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ﺳﺎز ﻧﺎﮐﻮک ﻗﺎﻧﻮن

ﻗﺴﻤﺖ اول :ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﻬﯿﻤ�

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ

در ﻗﺴــﻤﺖ اول اﯾــﻦ ﻧﻮﺷــﺘﺎر ﺑﺮﺧــ� از ﻣﺼﺎدﯾــﻖ ﺗﻔﺴــﯿﺮ ﺑــﺮدار ﻗﺎﻧــﻮن
ﺗﺠــﺎرت و ﻫــﻢ ﭼﻨﯿــﻦ ﻣــﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﮐــﻪ ﻣــ� ﺗﻮاﻧــﺪ در راﺳــﺘﺎی ﺗﺤﮑﯿﻢ
ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ ﺷــﺮﮐﺘ� ﺑــﻪ ﻓﻌــﺎﻻن ﺑــﺎزار ﮐﻤــﮏ ﻧﻤﺎﯾــﺪ ،اﺷــﺎره ﺷــﺪه
اﺳﺖ.
ﻫــﺮ ﭼﻨــﺪ ﮐــﻪ ﺗﺸــﻮﯾﻖ ﻧﺎﺑﻪ ﻫﻨــﮕﺎم و ﺗــﻮام ﺑــﺎ ﺳﯿﺎﺳــﺖ زدﮔــ�
ﻣﺴــﺌﻮﻻن اﻗﺘﺼــﺎدی ﺗﺎﺛﯿــﺮ ﺑــﻪ ﺳــﺰاﯾﯽ در ﺑــﺮوز ﻣﺸــﮑﻼت اﺧﯿــﺮ ﺑــﺎزار
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ اﻣــﺎ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﻧﺒﺎﯾــﺪ ﭘﻮﺷﺸــ� ﺑــﺮای
ﺿﻌــﻒ ﺳــﻮاد "ﻣﺎﻟــ� و ﺣﻘﻮﻗــ�" ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﺷــﻮد .ﭼــﺮا ﮐــﻪ اﮔــﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﯿــﻢ ﻓﻘــﻂ ﺳﯿﺎﺳــﺖﮔﺬار را ﻣﻘﺼــﺮ اﺻﻠــ� اﯾــﻦ ﺟﺮﯾــﺎن ﺑﺪاﻧﯿــﻢ
ﻗﻄﻌــﺎ ﯾﮑــ� از ﺣﻠﻘﻪﻫــﺎی ﻣﻔﻘــﻮده ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﮐﻤــﺎﮐﺎن ﻣﺠﻬــﻮل
ﻣ�ﻣﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﮐﻼف ﺳﺮدرﮔﻢ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮ ﻣ�ﺷﻮد.
ﺑــﯽ ﺗﺮدﯾــﺪ اﻓﺰاﯾــﺶ ﺳــﻮاد ﻣﺎﻟــ� و ﺣﻘﻮﻗــ� ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﮔﺎم ﻣﻮﺛﺮی در
ﺟﻬــﺖ اﻓﺰاﯾــﺶ ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ و ﮐﺎراﯾــﯽ ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮐﺎﻫــﺶ ﺗﻀــﺎد
ﻣﻨﺎﻓﻊ در ﻣﯿﺎن ﻣﺪﯾﺮان ،ﻧﺎﺷــﺮان ،ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ
اﻓﺰاﯾــﺶ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﯽ ﻧﺎﺷــﺮان ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد ﮐــﻪ اﯾــﻦ اﻣــﺮ ﻣﺴــﺘﻠﺰم
ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ ﻗﺎﻧــﻮن و ﺿﻤﺎﻧــﺖ اﺟﺮاﯾــﯽ آن در ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮐﺸــﻮر ﻣ�ﺑﺎﺷــﺪ .اﮔــﺮ ﭼــﻪ اﺻــﻼح ﻗﺎﻧــﻮن ﺑــﺎزار اوراق ﺑﻬــﺎدار ﯾــﮏ اﻣــﺮ
ﺿﺮورﯾﺴــﺖ اﻣــﺎ ﻓﺮاﻣــﻮش ﻧﮑﻨﯿــﻢ ،آﻧﭽــﻪ ﮐــﻪ اﻣــﺮوزه ﺷــﺎﻫﺪ آن
ﻫﺴــﺘﯿﻢ آﺷــﻔﺘﮕ� در رواﺑــﻂ ﻣﯿــﺎن ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﺷــﺮﮐﺖ ،ﻣﺪﯾــﺮان
ﺷــﺮﮐﺖ و ﺑﺎزرﺳــﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ ﻣ�ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ
ﻋــﺪم آﮔﺎﻫــ� ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺣــﻖ ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﺧــﻮد )ﻣﻨــﺪرج در
ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺠــﺎرت( ﻣﻨﺠــﺮ ﺷــﺪه ﺗــﺎ ﺑﺠــﺎی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪﮔﺮی ﻗﺎﻧﻮﻧــ� در ﻣﺠﺎﻣﻊ،

۴

ﮐﺎﻧــﻮن ﮐﺎرﮔــﺰاران در ﻃــ� ﻣــﺎه ﻫــﺎی اﺧﯿــﺮ اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﺟﻠﺴــﺎت ﻣﻨﻈﻤــ� در ﺧﺼــﻮص اﺻــﻼح دو ﻗﺎﻧــﻮن ﻣﻬــﻢ و اﺛــﺮ ﮔــﺬار در ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ داﺷــﺘﻪ
اﺳــﺖ .اوﻟــ� ﻗﺎﻧــﻮن ﺑــﺎزار اوراق ﺑﻬــﺎدار و دوﻣــ� ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺠــﺎرت اﺳــﺖ .ﮐﺎﻧــﻮن ﮐﺎرﮔــﺰاران ﺑــﺎ ﻫﻤــﮑﺎری ﮐﺎﻧــﻮن ﻧﻬــﺎد ﻫــﺎی ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﺑــﺎ ﺑﻬــﺮه
ﻣﻨــﺪی از ﻧﻈــﺮات ﺧﺒــﺮﮔﺎن و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــﺎن ﻓﻨــ� و ﺣﻘﻮﻗــ� ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ در ﺣــﺎل ﺟﻤــﻊ آوری ﺗﻤــﺎم ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدات و اﻧﺘﻘــﺎدات در ﺧﺼــﻮص دو ﻗﺎﻧــﻮن
ﻣﺬﮐــﻮر ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ ﻗﻄﻌــﺎ ً اﯾــﻦ اﻗــﺪام ﮐﺎﻧــﻮن ﮐﺎرﮔــﺰاران ﺑــﺎ ﻣﺤﻮرﯾــﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﺣﻘﻮﻗــ� ﮐﺎﻧــﻮن ﮐﺎرﮔــﺰاران ،ﻣﻨﺸــﺎء آﺛــﺎر ﻣﺜﺒــﺖ در آﯾﻨــﺪه ﺑــﺎزار
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸــﻮرﻣﺎن ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد .ﭼــﺮا ﮐــﻪ اﻋﺘﻘــﺎد ﺑــﺮ آن اﺳــﺖ ﻋــﺪم ﺗﻨﻘﯿــﺢ ﻗﻮاﻧﯿــﻦ ﺣﺎﮐــﻢ در ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺗﺰاﺣــﻢ ﻣــﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و ﺗﻔﺴــﯿﺮ
ﺑــﺮدار ﺑــﻮدن آﻧﻬــﺎ ،ﻣﻌﻀــﻼت و ﻣﺸــﮑﻼت زﯾــﺎدی را در ﭘــﯽ ﺧﻮاﻫــﺪ داﺷــﺖ ﮐــﻪ ﻋــﺪم رﻓــﻊ آﻧﻬــﺎ ﺑــﻪ اﺑﻬﺎﻣــﺎت ﮐﻨﻮﻧــ� اﻓــﺰوده و ﮔــﺮه ﮐــﻮری ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان
ﺗﮑﺜﺮ و ﺗﺮاﮐﻢ ﻣﻘﺮرات ﺑﻪ ﺑﺎر ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
ﺷــﺎﻫﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺧﺎص و ﺟﺪﯾﺪی از ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﺑﺎﺷــﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ
دﻧﺒــﺎل ﺟﺒــﺮان ﺧﺴــﺎرت و زﯾــﺎن ﻧﺎﺷــ� از ﮐﺎﻫــﺶ ﻗﯿﻤــﺖ ﺳــﻬﺎم ﺧــﻮد
ﻣ�ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻬــ� اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻋﻤﻠﮑــﺮد ﻣﺪﯾــﺮان ﯾــﺎ ﺑــﻪ ﻋﺒﺎرﺗــ� ادﻋــﺎی
آﻧﻬــﺎ در ﺻﻮرتﻫــﺎی ﻣﺎﻟــ� ﻣﺴــﺘﺘﺮ اﺳــﺖ و ﺑــﺎزرس و ﺣﺴــﺎﺑﺮس
ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﺑــﺎ اﻇﻬــﺎر ﻧﻈــﺮ ﺧــﻮد ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ادﻋــﺎی ﻣﺪﯾــﺮان ،وﻇﯿﻔــﻪ اﻋﺘﺒــﺎر
ﺑﺨﺸــ� ﺑــﻪ ﺻﻮرتﻫــﺎی ﻣﺎﻟــ� ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ را دارد .اﻣــﺎ ﻋــﺪم آﮔﺎﻫــ�
ﺳــﻬﺎﻣﺪاران و ﺿﻌــﻒ ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺠــﺎرت ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ ﺗﻔﺴــﯿﺮﺑﺮدار ﺑــﻮدن و
ﻋــﺪم ﺿﻤﺎﻧــﺖ اﺟﺮاﯾــﯽ ﮐﺎﻓــ� ﻣﻨﺠــﺮ ﺷــﺪه ﺗــﺎ ﻧﻈــﺎم ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﯽ و
ﻣﺴــﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾــﺮی و رواﺑــﻂ ﻓــ� ﻣــﺎ ﺑﯿــﻦ ذﯾﻨﻔﻌــﺎن دﭼــﺎر ﺧﻠــﻞ ﺷــﻮد و
اﺳــﺘﻘﺮار ﻧﻈــﺎم راﻫﺒــﺮی ﺷــﺮﮐﺘ� ﯾــﺎ ﻫﻤــﺎن ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ ﺷــﺮﮐﺘ� ﺗﻨﻬــﺎ
ﺟﻠﻮه ﻇﺎﻫﺮی و ﺷــﮑﻠ� داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺘﻌﺪد در ﮐﺎﻧﻮن ﮐﺎرﮔﺰاران در ﺧﺼﻮص اﺻﻼﺣﯿﻪ
ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺠــﺎرت ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣ�رﺳــﺪ ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﻣــﻮارد ﻣــﻮرد ﺑﺤــﺚ از ﻗﺒﯿﻞ
ﻧﺤــﻮه اﻧﺘﺨــﺎب ﻣﺪﯾــﺮ و ﺗﺸــﺮﯾﻔﺎت ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻣﺠﺎﻣــﻊ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣــﻮاد
 ۱۶۷اﻟ�  ۱۶۹ﮐﻪ اﺷــﺎره ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع اﻓﺰاﯾﺶ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ دارد
)ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻮﺑــﻪ ﺧــﻮد دارای اﻫﻤﯿــﺖ زﯾــﺎدی اﺳــﺖ( ﻻزم اﺳــﺖ ﺑﺮﺧــ� از
ﻣــﻮاد ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺠــﺎرت ،اﺻــﻼح و ﯾــﺎ ﺿﻤﺎﻧــﺖ اﺟﺮاﯾــﯽ آﻧﻬــﺎ ﺑــﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ
ﺗﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﻮد .در اداﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺜﺎل را ذﮐﺮ ﻣ� ﮐﻨﯿﻢ:
اﻟــﻒ( در ﻣــﺎده  ۱۵۱ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺠــﺎرت اﺷــﺎره ﺑــﻪ "ﮐﺸــﻒ ﺗﺨﻠــﻒ ﯾــﺎ
ﺗﻘﺼﯿــﺮ ﺗﻮﺳــﻂ ﺑــﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧــ� و ارﺟــﺎع آن ﺑــﻪ ﻣﺮﺟــﻊ ﻗﻀﺎﯾــﯽ
ﺻﻼﺣﯿــﺖ دار" دارد :ﻗﺎﻋﺪﺗــﺎ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺷــﺎﻣﻞ ﺳــﻄﺢ اﻫﻤﯿــﺖ

ﻧﻤ�ﺷــﻮد و ﻫﺮﮔﻮﻧــﻪ ﺗﺨﻠﻔــ� را در ﺑــﺮ ﻣ�ﮔﯿــﺮد .ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣﺜــﺎل ﻋــﺪم
رﻋﺎﯾــﺖ ﺗﺸــﺮﯾﻔﺎت ﻣــﺎده  ۱۴۱ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺠــﺎرت و ﻋــﺪم ﺑﺮﮔــﺰاری ﻣﺠﻤــﻊ
ﻋﻤﻮﻣــ� ﻓﻮقاﻟﻌــﺎده ﯾــﮏ ﻧــﻮع ﺗﺨﻠــﻒ اﺳــﺖ .و ﯾــﺎ ﻓــﺮوش
ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺷــﺮﮐﺖ ﺑــﻪ ﻗﯿﻤﺘــ� ﭘﺎﯾﯿﻦﺗــﺮ از ﻗﯿﻤﺖﻫــﺎی ﺻﺎدراﺗــ� و
ﯾــﺎ ﻗﯿﻤــﺖ ﺑــﺎزار ﻧــﻮع دﯾﮕــﺮی از ﺗﺨﻠــﻒ اﺳــﺖ .در دو ﻣــﻮرد ﺑــﺎﻻ اوﻟــ�
ﺗﺨﻄــ� از ﻗﺎﻧــﻮن اﺳــﺖ .آﯾــﺎ اﯾــﻦ ﺗﺨﻄــ� از ﻗﺎﻧــﻮن و ﻣــﻮارد ﻣﺸــﺎﺑﻪ آن
ﺟــﺮم ﺗﻠﻘــ� ﻣ�ﺷــﻮد؟ ﻣﻨﻈــﻮر از دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿــﺖدار ﮐــﺪام دادﮔﺎه
اﺳــﺖ؟ آﯾــﺎ ﺗــﺎ ﺑــﻪ ﺣــﺎل ﺑــﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﻣــﻮاردی از ﻗﺒﯿــﻞ ارزان
ﻓﺮوﺷــ� و ﻋــﺪم رﻋﺎﯾــﺖ ﺻﺮﻓــﻪ و ﺻــﻼح ﺳــﻬﺎﻣﺪاران را ﺑــﻪ ﻣﺠﻤــﻊ
ﻋﻤﻮﻣ� ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﺳﺖ؟
ب( در اداﻣــﻪ ﺑﻨــﺪ ﻓــﻮق اﻟﺬﮐــﺮ ﺿﻤﺎﻧــﺖ اﺟــﺮای ﻣــﺎده  ۲۶۷ﻗﺎﻧــﻮن
ﺗﺠــﺎرت ﺑــﻪ ﭼــﻪ ﺻــﻮرت اﺳــﺖ؟ و اﺳﺎﺳــﺎ ﭼــﻪ ﻣﺮﺟﻌــ� وﻇﯿﻔــﻪ
رﺳﯿﺪﮔ� ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎده  ۲۶۷را دارد؟
ج( ﯾﮑــ� از ﻣــﻮارد ﺑﺴــﯿﺎر ﻣﻬــﻢ در ﺷــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠــ� ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ،
ﻣﺎده  ۱۴۱و ﻣﺎده  ۲۶۵ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ در ﻣﺎده ۲۶۵
ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺠــﺎرت ﺻﺮاﺣﺘــﺎ ﻋﻨــﻮان ﻣ�ﮐﻨــﺪ ﮐــﻪ ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ ﻫﯿــﺄت
ﻣﺪﯾﺮه ﺷﺮﮐﺘ� ﮐﻪ ﻣﺸﻤﻮل ﻣﺎده  ۱۴۱ﺷﺪه اﺳﺖ اﮔﺮ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف
ﻣــﺪت  ۲ﻣــﺎه ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤﻮﻣــ� ﻓﻮقاﻟﻌــﺎده را دﻋــﻮت ﻧﻨﻤﺎﯾــﺪ ﺑــﻪ
ﻣﺠــﺎزات ﺣﺒــﺲ و ﺟــﺰای ﻧﻘــﺪی ﻣﺤﮑــﻮم ﻣ�ﺷــﻮد ،اﻣــﺎ در ﻋﻤــﻞ
ﻣﺸــﺎﻫﺪه ﻣ�ﮔــﺮدد ﮐــﻪ اﺟــﺮای اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﻣﻬــﻢ ﻣﻄﺎﺑــﻖ ﻗﺎﻧــﻮن

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠ� | ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۱۸اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۴۰۰

ﻧﺒــﻮده و ﺑﺴــﯿﺎری از ﻧﺎﺷــﺮان ﺑﻮرﺳــ� ﺑــﺪون ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣــﺎده ﻣﺬﮐــﻮر
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ دﻋــﻮت از ﻣﺠﻤــﻊ ،ﺗﻌﻠــﻞ ﻣ�ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ .آﯾــﺎ ﺑﻨــﺪ ﭘﺎﯾﺎﻧــ�
ﻣــﺎده  ۱۴۱ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺠــﺎرت ﮐــﻪ اﺷــﺎره ﻣ�ﻧﻤﺎﯾــﺪ ﻫــﺮ ذﯾﻨﻔﻌــ�
ﻣ�ﺗﻮاﻧــﺪ در ﺻــﻮرت ﻋــﺪم رﻋﺎﯾــﺖ ﻣــﺎده  ۱۴۱اﻧﺤــﻼل ﺷــﺮﮐﺖ را
درﺧﻮاﺳــﺖ ﮐﻨــﺪ ﺿﻤﺎﻧــﺖ اﺟــﺮا دارد؟ ﻣﻨﻈــﻮر از ﻫــﺮ ذﯾﻨﻔــﻊ
درﺻــﺪ ﺧﺎﺻــ� از ﺳــﻬﺎﻣﺪاران اﺳــﺖ؟ ﯾــﺎ ﺑــﺎ  ۱۰۰۰ﺑﺮﮔــﻪ ﺳــﻬﺎم ﻣــ�
ﺗﻮاﻧﻨــﺪ از دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿــﺖ دار درﺧﻮاﺳــﺖ اﻧﺤــﻼل ﻧﻤﺎﯾــﺪ؟
ﻣﻨﻈﻮر از دادﮔﺎه ﺻﻼﺣﯿﺖدار در اﯾﻦ ﻣﺎده ﭼﯿﺴــﺖ؟

و( در ﺟــﺎی ﺟــﺎی ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺠــﺎرت ﺑﺤــﺚ ﻫــﺮ ذﯾﻨﻔــﻊ و دادﮔﺎه
ﺻﻼﺣﯿــﺖ دار ﯾــﺎ دادﮔﺎه ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن ﻣﻄــﺮح ﮔﺮدﯾــﺪه اﻣــﺎ ﻣﻌﻠــﻮم
ﻧﯿﺴــﺖ اﯾــﻦ ذﯾﻨﻔــﻊ ﭼــﻪ ﺷــﺨﺼ� اﺳــﺖ؟ آﯾــﺎ در ﯾــﮏ ﺗﻔﺴــﯿﺮ
ﻣﻀـــــﯿﻖ ،ﻓـــــــﻘﻂ ﺳـــــــــﻬﺎﻣﺪاران ﺷــﺮﮐﺖ ،ذﯾﻨﻔــــــﻊ ﻣﺤﺴــﻮب
ﻣ� ﺷــﻮﻧﺪ؟ و ﯾــﺎ در ﯾــﮏ ﺑﺮداﺷــﺖ ﻣﻮﺳــﻊ ،ﻋــﻼوه ﺑــﺮ ﺳــﻬﺎﻣﺪاران،
ذﯾﻨﻔــــــﻌﺎن ﺷـــــــــﺎﻣﻞ ﻣﺪﯾــﺮان ،ﮐﺎرﮐـــــــــﻨﺎن ،ﻣﺸــــــﺘﺮﯾﺎن ،ﺗﺎﻣﯿــﻦ
ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﮐــــــــــﺎﻻ ،ﺗﺎﻣﯿـــــﻦ ﮐﻨﻨــﺪﮔﺎن ﻣــــﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟـــــــﯽ ،دوﻟــﺖ و...
ﻫﻢ ﻣ� ﺷــــــﻮﻧﺪ؟

ﻣــﻮارد ﻣﺬﮐــﻮر ﺗﻨﻬــﺎ ﺧﻼﺻــﻪای از ﮐﺎرﮐــﺮد
ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺠــﺎرت ﻓﻌﻠــ� اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﺻــﻮرت
اﺻــﻼح ﻣ�ﺗﻮاﻧــﺪ ﮔﺎم ﻣﻮﺛــﺮی در ﺟﻬــﺖ
اﺳـــــــــــﺘﻘﺮار ﺑﻬﯿـــــــــــﻨﻪ ﻧﻈــﺎم ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ
ﺷــﺮﮐﺘ� و اﺻــﻼح ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﯽ
ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳــﻬﺎﻣ� ﻋــﺎم ﺑــﻪ وﯾــﮋه
ﻧﺎﺷـــــــــﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــــــﻪ ﺷــﺪه ﻧــﺰد
ِ
ﺑﻮرسﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

د( در ﻣﺎده  ۹۵ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ،دارﻧﺪﮔﺎن ﺣﺪاﻗﻞ  ٪۲۰از ﺳﻬﺎﻣﺪاران
ﺷــﺮﮐﺖ ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ دﻋــﻮت از ﻣﺠﻤــﻊ اﻗــﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨــﺪ .اﯾــﻦ
 ٪۲۰ﺑــﺮای ﺗﻤــﺎم ﻣﺠﺎﻣــﻊ در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ .ﺑﻬﺘــﺮ اﺳــﺖ در
ﻻﯾﺤــﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎدی ﺟﺪﯾــﺪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺗﻔــﺎوت در ﺻﻼﺣﯿــﺖ ﻫــﺮ ﯾــﮏ
از ﻣﺠﺎﻣــﻊ )ﻋــﺎدی و ﻓــﻮق اﻟﻌــﺎده( درﺻــﺪ ﻣﺬﮐــﻮر ﻣﺘﻔــﺎوت ﺑﺎﺷــﺪ ﺑــﻪ
ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻋﺎدی  ٪۱۰و ﻣﺠﺎﻣﻊ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده  ٪۳۰در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺷــﻮد .ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد  ٪۱۰از اﯾــﻦ ﺟﻬــﺖ اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ورود
ﮔﺴــﺘﺮده ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﺧــﺮد ﺑــﻪ ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﮑــ� از ﻣــﻮاردی ﮐــﻪ
ﻣ�ﺗﻮاﻧــﺪ ﭘﺎﺳــﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﺪﯾــﺮان ﻧﺎﺷــﺮان ﺑﻮرﺳــ� را ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﺑﺨﺸــﺪ
اﻫﻤﯿــﺖ دادن ﺑــﻪ ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﺧــﺮد در ﺗﺼﻤﯿﻤــﺎت ﻣﺠﺎﻣــﻊ ﻋــﺎدی
ﻣ�ﺑﺎﺷــﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻣ�ﺷــﻮد اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﺗﺤــﺖ ﺗﺒﺼــﺮه و
ذﯾﻞ ﻣﺎده  ۹۵ﻓﻌﻠ� اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد.

ز( در ﻣــﺎده  ۱۲۴ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺠــﺎرت ﻧﺤــﻮه اﻧﺘﺨــﺎب ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣــﻞ
ﻣﺸــﺨﺺ ﺷــﺪه اﺳــﺖ و ﺗﺎﮐﯿــﺪ ﺷــﺪه ﮐــﻪ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣــﻞ ﺷــﺮﮐﺖ
ﻧﻤ� ﺗﻮاﻧــﺪ ﻫﻤﺰﻣــﺎن رﺋﯿــﺲ ﻫﯿــﺎت ﻣﺪﯾــﺮه ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷــﺪ ﻣﮕــﺮ
ﺑــﺎ ﺗﺼﻮﯾــﺐ ﺳــﻪ ﭼﻬــﺎرم آرا ﺣﺎﺿــﺮ در ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤﻮﻣــ� .ﺣــﺎل
ﺳــﻮال ﻣﻄــﺮح ﻣــ� ﺷــﻮد در ﺻــﻮرت ﻋــﺪم رﻋﺎﯾــﺖ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع
و ﺑــﺎ ﻓــﺮض اﻇﻬﺎرﻧﻈــﺮ ﺑــﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧــ� در اﯾــﻦ ﺧﺼــﻮص ﭼﻨﺎﻧﭽــﻪ
اﮐﺜﺮﯾــﺖ اﻋﻀــﺎء ﻫﯿــﺎت ﻣﺪﯾــﺮه ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﻪ ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣــﻞ
ﻧﺒﺎﺷــﻨﺪ ،ﺳــﻬﺎﻣﺪاران اﻗﻠﯿــﺖ ﮐــﻪ در ﻣﺠﻤــﻊ ﻋــﺎدی ﺟــﺰو آن
دﺳــﺘﻪ از ﺳــﻪ ﭼﻬــﺎرم آرا ﻧﺒﻮده اﻧــﺪ و رای ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿـــــــــــﻮع
ﻧـــــﺪاده اﻧﺪ ﭼــــــﮕـــــــــــﻮﻧﻪ
ﻣ� ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺴـــــــﺒﺖ ﺑﻪ
ﻋـــــــــﺰلﻣﺪﯾــــــﺮﻋﺎﻣﻞ
اﻗــﺪام ﻧـــــﻤﺎﯾـــــﻨﺪ؟

اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۴۰۰

ه( ﯾﮑــ� از ﻣــﻮارد ﻣﻬــﻢ در ﺣــﻮزه ﻧﺎﺷــﺮان ﺑﻮرﺳــ� ﺗﻀــﺎد ﻣﻨﺎﻓــﻊ
ﻣﺪﯾــﺮان ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ و اراﺋــﻪ ﺳــﻮد ﻣﻮﻫﻮﻣــ� و ﺗﺮازﻧﺎﻣــﻪ ﺧــﻼف واﻗــﻊ
اﺳــﺖ .ﻣـــــــﻮاردی ﮐــﻪ ﻋﻤﺪﺗــﺎ ﻣﺤــﻞ ﻣــﻨﺎﻗﺸــــــــﻪ در ﻣﺠــــــــــﺎﻣﻊ
ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﻮرﺳــ� ﺑــﻮده و ﻋﻠــ�
رﻏــﻢ ﺗﺸــﺮﯾﺢ آن در ﻣــﺎده  ۲۵۸ﻗﺎﻧــﻮن
ﺗﺠــﺎرت ،ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﻋــﺪم ﺗﺒﯿﯿــﻦ ﻣﻨﺎﺳــﺐ
ﻣﺼـــــــــﺎدﯾﻖ ﺗﻀـــــــــﺎد ﻣﻨـــــﺎﻓﻊ ،ﺗﺎﮐﻨــﻮن
دﺳــﺘﺂوردی ﺑــﺮای ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎی
ﺑﻮرﺳــ� ﻧﺪاﺷــﺘﻪ اﺳــﺖ .ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ
ﻓــﺎرغ از ﻣﺤﺪودﯾــﺖ ﻫــﺎی ﻧﺎﺷــ� از رﺳــﯿﺪﮔ�
ﺑﺎزرﺳــﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﺷــﺮﮐﺖﻫﺎ ﮐــﻪ ﺗﻤﺎﯾــﻞ و اﺑــﺰار
ﭼــــــــــــﻨﺪاﻧ� ﺑــﺮای ورود ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺣــﻮزه ﻧﺪارﻧــﺪ،
ﺗﺸــﺨﯿﺺ ﻣﺼﺎدﯾــﻖ ﺗﻀــﺎد ﻣﻨﺎﻓــﻊ ﻧﯿــﺰ ﯾﮑــ� از
ﻣﺸــﮑﻼت ﺑــﺮ ﺳــﺮ راه اﺟــﺮای اﯾــﻦ ﻣــﺎده ﻣﻬــﻢ از
ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ.

۵
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ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار
ﻃ� ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺣﻤﻠﻪ روﺳﯿﻪ ﺑﻪ اوﮐﺮاﯾﻦ،
ﺑﺎزار ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﺎ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ؛ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ رﮐﻮرد
ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ در ﺑﺎزار ﮐﺎﻣﻮدﯾﺘ�ﻫﺎ و اﻧﺮژی ﻫﺎ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ.
در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻬﯿﻪ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ در ﻣﺤﺪوده  ۱۳۰دﻻر
و ﻃﻼ در ﻣﺤﺪوده  ۲،۰۵۴دﻻر در ﺣﺎل ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل رﺷﺪ ﺑﻬﺎی ﻧﻔﺖ ،ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﺪوده  ۱۰،۲۰۰دﻻر
و روی ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ۴،۱۸۹دﻻر اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در روز ﺳﻪ
ﺷﻨﺒﻪ ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺧﺒﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ واردات ﻧﻔﺖ از روﺳﯿﻪ ،ﺑﻬﺎی
ﻧﻔﺖ ﺑﺮﻧﺖ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ  ۱۳۷دﻻر رﺳﯿﺪ .آﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن
ﻣ�دﻫﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻋﻤﺪه ارزش ﮐﻞ ﺑﻮرس ﺗﻬﺮان )در
ﺣﺪود  ۶۰درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﻌﺪﻧ� ،ﻓﻠﺰی،
ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ� و ﭘﺎﻻﯾﺸ� و دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺎﻣﻮدﯾﺘ� ﻣﺤﻮر
اﺧﺘﺼﺎص دارد ،از اﯾﻦ رو ،روﻧﺪ داد و ﺳﺘﺪ ﻫﺎی ﺑﻮرس اﯾﺮان
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ روﻧﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎم در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧ� در
ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ از رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ� ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ ﺳﻬﺎم ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫ� ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮوه ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘ� ﮐﻪ ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی
ﺑﻮرﺳ� را در ﺧﻮد ﺟﺎی داده اﺳﺖ از اﺑﺘﺪای اﺳــﻔﻨﺪ ﻣـﺎه
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﯿﺶ از  ۲۰درﺻﺪ ﺟﻬﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻓﻠﺰات و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻣﻮدﯾﺘ� ﻫﺎ ﺑﻪ رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ
ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮔﺮوه ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳ� و اﻓﺰاﯾﺶ
ﺳﻮدآوری آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣ� ﮐﻨﺪ .ﺷﺮاﯾﻄ� ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ در ﮐﻮﺗﺎه
ﻣﺪت و ﺗﺎ زﻣﺎن اداﻣﻪ درﮔﯿﺮیﻫﺎ در ﺷﺮق اروﭘﺎ ﻣ�ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺑﺮد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧ� ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .اﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮرس
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺘﻔﻊ ﻣ�ﺷﻮد .ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕ� اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻧﻔﺖ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨ�
ﻧﻔﺖ  ۷۰دﻻری در ﺑﻮدﺟﻪ  ،۱۴۰۱اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺮخ
در ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣ�ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤ� از ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ

۷

را ﭘﻮﺷﺶ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ و
ﭘﯿﺸﺒﺮد ﻃﺮحﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪای در ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻮرﺳ� ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺪاﯾﺖ ﺷﻮد ﺗﺎ از اﯾﻦ ﻣﻨﻈﺮ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺑﺘﻮاﻧﺪ روزﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮی را ﭘﯿﺶ روی ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠ� در ﺻﻮرت ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﻠ�
و رﺷﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧ� و ﯾﺎ ﺣﻔﻆ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﻮح ﮐﻨﻮﻧ�
ﻣ� ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺻﺎدرات و دﻻری ﻣﺤﻮر در آﯾﻨﺪه
ﮐﻤﮏ ﻧﻤـــــﺎﯾﺪ.
ﯾﮑ� دﯾﮕﺮ از ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ،ﺧﺒﺮ ﺣﺬف ارز
 ۴۲۰۰۰رﯾﺎﻟ� ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ
ﺻﻨﻌﺖ زراﻋﺖ ،روﻏﻦ ﺧﻮاراﮐ� و ﮔﺮوه ﻏﺬاﯾﯽ اﺛﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﻧﻤﺎد ﻫﺎی اﯾﻦ ﺻﻨﺎﯾﻊ در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری
ﮔﺮدﯾﺪ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎ ﺣﺬف دﻻر  ۴۲۰۰ﺗﻮﻣﺎﻧ� در
ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﮐﺮده و ﻋﻨﺎن آن را ﺑﻪ دوﻟﺖ ﺳﭙﺮده ﺗﺎ در
ﺻﻮرت ﺣﺬف ارز ﺗﺮﺟﯿﺤ� ﻓﺸﺎری از ﺟﺎﻧﺐ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ
ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وارد ﻧﺸﻮد ،ﺑﻮرﺳ� ﻫﺎ از ﻃﺮﻓ� از ﺣﺬف
دﻻر راﻧﺘ� ﺧﻮﺷﻨﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﺗﻼش
دوﻟﺘ�ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،ﺷﮑﻠ� دﯾﮕﺮی
از ﻗﯿﻤﺖﮔﺬاری دﺳﺘﻮری را در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺣﺎﮐﻢ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺗﻤﺎم اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ از دﻻر  ۴۲۰۰ﺧﻨﺜ� ﺷﻮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿـــﻦ در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴ� ﭘﺮﺳﭙﻮﻟﯿﺲ و
اﺳﺘﻘﻼل از روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ  ۱۵اﺳﻔﻨﺪ  ۱۴۰۰آﻏﺎز ﺷﺪه ﮐﻪ
اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮه ﻧﻮﯾﺴ� از ﻣﺤﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﺎﺷ� از ﺳﻠﺐ
ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﺳﻬﺎم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ  ۳۰روز اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﻠ� ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺻﻌﻮدی ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه؛ در ﻫﻔﺘﻪ
ﺟﺎری ﻣﯿﺰان ورود ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� در ﺣﺪود  ۲۴۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﻣ� ﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ رﻗﻢ در ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ۵۱۹
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺧﺮوج ﭘﻮل ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﯿﺪ.
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۱,۳۶۰,۰۰۰.۰۰
۱ ,۳۴۸,۳۴۸
۱ ,۳۳۶,۵۶۹

۱,۳۵۰,۰۰۰.۰۰

۱ ,۳۴۲,۹۰۶.۶۷

۱,۳۴۰,۰۰۰.۰۰
۱,۳۳۰,۰۰۰.۰۰

۱ ,۳۲۲,۵۹۸.۵۲

۱,۳۲۰,۰۰۰.۰۰
۱,۳۱۰,۰۰۰.۰۰
۱ ,۲۹۸,۷۸۲.۷۲

۱,۳۰۰,۰۰۰.۰۰
۱,۲۹۰,۰۰۰.۰۰
۱,۲۸۰,۰۰۰.۰۰

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

۱۴۰۰/۱۲/۱۷

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۱۵

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۱,۲۷۰,۰۰۰.۰۰

ﺷــﺎﺧﺺ ﺑــﻮرس در اﯾــﻦ ﻫﻔﺘــﻪ ﮐﺎر ﺧــﻮد را ﺑــﺎ  ۱,۲۹۸,۷۸۳واﺣــﺪ ﺷــﺮوع و در ﭘﺎﯾــﺎن ﻫﻔﺘــﻪ ﺑــﺎ  ۳٫۸۲درﺻــﺪ رﺷــﺪ در  ۱,۳۴۸,۳۴۸واﺣــﺪ ﮐﺎر ﺧــﻮد را ﺑــﻪ ﭘﺎﯾــﺎن ﺑــﺮد .در ﺟﺮﯾــﺎن داد و ﺳــﺘﺪ ﻫــﺎی
ﭼﻬﺎرﺷــﻨﺒﻪ  ۱۸اﺳــﻔﻨﺪ ﻣــﺎه در اﺧﺮﯾــﻦ روز ﮐﺎری ﻫﻔﺘــﻪ ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺷــﺎﺧﺺ ﺑــﻮرس ﺑــﺎ رﺷــﺪ  ۱۱,۷۷۹واﺣــﺪی ﻫﻤــﺮاه ﺑــﻮد .ﺑﯿﺸــــــــﺘﺮﯾﻦ اﺛــﺮ ﻣﺜﺒــﺖ ﺑــﺮ دﻣــﺎ ﺳــﻨﺞ ﺑــﺎزار ﺳــــــﻬﺎم در اﯾــﻦ روز ﺑــﻪ ﻧــﺎم
ﻧﻤــﺎد ﻫــﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗــ� ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی ﻣﻌﺪﻧــ� و ﺻﻨﻌــﺖ ﭼﺎدرﻣﻠــﻮ ،ﭘﺎﻻﯾــﺶ ﻧﻔــﺖ ﺗﻬــﺮان و ﭘﺎﻻﯾــﺶ ﻧﻔــﺖ اﺻﻔﻬــﺎن ﺷــﺪ و در ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی ﺧﺪﻣــﺎت اﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿــﮏ ،آﻟﻮﻣﯿﻨﯿــﻮم اﯾــﺮان و ﺗﺎﻣﯿــﻦ
ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ اﻓﺖ ﺧﻮد ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﯿﺸــﺘﺮ ﻧﻤﺎﮔﺮ ﺑﺎزار ﺳــﻬﺎم ﺷــﺪﻧﺪ.
در ﺑﺎزارﻫــﺎی ﻓﺮاﺑــﻮرس اﯾــﺮان ﻫــﻢ ﺑــﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ  ۳ﻣﯿﻠﯿــﺎرد و  ۵۷۶ﻣﯿﻠﯿــﻮن ورﻗــﻪ ﺑــﻪ ارزش  ۳ﻫــﺰار و  ۱۴۹ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن در  ۲۳۷ﻫــﺰار ﻧﻮﺑــﺖ ،ﺷــﺎﺧﺺ ﻓﺮاﺑــﻮرس  ۱۲۴واﺣــﺪ رﺷــﺪ ﮐﺮد و در ارﺗﻔﺎع
۱۸ﻫــﺰار و  ۲۷۰واﺣــﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

۸
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ورود و ﺧﺮوج ﺣﻘﯿﻘﯽ
۱۴۰۰/۱۲/۱۸

۲۷۷

۴۰۰

۲۴۱

۳۰۰
۲۰۰

۳۰

۱۲

۱۰۰
۰
-۱۰۰
-۲۰۰
-۳۰۰

۳۱۵
۱۴۰۰/۱۲/۱۸

۱۴۰۰/۱۲/۱۷

-۴۰۰
۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۱۵

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

ﺑﺎﻻﺧــﺮه ﺑــﺎزار ﻃﻌــﻢ ورود ﭘــﻮل رو ﺑﻌــﺪ از ﻣــﺪت ﻫــﺎ ﭼﺸــﯿﺪ .در ﺑــﺎزار اﯾــﻦ ﻫﻔﺘــﻪ ﺷــﺎﻫﺪ ورود  ۲۴۵ﻣﯿﻠﯿــﺎرد ﺗﻮﻣــﺎن ﭘــﻮل ﺣﻘﯿﻘــ� در ﺑــﺎزار ﺑﻮدﯾــﻢ .در روز ﭘﺎﯾﺎﻧــ� ﮐﺎری ﻫﻔﺘــﻪ ﺟﺮﯾــﺎن ﺗﻐﯿﯿــﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿــﺖ
ﺣﻘﻮﻗ� ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘ� ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ورود  ۱۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.

۹
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ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد
- ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۵,۸۲۸
۴,۴۵۲

۷,۰۰۰
۶,۰۰۰

۵,۰۸۳
۴,۱۹۱

۴,۰۹۵

۵,۰۰۰
۴,۰۰۰
۳,۰۰۰
۲,۰۰۰
۱,۰۰۰
۰

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

۱۴۰۰/۱۲/۱۷

۱۴۰۰/۱۲/۱۶

۱۴۰۰/۱۲/۱۵

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

در ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق روﻧﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد )ﺳﻬﺎم  +ﺣﻖ ﺗﻘﺪم( در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ� ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ارزش ۵۸۲۸
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ  ۴۷۳۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.

۱۰
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ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ
ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ )واﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد(

۳,۵۰۰

۳,۱۲۲

 ۱۸اﺳــﻔﻨﺪ

 ۱۷اﺳــﻔﻨﺪ

 ۱۶اﺳــﻔﻨﺪ

 ۱۵اﺳــﻔﻨﺪ

 ۱۴اﺳــﻔﻨﺪ

۳,۰۰۰

۲,۵۰۰

۱ ,۸۴۷

۱ ,۹۴۴

۱ ,۵۹۳

۱ ,۸۰۵
۱ ,۷۵۲
۱ ,۷۰۱

۲,۰۰۰

۱ ,۰۴۶
۱ ,۰۶۲

۱ ,۰۲۸

۹۸۰

۱ ,۰۰۰
۱ ,۱۲۵

۱ ,۱۹۲

۱ ,۲۶۰

۱,۵۰۰

۷۹۸
۵۴۵
۶۰۴

۵۰۰

۶۲
۸۶
۹۰
۹۱
۶۸

۱۸۳
۲۰۳
۱۶۷
۱۵۱
۲۳۸

۹۳
۱۴۴
۱۱۹
۷۱
۶۶

۴۴
۷۶
۵۹
۵۴
۶۵

۴۴
۴۱
۶۳
۵۱
۵۱

۷۸
۱۵۹
۱۳۰
۶۴
۷۹

۲۱۶
۳۱۰
۳۴۸
۳۲۰
۴۴۹

۴۶۹

۵۳۹
۶۸۹
۶۸۹
۶۰۶
۴۴۷

۷۵۵

۱,۰۰۰

۰

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺻﻠ� ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ رﺷﺪ  ۹۰درﺻﺪی ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮده اﯾﻢ .از اﯾﻦ رو در ﮔﺮوه ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن
اﺧﺒﺎری در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻓﻖ اﺣﺘﻤﺎﻟ� ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  ۱,۶۷۹ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ  ۳۵درﺻﺪی را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ  ۱۴اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه در
ﮔﺮوه ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ای ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺷﺴﺘﺎ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﻧﻤﺎد ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘ� ﺑﺎ  ۳۰۰درﺻﺪ رﺷﺪ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺳﻮد ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘ� را ﻫﺪف ﻗﺮار داده اﻧﺪ .در اداﻣﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﺎزدﻫ� ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣ� ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎزدﻫ� اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ
دﯾﮕﺮ را در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

۱۱
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ﺣــﻖ ﺗﻘــﺪم

۱۸ -

(

) - ۱۴۰۰

۵۰,۰۰۰
۴۵,۰۰۰

۰.۸

۵.۳

۲۴.۸

۲۳.۳

۱۴.۴

۲۹.۹

۵۲.۹

۱۱.۵

۲۵.۷

۳۰.۴

۳۱.۷

۳۵.۶

۲۶.۷

۴۰.۲

۲۹.۲

۹.۵

۷.۹

۲۱.۸

۴۰,۰۰۰

۰.۰

۲۰,۰۰۰.۰

۳۵,۰۰۰
۳۰,۲۰۰

۱۳,۵۴۰

۱۴,۱۹۰

۹,۸۵۰
۳,۹۲۳

۱۷۸

۱ ,۱۸۸

۹۹۹

۸۶۷

۲,۲۲۸

۳,۸۹۲

۶,۰۷۰

۸۰,۰۰۰.۰

۵۴۱

۲,۰۹۶

۲,۴۳۴

۲,۰۲۹

۴,۷۲۷

۷,۴۴۰

۸,۲۸۰

۷,۳۲۰
۳,۷۲۱

۴,۴۰۰

۶,۶۲۰

۷,۴۴۰

۴,۷۵۹

۷,۶۴۰

۵,۹۸۰

۴,۲۸۱

ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻫﺎی دارای ﺣﻖ ﺗﻘﺪم در اﺧﺮﯾﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ  ۱۸اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰۰۰رﯾﺎل ﺣﻖ ﺗﻘﺪم در ﻓﺎﺻﻠﻪ درﺻﺪی ﻣﯿﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۱۲

۵,۷۰۰

-

۶,۵۲۰

۵,۰۰۰

۹,۱۶۰

۱۰,۰۰۰

۱۱ ,۶۷۰

۱۵,۰۰۰

۶۰,۰۰۰.۰

۱۶ ,۰۵۰

۲۰,۰۰۰

۲۲,۵۷۰

۲۰,۴۳۰

۲۵,۰۰۰

۲۵,۴۰۰

۳۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰.۰

۱۰۰,۰۰۰.۰
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ﺑﺎزدﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
۱۴۰۰/۱۲/۱۸
۱۰.۳

۰.۵ ۰.۵ ۰.۴ ۰.۲
۲.۳

۱.۵

۱.۵

۰.۳ ۰.۳ ۰.۴ ۰.۴
۱.۰

۰.۲

۰.۰

۰.۶

۱.۱

۱.۲

۱.۵

۱.۵

۱.۷

۴.۰ ۳.۵ ۳.۵
۳.۲ ۳.۱ ۳.۱ ۲.۸

۴.۷

۵.۵ ۵.۵ ۵.۳

۱۱.۹

۱۴.۰
۱۲.۰
۱۰.۰
۸.۰
۶.۰
۴.۰
۲.۰
۰.۰
۲.۰
۴.۰

در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﺑﺎزدﻫ� ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﺎﯾﻊ را در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺻﻨﻌﺖ ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘ� ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫ�  ۱۱٫۹درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫ� و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﺎﺷ� و ﺳﺮاﻣﯿﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﻨﻔ� ۲٫۳
درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫ� را در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
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ورود و ﺧﺮوج و ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ
ورود و ﺧﺮوج و ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ از  ١۴ﺗﺎ  ١٨اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  - ١۴٠٠ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن
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در روﻧﺪ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪن ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻓﺰاﯾﺶ ورود ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� و ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﻧﻤﺎد ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮوج ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� در ﮔﺮوه ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﺎ
درآﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ  ۱,۰۳۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد .در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎ  ۱۲۸ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮوج ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� را داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﺮاوره ﻫﺎی ﻧﻔﺘ�
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ورود ﭘﻮل را داﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﺠﻤﻮع اﻣﯿﺪ اﺳﺖ در ﻫﻔﺘﻪ ﻫﺎی اﯾﻨﺪه ﺑﺎ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎزار روﻧﺪ ﺧﺮوج ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� از ﺻﻨﺪوق ﻫﺎی ﺑﺎ دراﻣﺪ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮔﺮوه ﻫﺎی
دﯾﮕﺮ اداﻣﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺑﺎزده ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ
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ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺎﯾﺎن روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۸اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ،۱۴۰۰ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺮخ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ  ۲۲٫۵درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .در ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق روﻧﺪ  ۲۰روز
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  YTMاﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣ� را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ� ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ

۲۱.۱۱

۲۱.۰۸

۲۱.۲
۲۱

۲۰.۸۵

۲۰.۸

۲۰.۳

۲۰.۳۳

۲۰.۲۶

۲۰.۳۱

۲۰.۳۹

۲۰.۴۵

۲۰.۴۸

۲۰.۶

۲۰.۵

۲۰.۴
۲۰.۲
۲۰

۱۴۰۰/۱۲/۱۲

۱۴۰۰/۱۲/۰۵

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

ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑ� اﻋﻼﻣ� ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ  ۱۲اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۲۰٫۳ ،۱۴۰۰درﺻﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
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ﮔﻳﺰﺪه اﺧﺒﺎر ﮐﺪال
 #وﭘﺎﺳﺎر
اﯾــﻦ ﺑﺎﻧــﮏ در راﺳــﺘﺎي رﻋﺎﯾــﺖ ﻣﻔــﺎد  ۱۶ﻗﺎﻧــﻮن رﻓــﻊ ﻣﻮاﻧــﻊ ﺗﻮﻟﻴــﺪ
رﻗﺎﺑــﺖ ﭘﺬﻳــﺮ و ارﺗﻘــﺎي ﻧﻈــﺎم ﻣﺎﻟــ� ﮐﺸــﻮر و ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﮐﺎﻫــﺶ
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔــﺬاري ﻫــﺎي ﻏﻴــﺮ ﺑﺎﻧﮑــ� ،در ﻧﻈــﺮ دارد ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ
ﻋﺮﺿــﻪ ﺳــﻬﺎم ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎي ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔــﺬاري ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻌــﺎدن و
ﻓﻠﺰات ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۳٫۵۴درﺻﺪ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۱۷٫۰۰۰رﯾﺎل ،ﻣﭙﻨﺎ
ﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان  ۵٫۵۶درﺻــﺪ و ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ ﭘﺎﯾــﻪ  ۲۶٫۰۰۰رﯾــﺎل ،ﺑﻴﻤــﻪ
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﺑﻪ ﻣﯿﺰان  ۱۹٫۹۹درﺻﺪ و ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎﯾﻪ  ۵۵٫۰۰۰رﯾﺎل،
ارزش آﻓﺮﻳﻨــﺎن ﭘﺎﺳــﺎرﮔﺎد ﺑــﻪ ﻣﯿــﺰان  ۹۷٫۹۹درﺻــﺪ اﻗــﺪام ﻧﻤﺎﻳــﺪ.
 #ﺣﺂﻓﺮﯾﻦ
اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻋﻠــﻞ اﻧﺤــﺮاف درآﻣــﺪ ﻣﺤﻘــﻖ ﺷــﺪه ﯾــﺎزده ﻣﺎﻫــﻪ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﻣﻘﺎدﯾــﺮ ﭘﯿــﺶ ﺑﯿﻨــ� را ،ﻧﺎﺷــ� از ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﺑــﺎزار
ﻓــﺮوش ﺧﺪﻣــﺎت ﻓﻨــ� ﺑــﻪ دﻟﯿــﻞ ﭘﯿــﮏ ﭘﻨﺠــﻢ ﮐﺮوﻧــﺎ ،ﺗﻮﻗــﻒ ﺑﺨــﺶ
ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟﻬــ� از ﻧــﺎوﮔﺎن رﯾﻠــ� و ﻓﻘــﺪان ﻧﻘﺪﯾﻨﮕ� ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ
ﺻــﺮف در ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﺑﻬﺒــﻮد ﻓﻨــ� ﻧــﺎوﮔﺎن اﻋــﻼم ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ.
 #ﺗﺠﻠ�
ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﺠﻠــ� ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﻣﻌــﺎدن و ﻓﻠــﺰات در ﭘﯿﻮﺳــﺖ ﺷــﻔﺎف
ﺳﺎزی ﺧﻮد اﻋﻼم داﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ دارای  ۱۶ﭘﺮوژه در ﺟﺮﯾﺎن
ﭘﯿﺸــﺮﻓﺖ و اﺟــﺮا ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ و ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻮع ﻓﻌﺎﻟﯿــﺖ
ﻫــﺎی ﺷــﺮﮐﺖ و در راﺳــﺘﺎی ﺗﮑﻤﯿــﻞ اﮐﺘﺸــﺎف و اﺳــﺘﺨﺮاج از
ﻣﻌــﺎدن ﺟﺪﯾــﺪ ،ﺗﻌــﺪادی ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی دﯾﮕــﺮ ﻧﯿــﺰ در ﺷــﺮف ﺑﺮرﺳــ�
و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــ� ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿــﻦ ﺑﺮﻧــﺪه ﻧﻬﺎﯾــﯽ ﻣﺰاﯾــﺪه ﭘــﺮوژه
اﺣﯿــﺎء ﯾﮑــ� از ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی واﺑﺴــﺘﻪ )ﺻﻨﺎﯾــﻊ آﻫــﻦ و ﻓــﻮﻻد
ﺳــﺮﻣﺪ اﺑﺮﮐــﻮه( ﻧﯿــﺰ ﺑــﻪ اﺣﺘﻤــﺎل زﯾــﺎد ﺗــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن ﺳــﺎل ﻗﻄﻌــ� و
ﭘﯿﻤﺎﻧﮑﺎر آن ﺗﻌﯿﯿﻦ و ﺑﻪ آن اﺑﻼغ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ.
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 #ﮐﮕﻞ
اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﭘﯿــﺮو اﻃﻼﻋﯿــﻪ ﻣﻨﺘﺸــﺮه در ﺳــﺎﻣﺎﻧﻪ ﮐــﺪال در ﺗﺎرﯾــﺦ
 ۱۴۰۰ /۱۱ /۱۹در ﺧﺼــﻮص ﻃــﺮح ﻫــﺎی ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑــﻪ
اﺳــﺘﺤﻀﺎر ﻣــ� رﺳــﺎﻧﺪ ﺷــــــــﺮﮐﺖ ﻓﺮﻋــ� ﮔﻬــﺮ اﻧــﺮژی ﺳــﯿﺮﺟﺎن در
ﺳــﺎل  ۹۹اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﺑﺮﮔــﺰاری ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ﺟــﺬب ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬار ﺟﻬﺖ
اﺣــﺪاث ﺑﻠــﻮک دوم و ﺳــــــــﻮم ﻧﯿــﺮوﮔﺎه ﺳــﯿﮑﻞ ﺗﺮﮐﯿﺒــﯽ ﺑــﻪ ﺗﺮﺗﯿــﺐ
ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۵۴۶و  ۵۰۹ﻣﮕﺎوات واﻗﻊ در ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻣﻮﺟﻮد ﮔﻬﺮان
ﺳــﯿﺮﺟﺎن ﻧﻤــﻮد ﮐــﻪ ﺑﺮﻧــﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ ﺑﻠــﻮک دوم ﮐﻨﺴﺮﺳــﯿﻮم
ﺷــــــــــــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ اﻧــﺮژی ﺗﺎﺑــﺎن ﻫــﻮر و ﻣﭙﻨــﺎ اﻋــﻼم و
ﭘﺲ از ﻃ� ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧ� در ﺗﺎرﯾﺦ ۱۴۰۰ /۱۲ /۰۹ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻧﻌﻘﺎد
و اﻣﻀــﺎی ﻗــﺮارداد و ﺗﻮاﻓــــــــﻘﻨﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟــﺐ اﻟﺤﺎﻗﯿــﻪ ﻗــﺮارداد ﺑــﻪ
ﺻــﻮرت  B.O.Tﮔﺮدﯾﺪ.
در ﺗﺎرﯾــﺦ  ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ﻗــﺮارداد و اﻟﺤــــــــﺎﻗﯿﻪ ﻣﺬﮐــــــــﻮر از
ﺳــﻮی ﺷــــﺮﮐــــــــﺖ ﮔﻬــــــــﺮ اﻧــﺮژی ﺑــﻪ ﺷــــــــﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ اﻧــﺮژی
ﺗﺎﺑــﺎن ﻫــــــــﻮر اﺑــــــــﻼغ ﮔﺮدﯾــﺪ .در ﺧﺼــﻮص ﺑﻠــﻮک ﺳــﻮم
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۵۰۹ﻣﮕﺎوات ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﮐﯿﺴﻮن
و اﯾﺮﺳﺎ ﺑﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﺮارداد ﺑﻪ ﺻﻮرت  B.O.Tدر
ﺗﺎرﯾــﺦ  ۱۴۰۰/۰۸ /۲۴ﻣﻨﻌﻘــﺪ و اﻣﻀــﺎ ﮔﺮدﯾــﺪ .ﺿﻤﻨــﺎ دوران
ﺳــﺎﺧﺖ و اﺣــﺪاث ﻫــﺮ دو ﻗــﺮارداد ﻓــﻮق  ۳۲ﻣــﺎه ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ
ﭘــﺲ از ﭘﺎﯾــﺎن دوره ﻓــﻮق  ۱۵۰ﻣــﺎه دوره ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮداری آﻏــﺎز
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ.
 #داﺳﻮه
ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﺗﻤــﺎم ﺑﺎزﺳــﺎزی ﺧــﻂ ﺗﻮﻟﯿــﺪ آﻣﭙــﻮل ﺳــﺎزی ،ﺧــﻂ
ﻣﺬﮐﻮر از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۱۴۰۱ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ�
ﺧﻮاﻫــﺪ رﺳــﯿﺪ و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ،ﻓــﺮوش ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻣﺘﺎﺛــﺮ از آن در
ﮔــﺰارش ﺗﻔﺴـــــــﯿﺮی ﺳــﺎل  ۱۴۰۱ﻧﯿــﺰ ﭘﯿـــــــــﺶ ﺑﯿﻨــ� و ﻟﺤــﺎظ
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳــﺖ.
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 #ﺷﭙﺪﯾﺲ
اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در ﮔــﺰارش ﺷــﻔﺎف ﺳــﺎزی ﺧــﻮد ﺑﯿــﺎن ﻧﻤــﻮد ﺑــﻪ
دﻟﯿــﻞ ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﻣﺤــﺪود اﻧﺒــﺎرش اوره و ﺗﺄﺧﯿــﺮ در ورود ﮐﺸــﺘ�
ﻫــﺎ و ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﭘﺮﻫﯿــﺰ از رﯾﺴــﮏ ﭘــﺮ ﺷــﺪن اﻧﺒﺎرﻫــﺎی ذﺧﯿــﺮه
ﻣﺤﺼــﻮل و ﺑــﻪ دﻧﺒــﺎل آن ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮی از ﺗﻮﻗــﻒ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ،ﺷــﺮﮐﺖ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﭘﯿــﺶ ﻓــﺮوش اﯾــﻦ ﻣﺤﺼــﻮل اﻗــﺪام ﻣــ� ﻧﻤﺎﯾــﺪ ،ﻟــﺬا
ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﺤﻘــﻖ اﻫــﺪاف ﺷــﺮﮐﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮی از ﻣﺸــﮑﻼت
ﻓــﻮق و روﻧــﺪ ﻧﺰوﻟــ� ﻧــﺮخ اوره ،ﻣﺤﺼــﻮل ﺧــﻮد را در ﺑﻬﻤــﻦ ﻣــﺎه
ﻓﺮوﺧﺘــﻪ اﺳــﺖ .ﮐﻞ ﻓــﺮوش ﺻﺎدراﺗــ� ﻣــﺎه ﻣﺬﮐــﻮر ۹۱٫۲۷۴
ﺗــﻦ ﺑــﻮده ﮐــﻪ ﯾــﮏ ﻣﺤﻤﻮﻟــﻪ آن ﺑــﺮای ﮐﺸــﻮر ﻧﺰدﯾــﮏ ﺑــﺮ اﺳــﺎس
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ ﺣﺪاﻗــﻞ ﻗﯿﻤــﺖ ﮔــﺰارش ﺷــﺪه در ﻧﺸــﺮﯾﻪ آرﮔــﻮس و ﺑــﻪ
ﺻﻮرت  FOBﺑﻮده و ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ
ﮔﺰارش ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت  CFRو ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ  ۴ﻫﻔﺘﻪ
ﺑﻌﺪ از ﺗﺎﯾﺦ ﺑﺎرﻧﺎﻣﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳــﺖ.
 #ﺛﻨﻮر
اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ  ۲۰درﺻــﺪ ﺳــﻬﺎم ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﺎزه و ﺑﻨــﺎی دﺷــﺖ
ﺗــﻮس را ﺑــﻪ ﺷـــــــــــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی ﺟﻬــــــــــﺎد ﺗﻌــﺎون ﺧﺮاﺳــﺎن و
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــــــــــﺬاری ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺻﻨﻌــﺖ و ﻣﻌــﺪن ﺧﺮاﺳــﺎن ﮐــﻪ
ﺷــــــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی ﻏﯿــﺮ ﺑﻮرﺳــ� ﺑــﻮده ﻣﻨﺘﻘــﻞ ﻧﻤــﻮد .ﺳــﻮد و زﯾــﺎن
واﮔﺬاری ﭘﺲ از ﮐﺴﺮ ﻣﺨﺎرج اﻧﺘﻘﺎل  ۱۳۸۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 #ﮐﯿﺴﻮن
اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻗــﺮاردادی ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  ۹۷۰۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد رﯾــﺎل ﺟﻬــﺖ
ﻋﻤﻠﯿــﺎت ﻃﺮاﺣــ� و ﻣﻬﻨﺪﺳــ� ،ﺗﺎﻣﯿــﻦ ﻣــﻮاد و ﺗﺠﻬﯿــﺰات و
ﻋﻤﻠﯿــﺎت اﺟﺮاﯾــﯽ ﺷــﺎﻣﻞ ﺳــﯿﻮﯾﻞ ،ﺳــﺎزه ،ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎﻧ� ،ﻧﺼــﺐ و
ﭘﯿــﺶ راه اﻧــﺪازی و راه اﻧــﺪازی ﺧــﻂ اﻧﺘﻘــﺎل و اﻧﺒﺎﺷــﺖ ﺑﺎﻃﻠــﻪ
ﺧﺸــﮏ ﮐﻨﺴــﺎﻧﺘﺮه ﺑــﺎ ﺷــﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾــﻊ ﻣﻌﺪﻧــ� ﻓــﻮﻻد ﺳــﻨﮕﺎن
ﺧﺮاﺳــﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

۱۹

 #وﮐﺎر
ﻣﺰاﯾــﺪه ﺳﺮاﺳــﺮی اﻣــﻼک ﻣــﺎزاد ﺑﺎﻧــﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾــﻦ ﺑﺮﮔــﺰار و
ﺗﻌــﺪاد  ۷ﻓﻘــﺮه ﻣﻠــﮏ ﺑــﻪ ﻓــﺮوش رﺳــﺎﻧﺪه ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋــﺎ ً
ﻣﺒﻠــﻎ  ۶۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد رﯾــﺎل ﺳــﻮد در دﻓﺎﺗــﺮ اﯾــﻦ ﺑﺎﻧــﮏ ﺷﻨﺎﺳــﺎﯾﯽ
ﺷــﺪه اﺳﺖ.
 #ﺗﻮﺳﻦ
ﻫﯿﺌــﺖ ﻣﺪﯾــﺮه اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در راﺳــﺘﺎی اﺳــﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨــﻪ از
داراﺋــ� ﻫــﺎی ﻏﯿــﺮ ﻣﻮﻟــﺪ و ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺗﺎﻣﯿــﻦ ﻣﺎﻟــ� ﭘــﺮوژه ﻫــﺎی
در دﺳــﺖ اﻗــﺪام و آﺗــ� و ﻧﯿــﺰ ﺗﺴــﻮﯾﻪ ﻗﺴــﻤﺘ� از ﺑﺪﻫــ� ﻫــﺎی
ﺷــﺮﮐﺖ ،ﺑــﺎ ﻓــﺮوش ﺳــﺎﺧﺘﻤﺎن ﻟﯿــﺪا واﻗــﻊ در ﺧﯿﺎﺑــﺎن ﺧﻠﯿــﻞ
زاده ﺑﺼــﻮرت ﯾﮑﺠــﺎ و ﺑــﻪ اﺳــﺘﻨﺎد ﻧﻈــﺮ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳــ� رﺳــﻤ�
دادﮔﺴــﺘﺮی ﺑــﻪ ﻗﯿﻤــﺖ  ۱۳۷۰ﻣﯿﻠﯿــﺎرد رﯾــﺎل از ﻃﺮﯾــﻖ ﻣﺰاﯾــﺪه
ﻣﻮاﻓﻘــﺖ ﻧﻤﻮد.
 #ﺷﯿﺮان
ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاری ﺻﻨﺎﯾــﻊ ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾــﺮان از ﺑﻬــﺮه
ﺑــﺮداری از اﺳــﮑﻠﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧــ� و ﺧﺪﻣــﺎت ﺑﻨــﺪری ﺑــﻪ
ﻋﻨــﻮان ﺗﻨﻬــﺎ ﭘــﻮرت ﺗﺨﺼﺼــ� ﺻــﺎدرات ﻣﺤﺼــﻮﻻت و ﻣــﻮاد
ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑــﺎ ﻇﺮﻓﯿــﺖ ذﺧﯿــﺮه ﺳــﺎزی ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻟــﻎ ﺑــﺮ ۳۳
ﻫــﺰار ﺗــﻦ در ﮐﺸــﻮر ﺧﺒــﺮ داد .ﮐــﻪ  ٪۶۵اﯾــﻦ ﻇﺮﻓﯿــﺖ در اﺧﺘﯿــﺎر
ﺷــﯿﺮان )ﺟﻬــﺖ ﺻــﺎدرات ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺧــﻮد از ﻗﺒﯿــﻞ اﻟﮑﯿــﻞ
ﺑﻨــﺰن ﺧﻄــ� ،ﻧﺮﻣــﺎل ﭘﺎراﻓﯿــﻦ و اﻟﮑﯿــﻼت ﺳــﻨﮕﯿﻦ( و  ٪۳۵در
اﺧﺘﯿــﺎر ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺸــﺘﺮﯾﺎن ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ .اﯾــﻦ اﺳــﮑﻠﻪ ﻣــ� ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ
ﻃــﻮر ﺳــﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟــﻎ ﺑــﺮ  ۳۰۰ﻫــﺰار ﺗــﻦ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و
ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را واردات و ﺻــﺎدرات ﻧﻤﺎﯾــﺪ .ﺑﻬــﺮه ﺑــﺮداری از
اﯾــﻦ اﺳــﮑﻠﻪ ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﻣﺜﺒﺘــ� در اﻓﺰاﯾــﺶ درآﻣــﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗــ� ﺷــﺮﮐﺖ
ﺑﺎزرﮔﺎﻧــ� و ﺧﺪﻣــﺎت ﺑﻨــﺪری اﯾــﺮان ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﺎﺑﻌــﻪ
ﺷﯿﺮان ﺧﻮاﻫـــــــــﺪ داﺷﺖ.
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۱۰ ,۹۱۷ ,۳۷۶

۹۹

۹,۲۴۷,۱۲۸

۱۲ ,۴۶۷,۴۱۸

۸,۹۸۹,۸۶۰
۶,۶۶۰ ,۸۰۱

۶,۰۳۴,۹۷۳

۶,۰۲۲ ,۶۳۴

۶,۱۵۶ ,۳۸۱
۳,۴۰۰ ,۷۱۰

ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ� ﺷﺎزﻧﺪ | ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(:
 ۸,۰۶۴,۰۰۰ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ:
 ۶٫۶۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل:
 ۹٫۹۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ :۱۴۰۰
) ۱۸۴,۶۶۷,۱۰۵ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﺑﻬﻤﻦ :۱۴۰۰
) ۱۸,۴۵۲,۰۶۱ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل:
 ۹٫۹۹درﺻﺪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ:
 ۳۵٫۰۳درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ:
 ۹۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

۲۰

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠ� | ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۱۸اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۴۰۰

ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ ﺷﯿﺮاز
ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮاز
اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ  - ۱۳۹۹ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل
۱۳,۵۸۰,۱۲۵

۱۳,۴۳۲,۲۴۴

۹۹

۱۴۰۰

۱۱ ,۹۴۶,۸۹۵

۱۱ ,۰۶۰ ,۲۲۹

۱۱ ,۰۰۵ ,۷۰۵

۱۰ ,۷۰۴,۰۶۳

۱۰ ,۳۲۴,۷۷۱

۹,۱۸۷ ,۳۷۴
۷,۳۱۶ ,۵۴۵

۸,۲۲۰ ,۲۶۶
۶,۸۷۳,۷۲۵

۷,۳۷۰,۸۰۶

۷,۸۶۴,۶۷۸

۷,۷۶۲,۲۲۶

۵,۵۹۸,۶۴۳

۵,۷۷۸,۴۷۰

۵,۰۸۶ ,۰۳۵

۳,۸۰۵,۶۳۴

۶,۳۷۹,۰۱۷

۵,۶۰۰ ,۲۷۵

۴,۹۰۴ ,۶۷۳
۳,۵۴۶,۴۸۹

۱ ,۹۸۹,۸۲۳

ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ� ﺷﯿﺮاز | ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(:
 ۵,۱۰۰,۰۰۰ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ:
 ۳۴٫۵۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل:
 ۱۳٫۳۵درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﻬﻤﻦ :۱۴۰۰
) ۱۰۷,۳۳۶,۴۵۸ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﺑﻬﻤﻦ :۱۴۰۰
) ۱۱,۰۶۰,۲۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل:
 ۱۰٫۰۳درﺻﺪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ:
 ۶۰٫۹۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ:
 ۶۵٫۹۴درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

۲۱

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠ� | ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۱۸اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۴۰۰

۲۲

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠ� | ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۱۸اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۴۰۰

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻧﻤﺎد ﺑﺮﮐﺖ

#ﺑﺮﮐﺖ
ﻋﻠــ� اﯾﺤــﺎل ﻗﯿﻤــﺖ در ﻧﺰدﯾﮑــ� ﺗــﺮاز ﻣﻘﺎوﻣﺘــ� ﻣﺤــﺪوده  ۱۷،۵۰۰رﯾــﺎل ﻗــﺮار دارد ﮐــﻪ در ﺻــﻮرت ﺷﮑﺴــﺖ و ﺗﺜﺒﯿــﺖ ﺑــﺎﻻی اﯾــﻦ ﻣﺤــﺪوده ﺳــﻬﻢ آﻣــﺎده
ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ اﻫﺪاف  ۱۹،۵۰۰و  ۲۲،۵۰۰رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ.
ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﮔــﺮان ﮐﻮﺗــﺎه ﻣــﺪت ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺣــﺪ زﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮاز  ۱۵،۴۰۰رﯾﺎل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.

۲۳

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠ� | ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۱۸اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۴۰۰

ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻧﻤﺎد ﻓﻠﻮﻟﻪ

#ﻓﻠﻮﻟﻪ
ﺑﺮرﺳــ� روﻧــﺪ ﻗﯿﻤﺘــ� ﺳــﻬﻢ ﻧﺸــﺎن ﻣ�دﻫــﺪ ﺑــﺎ ﺷﮑﺴــﺖ ﺗﺮﻧــﺪ ﻧﺰوﻟــ� و ﺧــﺮوج از اﻟﮕــﻮی ﮐﻨــﺞ ﺑــﺎ اﻓﺰاﻳــﺶ ﺗﻘﺎﺿــﺎی ﺧﻮﺑــﯽ ﻫﻤــﺮاه ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺑﺮآﯾﻨــﺪ آن رﺷــﺪ  ۷۰درﺻــﺪی ﻗﯿﻤــﺖ ﺑــﻮده ،ﻋﻠــ�
اﯾﺤﺎل ﻗﯿﻤﺖ در ﻧﺰدﯾﮑ� ﺗﺮاز ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺪوده  ۱۳۸۰رﯾﺎل ﻗﺮار دارد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺷﮑﺴــﺖ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﺳــﻬﻢ آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ ﻫﺪف  ۱۷۵۰رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ.
ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮔﺮان ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪ زﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮاز  ۱۱۵۰رﯾﺎل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.ا

۲۹

۲۴

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠ� | ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۱۸اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۴۰۰

ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻤﺎد ﻏﻤﯿﻨﻮ

۲۵

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠ� | ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۱۸اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۴۰۰

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ:
ﺷــﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾــﻊ ﻏﺬاﯾــﯽ ﻣﯿﻨــﻮ ﺷــﺮق ﯾﮑــ� از
ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾــﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻫــﺎی ﺻﻨﻌﺘــ� ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﮐﻨﻨــﺪه ﻣــﻮاد ﻏﺬاﯾــﯽ ﻧﻈﯿــﺮ ﺑﯿﺴــﮑﻮﯾﺖ،
ﭘﻔــﮏ و ﺗﺎﻓــ� در ﻣﻨﻄﻘــﻪ ﺟﻨــﻮب ﺷــﺮﻗ�
اﯾــﺮان در ﺳــﺎل  ۱۳۷۳در ﻏــﺮب ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن
زاﻫــﺪان ﺑــﻪ وﺳــﻌﺖ  ۲۴ﻫﮑﺘــﺎر ﺑــﻪ ﺑﻬﺮه وری
رﺳــﯿﺪه اﺳﺖ.
اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ ﮔــﺮوه ﻣﯿﻨــﻮ و ﮔــﺮوه
ﻣﯿﻨــﻮ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺷــﺮﮐﺖ اﻗﺘﺼــﺎدی و
ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾــﯽ آزادﮔﺎن اﺳــﺖ .ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ
ﺷﺮﮐﺖ روزاﻧﻪ ﺣﺪود  ۶۰ﺗﻦ اﻧﻮاع ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ،
ﭘﻔــﮏ و ﺗﺎﻓــ� ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ .اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﺑــﺎ
ﻓﺮﻣﻮﻟــﻪ ﮐــﺮدن و ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﺑﯿﺴــﮑﻮﯾﺖ ﺳﺒﻮﺳــﺪار
ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿــﮏ ﺗﺤــﺖ ﻋﻨــﻮان ﺟﻮاﻧــﻪ ،ﻧــﺎم ﺧــﻮد را
ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان اوﻟﯿــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮐﻨﻨــﺪه
ﺑﯿﺴــﮑﻮﯾﺖ ﭘﺮوﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺛﺒﺖ ﮐﺮد.
ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺷــﺮﮐﺖ در داﺧــﻞ
ﮐﺸــﻮر ﺑــﻪ ﻃﻮرﮐﺎﻣــﻞ ﺗﻮﺳــﻂ ﺷــﺮﮐﺖ ﭘﺨــﺶ
ﺳﺮاﺳــﺮی ﻗﺎﺳــﻢ اﯾــﺮان ﮐــﻪ از ﺑﺰرﮔــــﺘﺮﯾﻦ و
ﻣﺠﻬــــــــﺰﺗﺮﯾﻦ ﺷـــــــﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺨــﺶ ﮐﺸــﻮر
اﺳــﺖ و ﻣﺘﻌﻠــﻖ ﺑــﻪ ﮔــﺮوه ﻣﯿﻨــﻮ ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ
ﺗﻮزﯾﻊ ﻣ� ﮔﺮدد.

۲۶

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠ� | ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۱۸اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۴۰۰

ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران:

۲۷

۴۵۱

۳۰/۰۶۰

۴۳۷

۲۹/۱۳۰

۶۲

۴/۱۰۰

۱۶

۱/۰۷۰

۱۵

۱/۰۰۰

ﻫﻔﺘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠ� | ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۱۸اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ۱۴۰۰

ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش:

ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﻏﻤﯿﻨــﻮ ،ﺑﯿﺴــﮑﻮﯾﺖ ،ﭘﻔــﮏ و ﺗﺎﻓــ� ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺣــﺪود  ۸۰درﺻــﺪ از ﻣﺒﻠــﻎ ﻓــﺮوش ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ ﻓــﺮوش ﺑﯿﺴــﮑﻮﯾﺖ ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ .ﻏﻤﯿﻨــﻮ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿــﻦ
ﺳــﺎﻻﻧﻪ  ۱۳۰۰۰ﺗﻦ ﺑﯿﺴــﮑﻮﯾﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣ� ﻛﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻘﻮﯾﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺴــﮑﻮﯾﺖ ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت راه اﻧﺪازی ﺧﻂ
ﺟﺪﯾﺪ روزاﻧﻪ  ۴۵ﺗﻦ ﺑﯿﺴــﮑﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺧﻄﻮط ﻓﻌﻠ� اﺿﺎﻓﻪ ﻣ� ﮔﺮدد .ﺷــﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳــﺖ ﻧﺼﺐ ﺧﻂ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ً ﺗﮑﻤﯿﻞ و آﻣﺎده اﺳــﺘﺎرت ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ و اﻣﯿﺪ اﺳــﺖ در اﺳــﻔﻨﺪ
ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺗﻮﻟﯿﺪ آزﻣﺎﯾﺸ� آن ﺷﺮوع ﮔﺮدﯾﺪه و ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری ﺑﺮﺳﺪ.ا
در ﻧﻤﻮدار زﯾﺮ روﻧﺪ ﻓﺮوش ﻓﺼﻠ� ﺷﺮﮐﺖ از اﺑﺘﺪای ﺳﺎل  ۹۹ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ.ا

ﻓﺮوش ﻓﺼﻠ� ﻏﻤﯿﻨﻮ
۱۲۰۰
۱۰۰۰
۸۰۰
۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰
۰

۱۴۰۰

۱۳۹۹

 -ارﻗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.ا
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ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه:

ﺣــﺪود  ۸۰درﺻــﺪ از ﺑﻬــﺎی ﺗﻤــﺎم ﺷــﺪه ﺷــﺮﮐﺖ را ﻣــﻮاد ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣــ� دﻫــﺪ .ﻣــﻮاد اوﻟﯿــﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﺷــﺎﻣﻞ روﻏــﻦ ﺟﺎﻣــﺪ ،ﺳــﻠﻔﻮن ،اﻧــﻮاع ﮐﺎرﺗــﻦ ،آرد ،ﺑﻠﻐــﻮر ذرت ،ﺷــﮑﺮ و...
ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ در اﯾــﻦ ﺑﯿــﻦ آرد ﺑﯿﺸــﺘﺮﯾﻦ ﺳــﻬﻢ از ﻣــﻮاد اوﻟﯿــﻪ ﻣﺼﺮﻓــ� ﺷــﺮﮐﺖ را دارا ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ .ﻧﮑﺘــﻪ ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟــﻪ در ﺑﺨــﺶ ﺑﻬــﺎی ﺗﻤــﺎم ﺷــﺪه ،ﻣﻮﺟــﻮدی ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻮﺟــﻪ ﻣــﻮاد
اوﻟﯿﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﺮخ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻏﻤﯿﻨﻮ
۸۰۰

۶۰۰

۴۰۰

۲۰۰

۰

۱۴۰۰

۱۳۹۹

ا -ارﻗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.ا
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ : ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

۲۲۰.۰۰۰

۲۴۰.۰۰۰

۲۶۰.۰۰۰

۲۸۰.۰۰۰

۳۰۰.۰۰۰

٪ ۲۰

۵۲۸

۵۷۶

۶۲۴

۶۷۲

۷۲۰

٪ ۲۵

۶۶۰

۷۲۲

۷۸۲

۸۴۳

۹۰۱

٪ ۳۰

۷۹۲

۸۶۴

۹۳۶

۱۰۰۴

۱۰۷۸

٪ ۳۵

۹۲۴

۱۰۰۸

۱۰۹۲

۱۱۷۶

۱۲۶۱

 ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ. ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺤﺼــﻮل اﺻﻠــ� ﺑــﻮدن ﺑﯿﺴــﮑﻮﯾﺖ و ﺳــﻬﻢ ﺑــﺎﻻی درآﻣــﺪی آن ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ ﺳــﻮد ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧــﺮخ ﻓــﺮوش ﺑﯿﺴــﮑﻮﯾﺖ ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ و ﺳــﻬﻢ درآﻣــﺪی ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼــﻮﻻت راﻧﺴﺒﺘ� از ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠ� ﻓﺮض ﮐﺮده اﯾﻢ.

۳۰

