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ﺳﺨﻦ ﻫﻔﺘﻪ

ﺳـﺎز ﻧﺎﮐﻮک ﻗـﺎﻧﻮن
ﻗﺴﻤﺖ دوم :ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎزار اوراق ﺑﻬﺎدار

ﻋﻠﯿﺮﺿﺎ ﻓﻬﯿﻤ�

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﮐﺎرﮔﺰاری ﺑﺎﻧﮏ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ

ﮐﺎﻧــﻮن ﮐﺎرﮔــﺰاران در ﻃــ� ﻣــﺎه ﻫــﺎی اﺧﯿــﺮ اﻗــﺪام ﺑــﻪ ﺟﻠﺴــﺎت ﻣﻨﻈﻤــ�
در ﺧﺼــﻮص اﺻــﻼح دو ﻗﺎﻧــﻮن ﻣﻬــﻢ و اﺛﺮﮔــﺬار در ﺑﺎزار 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 ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ ﻗﻄﻌــﺎ ً اﯾــﻦ اﻗــﺪام ﮐﺎﻧــﻮن
ﮐﺎرﮔــﺰاران ﺑــﺎ ﻣﺤﻮرﯾــﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﺣﻘﻮﻗــ� ﮐﺎﻧــﻮن ﮐﺎرﮔﺰاران ﻣﻨﺸــﺎء آﺛﺎر
ﻣﺜﺒــﺖ در آﯾﻨــﺪه ﺑﺎزارﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺸــﻮرﻣﺎن ﺧﻮاﻫــﺪ ﺑــﻮد .ﭼــﺮا ﮐــﻪ اﻋﺘﻘــﺎد
ﺑــﺮ آن اﺳــﺖ ﻋــﺪم ﺗﻨﻘﯿــﺢ ﻗﻮاﻧﯿــﻦ ﺣﺎﮐــﻢ در ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺗﺰاﺣــﻢ ﻣــﻮاد
ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﺑــﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕــﺮ 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 ﺗﮑﺜــﺮ و ﺗﺮاﮐــﻢ ﻣﻘــﺮرات ﺑــﻪ ﺑــﺎر
ﺧﻮاﻫﺪ آورد.

در ﻗﺴــﻤﺖ دوم اﯾــﻦ ﻧﻮﺷــﺘﺎر ﺑﺮﺧــ� دﯾﮕــﺮ از ﻣﺼــــــﺎدﯾﻖ ﺗﻔﺴــــــﯿﺮ ﺑــﺮدار ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺠــﺎرت و ﻗﺎﻧــﻮن ﺑــﺎزار اوراق ﺑﻬــــــــﺎدار و ﻫﻤﭽـــــﻨﯿﻦ ﻣــﻮادی از ﻗﺎﻧــﻮن ﮐــﻪ
ﻣــ� ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﻪ ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ ﺷــﺮﮐﺘ� و ارﺗﻘــﺎی ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ در ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻤــﮏ ﮐﻨــﺪ اﺷــﺎره ﻣ�ﺷــﻮد .اﮔــﺮ اﻋﺘﻘــﺎد دارﯾــﻢ ﮐــﻪ ﺗــﻮرم ﯾــﮏ
ﻣﺎﻟﯿــﺎت ﻣﻨﻔــ� اﺳــﺖ ﻗﺎﻋﺪﺗــﺎ ًارزش زﻣﺎﻧــ� ﭘــﻮل در ﮐﺸــﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ ﮐﺸــﻮر ﻣــﺎ ﮐــﻪ از ﻣﺸــﮑﻞ ﺗــﻮرم ﻣﺰﻣــﻦ رﻧــﺞ ﻣــ� ﺑﺮﻧــﺪ اﻫﻤﯿــﺖ ﭼﻨﺪاﻧــ�
ﭘﯿــﺪا ﻣــ� ﮐﻨــﺪ .ﻗﺎﻋﺪﺗــﺎ ًاﯾــﻦ ﻣﻬــﻢ در ﺗﻨﺰﯾــﻞ درآﻣﺪﻫــﺎی ﻧﻘــﺪی آﺗــ� ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔــﺬاران ﻗﺎﺑــﻞ ﻟﺤــﺎظ ﺑــﻮده و ﻧﻤــ� ﺗــﻮان از آن ﭼﺸــﻢ ﭘﻮﺷــ� ﮐــﺮد.
ﻣــﺎده  ۲۴۰ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺠــﺎرت ﯾﮑــ� از ﻣــﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﭘــﺮ ﭼﺎﻟــﺶ اﯾــﻦ ﺳــﺎﻟﻬﺎی ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در آن اﺷــﺎره ﺑﻪ ﻣﻬﻠﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﺣﺪاﮐﺜﺮ ۸
ﻣﺎﻫــﻪ ﺑــﺮای ﭘﺮداﺧــﺖ ﺳــﻮد ﻧﻘــﺪی ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ دارد .ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــ� رﺳــﺪ در زﻣــﺎن ﻧــﮕﺎرش ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺼــﻮر ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﺑــﻮده ﮐــﻪ ﺳــﺎل ﻣﺎﻟــ� اﮐﺜــﺮ
ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳــﻔﻨﺪ ﻣﺎه اﺳــﺖ و ﺑﺮ اﺳــﺎس اﻟﺰاﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ۴ﻣﺎه ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮﮔﺰاری ﻣﺠﻤﻊ دارﻧﺪ .ﻇﺎﻫﺮا ً اﯾﻦ
ﻣﻈــﺮوف ﺳــﺎزی زﻣــﺎن از آﻧﺠــﺎ ﻧﺸــﺄت ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﮐــﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔــﺬار ﻓــﺮض را ﺑــﺮ اﯾــﻦ ﮔﺬاﺷــﺘﻪ ﮐــﻪ ﺳــﻮد ﻧﻘــﺪی ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜــﺮ ﺗــﺎ ﭘﺎﯾــﺎن
ﺳــﺎل ﻣﺎﻟــ� ﺑﻌــﺪ ﯾﻌﻨــ� اﺳــﻔﻨﺪ ﺳــﺎل ﺑﻌــﺪ ﭘﺮداﺧــﺖ ﺷــﻮد و ﺑــﻪ ﻋﺒﺎرﺗــ� ﻫﻤــﻪ ﻣــﻮارد ﮐــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤــﻊ و ﭘﺮداﺧــﺖ ﺳــﻮد ﻧﻘــﺪی
اﺳــﺖ ،ﺣﺪاﮐﺜــﺮ ﻇــﺮف ﻣــﺪت ﯾﮑﺴــﺎل اﻧﺠــﺎم و ﭘﺮداﺧــﺖ ﺷــﻮد .ﻓــﺎرغ از اﯾﻨﮑــﻪ ﻣﻤﮑــﻦ اﺳــﺖ اﯾــﻦ ﺑﺮداﺷــﺖ ﻧﮕﺎرﻧــﺪه اﺷــﺘﺒﺎه ﺑﺎﺷــﺪ
اﻣــﺎ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﮐﻠــ� ﻇــﺮف زﻣﺎﻧــ�  ۸ﻣــﺎه ﺑﻌــﺪ از ﻣﺠﻤــﻊ ﻋــﺎدی ﺳــﺎﻻﻧﻪ ﺑــﺮای ﺷــﺮاﯾﻄ� ﮐــﻪ ﺗــﻮرم زﻣــﺎن ﻧــﮕﺎرش ﻗﺎﻧــﻮن ﻗﺎﺑــﻞ
ﻗﯿــﺎس ﺑــﺎ ﺷــــــﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠــ� ﮐﺸــــــــﻮر ﻧﻤــ� ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻧﻤــ� ﺗﻮاﻧــﺪ از ﻃــﺮف ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺗﻮﺟـــــــﯿﻪ ﭘﺬﯾــﺮ ﺑﺎﺷــﺪ و ﻫﻤــــــﯿﻦ ﻣﻮﺿــﻮع
ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی زﯾﺎدی را در ﻃ� ﺳــﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ در ﻣﺠﺎﻣﻊ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﺑﻮرﺳــ� و ﻓﺮاﺑﻮرﺳــ� ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه آورده اﺳــﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾــﻦ ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣﻬﻠــﺖ ﭘﺮداﺧــﺖ ﺳــﻮد ﻧﻘــﺪی ﻣﻨــﺪرج در ﻣــﺎده  ۲۴۰ﻗﺎﻧــﻮن ﻣــ� ﺑﺎﯾﺴــﺖ ﮐﻮﺗــﺎه ﺗــﺮ ﺷــﻮد و اﻟﺒﺘــﻪ ﺑــﺎ در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻦ
ﻣﻼﺣﻈــﺎت واﺣﺪﻫــﺎی ﺗﺠــﺎری ﺑــﻪ ﻟﺤــﺎظ ﺗﺎﻣﯿــﻦ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕــ� ،اﯾــﻦ ﻣــﺪت ﺣﺪاﻗــﻞ ﺑــﻪ  ۳ﯾــﺎ  ۲ﻣــﺎه ﭘــﺲ از ﻣﺠﻤــﻊ ﮐﺎﻫــﺶ ﯾﺎﺑــﺪ .اﻟﺒﺘــﻪ
ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد دﯾﮕــﺮ زﻣــﺎن ﺑﻨــﺪی ﭘﺮداﺧــﺖ ﺑﺮاﺳــﺎس درﺻــﺪ ﺳــﻬﺎﻣﺪاری اﺳــﺖ ﺑــﻪ ﻃــﻮر ﻣﺜــﺎل ﺗــﺎ  ۵درﺻــﺪ ﺣﺪاﮐﺜــﺮ ﻇــﺮف ﻣــﺪت دو ﻣــﺎه و
ﺑﯿﺸــﺘﺮ از آن ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻇﺮف ﻣﺪت  ۶ﻣﺎه ﭘﺮداﺧﺖ ﺷــﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد ﻧﯿﺰ در ﺷــﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﺑﯿﻤﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ اﺳﺎﺳــﺎ ﺳــﻬﺎﻣﺪار
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ﻋﻤــﺪه آن ﻧﻬﺎﯾﺘــﺎ در ﻃﺒﻘــﻪ  ۲اﻟــ�  ۱۰درﺻــﺪ ﻗــﺮار ﻣــ� ﮔﯿــﺮد ﻣــ� ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸــﮑﻼﺗ� ﺑﺮای واﺣــﺪ ﺗﺠﺎری ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه
داﺷــﺘﻪ ﺑﺎﺷــﺪ .ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ ﺧــﻂ ﮐــﺶ ﻣﯿــﺰان ﺳــﻬﺎﻣﺪاری اﮔﺮﭼــﻪ ﻣــ� ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑــﺮای ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﺧــﺮد ﮐﺎرﺳــﺎز
ﺑﺎﺷــﺪ اﻣﺎ ﻟﺰوﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﻧﺎﺷــﺮان ﺑﻮرﺳــ� اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﯿﺴــﺖ.
در اداﻣــﻪ اﯾــﻦ ﻣــﺎده ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــ� رﺳــﺪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﺣﻀــﻮر ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾــﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨــﺪ ﺳــﭙﺮده ﮔﺬاری ﻣﺮﮐــﺰی وﺟــﻮه ﺑﺎﯾــﺪ
ﻧﻘــﺶ زﯾﺮﺳــﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﻨــ� و اﻟــﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ در ﺧﺼــﻮص ﭘﺮداﺧــﺖ از ﻃﺮﯾــﻖ زﯾــﺮ ﺳــﺎﺧﺖ ﻫــﺎی ﻣــﻮرد
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑﻮرس و اوراق ﺑﻬﺎدار ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
ﺑﺮرﺳــ� ﻧــﮑﺎت ﻣــﻮاد  ۲۳۹و  ۲۴۰ﻗﺎﻧــــــــﻮن ﺗﺠــﺎرت ﻧﯿــﺰ ﺧﺎﻟــ� از ﻟﻄــﻒ ﻧﯿﺴــﺖ .در ﻣــﺎده  ۲۳۹ﻗﺎﻧـــــﻮن ﺗﺠــﺎرت اﻋــﻼم
ﻣــ� ﺷــﻮد ﮐــﻪ "ﺳــﻮد ﻗﺎﺑــﻞ ﺗﻘﺴــﯿﻢ ﻋﺒــﺎرت اﺳــﺖ از ﺳــﻮد ﺧﺎﻟــﺺ ﺳــﺎل ﻣﺎﻟــ� ﺷــﺮﮐﺖ ﻣﻨﻬــﺎی زﯾــﺎن ﻫــﺎی ﺳــﺎل ﻫــﺎی
ﻣﺎﻟ� ﻗﺒﻞ و اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﻣﺬﮐﻮر در ﻣﺎده  ۲۳۸و ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪوﺧﺘﻪ ﻫﺎی اﺧﺘﯿﺎری ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢ
ﺳــﺎل ﻫــﺎی ﻗﺒــﻞ )ﺳــﻮد اﻧﺒﺎﺷــﺘﻪ( .ﻋﺒــﺎرت ﻣﻨﻬــﺎ دﻗﯿﻘــﺎ ً در ﭘﺸــﺖ اﻧﺪوﺧﺘــﻪ ﻫــﺎ ﻋﻨــﻮان ﺷــﺪه اﺳــﺖ و اﯾــﻦ ﻧﮑﺘــﻪ را ﺑــﻪ
ذﻫــﻦ ﻣﺘﺒــﺎدر ﻣــ� ﺳــﺎزد ﮐــﻪ از ﺳــﻮد ﺧﺎﻟــﺺ دوره اﺑﺘــﺪا اﻧﺪوﺧﺘــﻪ ﻫــﺎ ﮐﺴــﺮ ﻣــ� ﺷــﻮد .درﺻﻮرﺗﯿﮑــﻪ در ﻣــﺎده ۲۴۰
اﺷــﺎره ﺑــﻪ ﭘﺮداﺧــﺖ ﺳــﻮد از ﻣﺤــﻞ اﻧﺪوﺧﺘــﻪ ﻫــﺎ ) اﻟﺒﺘــﻪ ﺑــﺎ ﮐﺴــﺐ ﻣﻮاﻓﻘــﺖ ﻣﺠﻤــﻊ( دارد ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــ� رﺳــﺪ ﺑــﺮای
ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﻔﺴــﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧ� ﺑﺎﯾﺪ در ﻻﯾﺤﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﺒﺎرت دﻗﯿﻖﺗﺮی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷــﻮد.
ﯾﮑــ� از ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﻣﻬــﻢ در ﺗﻘﻮﯾــﺖ زﻧﺠﯿــﺮه ﺣﺎﮐﻤﯿــﺖ ﺷــﺮﮐﺘ� ﻗﺎﻋﺪﺗــﺎ ً
ﺑﺎزرﺳــﺎن ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ ﻫﺴــﺘﻨﺪ .ﻗﺎﻋﺪﺗــﺎ ً ﺳــﺮ ﻣﻨﺸــﺎ ﺑﺴــﯿﺎری از
ﻣﺸــﮑﻼت در ﻣﺠﺎﻣــﻊ ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ ﻋــﺪم اﯾﻔــﺎی ﻧﻘــﺶ
دﻗﯿــﻖ ﺑﺎزرﺳــﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ اﻟﺒﺘــﻪ دﻟﯿــﻞ
ﻋﻤــﺪه آن ﺗﻔﺎﺳــﯿﺮ ﻣﺘﻌــﺪد از ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﺠــﺎرت اﺳــﺖ.
در ﻣﺎده  ۱۵۵ﻗﺎﻧﻮن ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ
ﺑﺎزرﺳــﺎن در ﻣﺠﺎﻣــﻊ اﺷــﺎره ﺷــﺪه اﺳــﺖ .روال
ﮐﻨﻮﻧــ� ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﺣــﻖ اﻟﺰﺣﻤــﻪ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺻــﻮرت
اﺳــﺖ ﺣﺴــﺎﺑﺮس و ﺑــﺎرزس ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﭘــﺲ از
اﻧﺘﺨــﺎب در ﻣﺠﻤــﻊ ﻃــﺮف ﻗــﺮارداد ﺑــﺎ واﺣــﺪ
ﺗﺠــﺎری ﻗــﺮار ﻣــ� ﮔﯿــﺮد .و ﺣــﻖ اﻟﺰﺣﻤــﻪ ﺧــﻮد را
ﻫــﺮ ﺳــﺎﻟﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﻼﺣﻈــﺎت ﻫﺰﯾﻨــﻪ ای و
اﺣﯿﺎﻧــﺎ ً ﺗﻮﺻﯿــﻪ ﺟﺎﻣﻌــﻪ ﺣﺴــﺎﺑﺪاران ﺗﻨﻈﯿــﻢ و ﺑــﻪ
واﺣــﺪ ﺗﺠــﺎری ﺑــﻪ ﻋﻨــﻮان ﮐﺎرﻓﺮﻣــﺎ اﻋــﻼم و
ﻧﻬـــــــــﺎﯾﺘﺎ ً ﭘــﺲ از ﻋـــــــــﻘﺪ ﻗـــــــﺮارداد و ﭘﺮداﺧــﺖ
ﻣﺒﻠــﻎ ﺣــﻖ اﻟﺰﺣﻤــﻪ در ﻣﺠﻤــﻊ ﺳــﺎل ﺑﻌــﺪ ﻣــﻮرد
ﺗﺄﯾﯿــﺪ و ﺗﻨﻔﯿــﺬ ﻗــﺮار ﻣ� ﮔﯿــﺮد .ﺑــﻪ ﻋﺒــﺎرت دﯾﮕــﺮ
در ﻣﺠﺎﻣــﻊ ﻋﻤﻮﻣــﺎ ً ﺑــﺎ روﯾﮑــﺮدی ﮔﺬﺷــﺘﻪ ﻧﮕﺮ
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽــــــــﻪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺣﺴــﺎﺑﺮس و ﺑﺎزرس
ﻗﺎﻧﻮﻧــ� و واﺣــﺪ ﺗﺠــﺎری رخ داده اﺳــﺖ ﺗﺼﻤﯿــﻢ
ﮔﯿــﺮی ﻣــ� ﺷــﻮد .اوﻟﯿــﻦ ﺳــــــــﻮاﻟ� ﮐــﻪ ﻣﻄــﺮح
ﻣــ� ﺷــﻮد اﯾــﻦ اﺳــﺖ اﮔــﺮ ﻗــﺮار اﺳــﺖ ﺣــﻖ
اﻟﺰﺣﻤــﻪ ﺣﺴــﺎﺑﺮس و ﺑــﺎزرس ﺑــﺮ اﺳــﺎس راﺑﻄــﻪ
ﻗــﺮاردادی ﺑﯿــﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣــﺎ و ﺑــﺎزرس ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﺷــﻮد
ﻧﻘــﺶ ﻣﺠﻤــﻊ آن ﻫــﻢ ﺑﻌــﺪ از اﻧﻌﻘــﺎد ﻗــﺮارداد
ﭼــﻪ ﻣــ� ﺗﻮاﻧــﺪ ﺑﺎﺷــﺪ و اﺳﺎﺳــﺎ ً اﮔــﺮ ﻣﺠﻤــﻊ
ﺗﻨﻔﯿــﺬ ﻧﮑﻨــﺪ و ﯾــﺎ ﺗﺄﯾﯿــﺪ ﻧﮑﻨــﺪ آﯾــﺎ ﮐﻤﮑــ� ﺑــﻪ
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ارﺗﻘــﺎی ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ ﮔﺰارﺷــﮕﺮی ﺑﺎزرﺳــﺎن و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﺎن و ﺗﻘﻮﯾــﺖ اﺳــﺘﻘﻼل آﻧﻬــﺎ ﻣــ� ﺷــﻮد؟
ﻗﺎﻋﺪاﺗــﺎ ً ﻋــﺪم ﺗﺄﯾﯿــﺪ ﯾــﺎ ﺗﻨﻔﯿــﺬ ﺣــﻖ اﻟﺰﺣﻤــﻪ ﺣﺴــﺎﺑﺮس در ﻣﺠﻤﻌــ� ﮐــﻪ ﻗــﺮارداد آن اﺑﺘــﺪا
ﺑﯿــﻦ ﮐﺎرﻓﺮﻣــﺎ و ﺑــﺎزرس ﻣﻨﻌﻘــﺪ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﮐﻤﮑــ� ﺑــﻪ ﺷــﻔﺎﻓﯿﺖ و اﻓﺰاﯾــﺶ اﺳــﺘﻘﻼل
ﺣﺴــﺎﺑﺮس و ﺑــﺎزرس ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﻧﻤ� ﮐﻨــﺪ و اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﭼﺎﻟــﺶ ﺑﺮاﻧﮕﯿــﺰ ﺑﺎﯾــﺪ در ﻗﺎﻧــﻮن
ﺗﺠــﺎرت ﺑــﻪ ﮔﻮﻧــﻪ ای اﺻــﻼح ﺷــﻮد ﮐــﻪ راﺑﻄــﻪ ﻗــﺮاردادی ﻓــ� ﻣﺎﺑﯿــﻦ ﺳــﻬﺎﻣﺪار و ﺑــﺎزرس
ﺑﺎﺷــﺪ ﮐــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع ﻧﯿــﺰ ﺧــﻮد ﭼﺎﻟــﺶ دﯾﮕــﺮی را ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮاه دارد ﮐــﻪ ﮐﺪاﻣﯿــﮏ از
ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﻣــ� ﺑﺎﯾﺴــﺖ ﻫﺰﯾﻨــﻪ ﺣــﻖ اﻟﺰﺣﻤــﻪ ﺣﺴــﺎﺑﺮس و ﺑــﺎزرس را ﻣﺘﻘﺒــﻞ ﺷــﻮد.
ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﻋﻤﺪه )ﺑﺎ ﮐﺪام ﺗﻌﺮﯾﻒ؟( و ﯾﺎ ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد )ﺑﺎ ﮐﺪام ﺗﻌﺮﯾﻒ؟(.
ﻣﻮﺿــﻮع ﺣــﻖ اﻟﺰﺣﻤــﻪ در ﮐﻨــﺎر ﻧﺤــﻮه اﻧﺘﺨــﺎب ﺑــﺎزرس ﮐــﻪ آن ﻫــﻢ در ﻣﺠﻤــﻊ ﻋﻤﻮﻣــ� و ﺑــﺎ
رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ آرای ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ ﻣﺠﻤﻊ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ  ۲ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺧﺮد،
ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﻋﻤــﺪه و ﻣﺪﯾــﺮان واﺣــﺪ ﻫــﺎی ﺗﺠــﺎری اﺳــﺖ .آﯾــﺎ اﻣــﮑﺎن ﺗﻌﯿﯿــﻦ ﺣــﻖ اﻟﺰﺣﻤــﻪ
و ﭘﺮداﺧﺖ آن ﺗﻮﺳــﻂ ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﻋﻤﺪه وﺟﻮد دارد؟
آﯾــﺎ اﻣــﮑﺎن ﺗﺄﯾﯿــﺪ ﺣــﻖ اﻟﺰﺣﻤــﻪ در ﻣﺠﺎﻣــﻊ ﺑﺎ اﺗﻔﺎق آرای ﺣﺎﺿﺮﯾﻦ وﺟﻮد دارد؟
آﯾــﺎ اﻣــﮑﺎن اﻧﺘﺨــﺎب ﺑــﺎزرس و ﺣﺴﺎﺑﺮﺳــﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﺗﻮﺳــﻂ ﺳــﻬﺎﻣﺪاران ﺧــﺮد در ﻣﺠﺎﻣــﻊ
وﺟــــــــﻮد دارد؟ ﺑــﻪ ﻧﻈـــــــــﺮ ﻣــ� رﺳــﺪ در ﻻﯾــــــﺤﻪ ﺟﺪﯾــﺪ ﻗﺎﻧـــــــﻮن ﺗﺠــــــﺎرت ﺑﺎﯾــﺪ دﻗــﺖ ﻧﻈــﺮ
ﺑﯿﺸــﺘﺮی در اﯾــﻦ ﺧﺼــﻮص اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
در ﭘﺎﯾــﺎن ﺑــﻪ ﯾﮑــ� از ﻣــﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧــ� ﻣﻬــﻢ و اﺛﺮﮔــﺬار در ﻃــﺮح اﺻــﻼح ﻗﺎﻧــﻮن ﺑــﺎزار اوراق
ﺑﻬـــــــﺎدار ﭘﺮداﺧـــــــﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻌﻀـــــــﻞ اﯾــﻦ روزﻫــﺎی ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐــﻪ ﮔﺮﯾﺒﺎﻧـــــﮕﯿﺮ آﺣــﺎد ﻓﻌــﺎﻻن ﺑــﺎزار ﺷــﺪه اﺳــﺖ
ﻗﯿﻤــﺖ ﮔــﺬاری دﺳــﺘﻮری ﺗﻮﺳــﻂ دوﻟــﺖ ﺑــﺮ روی ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘــﻪ ﺷــﺪه در ﺑــﻮرس ﮐﺎﻻ و
ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻧﺎﺷــﺮان ﺑﻮرﺳــ� و ﻓﺮاﺑﻮرﺳــ� ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ .دوﻟــﺖ ﻫــﺎ در راﺳــﺘﺎی راﻫﺒﺮدﻫــﺎی
ﺗﻮزﯾﻌــ� و ﺷــﺎﯾﺪ ﺑــﻪ ﻇﺎﻫــﺮ رﻓﺎﻫــ� ﺧــﻮد ﺳــﺎﻟﯿﺎن ﺳــﺎل اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿــﺰم ﻗﯿﻤــﺖ ﮔــﺬاری
را ﻣﻬــﻢ ﺗﺮﯾــﻦ ﺷــﯿﻮه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔــﺮی داﻧﺴــﺘﻪ ﮐــﻪ ﻓــﺎرغ از آﺛــﺎر زﯾﺎن ﺑــﺎر ﺑــﺮای ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎ و
ﺟﺎﻣﻌــﻪ ،ﺳــﺎﺑﻘﻪ ﺗﺎرﯾﺨــ� و ﺧﺮوﺟــ� اﯾــﻦ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔــﺮی ﮔــﻮاه اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع اﺳــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﺎ
اﻋﻤــﺎل ﻗﯿﻤــﺖ ﮔــﺬاری ﻣﻨﺎﻓــﻊ از واﺣــﺪ ﻫــﺎی ﻣﻮﻟــﺪ اﻗﺘﺼــﺎدی ﺑــﻪ ﺳــﻤﺖ واﺣﺪﻫــﺎی ﻏﯿــﺮ
ﻣﻮﻟﺪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳــﻮداﮔﺮاﻧﻪ ﺳــﻮق ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳــﺖ.
ﻋﻠــ� رﻏــﻢ ﻧﺘﺎﯾــﺞ ﻧﺎﻣﻄﻠــﻮب و اﺻــﺮار دوﻟــﺖ ﻫــﺎ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﻣﻮﺿــﻮع )ﺑــﻪ ﺧﺼــﻮص در ﺷــﺮاﯾﻂ
ﺗﻮرﻣــ�( ﻗﺎﻧﻮن ﮔــﺬاران ﺣــﻮزه ﺑــﺎزار ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ را ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺳــﻤﺖ ﺳــﻮق داده ﮐــﻪ در ﻃــﺮح
اﺻــﻼح ﻗﺎﻧــﻮن ﺑــﺎزار و در ﻣــﻮاد  ۱۴و  ۱۵ﻧﺎﺷــﺮان ﺑﻮرﺳــ� و ﻓﺮاﺑﻮرﺳــ� و ﮐﻠﯿــﻪ وزارﺗﺨﺎﻧــﻪ ﻫــﺎ
و ﺷــﺮﮐﺖ ﻫــﺎی ﺗﺎﺑﻌــﻪ ﻣﻠــﺰم ﺑــﻪ ﭘﺬﯾــﺮش ﮐﺎﻻی ﺧــﻮد در ﺑــﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑﺎﺷــﻨﺪ .ﻓــﺎرغ از
اﯾــﺮادات ﺷــﮑﻠ� ﺑــﻪ ﻧــﻮع ﻧــﮕﺎرش آن ﮐــﻪ در دﺳــﺖ اﺻــﻼح در ﮐﻤﯿﺘــﻪ ﻗﺎﻧــﻮن ﺑــﺎزار ﮐﺎﻧــﻮن
ﮐﺎرﮔــﺰاران اﺳــﺖ ،ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــ� رﺳــﺪ ﭘﯿﺸــﻨﻬﺎد دﻫﻨــﺪﮔﺎن ﻫــﺪف ﻏﺎﯾــﯽ ﺧــﻮد را ﻓﻘــﻂ اﻟــﺰام
ﺑــﻪ ﭘﺬﯾــﺮش ﮐﺎﻻﻫــﺎی ﻧﺎﺷــﺮان ﺑﻮرﺳــ� و ﻓﺮاﺑﻮرﺳــ� و ﺑﺨــﺶ دوﻟﺘــ� و ﺑﺨــﺶ ﻋﻤﻮﻣــ�
داﻧﺴــﺘﻪ و ﮐﻤﺘــﺮ ﺑــﻪ ﻣﻮﺿــﻮع ﺣــﺬف ﻗﯿﻤــﺖ ﮔــﺬاری اﺷــﺎره ﮐﺮده اﻧــﺪ .ﻟــﺬا ﺑــﻪ ﻧﻈــﺮ ﻣــ� رﺳــﺪ
در ﮐﻨــﺎر ﻣــﻮاد  ۱۴و  ۱۵ﻃــﺮح ﻣﺬﮐــﻮر ﺑﺎﯾــﺪ ﺿﻤــﻦ ﺗﻘﻮﯾــﺖ ﺿﻤﺎﻧــﺖ اﺟﺮاﯾــﯽ ﻣــﺎده
 ۱۸ﻗﺎﻧــﻮن ﺗﻮﺳــﻌﻪ اﺑﺰارﻫــﺎ و ﻧﻬﺎدﻫــﺎی ﻣﺎﻟــ� ،ﻣــﻮاد ﯾــﺎد ﺷــﺪه ﺑــﻪ ﮔﻮﻧﻪاﯾــﯽ ﺑــﻪ رﺷــﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾــﺮ
درآﯾﻨــﺪ ﮐــﻪ ورود ﺑــﻪ ﺑــﻮرس ﮐﺎﻻ ﺑــﺮای ﻧﺎﺷــﺮان ﺑﻮرﺳــ� و ﻓﺮاﺑﻮرﺳــ� ﺟﺮﯾﻤــﻪ ﺗﻠﻘــ� ﻧﺸــﻮد.
ﺑــﻪ ﻋﺒــــــــﺎرت دﯾﮕــﺮ ﺣﻀــــــــﻮر در ﺑــﻮرس ﮐﺎﻻ ﺗﻮاﻣــﺎن ﺑــﺎ ﺣــﺬف ﻗﯿﻤــﺖ ﮔــﺬاری دﺳــﺘﻮری
ﺻــــــــﻮرت ﭘﺬﯾــﺮد ﮐــﻪ ﺧــﻮد ﺑﺘـــــﻮاﻧﺪ ﺳﯿﺎﺳــﺖ ﺗﺸـــــﻮﯾﻘــــﯽ را ﺑــﺮای ﻣﺪﯾــﺮان ﻧﺎﺷــﺮان ﺑﻮرﺳــ�
و ﻓــــــﺮاﺑﻮرﺳ� ﻓﺮاﻫـــــــﻢ آورد .ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۱
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ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺎزار
ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس در ﻫﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﺑﺎ ﺑﯿﺶ از  ۳درﺻﺪ
رﺷﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد ﭘﺎﯾﺎن داد .ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻫﻢ وزن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺣﺪود ۳٫۵
درﺻﺪ رﺷﺪ از ارﺗﻔﺎع  ۳۸۷ﻫﺰار و  ۶۳۹واﺣﺪ ﺑﻪ  ۴۰۱ﻫﺰار و ۴۳۶
واﺣﺪی رﺳﯿﺪ .ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻓﺮاﺑﻮرس ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ دو ﺷﺎﺧﺺ دﯾﮕﺮ
روﻧﺪ ﻣﺜﺒﺘ� داﺷﺖ و از ﭘﻠﻪ  ۲۰ﻫﺰار و  ۲۴۷واﺣﺪ ﺑﻪ ﭘﻠﻪ  ۲۰ﻫﺰار و
 ۷۶۳واﺣﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ و رﺷﺪ  ۲٫۵درﺻﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.
در ﻫـــــﻔﺘﻪ ای ﮐﻪ ﮔﺬﺷـــــــﺖ ،ﺑﺎزار ﺷـــــﺎﻫﺪ ﺧﺮوج  ۳۱۸ﻣﯿﻠـــــــــﯿﺎرد
ﺗﻮﻣـــــﺎن ﭘﻮل ﺣﻘﯿــــــﻘ� ﺑﻮد.
ﺑﺮرﺳ�ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣ�دﻫﺪ ﺑﺮﺧﻼف روﻧﺪ ﺧﺮوج ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� از ﮐﻠﯿﺖ
ﺑﺎزار ﺻﻨﺎﯾﻊ ،ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاریﻫﺎ ،ﭼﻨﺪ
رﺷﺘﻪای ﺻﻨﻌﺘ� ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻏﺬاﯾﯽ و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ در ﭘﻨﺞ روز
اﺧﯿﺮ ﺷﺎﻫﺪ ورود ﭘﻮل ﺑﻮدهاﻧﺪ.
از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎزدﻫ� ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮی ،ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﺎدن،
ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭼﺮم ،ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪای ﺻﻨﻌﺘ� و ﻫﺘﻞ رﺳﺘﻮران در رﺗﺒﻪﻫﺎی
ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎزار در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎری ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻧﻘﺶ ﺣﻘﻮﻗ� ﻫﺎ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮ از ﻗﺒﻞ ﺑﻮد .در ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎری
ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ ﺣﻘﯿﻘ�ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﺎزار ﺧﺮوج داﺷﺘﻪاﻧﺪ و
ﻧﻘﺶ ﺣﻘﻮﻗ�ﻫﺎ در رﺷﺪ ﺑﺎزار ﭘﺮرﻧﮓﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﮐﻪ در
اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎزار در روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ و اﻣﺮوز )ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ( ﻧﻘﺶ ﮐﺎﻫﺶ

۷

ﻗﯿﻤﺖ دﻻر در ﺑﺎزار ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ و ﺷﺎﺧﺺ
ﮐﻞ ﻫﻢ وزن ﻫﺮ دو در ﯾﮏ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘ� ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه
ﺗﮑﻨﯿﮑﺎﻟ� ﻧﯿﺰ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺑﺎزار اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﻮد.
در ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪ از ﻟﺤﺎظ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در ﺑﺎزار ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد.
در ﻫﻔﺘﻪای ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ� ﺑﻮد ﺧﺮﯾﺪاران
ﺟﺴﻮراﻧﻪ در ﻗﯿﻤﺖﻫﺎی ﻓﻌﻠ� اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﺪف ﺑﺎﻻﺗﺮ
از ﻣﺤﺪوده ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮن و  ۵۰۰ﻫﺰار واﺣﺪ ﺑﻮد ،ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﮐﻪ
ﺷﺎﺧﺺ اﯾﻦ ﻫﺪف را رد و ﺗﺜﺒﺖ ﮐﺮد ،ﻃﺒﯿﻌ� ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺸﺎر ﻓﺮوش
در ﺑﺎزار اﯾﺠﺎد ﺷﻮد .ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﻬﻢ ﻫﺎ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﻮﭼﮏ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ
ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺳﻬﻢﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎزار
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺮوج ﭘﻮل
از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺰرگ ﮔﺮوه ﻓﻠﺰات اﺳﺎﺳ� و ﻓﺮآوردهﻫﺎی ﻧﻔﺘ� ﻫﺴﺘﯿﻢ.
ﻣﺼﻮﺑﻪ وزارت ﺻﻤﺖ در ﻣﻮرد درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮارض از ﺻﺎدرات
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی و ﻓﻠﺰیﻫﺎ در ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎزار را ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ از روز دوﺷﻨﺒﻪ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﯾﮏ
درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد و ﺑﻪ  ۶درﺻﺪ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔ� رﺳﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﯿﺰ ﺳﺒﺐ ﭘﻮﯾﺎﺗﺮ ﺷﺪن ﺑﺎزار ﺷﺪ و ﺑﺮ روﻧﺪ ﺑﺎزار اﺛﺮی ﻣﺜﺒﺖ
داﺷﺖ؛ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﺧﺮﯾﺪ ﻧﻔﺖ
اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﺘ� اﺛﺮ داﺷﺖ.
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روﻧﺪ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﺑﻮرس
۱ ,۵۱۲ ,۲۸۷

۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۱,۵۲۰,۰۰۰

۱ ,۵۱۳,۱۰۶

۱,۵۱۰,۰۰۰

۱ ,۵۰۱ ,۸۴۳

۱,۵۰۰,۰۰۰
۱,۴۹۰,۰۰۰

۱ ,۴۷۵,۰۵۹

۱,۴۸۰,۰۰۰

۱ ,۴۶۷,۶۴۵

۱,۴۷۰,۰۰۰
۱,۴۶۰,۰۰۰
۱,۴۵۰,۰۰۰
۱,۴۴۰,۰۰۰

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۰

۱۴۰۱/۰۱/۲۹

۱۴۰۱/۰۱/۲۸

۱۴۰۱/۰۱/۲۷

ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ  ۱,۴۶۷,۶۴۵واﺣﺪ ﺷﺮوع و در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ  ۳درﺻﺪ رﺷﺪ در  ۱,۵۱۲,۲۸۷واﺣﺪ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮد .در ﺟﺮﯾﺎن داد و ﺳﺘﺪ ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ
 ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه در اﺧﺮﯾﻦ روز ﮐﺎری ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻮرس ﺑﺎ اﻓﺖ  ۸۱۸واﺣﺪی ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔ� ﺑﺮ دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در روز ﺟﺎری ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻣﻌﺎﻣﻼﺗ�
ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ﭘﺎرﺳﯿﺎن ،ﭘﺎﻻﯾﺶ ﻧﻔﺖ ﺑﻨﺪرﻋﺒﺎس و ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ� ﻧﻮری ﺷﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻓﻮﻻد ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺑﺎﻧﮏ ﭘﺎرﺳﯿﺎن و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠ� ﺑﺎ رﺷﺪ ﺧﻮد
ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﮔﺮ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺪﻧﺪ.
در ﺑﺎزارﻫﺎی ﻓﺮاﺑﻮرس اﯾﺮان ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ  ۲ﻣﯿﻠﯿﺎرد و  ۸۵۰ﻣﯿﻠﯿﻮن ورﻗﻪ ﺑﻪارزش ۲ﻫﺰار و ۲۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن در  ۲۶۲ﻫﺰار ﻧﻮﺑﺖ ،ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاﺑﻮرس  ۲واﺣﺪ اﻓﺖ ﮐﺮد و در ارﺗﻔﺎع  ۲۰ﻫﺰار
و  ۷۶۳واﺣﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﯾﻦ ﺑﺎزار ﻫﻢ اﻣﺮوز ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﻨﻔ� ﺑﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻓﺮاﺑﻮرس ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ� ﺗﻨﺪﮔﻮﯾﺎن ،ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤ� زاﮔﺮس و ﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻟ� ﻣﻬﺮ آﯾﻨﺪﮔﺎن ﺷﺪ و
در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺻﺒﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ،ﺑﯿﻤﻪ اﺗﮑﺎﯾﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺎدﯾﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﺛﺮ ﻣﺜﺒﺖ را ﺑﺮ اﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺛﺒﺖ ﮐﺮدﻧﺪ.

۸
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ورود و ﺧﺮوج ﺣﻘﯿﻘﯽ
۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۲۰۰
۱۶۵
۱۵۰
۱۱۱
۱۰۰
۵۰

۳۵

۰

-۵۰
۵۶

-۱۰۰
-۱۵۰
۱۷۶

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۰

۱۴۰۱/۰۱/۲۹

۱۴۰۱/۰۱/۲۸

۱۴۰۱/۰۱/۲۷

-۲۰۰

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﺷــﺮاﯾﻂ ﺑﺎزار از اﺑﺘﺪای ﺳــﺎل  ۱۴۰۱ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺷــﺎﻫﺪ ورود ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� ﻫﺴــﺘﯿﻢ .ﺑﺮاﯾﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻧﯿﺰ ورود  ۷۹ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� در ﻧﺸــﺎن ﻣ� دﻫﺪ .در روز ﭘﺎﯾﺎﻧ�
ﮐﺎری ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗ� ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘ� ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺧﺮوج  ۱۷۶ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪ.
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ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد
- ۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۸,۰۰۰

۷,۳۲۴
۶,۳۵۱

۷,۰۰۰
۵,۹۱۱

۵,۸۵۸

۵,۰۱۰

۶,۰۰۰
۵,۰۰۰
۴,۰۰۰
۳,۰۰۰
۲,۰۰۰
۱,۰۰۰

۱۴۰۱/۰۱/۳۱

۱۴۰۱/۰۱/۳۰

۱۴۰۱/۰۱/۲۹

۱۴۰۱/۰۱/۲۸

۱۴۰۱/۰۱/۲۷

۰

در ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق روﻧﺪ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد )ﺳﻬﺎم  +ﺣﻖ ﺗﻘﺪم( در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺴﺖ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﻣ� ﺑﯿﻨﯿﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد  ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ﺑﻪ ارزش ۷۳۲۴
ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ارزش ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺧﺮد در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ  ۶۰۹۱ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
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ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ
ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ )واﺣﺪ ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻋﺪد(
۲,۹۸۹

۳,۰۱۷

۲,۶۶۲
۳,۰۰۶
۲,۷۳۲

۳۱

۳۰

۲۹

۲۸

۲۷

۳,۵۰۰
۳,۰۰۰

۲,۲۸۸

۲,۵۰۰
۲,۰۰۰

۱ ,۲۸۶

۱ ,۳۰۹
۱ ,۱۲۴

۸۶۵

۸۲۷

۱,۰۰۰

۳۴۰
۲۹۱
۳۲۹
۳۷۶
۵۱۵

۸۳
۹۲
۷۶
۵۵
۴۶

۱۰۶
۱۰۲
۹۷
۱۶۱
۱۲۱

۷۹
۱۵۸
۱۴۴
۶۰
۵۸

۶۷
۱۶۳
۲۵۲
۲۱۱
۲۴۶

۷۱
۱۰۴
۱۴۴
۸۹
۷۱

۵۰۷
۴۷۲
۵۳۲
۴۲۸
۳۵۸

۵۱۷

۲۸۷
۳۰۹
۴۹۱

۴۵۱
۵۲۰
۴۷۲
۴۴۳
۴۲۸

۷۱۸
۶۹۴
۹۲۸
۹۵۷

۱ ,۱۸۲

۱,۵۰۰

۵۰۰
۰

در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ در ﺻﻨﺎﯾﻊ اﺻﻠ� ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﮐﺎﻫﺶ  ۱۲درﺻﺪی ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺑﻮده اﯾﻢ .ﮔﺮوه ﺧﻮدروﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪه ﺷﺪن اﺧﺒﺎر
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ واﮔﺬاری ﺑﻠﻮک ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﺜﻞ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ؛ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺑﺎزار را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده و ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﯾﻦ ﮔﺮوه  ۲,۷۴۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻫﺶ  ۳۳درﺻﺪی
را ﺷﺎﻫﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻓﺮآورده ﻫﺎی ﻧﻔﺘ� ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ رﺷﺪ  ۱۰درﺻﺪی را ﻧﺸﺎن
ﻣ� دﻫﺪ .ﺑﺮرﺳ� ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﻫﻨﻮز ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو و ﭘﺎﻻﯾﺶ را ﺳﻮد ده داﻧﺴﺘﻪ ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﮔﺮوه ﺑﺎﻧﮑ� ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ
اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﺣــﻖ ﺗﻘــﺪم

) - ۱۴۰۱

۳۱ -

(

۵۰۰۰۰
۴۷.۴

۴۵۰۰۰

۱۸.۸

۲.۶

۳۱.۲

۶.۶

۲۹.۸

۰.۰

۵.۱

۴۰۰۰۰

۲۰,۰۰۰.۰

۳۵۰۰۰
۳۰۰۰۰

۴۰,۰۰۰.۰

۲۵۰۰۰
۲۰۰۰۰
۱۲ ,۸۴۰

۱۳۰۰۰

۱۴ ,۳۷۰

۱۵۰۰۰

۶۰,۰۰۰.۰

۹۸۱۰

۱۰۶۰

۳,۰۳۷

۱۰۶۵

۲,۲۰۲

۴۸۰۱
۱۶۰۳

۳,۳۷۸

۱۸۰۰

۰

۲,۹۴۳

۵۰۰۰

۷,۶۱۰

۱۰۰۰۰

۸۰,۰۰۰.۰

۱۰۰,۰۰۰.۰

ﻧﻤﻮدار ﻓﻮق ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻫﺎی دارای ﺣﻖ ﺗﻘﺪم در اﺧﺮﯾﻦ روز ﻫﻔﺘﻪ  ۳۱ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰۰۰رﯾﺎل ﺣﻖ ﺗﻘﺪم در ﻓﺎﺻﻠﻪ درﺻﺪی ﻣﯿﺎن ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻬﻢ ﺑﺎ ﺣﻖ ﺗﻘﺪم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﺎزدﻫﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ
۱۴۰۱/۰۱/۳۱
۱۳.۱

۱۴.۰
۱۲.۰

۰.۵

۱.۸

۱.۱

۱.۱

۱.۲

۱.۳

۱.۴

۱.۶

۲.۴ ۲.۱

۲.۶

۲.۸ ۲.۶

۲.۹

۲.۹

۳.۹ ۳.۸

۴.۸ ۴.۵ ۴.۴ ۴.۴ ۴.۲
۴.۱

۵.۹ ۵.۶ ۵.۶
۵.۲ ۵.۲ ۵.۰

۷.۲

۸.۱

۱۰.۰

۸.۰
۶.۰

۴.۰
۲.۰
۰.۰

۲.۰

۰.۶

۴.۰

در ﻧﻤﻮدار ﺑﺎﻻ ﺑﺎزدﻫ� ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﺎﯾﻊ را در ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﺷﺎﻫﺪ ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺻﻨﻌﺖ ﭼﺎپ ﺑﺎ ﺑﺎزدﻫ�  ۱۳٫۱درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫ� را ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺧﻮد در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ را داده اﺳﺖ.
ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ ﮔﺎز ﺟﺰ اﮐﺘﺸﺎف ﻧﯿﺰ ﺑﺎ  ۱٫۸درﺻﺪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺑﺎزدﻫ� را در اﯾﻦ ﻫﻔﺘﻪ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
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ورود و ﺧﺮوج و ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ
ورود و ﺧﺮوج و ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﻨﻌﺖ از  ٢٧ﺗﺎ  ٣١ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  - ١۴٠١ﻣﯿﻠﯿﺎرد 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  ۴۷۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن اﺗﻔــــــﺎق اﻓﺘﺎد .در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم ﻧﯿﺰ ﮔﺮوه ﻓﻠــــــﺰات اﺳﺎﺳ� ﺑﺎ  ۱۷۷ﻣﯿﻠــــــــــﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺑﯿﺸـــــــﺘﺮﯾﻦ ﺧﺮوج ﭘﻮل ﺣﻘﯿﻘ� را داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻫﻔﺘـــــﻪ ﮔﺮوه ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری و ﭼﻨﺪ رﺷﺘﻪ ای ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺣﺠﻢ ورود ﭘﻮل را داﺷﺘﻨﺪ.
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ﺑﺎزده ﺗﺎ ﺳﺮرﺳﯿﺪ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ
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در ﭘﺎﯾﺎن روز ﭼﻬﺎرﺷـــــﻨﺒﻪ  ۱۸اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه  ۱۴۰۰ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎری ﻣﯿﺎﻧﮕـــــﯿﻦ ﻧﺮخ اﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ ﻣﻌﺎﻣـــــﻠﻪ ﺷﺪه در ﺑﺎزار ﺳـــــﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ  ۲۱٫۹درﺻﺪ رﺳﯿﺪ .در ﻧﻤـــــﻮدار ﻓــــﻮق روﻧﺪ  ۲۰روز ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ  YTMاﺳﻨﺎد ﺧﺰاﻧﻪ اﺳﻼﻣ� را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣ� ﮐﻨﯿﺪ.
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ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ
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ﻃﺒﻖ آﺧﺮﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻋﻼﻣ� ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﺮخ ﺑﺎزار ﺑﯿﻦ ﺑﺎﻧﮑ� در ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺘﻬ� ﺑﻪ  ۲۵ﻓﺮوردﯾﻦ ﻣﺎه  ۲۰٫۲۹ ،۱۴۰۱درﺻﺪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
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ﮔﻳﺰﺪه اﺧﺒﺎر ﮐﺪال
 #ﺳﺎروم
ﺷــﺮﮐﺖ ﺳــﯿﻤﺎن اروﻣﯿــﻪ دﻟﯿــﻞ اﻓﺰاﯾــﺶ  ۸۱درﺻــﺪی ﺳــﻮد
ﻋﻤﻠـــــــﯿﺎﺗ� ﺳــﺎل ﻣﺎﻟــ� ﻣﻨـــــــــﺘﻬ� ﺑــﻪ اﺳــﻔﻨﺪ  ۱۴۰۰را اﻓﺰاﯾــﺶ در
ﻧـــــــﺮخ ﻫﺎی ﻓــﺮوش ﻣﺤﺼـــــــﻮﻻت و ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﻫـــــــــﺰﯾﻨــــــﻪ ﻫــــﺎ،
ﻣﻮﺟﻮدی ﻫــﺎی اول دوره اﻧﺒــﺎر )ﻣـــــــــﻮاد و ﭘﺎﮐــﺖ و (...ﺑــﺎ ﻧــﺮخ
ﮐﻤـــﺘﺮ و ﻫﻤـــﭽﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﻫــﺎی ﻧﯿﻤــﻪ ﺳــﺎﺧﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎن دوره
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷــﺪه ﮔﺮدﯾﺪه ،اﻋﻼم ﻧﻤﻮد.

 #وﻣﻠﻞ
ﻣﻮﺳــــــﺴﻪ اﻋﺘﺒـــــــﺎری ﻣﻠــﻞ ﻣﻠــﻚ ﺻﻴـــــﻘﻼن رﺷــﺖ )ﻣﺠﺘﻤــﻊ
ﺗﺠــﺎری و ﻣﺴــﻜﻮﻧ� ﺳــﭙﻴﺪار( ﺑــﻪ ﻣﺴــﺎﺣﺖ  ۱،۹۸۳ﻣﺘﺮﻣﺮﺑــﻊ ﺑــﻪ
ﺻــﻮرت ﺷــﺶ داﻧــﮓ ﻋﺮﺻــﻪ و اﻋﻴــﺎن زﻣﻴــﻦ و ﺳﺎﺧﺘــــــــﻤﺎن
اﺣــﺪاث ﺷـــــــــﺪه را ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــــــــﻎ  ۲،۱۱۰ﻣﻴﻠﻴـــــــــﺎرد رﻳــﺎل ﺑــﻪ
ﻓـــــــﺮوش رﺳــﺎﻧﺪ ﻛــﻪ ﺳــﻮد ﺣﺎﺻــﻞ از اﻳــﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ۱،۲۵۸
ﻣﻴﻠﻴــﺎرد رﻳــﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷــــــــﺪ.

 #ﻓﻠﻮﻟﻪ
ﺷــﺮﻛﺖ ﻟﻮﻟــﻪ و ﻣﺎﺷــﻴﻦ ﺳــﺎزی اﻳــﺮان در ﻛﻨﻔﺮاﻧــﺲ اﻃﻼع رﺳــﺎﻧ�
اﻋــﻼم ﻧﻤــﻮد در ﻧﻈــﺮ دارد در ﺳــﺎل  ۱۴۰۱ﺑﺎﻟــﻎ ﺑــﺮ  ۲۷درﺻــﺪ
ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺧــﻮد را ﺑــﻪ ﻛﺸــﻮرﻫﺎی ﻋــﺮاق ،ﻗﻄــﺮ و روﺳــﻴﻪ ﺻــﺎدر
ﻛﻨــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺑﻴــﺎن داﺷــﺖ ﻓــﺮوش ﻟﻮﻟــﻪ و اﺗﺼــﺎﻻت ﭼــﺪن در
ﺑــﺎزار ﺑﻴﻦ اﻟﻤــــﻠﻠ� و در رﻗﺎﺑــﺖ ﺑــﺎ ﺳــﺎﻳﺮ ﺷـــــــــﺮﻛﺖ ﻫﺎ ﺗﻌـــــﻴﻴـــــﻦ
ﻣ� ﮔــﺮدد ،ﻟــﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳــﺰی در ﺧﺼــــــﻮص ﻛﺎﻫــﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫــﺎ
ﺻــﻮرت ﮔﺮﻓﺘــﻪ ﺗــﺎ ﺑــﻪ اﻳــﻦ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ اﻓﺰاﻳــﺶ ﺣﺎﺷــﻴﻪ
ﺳــﻮد ﻓــﺮوش ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺻﺎدراﺗــ� اﻗــﺪام ﺷــﺪه ﺑﺎﺷــﺪ .و ﺑــﻪ
ﻣﻨﻈــﻮر ﺑــﻪ ﺣﺪاﻗــﻞ رﺳــﺎﻧﺪن ﺗﺄﺛﻴــﺮ ﻣﻨﻔــ� ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎت ارز ،ﺷــﺮﻛﺖ
در ﻧﻈــﺮ دارد در ﺳــــــﺎل  ۱۴۰۱ﺑــﻪ ﻧﻘــــــــﺪ ﻓﺮوﺷــ� و ﭘﺬﻳــﺮش
ﺳﻔﺎرﺷــﺎت ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 #ﺣﻔﺎرس
ﭘﻴــــــــــﺮو ﻧﺎﻣــﻪ اﻋﻼﻣــ� ﺳــﺎزﻣﺎن ﺟﻬــــــــﺎد ﻛﺸـــــــﺎورزی اﺳـــــــﺘﺎن
ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــﺎه ﻣﺼــﻮب ﮔﺮدﻳــﺪ ﻛﺮاﻳــﻪ ﺣﻤــﻞ آرد ﻧﺎﻧﻮاﻳــﯽ ﺑــﻪ ازای
ﺣﻤــﻞ ﻫــﺮ ﻛﻴﺴــﻪ از  ۲۲،۰۰۰رﻳــﺎل ﺑــﻪ  ۴۰،۰۰۰رﻳــﺎل ﺗﻐﻴﻴــﺮ ﻳﺎﺑــﺪ.
ﻣـــــﻴﺰان ﺣﻤــــﻞ ﺷــــــﺮﻛﺖ ﺣﻤــﻞ و ﻧﻘــــــﻞ ﺑﻴــﻦ اﻟﻤﻠﻠـــــﯽ ﺧﻠﻴــﺞ
ﻓﺎرس در ﻣﺎه در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ  ۲۱۶،۰۰۰ﻛﻴﺴﻪ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
در ﻧﻈــﺮ ﮔﺮﻓﺘــﻦ اﻳــﻦ ﻣﺼﻮﺑــﻪ ،ﺑــﺮآورد درآﻣــﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟــﺺ ﺷــﺮﻛﺖ
از ﻣﺤــــــﻞ ﺣﻤــــــــــﻞ آرد ﻛﺮﻣﺎﻧﺸــــــﺎه در ﺳﺎل  ۱۴۰۱از ۵۷،۰۲۴
ﻣﻴﻠﻴـــﻮن رﻳــﺎل ﺑــﻪ  ۱۰۳،۶۸۰ﻣﻴﻠﻴــﻮن رﻳــﺎل ﺑــﺮ ﻋﻤﻠﻜــﺮد ﺷـــــﺮﻛﺖ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔــﺬار ﻣــــﯽ ﺑﺎﺷـــــﺪ.

 #ﻓﺘﻮﺳﺎ
ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺳــﺮب و روی اﯾﺮاﻧﯿــﺎن ﻣﻮﻓــﻖ ﺑــﻪ درﯾﺎﻓــﺖ
ﯾــﮏ ﻓﻘــــــــﺮه ﭘﺮواﻧــﻪ اﮐﺘــــــــﺸﺎف ﺑــﺮای ﻣﺤــﺪوده ﻫـــــﺎی ﻣﻌﺪﻧــ�
ﺳﯿﺴــﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴــﺘﺎن  -ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن اﯾﺮاﻧﺸــــــﻬﺮ ﮔﺮدﯾــﺪه اﺳــﺖ.

۱۸

 #زﺷﮕﺰا
ﭘﺮوژه ﺑﻬﺴﺎزی ،ﻧﻮﺳﺎزی و اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺎوداری از ۲۵۰۰
ﺑــﻪ  ۳۰۰۰رأس دام ﻣﻮﻟــﺪ در ﺷــﺮﻛﺖ ﺷــﻴﺮ و ﮔﻮﺷــﺖ زاﮔــﺮس
ﺷــﻬﺮﻛﺮد ﺑــﻪ ﺑﻬﺮه ﺑــﺮداری ﻛﺎﻣــﻞ رﺳــﻴﺪ .اﻳــﻦ ﻃــﺮح ﻣﻨﺠــﺮ ﺑــﻪ
رﺷﺪ ﺣﺪود  ۵درﺻﺪی ﻓﺮوش ﺷﻴﺮ و رﺷﺪ ﺣﺪود  ۱۰درﺻﺪی
ﻓــﺮوش ﮔﻮﺳــﺎﻟﻪ ﻧــﺮ و دام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ.
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 #ﺧﺎور
ﺷــﺮﻛﺖ اﻳــﺮان ﺧــﻮدرو دﻳــﺰل در راﺳــﺘﺎی راﻫﺒــﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺑﻬﺒــﻮد
وﺿﻌﻴــﺖ ﺳــﺎﺧﺘﺎر ﻣﺎﻟــ� و ﻧﻴــﺰ ﺟــﺬب ﻣﺸــﺎرﻛﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران
در ﺗﺄﻣﻴــﻦ ﻣﺎﻟــ� ﺷــﺮﻛﺖ و ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣــﻪ ﺳــﻬﺎﻣﺪاری در ﻳــﻚ
ﺷـــــــــﺮﻛﺖ ﺳــــــــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺟـــــﻬﺖ ﭘﻴﺸـــــــــﺒﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫــــــﺎی
ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری در ﺑﺎزارﻫــﺎی ﻣﺎﻟــ� و ﺗﻜﻤﻴــﻞ زﻧﺠﻴــﺮه ﺗﺄﻣﻴــﻦ
ﺷــﺮﻛﺖ )ﺷــﺮﻛﺖ ﻫﺎی زﻳــﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋــﻪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺳــﻠﻴﻢ
ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﮔﻮﻫﺮﻓــﺎم در زﻣﻴﻨــﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ رﻧــﮓ و اﻳﻤــﻦ ﺧــﻮدرو ﺷــﺮق در
زﻣﻴﻨــﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ اﻳﺮﺑــﮓ و ﻛﻤﺮﺑﻨــﺪ اﻳﻤﻨــ� ﻓﻌــﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷــﻨﺪ(،
ﻧﺴــﺒﺖ ﺑــﻪ ﺷــﺮﻛﺖ در ﻣﺰاﻳــﺪه ﺧﺮﻳــﺪ ﺳــﻬﺎم ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ
ﮔــﺬاری ﺳــﻠﻴﻢ اﻗــﺪام ﻧﻤــﻮده اﺳــﺖ .و در ﻧﻬﺎﻳــﺖ ﺑﺮﻧــﺪه ﻣﺰاﻳــﺪه
ﺧﺮﻳــﺪ ﺗﻌـــــــﺪاد  ۴۱۳،۲۷۶،۰۰۰ﺳــﻬﻢ ﻣﻌــﺎدل  ۱۳/۲۲درﺻــﺪ
از ﺳــﻬﺎم ﺷــﺮﻛﺖ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺳــﻠﻴﻢ ﺑــﻪ ﻗﻴﻤــﺖ ﭘﺎﻳــﻪ ﻫــﺮ
ﺳــﻬﻢ  ۱۰،۹۹۸رﻳــﺎل و ارزش ﻛﻞ  ۴،۵۴۵ﻣﻴﻠﻴــﺎرد رﻳــﺎل ﮔﺮدﻳــﺪ.
 #ﻛﺎﺳﭙﻴﻦ
ﻋﻤـــــــــﻠﻴﺎت اﺟﺮاﻳـــــﯽ ﭘﺮوژه ﻫــﺎی  ۵ﺧــﻂ آﻣﭙــﻮل و ﭘﺮﻳﻔــــــــﻴﻠﺪ
ﻣﻨﻄﺒــﻖ ﺑــﺮ اﺻــﻮل  GMPﺑــﺎ ﻫــــــﺰﻳﻨﻪ ای ﺑﺎﻟــﻎ  ۱،۱۰۰ﻣﻴﻠﻴــﺎرد
رﻳــﺎل ﺑــﻪ اﺗﻤــﺎم رﺳــﻴﺪه و ﺑــﻪ ﻣﺮﺣﻠــﻪ ﺑﻬﺮه ﺑــﺮداری رﺳــﻴﺪه
اﺳــﺖ .ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ اﺗﻤــﺎم ﭘــﺮوژه و اﺧــﺬ  ،GMPاﻣــﻜﺎن اﺧــﺬ
ﭘـــــﺮواﻧﻪ ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺤﺼـــــــﻮﻻت ﺟﺪﻳــﺪ ﺑــﺮای ﺷـــــﺮﻛﺖ ﻣﻘــﺪور
ﻣ� ﺷــــــﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﺣــﻮزه ﻛﺸــﻮرﻫﺎی ﺻﺎدراﺗــ� اﻓﺰاﻳــﺶ
ﺧﻮاﻫــــــــــﺪ ﻳﺎﻓـــــــﺖ و ﺑــﻪ ﻛﺸـــــﻮرﻫﺎی ﺑﻴﺸــــــﺘﺮی ﻣ� ﺗــــــــﻮاﻧﺪ
ﺻــــــﺎدرات اﻧﺠــﺎم دﻫــﺪ.

۱۹

 #ﺑﺰاﮔﺮس
ﺷــﺮﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿــﺪ و ﻣﺪﯾﺮﯾــﺖ ﻧﯿــﺮوﮔﺎه زاﮔــﺮس اﻋــﻼم ﻧﻤﻮد  ۱۱رﻗﺒﻪ از
اﻣــﻼک ﻣﻮﺟــﻮد اﯾــﻦ ﺷــﺮﮐﺖ در اﺳــﺘﺎن ﮔﻠﺴــﺘﺎن ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن
ﮔــﺮﮔﺎن ﺟﻬــﺖ اﺧــﺬ ﺗﺴــﻬﯿﻼت ﺑــﻪ ﻣﺒﻠــﻎ  ۴۰۰،۰۰۰ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل از
ﺑﺎﻧﮏ ﻣﻠ� ،ﺗﻮﺛﯿﻖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
 #ﺧﺒﺎزرس
ﺷــﺮﻛﺖ ﺑﺎزرﺳــ� ﻣﻬﻨﺪﺳــ� و ﺻﻨﻌﺘــ� اﻳــﺮان ﺑﺮﻧــﺪه ﻣﻨﺎﻗﺼــﻪ
اﻧﺠــﺎم ﺧﺪﻣــﺎت ﺑﺎزرﺳــ� ﻓﻨــ� ﺷــﺨﺺ ﺛﺎﻟــﺚ ﺗﺠﻬﻴــﺰات و
ﻋﻤﻠﻴــــــــﺎت اﺣــﺪاث ﻃـــــــﺮح ﺑﻬـــــــﺴﺎزی و اﺣــﺪاث ﺗﺄﺳﻴـــــــﺴﺎت
ﺟﻤــﻊ آوری ﮔﺎزﻫــﺎی ﻣﺸــﻌﻞ ﺷــﺮﻛﺖ ﭘﺎﻻﻳــﺶ ﮔﺎز ﺑﻴﺪ ﺑﻠﻨــﺪ ﺷــﺪه
ﻛﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد  ۱۴۳،۸۷۰ﻣﻴﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ.
 #ﺗﻔﺎرس
ﺳــﺎزﻣﺎن ﺑــﻮرس اوراق ﺑﻬــﺎدار ﻣﻮاﻓــــــﻘﺖ اﺻﻮﻟــ� ﺗﺎﺳــﻴﺲ
ﺻﻨــﺪوق ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری درآﻣــﺪ ﺛﺎﺑــﺖ ﻗﺎﺑــﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ را ﻣﻨــﻮط
ﺑــﻪ ﺗﻜﻤﻴــﻞ ﻣﺮاﺣــﻞ درﻳﺎﻓــﺖ ﻣﺠــﻮز ﺳــﺒﺪﮔﺮداﻧ� آن ﺷــﺮﻛﺖ
اﻋﻼم ﻧﻤﻮد .اﻧﺪازه ﺻــــــﻨﺪوق ﺑﺎ ﺣﺪاﻗـــــﻞ  ۱۰ﻣﻴﻠﻴـــــــﻮن واﺣﺪ و
ﺣﺪاﻛﺜــﺮ  ۱۰۰ﻣﻴﻠﻴــﻮن واﺣــﺪ ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری ﺑــﻪ ارزش ﻫﺮﻳــﻚ
 ۱۰،۰۰۰رﻳــﺎل ﻣــ� ﺑﺎﺷـــﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴــﻦ ﭘﺮداﺧــﺖ دوره ای و ﻧــﺮخ
ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨــ� ﺑﺎزدﻫــــــــﯽ ﻧﺪارد.
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ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﯿﺮ و ﮔﻮﺷﺖ زاﮔﺮس ﺷﻬﺮﮐﺮد

ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ زﺷﮕﺰا
اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ  - ۱۳۹۹ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

۱۴۰۰

۹۹

۲۶۷,۱۱۹
۲۱۴ ,۴۱۱

۲۱۹ ,۷۴۳
۱۹۴ ,۵۹۸

۲۳۶,۹۳۹
۲۰۳,۳۵۴
۱۶۱ ,۲۸۵

۱۶۰ ,۷۳۷

۲۲۲,۵۹۲

۲۴۲,۴۷۹

۲۲۹,۴۷۴

۲۱۵ ,۱۱۰
۱۸۸ ,۴۰۲

۱۴۳ ,۵۱۲

۱۴۳,۵۳۳

۱۳۲ ,۲۳۴

۱۲۷ ,۲۵۶

۱۲۲ ,۸۷۲

۱۲۵ ,۸۲۷

۱۷۰ ,۸۱۱

۱۵۲ ,۴۱۴
۱۴۷ ,۳۴۹
۱۰۵ ,۷۷۲

ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺷﯿﺮ و ﮔﻮﺷﺖ زاﮔﺮس ﺷﻬﺮﮐﺮد | ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ۱۴۰۱
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(:
 ۹۶۰,۰۰۰ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮاﺑﻮرس

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ:
 ۲٫۴۳درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل:
 ۰٫۵۹درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ :۱۴۰۰
) ۲,۵۵۷,۷۸۳ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش اﺳﻔﻨﺪ :۱۴۰۰
) ۲۱۴,۴۱۱ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل:
 ۸٫۳۸درﺻﺪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ:
 ۳۳٫۳۹درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ:
 ۵۴٫۰۶درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

۲۰

۹۰ ,۲۳۸
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ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﻨﻮب
ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﺮﻣﺰ
اﺑﺘﺪای ﻓﺮوردﯾﻦ  - ۱۳۹۹ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل

۱۴۰۰

۹۹

۲۳,۸۸۸,۰۳۱
۲۵,۶۱۳ ,۸۴۰
۱۷ ,۲۷۱ ,۳۳۶

۲۲,۱۰۲ ,۶۷۴

۲۴,۰۳۵,۹۰۳

۲۳,۳۲۷,۹۴۲

۱۵ ,۸۴۰,۴۶۸

۱۶ ,۰۵۳,۴۶۹

۱۵ ,۹۹۶ ,۸۶۶
۱۰ ,۳۲۹,۲۳۴

۱۲ ,۶۶۱ ,۷۵۶

۱۵ ,۱۲۸ ,۹۵۴
۱۰ ,۹۰۵ ,۷۹۳

۱۷ ,۳۸۵,۳۷۵
۱۳ ,۱۷۵ ,۲۰۹

۲۰ ,۰۲۷ ,۱۵۹
۱۴ ,۹۵۴,۰۸۴

۱۷ ,۱۵۰ ,۸۵۰

۶,۵۸۰,۳۸۸

۶,۳۸۲,۱۹۵

۹,۷۵۲,۸۵۳

۷,۷۷۵,۰۷۳
۳,۵۷۵,۵۳۶

۵,۳۶۱ ,۸۵۰

ﮔﺰارش ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮﻻد ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺟﻨﻮب | ﺳﺎل ﻣﺎﻟ� ۱۴۰۱
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(:
 ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﻓﺮاﺑﻮرس

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ:
 ۳۸٫۳۱درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل:
 ۲۹٫۷۹درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ :۱۴۰۰
) ۲۲۰,۸۶۵,۶۲۹ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮوش اﺳﻔﻨﺪ :۱۴۰۰
) ۲۳,۸۸۸,۰۳۱ﻣﯿﻠﯿﻮن رﯾﺎل(

ﺳﻬﻢ از ﮐﻞ ﻓﺮوش اﻣﺴﺎل:
 ۱۰٫۸۲درﺻﺪ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ:
 ۶٫۷۴درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ

ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ:
 ۶۴٫۳۲درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻧﻤﺎد ﺗﺎﭘﯿﮑﻮ

#ﺗﺎﭘﯿﮑﻮ
ﺑﺮرﺳــ� روﻧــﺪ ﻗﯿﻤﺘــ� ﺳــﻬﻢ ﻧﺸــﺎن ﻣــ� دﻫــﺪ ﮐــﻪ در ﻧﺰدﯾﮑــ� ﺗــﺮاز ﻣﻬــﻢ ﻣﻘﺎوﻣﺘــ� ﻣﺤــﺪوده  ۱۵،۷۰۰رﯾــﺎل ﻗــﺮار دارد ﮐــﻪ در ﺻــﻮرت ﺷﮑﺴــﺖ و ﺗﺜﺒﯿــﺖ ﺑــﺎﻻی اﯾــﻦ ﻣﺤــﺪوده
ﺳــﻬﻢ آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳــﻤﺖ اﻫﺪاف  ۱۸،۶۰۰و  ۲۲،۰۰۰رﯾﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺷــﺪ.
ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﮔــﺮان ﮐﻮﺗــﺎه ﻣــﺪت ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺣــﺪ زﯾﺎن ﺧﻮد را ﺗﺮاز  ۱۳،۷۰۰رﯾﺎل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﺎل ﻧﻤﺎد ﺛﻘﺰوی

#ﺛﻘﺰوی
ﺑﺮرﺳــ� روﻧــﺪ ﻗﯿﻤﺘــ� ﺳــﻬﻢ ﻧﺸــﺎن ﻣ�دﻫــﺪ
ﭘــﺲ از ﺷــــــــﮑﻞ ﮔﯿــﺮی ﺳــﻘﻒ ﻗﯿــــﻤـــــﺘ� در
ﻣﺤﺪوده  ۴۱،۱۰۰رﯾﺎل ﺳﻬﻢ وارد ﻓﺎز اﺻﻼﺣ�
ﭘﯿﭽﯿــﺪه ای ﺗــﺎ ﻣﺤــﺪوده  ۷،۰۶۰رﯾﺎل ﺷــﺪه ﮐﻪ
ﺑﺮآﯾﻨــﺪ آن رﯾــﺰش ﺣــﺪود  ۸۳درﺻــﺪی ﻗﯿﻤــﺖ
ﺑﻮده و ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﻮی ۷،۰۰۰
رﯾــﺎل و رﺳــﯿﺪن اﻧﺪﯾــــــﮑﺎﺗﻮر ﺑــﻪ ﻣﺤــﺪوده
اﺷــﺒﺎع ﺑــﺎ اﻓﺰاﻳــﺶ ﺗﻘﺎﺿــﺎی ﺧﻮﺑــﯽ ﻫﻤــﺮاه
ﺷــﺪ ﮐــﻪ ﺑﺮآﯾــــﻨﺪ آن رﺷــﺪ  ۹۵درﺻــﺪی ﻗﯿﻤــﺖ
اﺳــﺖ؛ ﻋﻠــ� اﯾﺤــﺎل ﻗﯿﻤــﺖ در ﻧﺰدﯾﮑــ� ﺗــﺮاز
ﻣﻘﺎوﻣﺘــ� ﻣﻬــﻢ  ۱۴،۰۰۰رﯾــﺎل ﻗــﺮار دارد ﮐــﻪ در
ﺻــﻮرت ﺷــــــﮑﺴﺖ و ﺗﺜﺒﯿــﺖ ﺑــﺎﻻی اﯾــﻦ
ﻣﺤﺪوده آﻣﺎده ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪف ۱۷،۰۰۰
رﯾﺎل ﺧــــــﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ﻣﻌﺎﻣﻠــﻪ ﮔــﺮان ﮐﻮﺗــﺎه ﻣــﺪت ﻣ�ﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺣــﺪ
زﯾــﺎن ﺧــﻮد را ﺗــﺮاز  ۱۲،۹۰۰رﯾﺎل ﻗﺮار دﻫﻨﺪ.
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ﮔﺰارش ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻧﻤﺎد ﺷﺎروم
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ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ و ﻣﺤﯿﻂ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ:
ﻣﺠﺘـــــــﻤﻊ ﭘﺘﺮوﺷــﯿﻤ� اروﻣﯿــﻪ ﺑــﺎ
ﻇﺮﻓﯿــﺖ  ۳ﻫــﺰار ﺗــﻦ ﮐﺮﯾﺴــﺘﺎل
ﻣﻼﻣﯿــــــﻦ و  ۹ﻫــﺰار ﺗــﻦ ﺳــــــﻮﻟﻔﺎت
آﻣﻮﻧﯿــﻮم در ﺳــﺎل  ۱۳۷۴ﺑــﻪ ﺑﻬــﺮه
ﺑــﺮداری رﺳــﯿﺪ و ﺗــﺎ ﺳــﺎل ۱۳۹۱
ﻇﺮﻓﯿــﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ ﺑــﻪ  ۴ﻫــﺰار ﺗــﻦ
ﮐﺮﯾﺴﺘﺎل ﻣﻼﻣﯿﻦ و  ۴۶/۲ﻫﺰار ﺗﻦ
ﺳــﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿــﻮم اﻓﺰاﻳــﺶ ﻳﺎﻓــﺖ.
در اداﻣــﻪ ﺷــــــــــﺮﮐﺖ واﺣــﺪ اﺳــﯿﺪ
ﺳــﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ را در ﺳــﺎل  ۱۳۹۴ﺑــﺎ
ﻇﺮﻓﯿــﺖ  ۵۰ﻫــﺰار ﺗــﻦ در ﺳــﺎل ﺑــﻪ
ﺑﻬــــــــﺮهﺑﺮداری رﺳــﺎﻧﯿﺪ .ﻫﻤﭽـــــﻨﯿﻦ
واﺣــﺪ ﺳــﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳــﯿﻢ ﻧﯿــﺰ ﺑــﺎ
ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۴۰ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺷﻬﺮﯾﻮرﻣﺎه
 ۱۳۹۹وارد ﻣــﺪار ﺗﻮﻟﯿــﺪ ﮔﺮدﯾــﺪ .در
ﺣــﺎل ﺣﺎﺿــﺮ اﻳــﻦ ﺷــﺮﻛﺖ ﺟــﺰء
واﺣﺪﻫــﺎی ﺗﺠــﺎری ﻓﺮﻋــ� ﺷــﺮﻛﺖ
ﮔــﺮوه ﺳــﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاری اﻳﺮاﻧﻴــﺎن ﻣــ�
ﺑﺎﺷــﺪ ،ﻛــﻪ در زﻣﻴــــــــــﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴـــــــﺪ
اﻧــــــﻮاع ﻣﺤﺼــــــــﻮﻻت ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﯽ از
ﻗﺒــــــــــــﻴﻞ ﻛﺮﻳﺴــــــــﺘﺎل ﻣﻼﻣـــــــــﻴﻦ،
ﺳــــــــﻮﻟﻔﺎت آﻣـــــــﻮﻧﻴﻮم ،ﺳــــــــــﻮﻟﻔﺎت
ﭘﺘﺎﺳـــــــــﻴﻢ و اﺳــــــﻴﺪ ﺳﻮﻟﻔــــــــﻮرﻳﻚ
ﻓﻌــــــــﺎﻟﻴﺖ ﻣ� ﻛﻨﺪ.
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ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻬﺎﻣﺪاران:

۴۱۷

BFM

۲۷

۵۱

۵۹/۵۷۰

۷/۲۸۰
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ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش:

ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿــﺪی ﺷــﺮﮐﺖ ﺷــﺎﻣﻞ اﺳــﯿﺪ ﮐﻠﺮﯾﺪرﯾــﮏ ،ﺳــﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳــﯿﻢ ،اﺳــﯿﺪ ﺳــﻮﻟﻔﻮرﯾﮏ ،ﺳــﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿــﻮم و ﮐﺮﯾﺴــﺘﺎل ﻣﻼﻣﯿــﻦ ﻣــ� ﺑﺎﺷــﺪ .از ﻟﺤــﺎظ ﻣﺒﻠــﻎ ﻓــﺮوش،
ﭘﺮﻓﺮوش ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم و ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣ� ﺑﺎﺷﺪ .ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﯿﻮم  ۴۶٫۲۰۰ﺗﻦ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ﻣﻌﺎدل
 ۴۰٫۰۰۰ﺗﻦ ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ واﺣﺪ در ﺷــﻬﺮﯾﻮر  ۱۳۹۹ﺑﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری رﺳــﯿﺪه اﺳــﺖ.

۳۰۰۰
۲۰۰۰
۱۰۰۰
۰

۱۴۰۰

۱۳۹۹

 -ﺗﻤﺎﻣ� ارﻗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴــﺐ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳــﺖ.
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ﺑﻬﺎی ﺗﻤﺎم ﺷﺪه:

ﺣــﺪود  ۷۵درﺻــﺪ از ﺳــﻬﻢ ﺑﻬــﺎی ﺗﻤــﺎم ﺷــﺪه ی ﺷــﺮﮐﺖ را ﻣــﻮاد ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ ﻣﺼﺮﻓــ� ﺗﺸــﮑﯿﻞ ﻣــ� دﻫــﺪ و ﻣﺎﺑﻘــ� ﺑــﻪ دﺳــﺘﻤﺰد ﻣﺴــﺘﻘﯿﻢ و ﺳــﺮﺑﺎر ﺗﻮﻟﯿــﺪ اﺧﺘﺼــﺎص دارد .در ﻧﺘﯿﺠــﻪ
ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﻫﺰﯾﻨــﻪ ی ﺣﺎﻣــﻞ ﻫــﺎی اﻧــﺮژی ﺗﺄﺛﯿــﺮ ﭼﻨﺪاﻧــ� در ﺗﻐﯿﯿــﺮات ﺑﻬــﺎی ﺗﻤــﺎم ﺷــﺪه ی ﺷــﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫــﺪ داﺷــﺖ .ﻣــﻮاد اوﻟﯿــﻪ ﺷــﺮﮐﺖ ﺷــﺎﻣﻞ اوره ،آﻣﻮﻧﯿــﺎک و ﮔﻮﮔــﺮد ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ
ﮐﻪ از ﺷـــــــﺮﮐﺖ ﻫﺎی ﭘﺘﺮوﺷـــــﯿﻤ� ﺧﺮاﺳﺎن ،ﮐﺮﻣﺎﻧﺸــــــــﺎه و ﺷـــــــﯿﺮاز ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻮرس ﮐﺎﻻ ﺗﺎﻣــــــــﯿﻦ ﻣ� ﺷﻮد.

۱۰۰۰
۸۰۰
۶۰۰
۴۰۰
۲۰۰
۰

۱۴۰۰

۱۳۹۹

 -ﺗﻤﺎﻣ� ارﻗﺎم ﺑﺮ ﺣﺴــﺐ ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل اﺳــﺖ.
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ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻮد ﺳﺎل ﻣﺎﻟﯽ : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
۱۲۰.۰۰۰

۱۴۰.۰۰۰

۱۶۰.۰۰۰

۱۸ ۰ .۰ ۰۰

۲۰۰.۰۰۰

٪ ۲۰

۱۵۲ ۲

۱۷۷۶

۲۰۲۹

۲۲۸۳

۲۵۳۷

٪ ۲۵

۱۹۰۲

۲۲۲۰

۲۵۳۷

۲ ۸ ۵۴

۳۱۷۱

٪ ۳۰

۲۲۸۳

۲۶۶۴

۳۰۴۴

۳۴۲۵

۳ ۸ ۰۵

٪ ۳۵

۲۶۶۴

۳۱۰۸

۳۵۵۲

۳۹۹۶

۴۴۴۰

 ﺑــﺎ ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻣﺤﺼــﻮل اﺻﻠــ� ﺑــﻮدن ﺳــﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳــﯿﻢ و ﺳــﻬﻢ ﺑــﺎﻻی درآﻣــﺪی آن ﺗﺤﻠﯿــﻞ ﺣﺴﺎﺳــﯿﺖ ﺳــﻮد ﺑــﺮ اﺳــﺎس ﻧــﺮخ ﻓــﺮوش ﺳــﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳــﯿﻢﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ و ﺳــﻬﻢ درآﻣﺪی ﺳــﺎﯾﺮ ﻣﺤﺼﻮﻻت را ﻧﺴــﺒﺘ� از ﻣﺤﺼﻮل اﺻﻠ� ﻓﺮض ﮐﺮده اﯾﻢ.
 ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨ� ﻣ� ﺷــﻮد ﺷــﺮﮐﺖ در ﺳــﺎل آﯾﻨﺪه ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۲۰٫۰۰۰ﺗﻦ ﺳــﻮﻟﻔﺎت ﭘﺘﺎﺳــﯿﻢ ﮔﺮدد. -ﺳــﻮد ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﺳــﻬﻢ )رﯾﺎل( ﻣ� ﺑﺎﺷــﺪ.
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