﻮم ﻓﺮاﺑــﻮرس ﻣﺠــﺪد اﺣﯿــﺎ
ﺷﻮد و ﺑﻠﻮک  ۲۰ﯾﺎ  ۳۰درﺻﺪی ﻫﺮ دو ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار)ﺧﺮﯾﺪاران(
واﺟــﺪ ﺷــﺮاﯾﻂ واﮔــﺬار ﺷــﻮدو ﻣﺪﯾــﺮان ﺟﺪﯾــﺪ ﺿﻤــﻦ ﻫﻤﺰﯾﺴــﺘ�
ﺑــﺎ ﺣﺼــﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧــﺪه دوﻟــﺖ ﺑــﻪ ﺗﺪرﯾــﺞ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ اﺻــﻼح
ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟــ� اﯾــﻦ دو ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﭘﺮداﺧﺘــﻪ و ﺻﻮرﺗﻬــﺎی ﻣﺎﻟــ� دو
ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻫﭽــﻮن ﺳــﺎﯾﺮ ﻧﺎﺷــﺮﯾﻦ در دورﻫــﺎی ﻣﺎﻟــ� ﻣﻌﯿــﻦ ﺷــﺪه
اﻓﺸــﺎ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷــﺖ  ۲ﺳــﺎل و اﺻﻼح زﯾﺮ ﺳــﺎﺧﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ�
و ﻣﺎﻟــ� در ﺑــﻮرس ﯾــﺎ ﻓﺮاﺑــﻮرس ﻋﺮﺿﻪ ﻣ� ﺷــﺪ؟!
ﭼــﺮا ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ دو ﺑﺎﺷــﮕﺎه را ﺑــﺮ دوش ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﯿﺎﻧﺪازﯾــﻢ؟ ﭼــﺮا اﯾــﻦ ﭘﺸــﺖ ﺑــﺎم ﺗﺼﻤﯿــﻢ ﮔﯿــﺮی ﻫــﺎ وﺳــﻂ ﻧــﺪارد؟ ﯾــﺎ
ازﺳــﻮی دوﻟﺘــ� ﺳــﺎزی اﻓﺘــﺎده اﯾــﻢ ﯾــﺎ ﺑــﺎ ﮐﻠﯿــﺪ واژه اﯾــﯽ از ﻗﺒﯿــﻞ
"اﯾــﻦ ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻫــﺎ ﺣــﻖ ﻣــﺮدم و ﺳــﻬﻢ ﻣــﺮدم
اﺳــﺖ " ،از آن ور ﺑــﻮم اﻓﺘــﺎده اﯾــﻢ .آﯾــﺎ آﺛــﺎر و
ﺗﺒﻌــﺎت ﻧﺎﺷــ� از اﺣﺴﺎﺳــﺎت ﻫــﻮاداران دو
آﺗﯿﺸــﻪ اﯾــﻦ دو ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﮐــﻪ ﮐﻨــﺞ ﻧﺸــﯿﻦ
اﺳﺘﺎدﯾﻮم ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺮرﺳ� ﺷﺪه اﺳﺖ ؟
اﮔــﺮ در ﻗﯿﻤــﺖ ﮔــﺬاری ﺑﺮﻧــﺪ دو ﺑﺎﺷــﮕﺎه
ﻫــﻮاداران و ﺗﻌــﺪاد آﻧﻬــﺎ در اﯾﺠــﺎد ﻣﻨﺎﻓــﻊ
اﻗﺘﺼــﺎدی آﺗــ� و ﻗــﺪرت ﺗﺠــﺎری ﺑﺮﻧــﺪ ﻟﺤــﺎظ
ﺷــﺪه اﻧــﺪ دﻗــﺖ ﮐﻨﯿــﻢ ﮐــﻪ ﻫــﺮ ﮔﻮﻧــﻪ اﻧﺤﺮاﻓــﺎت
ﻣﺎﻟــ� در ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﻣﺎﻟــ� و ﯾــﺎ وﺿﻌﯿــﺖ ﻣﺎﻟــ� اﯾــﻦ
دو ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﻟﻄﻤــﻪ اﯾــﯽ ﺟﺒــﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾــﺮ ﺑــﻪ اﯾــﻦ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧ� دو ﺑﺎﺷﮕﺎه وارد ﻣ� ﮐﻨﺪ.
ﻓﻠــﺬا ﻧﮕﺎرﻧــﺪه ﮐﻤــﺎﮐﺎن اﻋﺘﻘــﺎد دارد دارد ﮐــﻪ
ﻋﺮﺿــﻪ اﺳــﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﯿﺲ ﺑــﺎ اﯾــﻦ روش
اﺣﺘﻤــﺎﻻ دارای ﺗﺒﻌــﺎت ﻣﻨﻔــ� ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد و ﺑﯿــﻢ
آن ﻣــ� رود ﮐــﻪ ﺑﻌــﺪ از ﺗﺎﺑــﻮی ﺣﻘﯿﻘــ� و ﺣﻘﻮﻗــ�
ﮐــﻪ در ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺘﺎﺳــﻔﺎﻧﻪ ﻧﻬﺎدﯾﻨــﻪ ﺷــﺪه
اﺳــﺖ دﺳــﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻧﻈﺎرﺗــ� ﺧــﺎص ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان ﻧﻈــﺎرت ﺑــﺮ
ﺑﺎزار"ﭘﺎﯾــﻪ اﺳــﺘﻘﻼل و ﭘﺮﺳــﭙﻮﻟﯿﺲ" اﯾﺠــﺎد ﺷــﺪه و ﺣﻘﻮﻗــ� ﻫــﺎی
ﻓﺮوﺷــﻨﺪه اﯾــﻦ دوﺳــﻬﻢ ﺑــﺎ ﻣﺤﺪودﯾــﺖ ﻫــﺎی ﺷــﺪﯾﺪ ﺗــﺮاز اﻻن ﻣﻮاﺟﻪ
ﺷــﻮﻧﺪ .در ﭘﺎﯾــﺎن ﺑــﻪ ﻧﮑﺘــﻪ ﻣﺜﺒــﺖ اﻓﺸــﺎی اﻃﻼﻋــﺎت ﻣﺎﻟــ� اﯾــﻦ دو
ﺷــﺮﮐﺖ و اراﺋــﻪ ﺻﻮرﺗﻬــﺎی ﻣﺎﻟــ� ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﺑــﺎ اﺳــﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی
ﺣﺴــﺎﺑﺪاری اﺷــﺎره ﻣــ� ﮐﻨــﻢ ﮐــﻪ درﻧــﻮع ﺧــﻮد ﯾــﮏ اﻗــﺪام ﺷﺎﯾﺴــﺘﻪ و
در ﺧــﻮر ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻮد .ﻫﻤﯿــﻦ ﮐــﻪ ﻣﺪﯾــﺮان دو ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺑﺪاﻧﻨــﺪ در ﺣــﺎل
رﺻــﺪ ﻫﺴــﺘﻨﺪ ﻗﻄﻌــﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻫــﺎی ﺧــﻮد را ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪ اﯾــﯽ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣ�
ﮐﻨﻨــﺪ ﮐــﻪ در راﺳــﺘﺎی ﻣﻨﺎﻓــﻊ دو ﺑﺎﺷــﮕﺎه ﺑﺎﺷــﺪ و اﯾــﻦ ﮔﺎﻣــ� اﺳــﺖ رو
ﺑﻪ ﺟﻠﻮ / .اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۴۰۰
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ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار
ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﻫﻔﺘــﻪ ای ﮐــﻪ ﮔﺬﺷــﺖ ﺑــﻪ دو ﺑﺨــﺶ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﺷــﺪه ﺑــﻮد ﺳــﻬﺎﻣﺪاران
ﮐــﻪ ﺗــﺎ روز دوﺷــﻨﺒﻪ ﺑــﻪ ﺳــﺒﺐ ﭼﺸــﻢاﻧﺪاز ﻣﺜﺒــﺖ در ﺧﺼــﻮص ﻣﺬاﮐــﺮات ﻫﺴــﺘﻪای
ﺧﺮﯾــﺪ ﺳــﻬﺎﻣ� از دو ﮔــﺮوه ﺑﺎﻧــﮏ و ﺧــﻮدرو را در دﺳــﺘﻮر ﮐﺎر ﻗــﺮار داده ﺑﻮدﻧــﺪ ،ﭘــﺲ از
رﺷــﺪ ﺑﯿــﺶ از ۷درﺻــﺪی ﺷــﺎﺧﺺ اﯾــﻦ دو ﺻﻨﻌــﺖ در روز ﺳــﻪ ﺷــﻨﺒﻪ ﺑــﻪ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ
ﺳــﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨــﺪ و در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺧﺮﯾــﺪ ﺳــﻬﺎم ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤ� و ﺳــﻬﺎم ﭘﺎﻻﯾﺸــﮕﺎﻫ� را در
ﻟﯿﺴــﺖ ﺧﺮﯾــﺪ ﺧــﻮد ﻗــﺮار دادﻧــﺪ .اﯾــﻦ ﻣﻬــﻢ از آﻧﺠــﺎ رﻗــﻢ ﺧــﻮرد ﮐــﻪ ﺑــﺎ اﻓﺰاﯾــﺶ ﺗﻨﺶﻫــﺎ
در ﺷــﺮق اوﮐﺮاﯾــﻦ و ﺻــﺪور ﻓﺮﻣــﺎن ﮐﺮﻣﻠﯿــﻦ ﺑــﺮای ﺑــﻪ رﺳــﻤﯿﺖ ﺷــﻨﺎﺧﺘﻦ ﻣﻨﺎﻃــﻖ
ﺟﺪاﺷــﺪه »دوﻧﺘﺴــﮏ« و »ﻟﻮﻫﺎﻧﺴــﮏ« ﺑﻪﻋﻨــﻮان ﮐﺸــﻮرﻫﺎی ﻣﺴــﺘﻘﻞ ،ﺑﻬــﺎی ﺷــﺎﺧﺺ
ﻫــﺎی ﻧﻔﺘــ� ﺻﻌــﻮدی و ﻫــﺮ ﺑﺸــﮑﻪ ﻧﻔﺖﺧــﺎم ﺑﺮﻧــﺖ ﺑــﻪ ﺳــﻄﻮح ۱۰۰دﻻری ﻧﺰدﯾــﮏ
ﺷــﺪ .از ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ ﺑــﺎزار ارز ﺗﻬــﺮان در روز ﺳــﻪ ﺷــﻨﺒﻪ ﺷــﺎﻫﺪ ﺻﻌــﻮد ﻗﯿﻤــﺖ دﻻر ﺑــﻪ
ﮐﺎﻧﺎل  ۲۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻮد .ﺣﺘ� ﻧﺮخ دﻻر ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎﻧﺎل  ۲۶ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﭘﯿﺶ رﻓﺖ اﻣﺎ
در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ ﻣﺮز ﺑﺎﻗ� ﺑﻤﺎﻧﺪ .ﻗﯿﻤﺖ دﻻر ﻫﻢ اﮐﻨﻮن در ﻣﺤﺪوده ۲۶۲۰۰
اﻟــ�  ۲۶۳۰۰ﺗﻮﻣــﺎن در ﺣــﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ از اﯾــﻦ روز در اﺧﺮﯾــﻦ روز ﻣﻌﺎﻣﻼﺗــ�
ﻫﻔﺘــﻪ ﺗﻘﺎﺿــﺎ ﺑــﺮ روی ﻧﻤﺎدﻫــﺎی ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤ� ﺑــﺎﻻ ﮔﺮﻓــﺖ ﭼــﻮن ﻫــﻢ دارای اﺻــﻼح
ﻗﯿﻤﺘــ� ﺧــﻮب ﻣــ� ﺑﺎﺷــﻨﺪ و ﻫــﻢ اﯾﻨﮑــﻪ ﭘــﯽ ﺑــﺮ ای آﻧﻬــﺎ ﺑــﻪ ﻧﻘﻄــﻪ ﺟﺬاﺑــﯽ رﺳــﯿﺪه از
ﻃــﺮف دﯾﮕــﺮ ﺑﻬــﺎی ﻧﻔــﺖ در ﺑﺎزارﻫــﺎی ﺟﻬﺎﻧــ� ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل ﺗﻨﺸــﻬﺎ رﺷــﺪ داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ.
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روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس
۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۱,۲۹۰,۰۰۰.۰۰

۱,۲۸۵,۰۰۰.۰۰

۱,۲۸۰,۰۰۰.۰۰

۱,۲۷۵,۰۰۰.۰۰

۱,۲۷۰,۰۰۰.۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۰۴

۱۴۰۰/۱۲/۰۳

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۱۴۰۰/۱۲/۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۱,۲۶۵,۰۰۰.۰۰

ﺷــﺎﺧﺺ ﺑــﻮرس در اﯾــﻦ ﻫﻔﺘــﻪ ﮐﺎر ﺧــﻮد را ﺑــﺎ  ۱,۲۸۲,۱۹۱واﺣــﺪ ﺷــﺮوع و در ﭘﺎﯾــﺎن ﻫﻔﺘــﻪ ﺑــﺎ  ۰٫۴۸درﺻــﺪ رﺷــﺪ در  ۱,۲۸۸,۳۳۸واﺣــﺪ ﮐﺎر ﺧــﻮد را ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن ﺑــﺮد .در ﺟﺮﯾــﺎن داد و ﺳــﺘﺪﻫﺎی روز
ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ ﺑﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺷــﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﺑﺎ رﺷــﺪ  ۳۴۶۱واﺣﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮ دﻣﺎﺳــﻨﺞ ﺑﺎزار ﺳــﻬﺎم در اﯾﻦ روز ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗ� ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤ� ﻧﻮری،
ﮔــﺮوه ﻣﭙﻨــﺎ و ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﻠــﺖ ﺷــﺪ و در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓــﻮﻻد ﺧﻮزﺳــﺘﺎن ،ﮔﺴــﺘﺮش ﻧﻔــﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرﺳــﯿﺎن و ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻧﻘــﺖ و ﮔﺎز و ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤ� ﺗﺎﻣﯿــﻦ ﺑــﺎ اﻓــﺖ ﺧــﻮد ﻣﺎﻧــﻊ اﻓﺰاﯾــﺶ ﺑﯿﺸــﺘﺮ
ﻧﻤﺎﮔﺮ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺪﻧﺪ.

۸
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ورود و ﺧﺮوج ﺣﻘﯿﻘﯽ

۱۰۰

۰

-۱۰۰

-۲۰۰

-۳۰۰

-۴۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۰۴

۱۴۰۰/۱۲/۰۳

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۱۴۰۰/۱۲/۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

-۵۰۰

در ﺑــﺎزار اﯾــﻦ ﻫﻔﺘــﻪ ﺷــﺎﻫﺪ ﺧــﺮوج  ۸۴۸ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن ﭘــﻮل ﺣﻘﯿﻘــ� در ﺑــﺎزار ﺑﻮدﯾــﻢ .در روز ﭘﺎﯾﺎﻧــ� ﮐﺎری ﻫﻔﺘــﻪ ،ﺟﺮﯾــﺎن ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗ� ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘــ� ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺮوج  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.

۹

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠ� | ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۴اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۴۰۰

ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد
- ۱۴۰۰ /۱۲ /۰۴
۴۰۰۰
۳۵۰۰
۳۰۰۰
۲۵۰۰
۲۰۰۰
۱۵۰۰
۱۰۰۰
۵۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۰۴

۱۴۰۰/۱۲/۰۳

۱۴۰۰/۱۲/۰۲

۱۴۰۰/۱۲/۰۱

۱۴۰۰/۱۱/۳۰

۰

در ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق روﻧﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد )ﺳــﻬﺎم  +ﺣﻖ ﺗﻘﺪم( در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻫﺴــﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ� ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد ﺳــﻪ ﺷــﻨﺒﻪ  ۳اﺳــﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۴۰۰
ﺑﻪ ارزش  ۳۵۳۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ  ۳۱۸۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠ� | ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۴اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۴۰۰

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ

۱۰۲
۹۸
۷۹
۶۸
۶۳

۴۳
۸۰
۴۶
۳۵
۳۴

۴

۳

۲

۱

۲,۷۸۴

ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ )واﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد(

۳,۰۰۰

۳۰
۲,۵۰۰

۲,۰۰۰
۱ ,۷۰۶

۱ ,۳۸۰

۱ ,۴۵۶

۱ ,۳۰۸

۱,۵۰۰

۱ ,۰۲۹
۱ ,۰۰۰

۹۹۴

۱,۰۰۰

۷۲۰
۷۷۰
۴۴۱

۶۲
۴۱
۳۴
۲۸
۲۸

۱۷
۲۰
۲۱
۲۷
۲۷

۷۱
۵۲
۵۷
۳۷
۶۰

۳۵
۳۳
۵۲
۵۵
۶۵

۱۲۶
۱۰۰
۱۴۱
۱۶۲
۲۴۲

۲۸۵
۱۸۶
۲۹۱
۲۱۵
۱۹۴

۲۸۳

۲۸۲
۲۱۰
۲۶۲

۴۰۴
۳۸۵
۲۸۳
۳۸۵
۳۴۵

۵۰۰

۰

در ﻣﻘﺎﯾﺴــﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺻﻠ� ﺑﺎزار  ،ﮔﺮوه ﺧﻮدروﯾﯽ در روز  ۲اﺳــﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ  ۶۰درﺻﺪی ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮔﺮوه ﺧﻮد در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ را رﻗﻢ زد .ﺣﺠﻢ
ﺑــﺎزار در ﮔــﺮوه ﺧﻮدروﯾــﯽ و ﺑﺎﻧﮑــ� از اﺑﺘــﺪای ﻫﻔﺘــﻪ ﺗــﺎ روز ﻫــﺎی ﻣﯿﺎﻧــ� روﻧــﺪ رو ﺑــﻪ ﺑــﺎﻻ و از ﻣﯿﺎﻧــﻪ ﺗــﺎ اﻧﺘﻬــ� روز ﮐﺎری ﻫﻔﺘــﻪ روﻧــﺪ ﻧﺰوﻟــ� را داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ  .در ﻣﺠﻤــﻮع ﺣﺠــﻢ ﻣﻌﺎﻣــﻼت در
ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﯾﮏ روﻧﺪ ﺛﺎﺑﺖ و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪ.

۱۱
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ﺑﺎزدﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
۱۴۰۰/۱۲/۰۴
۱۰.۲

۱۲.۰
۱۰.۰
۸.۰

۰.۰
۱.۶
۴.۰

۱.۲

۱.۱

۱.۱

۰.۳

۰.۲

۰.۱

۰.۱

۰.۰

۰.۰

۰.۱

۰.۳

۰.۳

۰.۶

۱.۵

۱.۷

۲.۱

۲.۲

۲.۵

۲.۷

۳.۰

۳.۴

۴.۴

۵.۱

۶.۰
۴.۰
۲.۰
۰.۰
۲.۰
۴.۰
۶.۰

در ﻧﻤــﻮدار ﺑــﺎﻻ ﺑﺎزدﻫــ� ﺑــﻪ ﺗﻔﮑﯿــﮏ ﺻﻨﺎﯾــﻊ را در ﻫﻔﺘــﻪ ﺟــﺎری ﺷــﺎﻫﺪ ﻫﺴــﺘﯿﻢ .ﺻﻨﻌــﺖ ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــﻞ اﻧﺒــﺎرداری و ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ﺑــﺎ ﺑﺎزدﻫ�  ۱۰٫۲درﺻﺪ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫ� را ﺑﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﻮد
در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را داده اﺳﺖ .ﺻﻨﻌﺖ وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃ� ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻨﻔ�  ۴درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫ� را در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۱۲
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ورود و ﺧﺮوج و ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ
ورود و ﺧﺮوج و ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ٤اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  - ١٤٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
۱۲۲

۰

۵۹
۱۳۵

۴۳

۳۵ ۴۰

۳۱

۱۸

۱۴

۱۳

۸

۷

۵

۵

۴

۴

۳

۲

۲

۴

۵

۸

۹

۹

۹

۱۵

۱۷

۳۰

۶۳ ۶۰

۱

۱۰۵ ۱۱۴

۳۸۸.۲

در روﻧــﺪ ﻣﻌﺎﻣــﻼت اﯾــﻦ ﻫﻔﺘــﻪ ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺧــﺮوج ﭘــﻮل ﺣﻘﯿﻘــ� را در ﮔــﺮوه ﻓﻠــﺰات اﺳﺎﺳــ� ﺑــﺎ  ۳۸۸ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن و ﺳــﭙﺲ ﮔــﺮوه ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑــﺎ  ۱۳۵ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﻮدﯾــﻢ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﮔﺮوه
ﺻﻨــﺪوق ﻫــﺎی ﺑــﺎ درآﻣــﺪ ﺛﺎﺑــﺖ ﻫﻤﭽﻨــﺎن ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﻫﻔﺘــﻪ ﻫــﺎی ﮔﺬﺷــﺘﻪ در ﺟﺎﯾــﮕﺎه اول ورود ﭘــﻮل اﻓــﺮاد ﺣﻘﯿﻘــ� ﺑــﺎ  ۱۲۲ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن ﻗــﺮار دارد .در ﻣﺠﻤــﻮع  ۶۷۸ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن در ﻫﻔﺘــﻪ
ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۴اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۴۰۰ﺧﺮوج ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� ﻫﺎ را ﻧﻈﺎره ﮔﺮ ﺑﻮدﯾﻢ.

۱۳
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۱۴
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ﺑﺎزده ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ

۲۳.۱

۲۳.۱

۲۳.۰

۲۳.۱

۲۳.۲
۲۳.۱

۲۳.۱
۲۲.۹

۲۲.۹

۲۲.۸

۲۲.۷
۲۲.۵

۲۲.۶

۲۲.۶

۲۲.۶

۲۲.۶

۲۲.۶
۲۲.۵

۲۲.۶

۲۳.۴
۲۳.۱

۲۳.۲
۲۳.۰
۲۲.۸
۲۲.۶
۲۲.۴
۲۲.۲
۲۲.۰

در ﭘﺎﯾﺎن روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۴اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۴۰۰ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ  ۲۳٫۱درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .در ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق روﻧﺪ  ۲۰روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ YTM
اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣ� را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ� ﮐﻨﯿﺪ.

۱۵
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ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ

۲۱.۱۱

۲۱.۰۸

۲۱.۲
۲۱

۲۰.۸۵

۲۰.۸

۲۰.۲۶

۲۰.۳۱

۲۰.۳۹

۲۰.۴۵

۲۰.۴۸

۲۰.۶

۲۰.۵

۲۰.۴
۲۰.۲
۲۰

۱۴۰۰/۱۱/۲۸

۱۴۰۰/۱۱/۲۱

۱۴۰۰/۱۱/۱۴

۱۴۰۰/۱۱/۰۷

۱۴۰۰/۱۰/۳۰

۱۴۰۰/۱۰/۲۳

۱۴۰۰/۱۰/۱۶

۱۴۰۰/۱۰/۰۹

۱۴۰۰/۱۰/۰۲

۱۹.۸

ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰارش ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑ� اﻋﻼﻣ� ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۲۸ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه  ،۱۴۰۰ﻃ� ﯾﮏ روﻧﺪ ﻧﺰوﻟ� اﯾﻦ ﻧﺮخ در ﺟﺎﯾﮕﺎه  ۲۰٫۲۶درﺻﺪ اﯾﺴﺘﺎده اﺳﺖ.

۱۶
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ﮔﻳﺰﺪه اﺧﺒﺎر ﮐﺪال
 #وﺑﺎﻧﮏ
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﻗــﺪام ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﻠــ� اﯾــﺮان و ﻃــﺮح ﺷــﮑﺎﯾﺖ در ﮐﻤﯿﺘــﻪ
ﺳــﺎزش ﮐﺎﻧــﻮن ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری اﯾــﺮان ﻣﺒﻨــ� ﺑــﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺒــﺎت ﺳــﻮد ﺳــﻬﺎم آن ﺑﺎﻧــﮏ از ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﮔــﺮوه
ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠــ� ،ﺑــﺮ اﺳــﺎس رای ﺻــﺎدره ﮐﻤﯿﺘــﻪ ﺳــﺎزش ﺗﻮاﻓــﻖ
ﮔﺮدﯾــﺪ  ۱۰۰درﺻــﺪ ﺳــﻬﺎم ﺗﺤــﺖ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﮔــﺮوه ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻠــ� در ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺪار از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺘﻤﻪ ﺑﺪﻫ� ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﺳﺎل  ۱۳۹۸و ﺑﺨﺸ�
از ﺳــﻮد ﺳــﻬﺎم ﺳــﺎل  ۱۳۹۹ﺑــﻪ ﺑﺎﻧــﮏ ﻣﻠــ� اﯾــﺮان ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﮔــﺮدد.
ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣــﺪار در
زﻣﯿﻨــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری در ﺳــﻬﺎم ،ﺳــﻬﻢ اﻟﺸــﺮﮐﻪ ،واﺣﺪﻫــﺎی
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﺻﻨــﺪوق ﻫــﺎ و ...ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ .ﭘﺬﯾــﺮش و درج
ﻧﻤــﺎد ﺷــﺮﮐﺖ ﯾــﺎد ﺷــﺪه درﺑــﻮرس اوراق ﺑﻬــﺎدار ﺗﻬــﺮان ﺻــﻮرت
ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ وﻟﯿﮑﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻤﻮﻣ� اﻧﺠﺎم ﻧﺸــﺪه اﺳــﺖ.
 #ﺷﻨﻔﺖ
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﯾﻨﮑــﻪ در ﻣﺤﺎﺳــﺒﻪ ﺣﺠــﻢ و ﻣﻘــﺪار ﻟﻮﺑــﮑﺎت
ﺗﺤﻮﯾﻠــ�  ،اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺸــﺨﺼ� وﺟــﻮددارد ﮐــﻪ اﯾــﻦ اﺳــﺘﺎﻧﺪارد
ﻣﺘﻌﺎﻗﺒــﺎ ﻣــﻮرد ﺗﺎﯾﯿــﺪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﻠــ� ﭘﺨــﺶ ﻓــﺮآورده ﻫــﺎی ﻧﻔﺘــ�
واﻗﻊ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ وﺟﻪ ﻟﻮﺑﮑﺎت ﺗﺤﻮﯾﻠ� ﻃ� ﺳﺎﻟﻬﺎی  ۱۳۸۱ﺗﺎ
 ۱۳۸۷ﺑﺮاﺳــﺎس اﺳــﺘﺎﻧﺪارد ﯾــﺎد ﺷــﺪه ﺻــﻮرت ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ و از
اﯾــﻦ ﺟﻬــﺖ ﮐﺴــﺮی آن ،ﻣــﻮرد ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ .در
ﻧﻬﺎﯾــﺖ دادﮔﺎه ﻣﻄﺎﻟﺒــﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﻔــﺖ ﭘــﺎرس را ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ
درﯾﺎﻓﺖ  ۴۵٫۸ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻟﯿﺘﺮ ﻟﻮﺑﮑﺎت ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار داد .ﻃ� ﺳﺎل
 ،۱۳۹۸از اﯾــﻦ ﻣﻘــﺪار ﺣــﺪود  ۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﻟﯿﺘــﺮ ﺗﺤﻮﯾــﻞ ﺷــﺮﮐﺖ
ﻧﻔﺖ ﭘﺎرس ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۷

 #دﺳﺒﺤﺎ
ﻓــﺮوش  ۳۵درﺻــﺪ ﺳــﻬﺎم ﺷــﺮﻛﺖ اﯾــﺮان دارو ﺑــﻪ ﺻــﻮرت ﻋﻤــﺪه
ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﺑــﺎ ﺿﻮاﺑــﻂ و ﻣﻘــﺮرات ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑــﻮرس و اوراق ﺑﻬــﺎدار و
ﻧﻴــﺰ ﺑــﺎ رﻋﺎﻳــﺖ ﺗﺸــﺮﻳﻔﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﻣــﻮرد ﺗﺼﻮﯾــﺐ ﻫﯿــﺎت ﻣﺪﯾــﺮه
ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺮوه داروﯾﯽ ﺳﺒﺤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
 #ﮐﺎﻣﺎ
ﭘﯿــﺮو ﮔــﺰارش ﻣﺪﯾــﺮ ﻣﺎﻟــ� ﺷــﺮﮐﺖ در ﺧﺼــﻮص وﺿﻌﯿــﺖ ﺑــﺎزار
ﺳــﻬﺎم و ارزﻧﺪﮔــ� آن و ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ در اﺧﺘﯿــﺎر داﺷــﺘﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕــ�
ﻣــﺎزاد ،ﻫﯿﺌــﺖ ﻣﺪﯾــﺮه ﻣﻮاﻓﻘــﺖ ﺧــﻮد را ﺑــﺎ ﺧﺮﯾﺪ  ۴ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل
ﺳــﻬﺎم ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه در ﺑــﻮرس و ﻓﺮاﺑــﻮرس اﯾــﺮان
اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.
 #ﺗﭙﻤﭙﯽ
ﺷــﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾــﻊ ﭘﻤﭙﯿــﺮان از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی ﮔــﺮوه ﭘﻤــﭗ ﺳــﺎزی،
ﻗــﺮاردادی ﺑــﺎ ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﻬﺎﻣ� ﺳــﺎزﻣﺎن آب و ﺑــﺮق ﺧﻮزﺳــﺘﺎن ﻣﺒﻨــ�
ﺑﺮ ﻓﺮوش  ۱۲دﺳﺘﮕﺎه اﻧﻮاع اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
 #دﺳﺎﻧﮑﻮ
ﺷــﺮﮐﺖ داروﺳــﺎزی ﺳــﺒﺤﺎن اﻧﮑﻮﻟــﻮژی )واﺑﺴــﺘﻪ ﺑــﻪ ﮔــﺮوه
داروﯾــﯽ ﺑﺮﮐــﺖ( ،در دو ﻓﻘــﺮه ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ﺻــﺎدرات دارو ﺑــﻪ
ﮐﺸــﻮر ﺳــﻮرﯾﻪ ﺟﻤﻌﺎ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۵۸۹،۱۶۹ﯾﻮرو ﺑﺮﻧﺪه ﺷــﺪه اﺳــﺖ
ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﻧــﺮخ روز ارز ﻧﯿﻤﺎﯾــﯽ ﻣﻌــﺎدل ﻣﺒﻠــﻎ  ۱۶۵،۱۱۵ﻣﯿﻠﯿــﻮن رﯾﺎل
ﺑــﺮآورد ﻣــ� ﮔﺮدد.

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠ� | ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۴اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۴۰۰

 #ﻓﺨﺎس
ﺷــﺮﮐﺖ ﻓــﻮﻻد ﺧﺮاﺳــﺎن ﯾــﮏ ﮔــﺰارش ﻋﺎﻟــ� از ﻋﻤﻠﮑــﺮد  ۱۱ﻣﺎﻫــﻪ
ﺧﻮد ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﻤﻮد .اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺮوﺳﻪ زﻣﺎﻧ� ذﮐﺮ ﺷﺪه ۹۷۳۷
ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن ﻓــﺮوش داﺷــﺖ ﮐــﻪ از اﯾــﻦ ﻣﺒﻠــﻎ  ۱۲۷۶ﻣﯿﻠﯿــﺎرد
ﺗﻮﻣــﺎن آن ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﺑﻬﻤــﻦ ﻣــﺎه ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ .ﻫــﻢ ﭼﻨﯿــﻦ ﻣﺒﻠــﻎ
ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺪت  ۱۱ﻣﺎﻫﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺳــﺎل ﻗﺒــﻞ  ۵۴درﺻــﺪ رﺷــﺪ داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ .ﻫــﻢ ﭼﻨﯿــﻦ ﻓــﺮوش
ﺑﻬﻤــﻦ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻣــﺎه ﻫــﺎی ﻗﺒــﻞ از آن در ﺳــﺎل ﺟــﺎری ﻧﯿــﺰ ﺑــﺎ
رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ� ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد.
 #وآذر
ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﺗﻮﺳــﻌﻪ آذرﺑﺎﯾﺠــﺎن در ﭘﺎﺳــﺦ ﺑــﻪ
ﺳــﻮاﻻت ﻛﻨﻔﺮاﻧــﺲ اﻃــﻼع رﺳــﺎﻧ� اﻋــﻼم داﺷــﺖ ﮐﻤﺒــﻮد ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﮔــﺮدش و ﺧﺮﯾــﺪ اﻋﺘﺒــﺎری ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ اﻓﺰاﯾــﺶ ﺑﻬــﺎی ﺗﻤــﺎم ﺷــﺪه
ﺧﺮﯾــﺪ ﻣــﻮاد اوﻟﯿــﻪ ﺷــﺪه و از ﺳــﻮی دﯾﮕــﺮ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﻫــﺎی ﺟــﺬب
ﻧﺸــﺪه ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑــﺎ ﮐﻤﺘﺮﯾــﻦ ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺑﺎﻋــﺚ زﯾــﺎن ده
ﺷــﺪن ﺷــﺮﮐﺖ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .در ﺧﺼــﻮص ﭘــﺮوژه ﻓــﻮﻻد ﺻﻨﻌــﺖ
ﺗﺒﺮﯾــﺰ ﻧﯿــﺰ ﭘﯿــﺶ ﺑﯿﻨــ� ﺷــﺪه در ﺳــﺎل  ۱۴۰۱و ﭘــﺮوژه ذوب
آﻫﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻋﺠﺐ ﺷﯿﺮ در ﺳﺎل  ۱۴۰۲ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.
 #اﺗﻜﺎی
ﻋﻠــﺖ اﺻﻠــ� اﻓﺰاﯾــﺶ ﺳــﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗــ� ﺷــﺮﮐﺖ  ،اﻓﺰاﯾــﺶ ﺳــﺎﯾﺮ
درآﻣﺪﻫــﺎی ﻋﻤﻠﯿﺎﺗــ� در دو ﺑﺨــﺶ زﯾــﺮ ﺑــﻮده اﺳــﺖ  (۱ :اﻓﺰاﯾــﺶ
ﺳــﻮد ﻧﺎﺷــ� از ﺗﺴــﻌﯿﺮ ارز ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ اﻓﺰاﯾــﺶ ﻧــﺮخ ﺗﺴــﻌﯿﺮ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ  (۲اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎ ﻧﺎﺷ� از ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﭘﺬﯾﺮ و ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار
 #ﺧﺼﺪرا
ﺷــﺮﮐﺖ ﭘﮋوﻫــﺶ ﺻﻨﻌــﺖ ﻧﻔــﺖ ﺻــﺪرا ﺳــﺎﺣﻞ )ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﺤــﺖ
ﮐﻨﺘــﺮل( ﺟﻬــﺖ ﺳــﺎﺧﺖ ﯾــﮏ ﻓﺮوﻧــﺪ ﮐﺸــﺘ� ﭼﻨــﺪ ﻣﻨﻈــﻮره ﺣﻤــﻞ ﺑــﺎر
ﺧﺸﮏ و ﮐﺎﻧﺘﯿﻨﺮ  ۳۵۰۰ﺗﻨ� ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺎوش ﮔﺮان ﮐﺮاﻧﻪ
ﮐﺎﺳــﭙﯿﻦ ﻗــﺮاردادی ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  ۸,۱۰۵,۷۸۸ﯾــﻮرو ﺑﻪ ﻋــﻼوه  ۶۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد
ﺗﻮﻣﺎن ﻋﻘﺪ ﻧﻤﻮد.

۱۸

 #ﻏﻨﻮش
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻃﻮﻻﻧــ� ﺷــﺪن ﭘﺮوﺳــﻪ درﯾﺎﻓــﺖ ﭘﺮواﻧــﻪ ﺳــﺎﺧﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ
آب آﺷــﺎﻣﯿﺪﻧ� از ﺟﺎﻧــﺐ ﺳــﺎزﻣﺎن ﻏــﺬا ودارو ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﻣﺤﺼــﻮل آب
آﺷــﺎﻣﯿﺪﻧ� در ﺳــﺎل ﺟــﺎری اﻣــﮑﺎن ﭘﺬﯾــﺮ ﻧﻤــ� ﺑﺎﺷــﺪ .ﻻزم ﺑﺬﮐــﺮ
اﺳــﺖ اﺻﻼﺣــﺎت درﺧﻮاﺳــﺘ� ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﻏــﺬا و دارو ﺑــﺮای درﯾﺎﻓــﺖ
ﭘﺮواﻧــﻪ ﺑﻬﺪاﺷــﺘ� ﺳــﺎﺧﺖ در ﺳــﺎﻟﺠﺎری اﻧﺠــﺎم ﺧﻮاﻫــﺪ ﺷــﺪ و ﭘﺮواﻧــﻪ
ﺳــﺎﺧﺖ ﺗــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن ﺳــﺎل درﯾﺎﻓــﺖ ﻣــ� ﮔــﺮدد ﺗﻮﻟﯿﺪﻣﺤﺼــﻮل ﻓــﻮق از
اﺑﺘﺪای ﺳﺎل آﯾﻨﺪه اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 #ﺷﺨﺎرك
ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤ� ﺧــﺎرک در دوره  ۱۱ﻣﺎﻫــﻪ ﻣﻨﺘﻬــ� ﺑــﻪ ﺑﻬﻤــﻦ ﻣــﺎه  ۱۴۰۰از
ﻓــﺮوش ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺧــﻮد  ۸۷۷۲ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن درآﻣــﺪ ﮐﺴــﺐ ﻧﻤﻮد
ﮐــﻪ از اﯾــﻦ ﻣﺒﻠــﻎ  ۱۲۳۵ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن آن ﻣﺮﺑــﻮط ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎه ﻣ�
ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺒﻠﻎ ﻓﺮوش اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺪت  ۱۱ﻣﺎﻫﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪت
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ  ۱۰۹درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 #ﻗﺸﻴﺮ
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﭘﺎﻳﻴــﻦ ﺑــﻮدن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴــﻦ ﻋﻴــﺎر ﭼﻐﻨــﺪر در ﺳــﺎل ﺟــﺎری
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ دوره ﻫــﺎی ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﻗﺒــﻞ ﻛــﻪ ﺑــﻪ ﺗﺒــﻊ آن ﺿﺮﻳــﺐ
اﺳــﺘﺤﺼﺎل و ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﺷــﻜﺮ را ﺗﺤــﺖ ﺗﺄﺛﻴــﺮ ﻗــﺮار داده و ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺑــﻪ
دﻟﻴــﻞ رﻗﺎﺑــﺖ ﺷــﺪﻳﺪ ﺟﻬــﺖ ﺧﺮﻳــﺪ ﭼﻐﻨــﺪر در ﻣﻨﻄﻘــﻪ اﻳــﻦ اﻣــﺮ
ﺑﺎﻋــﺚ اﻓﺰاﻳــﺶ ﺑﻬــﺎی ﺗﻤــﺎم ﺷــﺪه ﭼﻐﻨــﺪر درﻳﺎﻓﺘــ� ﮔﺮدﻳــﺪه اﺳــﺖ
ﻛــﻪ ﻣــﻮارد ﻓــﻮق ﺑﺎﻋــﺚ اﻓﺰاﻳــﺶ ﺑﻬــﺎی ﺗﻤــﺎم ﺷــﺪه ﻛﺎﻻی ﺳــﺎﺧﺘﻪ
ﺷــﺪه ﮔﺮدﻳــﺪه ﻛــﻪ ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ زﻳــﺎن در ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮداری ﭘﺎﻳﻴــﺰ ﮔﺮدﻳــﺪه
اﺳﺖ.
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ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺧﺮاﺳﺎن

۹,۶۱۲ ,۶۷۶

- ۱۳۹۹

۶,۱۶۵ ,۹۷۲
۵,۲۹۴,۴۳۶

۳,۷۶۸,۵۷۷
۲,۶۳۷,۱۰۵

۲,۹۰۶ ,۲۹۱

۱۴۰۰

۵,۳۴۲,۶۳۳

۳,۴۶۰,۷۳۴

۳,۴۱۶ ,۷۷۸

۲,۷۰۴,۶۹۰

۲,۶۱۰ ,۹۷۹

۱ ,۲۶۴,۷۴۸

۲,۱۱۵ ,۴۵۳

۳,۲۹۷,۲۳۴
۲,۷۳۱,۵۴۰

۲,۶۴۱ ,۹۴۹
۱ ,۶۱۲ ,۸۱۳

۱ ,۹۳۶,۸۸۴

۱ ,۳۸۷,۸۲۹
۶۷۸,۶۰۲

۹۹

۵۹۲,۴۸۶

۲,۳۵۸,۰۶۶

۹۹۶,۰۳۸

ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ� ﺧﺮاﺳﺎن | ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(:
 ۱,۷۸۹,۹۱۲ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ:
 ۲۲٫۸۸درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل:
 ۳۲٫۸۱درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ :۱۴۰۰
) ۴۷,۵۸۰,۱۰۸ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﺑﻬﻤﻦ :۱۴۰۰
) ۲,۹۰۶,۲۹۱ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل:
 ۶٫۱۱درﺻﺪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ:
 ۱۲۹٫۷۹درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ:
 ۱۴۶٫۳۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

۱۹
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ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ارﻓﻊ

- ۱۳۹۹

۱۴ ,۰۸۴,۳۴۷

۱۱ ,۲۵۸,۶۷۸

۱۱ ,۲۲۳,۱۱۱
۱۰ ,۶۲۷,۸۰۶
۹,۹۱۶ ,۷۷۹

۱۴۰۰

۸,۳۹۸,۵۴۰

۹۹

۷,۷۷۳,۶۷۰
۷,۱۵۰ ,۲۸۷
۶,۱۵۰ ,۲۸۲

۶,۳۲۱,۲۷۱

۶,۰۸۹,۵۲۴
۵,۵۵۶,۵۰۹

۵,۵۱۶ ,۹۸۸
۴,۹۱۵ ,۷۷۷

۵,۰۵۰ ,۱۴۳

۴,۹۶۱ ,۱۵۵

۴,۹۴۹,۸۱۶

۴,۹۷۷,۱۰۸
۴,۲۴۴,۳۳۵
۳,۶۲۰ ,۶۴۸

۳,۳۴۹,۰۶۲

۳,۴۰۰ ,۳۲۶

۱ ,۲۲۶,۴۲۷

ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺷﺮﮐﺖ آﻫﻦ و ﻓﻮﻻد ارﻓﻊ | ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(:
 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮاﺑﻮرس

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ:
 ۱۲۲٫۲۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل:
 ۵۱٫۳۶درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ :۱۴۰۰
) ۸۱,۵۶۳,۶۱۷ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﺑﻬﻤﻦ :۱۴۰۰
) ۱۱,۲۲۳,۱۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل:
 ۱۳٫۷۶درﺻﺪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ:
 ۱۲۸٫۳۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ:
 ۴۰٫۷۷درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

۲۰
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۲۱
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻧﻤﺎد وﺑﻤﻠﺖ

#وﺑﻤﻠﺖ
ﻋﻠــ� اﯾﺤــﺎل ﻗﯿﻤــﺖ در ﻧﺰدﯾﮑــ� ﻣﻬــﻢ ﺗﺮﯾــﻦ ﺗــﺮاز ﻣﻘﺎوﻣﺘــ� ﻣﺤــﺪوده  ۳۶۰۰رﯾــﺎل ﻗــﺮار دارد ﮐــﻪ در ﺻــﻮرت ﺷﮑﺴــﺖ و ﺗﺜﺒﯿــﺖ ﺑــﺎﻻی اﯾــﻦ ﻣﺤــﺪوده ﺳــﻬﻢ
آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ اﻫﺪاف  ۴۳۵۰و  ۴۷۰۰رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ.
ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﮔــﺮان ﮐﻮﺗــﺎه ﻣــﺪت ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺣــﺪ زﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮاز  ۳۳۰۰رﯾﺎل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

۲۲
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻧﻤﺎد ﺛﻨﻮﺳﺎ

#ﺛﻨﻮﺳﺎ
ﺑﺮرﺳــ� روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺘ� ﺳــﻬﻢ ﻧﺸــﺎن ﻣ�دﻫﺪ ﭘﺲ از ﺷــﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳــﻘﻒ ﻗﯿﻤﺘ� در ﻣﺤﺪوده  ۱۹،۰۰۰رﯾﺎل ﺳــﻬﻢ وارد ﻓﺎز اﺻﻼﺣ� ﭘﯿﭽﯿﺪه ای ﺗﺎ ﻣﺤﺪوده
 ۳۲۷۰رﯾﺎل ﺷــﺪه ﮐﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ آن رﯾﺰش ﺣﺪود  ۸۵درﺻﺪی ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷــﺪن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮی  ۳۲۷۰رﯾﺎل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻤﺮاه
و ﺷــﺎﻫﺪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﺴــﺒﺖ ﻣﻌﺎﻣﻼت و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ اﻫﺪاف  ۴۱۰۰و  ۴۸۰۰رﯾﺎل ﻫﺴــﺘﯿﻢ.
ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﮔــﺮان ﮐﻮﺗــﺎه ﻣــﺪت ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺣــﺪ زﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮاز  ۳۲۷۰رﯾﺎل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

۲۹

۲۳
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ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻤﺎد ﺳﯿﻤﺮغ

۲۴
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ:
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺮغ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺮﻏﺪاری در ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺪﻣﺘ� ﺑﯿﺶ از ﭼﻬﺎر دﻫﻪ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ  ۷واﺣﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی در  ۵اﺳﺘﺎن
اﺻﻔﻬﺎن،ﻗﺰوﯾﻦ،ﺧﺮاﺳــﺎن،ﮐﺮﻣﺎن و ﯾــﺰد ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾــﻦ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪه ﺗﺨــﻢ ﻣــﺮغ ﺧﻮراﮐــ� در ﮐﺸــﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ ﻣــ� ﻧﻤﺎﯾــﺪ .ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﯿﻤﺮغ
ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾــﯽ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑﯿــﺶ از ﭼﻬــﻞ و ﭘﻨــﺞ ﻫــﺰار ﺗــﻦ ﺗﺨــﻢ ﻣــﺮغ ﺧﻮراﮐــ�  ۲۳ ،ﻣﯿﻠﯿــﻮن ﻗﻄﻌــﻪ ﺟﻮﺟــﻪ ﯾﮑــﺮوزه ﮔﻮﺷــﺘ� و  ۴ﻣﯿﻠﯿــﻮن
ﻗﻄﻌــﻪ ﺟﻮﺟــﻪ ﯾﮑــﺮوزه ﺗﺨﻤﮕــﺬار و ﭘــﺮورش  ۱۶۴۰۰۰۰ﻗﻄﻌــﻪ ﭘﻮﻟــﺖ ﺗﺨﻤﮕــﺬار را داراﺳــﺖ .ﻋــﻼوه ﺑــﺮ آن  ،ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺎ ﻣﺠﻬﺰ ﺑــﻮدن ﺑﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﻬﯿﻪ و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﺧﻮراک دام و ﻃﯿﻮر ﺳﻬﻤ� ﺑﺰرگ در ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺎﻣﯿﻦ دان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮر را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.
ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﯿﻤﺮغ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﻧﺒــﻮه ﺗﺨــﻢ ﻣــﺮغ ﺧﻮراﮐــ�
 ،ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬــﺎی ﮔﺴــﺘﺮده ای ﻧﯿــﺰ در زﻣﯿﻨــﻪ ﮐﺸــﺎورزی و
ﺑﺎﻏﺒﺎﻧــ� دارد ﮐــﻪ از آن ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﯿﺘــﻮان ﺑــﻪ  ۲۲۰ﻫﮑﺘــﺎر
ﺑﺎﻏﻬــﺎی ﭘﺴــﺘﻪ اﺷــﺎره ﻧﻤــﻮد .ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﯿﻤﺮغ ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾــﻦ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪه ﺗﺨــﻢ ﻣــﺮغ ﺧﻮراﮐــ� در ﮐﺸــﻮر ﺑــﻪ
دﻟﯿــﻞ ﻫﻤﺠــﻮاری ﺳــﺎﻟﻨﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺑــﺎ ﺑﺨﺸــﻬﺎی ﺑﺴــﺘﻪ
ﺑﻨــﺪی ﺑــﺪون ﻧﯿــﺎز ﺑــﻪ ﺟﻤــﻊ آوری ﺗﺨــﻢ ﻣــﺮغ از ﻓﻮاﺻــﻞ دور
و ﻧﺰدﯾــﮏ و ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺗﻌــﺪد و ﮔﺴــﺘﺮدﮔ� ﻣــﺰارع ﺗﻮﻟﯿــﺪی
در ﻧﻘــﺎط ﻣﺨﺘﻠــﻒ ﮐﺸــﻮر ﺑــﺎ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﺗﻮزﯾــﻊ روزاﻧــﻪ ﺗﺨــﻢ
ﻣــﺮغ ﺗﻮاﻧﺴــﺘﻪ اﺳــﺖ ﺗــﺎزه ﺗﺮﯾــﻦ ﺗﺨــﻢ ﻣــﺮغ ﺧﻮراﮐــ� را ﺑــﺎ
ﺑﻬﺘﺮﯾــﻦ ﮐﯿﻔﯿــﺖ و ﻃﻌــﻢ ﺑــﻪ دﺳــﺖ ﻣﺼــﺮف ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن
ﺑﺮﺳــﺎﻧﺪ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﯾﮑــ� از وﯾﮋﮔــ� ﻫــﺎی ﻏﯿــﺮ ﻗﺎﺑــﻞ رﻗﺎﺑــﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﺳﯿﻤﺮغ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯿﮕﺮدد.
در ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑــﺎ  ۱۶۱۹ﻧﯿــﺮوی اﻧﺴــﺎﻧ� و
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ  ۱۳۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾــﻦ ﻣﺮﻏــﺪاری در
ارﺗﺒــﺎط ﺑــﺎ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺗﺨــﻢ ﻣــﺮغ ﺧﻮراﮐــ� اﯾــﺮان ﺑــﻮده و ﺟﺰﺋــ�
از واﺣﺪﻫــﺎی ﺗﺠــﺎری ﻓﺮﻋــ� ﺷــﺮﮐﺖ ﭘﺸــﺘﯿﺒﺎﻧ� ﻣﻬــﺮ  ۷۸ﺑــﻪ
ﺷــﻤﺎر ﻣــ� رود .ﮔــﺮوه ﺳــﯿﻤﺮغ ﺷــﺎﻣﻞ ﺷــﺮﮐﺖ اﺻﻠــ� و
واﺣﺪﻫــﺎی ﺗﺎﺑﻌــﻪ و ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﺮﻋــ� ﻣﻘــﻮا ﺳــﺎزی ﺷــﺮق
،ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﮐﺸــﺖ ذرت و ﻣﻬﺮﮔﺴــﺘﺮان ﺳــﯿﻤﺮغ زﯾــﺎران
اﺳﺖ.
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ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران:

۷۸

۲۶

۵۲۳.۵۵۴

۴۰/۲۷۰

۱۵۶.۳۵۰

۱۲/۰۲۰

۷۷.۵۰۵

۵/۹۶۰

۷۱.۰۸۰

۵/۴۶۰

۲۲.۷۸۸

۱/۷۵۰
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ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش:

ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺷــﺮﮐﺖ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﮐﺸــﺎورزی ،ﺗﺨــﻢ ﻣــﺮغ  ،ﮐــﻮد ﻣﺮﻏــ�  ،ﺟﻮﺟــﻪ ﯾﮑــﺮوزه ﮔﻮﺷــﺘ� وﺟﻮﺟــﻪ ﯾﮑــﺮوزه ﺗﺨﻤﮕــﺬار ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ .ﻋﻤــﺪه ﻓــﺮوش ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﺨــﻢ
ﻣــﺮغ ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﺑﯿــﻦ  ۸۰ﺗــﺎ  ۸۵درﺻــﺪ از ﮐﻞ ﻣﺒﻠــﻎ ﻓــﺮوش ﺷــﺮﮐﺖ را در ﺑــﺮ ﻣــ� ﮔﯿــﺮد .ﻧــﺮخ ﻓــﺮوش ﻣﺤﺼــﻮﻻت اﺻﻠــ� ﯾﻌﻨــ� ﺗﺨــﻢ ﻣــﺮغ و ﺟﻮﺟــﻪ ﯾﮑــﺮوزه
و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺳﺘﻌﻼم درﯾﺎﻓﺘ� از ﺑﺎزار و ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮوش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣ� ﺷﻮد.
در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺮوش ﻓﺼﻠ� ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ:

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

 -ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه:

ﺣــﺪود  ۷۰درﺻــﺪ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﺗﻮﻟﯿــﺪ را ﻣــﻮاد اوﻟﯿــﻪ ﻣﺼﺮﻓــ� ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣــ� دﻫــﺪ ﮐــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣــﻮاد اوﻟﯿــﻪ ﻣﺼﺮﻓــ� دان ﻣــﺮغ ،ﻏــﻼت ﻣﺼﺮﻓــ� )ذرت،ﮐﻨﺠﺎﻟــﻪ ﺳــﻮﯾﺎ،ﮔﻨﺪم ،ﺟــﻮ و ،(...
وﯾﺘﺎﻣﯿــﻦ ﻫــﺎ  ،دارو ﻫــﺎ ،واﮐﺴــﻦ ﻫــﺎ و ﻣــﻮاد اﻓﺰودﻧــ� ،اﻧــﻮاع ﺟﻮﺟــﻪ ﯾﮑــﺮوزه و ﭘﻮﻟــﺖ ﺗﺨــﻢ ﮔــﺬار ﻣــ� ﺑﺎﺷــﻨﺪ ﮐــﻪ ﻣﺸــﻤﻮل ارز ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧــ� ﻣــ� ﺷــﻮﻧﺪ اﻣــﺎ ﺑﺎﯾــﺪ اﯾــﻦ ﻧﮑﺘــﻪ
را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺣﺬف ارز  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧ� ﺑﺮای ﺳﺎل  ۱۴۰۱ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﺼﻠ� ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.

۱۴۰۰/۰۹/۳۰

 -ارﻗﺎم ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ : ۱۴۰۰/۰۹/۳۰

۱۵۰.۰۰۰

۲۰۰.۰۰۰

۲۵۰.۰۰۰

۳۰۰.۰۰۰

۳۵۰.۰۰۰

٪۳۵

۳۲۵۰

۴۳۳۴

۵۴۱۸

۶۵۰۱

۷۵۸۵

٪۴۰

۳۷۱۵

۴۹۵۳

۶۱۹۲

۷۴۳۰

۸۶۶۹

٪۴۵

۴۱۷۹

۵۵۷۳

۶۹۶۶

۸۳۵۹

۹۷۵۲

٪۵۰

۴۶۴۴

۶۱۹۲

۷۷۴۰

۹۲۸۸

۱۰۸۳۶

 ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ در ﺟﺪول ﻓﻮق ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﯾﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ. -ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ در ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻘﻂ ﻧﺮخ ﻓﺮوش ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ� ﺷﺪه و ﻧﺮخ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﺴﺒﺘ� از ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠ� ﻓﺮض ﮐﺮده اﯾﻢ.

۲۹

