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سخن هفته

علیرضا فهیم�
مدیرعامل کارگزاری بانک کارآفرین

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 صورت هــای مالــ� مســتتر اســت و بــازرس و حســابرس 
قانونــ� بــا اظهــار نظــر خــود نســبت بــه ادعــای مدیــران، وظیفــه اعتبــار 
بخشــ� بــه صورت هــای مالــ� شــرکت ها 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 
ــا همــان حاکمیــت شــرکت� تنهــا  اســتقرار نظــام راهبــری شــرکت� ی
جلوه ظاهری و شــکل� داشــته باشــد. در این خصوص با عنایت به 
تشکیل جلسات متعدد در کانون کارگزاران در خصوص اصالحیه 
قانــون تجــارت بــه نظــر م� رســد عــالوه بــر مــوارد مــورد بحــث از قبیل 
نحــوه انتخــاب مدیــر و تشــریفات مربــوط بــه مجامــع از جملــه مــواد 
۱۶۷ ال� ۱۶۹ که اشــاره به موضوع افزایش ســرمایه شــرکت ها دارد 
(کــه بــه نوبــه خــود دارای اهمیــت زیــادی اســت) الزم اســت برخــ� از 
مــواد قانــون تجــارت، اصــالح و یــا ضمانــت اجرایــی آنهــا بــه طور دقیق

 تر بیان شود. در ادامه چند مثال را ذکر م� کنیم:

الــف) در مــاده ۱۵۱ قانــون تجــارت اشــاره بــه "کشــف تخلــف یــا 
بــه مرجــع قضایــی  ارجــاع آن  بــازرس قانونــ� و  تقصیــر توســط 
ــا ایــن موضــوع شــامل ســطح اهمیــت  صالحیــت دار" دارد: قاعدت

نم� شــود و هرگونــه تخلفــ� را در بــر م� گیــرد. بــه طــور مثــال عــدم 
رعایــت تشــریفات مــاده ۱۴۱ قانــون تجــارت و عــدم برگــزاری مجمــع 
فــروش  یــا  و  اســت.  تخلــف  نــوع  یــک  فوق العــاده  عمومــ� 
محصــوالت شــرکت بــه قیمتــ� پایین تــر از قیمت هــای صادراتــ� و 
یــا قیمــت بــازار نــوع دیگــری از تخلــف اســت. در دو مــورد بــاال اولــ� 
تخطــ� از قانــون اســت. آیــا ایــن تخطــ� از قانــون و مــوارد مشــابه آن 
جــرم تلقــ� م� شــود؟ منظــور از دادگاه صالحیــت دار کــدام دادگاه 
ارزان  از قبیــل  بــازرس قانونــ� مــواردی  بــه حــال  تــا  آیــا  اســت؟ 
فروشــ� و عــدم رعایــت صرفــه و صــالح ســهامداران را بــه مجمــع 

عموم� گزارش نموده است؟

ب) در ادامــه بنــد فــوق الذکــر ضمانــت اجــرای مــاده ۲۶۷ قانــون 
بــه چــه صــورت اســت؟ و اساســا چــه مرجعــ� وظیفــه  تجــارت 

رسیدگ� به موضوع ماده ۲۶۷ را دارد؟

ــازار ســرمایه،  ج) یکــ� از مــوارد بســیار مهــم در شــرایط فعلــ� ب
ماده ۱۴۱ و ماده ۲۶۵ قانون تجارت است. اگر چه در ماده ۲۶۵ 
هیــأت  چنانچــه  کــه  م� کنــد  عنــوان  صراحتــا  تجــارت  قانــون 
مدیره شرکت� که مشمول ماده ۱۴۱ شده است اگر حداکثر ظرف 
مــدت ۲ مــاه مجمــع عمومــ� فوق العــاده 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 

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

نمایــد؟  انحــالل  درخواســت  صالحیــت دار  دادگاه  از   تواننــد 
منظور از دادگاه صالحیت دار در این ماده چیســت؟

د) در ماده ۹۵ قانون تجارت، دارندگان حداقل ۲۰٪  از سهامداران 
شــرکت م� تواننــد نســبت بــه دعــوت از مجمــع اقــدام نماینــد. ایــن 
۲۰٪ بــرای تمــام مجامــع در نظــر گرفتــه شــده اســت. بهتــر اســت در 
الیحــه پیشــنهادی جدیــد بــا توجــه بــه تفــاوت در صالحیــت هــر یــک 
از مجامــع (عــادی و فــوق العــاده) درصــد مذکــور متفــاوت باشــد بــه 
طور مثال مجامع عادی ۱۰٪ و مجامع فوق العاده ۳۰٪ در نظر گرفته 
شــود. پیشــنهاد ۱۰٪ از ایــن جهــت اســت کــه بــا توجــه بــه ورود 
ــازار ســرمایه یکــ� از مــواردی کــه  ــه ب گســترده ســهامداران خــرد ب
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 ۹۵ فعل� اضافه شود. 

ه) یکــ� از مــوارد مهــم در حــوزه ناشــران بورســ� تضــاد منافــع 
مدیــران شــرکت ها و ارائــه ســود موهومــ� و ترازنامــه خــالف واقــع 
مجــــــــــامع  در  مــناقشــــــــه  محــل  عمدتــا  کــه  مـــــــواردی  اســت. 

علــ�  و  بــوده  بورســ�  شــرکت های 
رغــم تشــریح آن در مــاده ۲۵۸ قانــون 

تجــارت، بــه دلیــل عــدم تبییــن مناســب 
تاکنــون  منـــــافع،  تضـــــــــاد  مصـــــــــادیق 

دســتآوردی بــرای ســهامداران شــرکت های 
بورســ� نداشــته اســت. بــه عبــارت دیگــر 

فــارغ از محدودیــت هــای ناشــ� از رســیدگ� 
بازرســان قانونــ� شــرکت ها کــه تمایــل و ابــزار 

ندارنــد،  حــوزه  ایــن  بــه   ورود  بــرای  چــــــــــــندان� 
از  یکــ�  نیــز  منافــع  تضــاد  مصادیــق  تشــخیص 

مشــکالت بــر ســر راه اجــرای ایــن مــاده مهــم از 
قانون تجارت شده است. 

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 فعــاالن بــازار کمــک نمایــد، اشــاره شــده 

است.
زدگــ�  سیاســت  بــا  تــوام  و  نابه هنــگام  تشــویق  کــه  چنــد  هــر 
مســئوالن اقتصــادی تاثیــر بــه ســزایی در بــروز مشــکالت اخیــر بــازار 
ســرمایه  داشــته اســت امــا ایــن موضــوع نبایــد پوششــ� بــرای 
ضعــف ســواد "مالــ� و حقوقــ�" ســهامداران شــود. چــرا کــه اگــر 
بخواهیــم فقــط سیاســت گذار را مقصــر اصلــ� ایــن جریــان بدانیــم 
قطعــا یکــ� از حلقه هــای مفقــوده بــازار ســرمایه، کمــاکان مجهــول 

م� ماند و این کالف سردرگم سهامداران پیچیده تر م� شود. 
بــی تردیــد افزایــش ســواد مالــ� و حقوقــ� ســهامداران گام موثری در 
ــازار ســرمایه و کاهــش تضــاد  جهــت افزایــش شــفافیت و کارایــی ب
منافع در میان مدیران، ناشــران، بهبود عملکرد شــرکت ها 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 اصــالح قانــون بــازار اوراق بهــادار یــک امــر 
آن  امــروزه شــاهد  کــه  آنچــه  نکنیــم،  فرامــوش  امــا  ضروریســت 
هســتیم آشــفتگ� در روابــط میــان ســهامداران شــرکت، مدیــران 
ــارت دیگــر  ــه عب ــ� شــرکت ها م� باشــد. ب شــرکت و بازرســان قانون
عــدم آگاهــ� ســهامداران نســبت بــه حــق قانونــ� خــود (منــدرج در 
قانــون تجــارت) منجــر شــده تــا بجــای مطالبه گری قانونــ� در مجامع، 

و) در جــای جــای قانــون تجــارت بحــث هــر ذینفــع و دادگاه 
صالحیــت دار یــا دادگاه شهرســتان مطــرح گردیــده امــا معلــوم 
نیســت ایــن ذینفــع چــه شــخص� اســت؟ آیــا در یــک تفســیر 
محســوب  ذینفــــــع  شــرکت،  ســـــــــهامداران  فـــــــقط  مضـــــیق، 
م� شــوند؟ و یــا در یــک برداشــت موســع، عــالوه بــر ســهامداران، 
ذینفــــــعان شـــــــــامل مدیــران، کارکـــــــــنان، مشــــــتریان، تامیــن 
ــی، دولــت و...  ــنابع مالـــــ ــن کننــدگان مــ ــاال، تامیـــ کننــدگان کــــــــ

هم م� شــــــوند؟

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

چــــــگـــــــــــونه  نـــــداده اند 
م� توانند نســـــــبت به 

عـــــــــزل مدیــــــرعامل 
اقــدام نـــــمایـــــند؟

 

کارکــرد  از  خالصــه ای  تنهــا  مذکــور  مــوارد 
قانــون تجــارت فعلــ� اســت کــه در صــورت 

جهــت  در  موثــری  گام  م� توانــد  اصــالح 
حاکمیــت  نظــام  بهیـــــــــــنه  اســـــــــــتقرار 

شــرکت� و اصــالح ســاختار پاســخگویی 
ویــژه  بــه  عــام  ســهام�  شــرکت های 

نــزد  پذیرفتــــــه شــده  ناشـــــــــراِن 
بورس ها باشد.

اسفند ماه ۱۴۰۰  

ساز ناکوک قانون

قسمت اول: قانون تجارت

کانــون کارگــزاران در طــ� مــاه هــای اخیــر اقــدام بــه جلســات منظمــ� در خصــوص اصــالح 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 
ــازار  ــا محوریــت مدیریــت حقوقــ� کانــون کارگــزاران، منشــاء آثــار مثبــت در آینــده ب مذکــور مــ� باشــد کــه قطعــاً ایــن اقــدام کانــون کارگــزاران ب
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، معضــالت و مشــکالت 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.



۵
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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 صورت هــای مالــ� مســتتر اســت و بــازرس و حســابرس 
قانونــ� بــا اظهــار نظــر خــود نســبت بــه ادعــای مدیــران، وظیفــه اعتبــار 
بخشــ� بــه صورت هــای مالــ� شــرکت ها 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 
ــا همــان حاکمیــت شــرکت� تنهــا  اســتقرار نظــام راهبــری شــرکت� ی
جلوه ظاهری و شــکل� داشــته باشــد. در این خصوص با عنایت به 
تشکیل جلسات متعدد در کانون کارگزاران در خصوص اصالحیه 
قانــون تجــارت بــه نظــر م� رســد عــالوه بــر مــوارد مــورد بحــث از قبیل 
نحــوه انتخــاب مدیــر و تشــریفات مربــوط بــه مجامــع از جملــه مــواد 
۱۶۷ ال� ۱۶۹ که اشــاره به موضوع افزایش ســرمایه شــرکت ها دارد 
(کــه بــه نوبــه خــود دارای اهمیــت زیــادی اســت) الزم اســت برخــ� از 
مــواد قانــون تجــارت، اصــالح و یــا ضمانــت اجرایــی آنهــا بــه طور دقیق

 تر بیان شود. در ادامه چند مثال را ذکر م� کنیم:

الــف) در مــاده ۱۵۱ قانــون تجــارت اشــاره بــه "کشــف تخلــف یــا 
بــه مرجــع قضایــی  ارجــاع آن  بــازرس قانونــ� و  تقصیــر توســط 
ــا ایــن موضــوع شــامل ســطح اهمیــت  صالحیــت دار" دارد: قاعدت

نم� شــود و هرگونــه تخلفــ� را در بــر م� گیــرد. بــه طــور مثــال عــدم 
رعایــت تشــریفات مــاده ۱۴۱ قانــون تجــارت و عــدم برگــزاری مجمــع 
فــروش  یــا  و  اســت.  تخلــف  نــوع  یــک  فوق العــاده  عمومــ� 
محصــوالت شــرکت بــه قیمتــ� پایین تــر از قیمت هــای صادراتــ� و 
یــا قیمــت بــازار نــوع دیگــری از تخلــف اســت. در دو مــورد بــاال اولــ� 
تخطــ� از قانــون اســت. آیــا ایــن تخطــ� از قانــون و مــوارد مشــابه آن 
جــرم تلقــ� م� شــود؟ منظــور از دادگاه صالحیــت دار کــدام دادگاه 
ارزان  از قبیــل  بــازرس قانونــ� مــواردی  بــه حــال  تــا  آیــا  اســت؟ 
فروشــ� و عــدم رعایــت صرفــه و صــالح ســهامداران را بــه مجمــع 

عموم� گزارش نموده است؟

ب) در ادامــه بنــد فــوق الذکــر ضمانــت اجــرای مــاده ۲۶۷ قانــون 
بــه چــه صــورت اســت؟ و اساســا چــه مرجعــ� وظیفــه  تجــارت 

رسیدگ� به موضوع ماده ۲۶۷ را دارد؟

ــازار ســرمایه،  ج) یکــ� از مــوارد بســیار مهــم در شــرایط فعلــ� ب
ماده ۱۴۱ و ماده ۲۶۵ قانون تجارت است. اگر چه در ماده ۲۶۵ 
هیــأت  چنانچــه  کــه  م� کنــد  عنــوان  صراحتــا  تجــارت  قانــون 
مدیره شرکت� که مشمول ماده ۱۴۱ شده است اگر حداکثر ظرف 
مــدت ۲ مــاه مجمــع عمومــ� فوق العــاده 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 

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

نمایــد؟  انحــالل  درخواســت  صالحیــت دار  دادگاه  از   تواننــد 
منظور از دادگاه صالحیت دار در این ماده چیســت؟

د) در ماده ۹۵ قانون تجارت، دارندگان حداقل ۲۰٪  از سهامداران 
شــرکت م� تواننــد نســبت بــه دعــوت از مجمــع اقــدام نماینــد. ایــن 
۲۰٪ بــرای تمــام مجامــع در نظــر گرفتــه شــده اســت. بهتــر اســت در 
الیحــه پیشــنهادی جدیــد بــا توجــه بــه تفــاوت در صالحیــت هــر یــک 
از مجامــع (عــادی و فــوق العــاده) درصــد مذکــور متفــاوت باشــد بــه 
طور مثال مجامع عادی ۱۰٪ و مجامع فوق العاده ۳۰٪ در نظر گرفته 
شــود. پیشــنهاد ۱۰٪ از ایــن جهــت اســت کــه بــا توجــه بــه ورود 
ــازار ســرمایه یکــ� از مــواردی کــه  ــه ب گســترده ســهامداران خــرد ب
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 ۹۵ فعل� اضافه شود. 

ه) یکــ� از مــوارد مهــم در حــوزه ناشــران بورســ� تضــاد منافــع 
مدیــران شــرکت ها و ارائــه ســود موهومــ� و ترازنامــه خــالف واقــع 
مجــــــــــامع  در  مــناقشــــــــه  محــل  عمدتــا  کــه  مـــــــواردی  اســت. 

علــ�  و  بــوده  بورســ�  شــرکت های 
رغــم تشــریح آن در مــاده ۲۵۸ قانــون 

تجــارت، بــه دلیــل عــدم تبییــن مناســب 
تاکنــون  منـــــافع،  تضـــــــــاد  مصـــــــــادیق 

دســتآوردی بــرای ســهامداران شــرکت های 
بورســ� نداشــته اســت. بــه عبــارت دیگــر 

فــارغ از محدودیــت هــای ناشــ� از رســیدگ� 
بازرســان قانونــ� شــرکت ها کــه تمایــل و ابــزار 

ندارنــد،  حــوزه  ایــن  بــه   ورود  بــرای  چــــــــــــندان� 
از  یکــ�  نیــز  منافــع  تضــاد  مصادیــق  تشــخیص 

مشــکالت بــر ســر راه اجــرای ایــن مــاده مهــم از 
قانون تجارت شده است. 

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 فعــاالن بــازار کمــک نمایــد، اشــاره شــده 

است.
زدگــ�  سیاســت  بــا  تــوام  و  نابه هنــگام  تشــویق  کــه  چنــد  هــر 
مســئوالن اقتصــادی تاثیــر بــه ســزایی در بــروز مشــکالت اخیــر بــازار 
ســرمایه  داشــته اســت امــا ایــن موضــوع نبایــد پوششــ� بــرای 
ضعــف ســواد "مالــ� و حقوقــ�" ســهامداران شــود. چــرا کــه اگــر 
بخواهیــم فقــط سیاســت گذار را مقصــر اصلــ� ایــن جریــان بدانیــم 
قطعــا یکــ� از حلقه هــای مفقــوده بــازار ســرمایه، کمــاکان مجهــول 

م� ماند و این کالف سردرگم سهامداران پیچیده تر م� شود. 
بــی تردیــد افزایــش ســواد مالــ� و حقوقــ� ســهامداران گام موثری در 
ــازار ســرمایه و کاهــش تضــاد  جهــت افزایــش شــفافیت و کارایــی ب
منافع در میان مدیران، ناشــران، بهبود عملکرد شــرکت ها 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 اصــالح قانــون بــازار اوراق بهــادار یــک امــر 
آن  امــروزه شــاهد  کــه  آنچــه  نکنیــم،  فرامــوش  امــا  ضروریســت 
هســتیم آشــفتگ� در روابــط میــان ســهامداران شــرکت، مدیــران 
ــارت دیگــر  ــه عب ــ� شــرکت ها م� باشــد. ب شــرکت و بازرســان قانون
عــدم آگاهــ� ســهامداران نســبت بــه حــق قانونــ� خــود (منــدرج در 
قانــون تجــارت) منجــر شــده تــا بجــای مطالبه گری قانونــ� در مجامع، 

و) در جــای جــای قانــون تجــارت بحــث هــر ذینفــع و دادگاه 
صالحیــت دار یــا دادگاه شهرســتان مطــرح گردیــده امــا معلــوم 
نیســت ایــن ذینفــع چــه شــخص� اســت؟ آیــا در یــک تفســیر 
محســوب  ذینفــــــع  شــرکت،  ســـــــــهامداران  فـــــــقط  مضـــــیق، 
م� شــوند؟ و یــا در یــک برداشــت موســع، عــالوه بــر ســهامداران، 
ذینفــــــعان شـــــــــامل مدیــران، کارکـــــــــنان، مشــــــتریان، تامیــن 
ــی، دولــت و...  ــنابع مالـــــ ــن کننــدگان مــ ــاال، تامیـــ کننــدگان کــــــــ

هم م� شــــــوند؟

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

چــــــگـــــــــــونه  نـــــداده اند 
م� توانند نســـــــبت به 

عـــــــــزل مدیــــــرعامل 
اقــدام نـــــمایـــــند؟

 

کارکــرد  از  خالصــه ای  تنهــا  مذکــور  مــوارد 
قانــون تجــارت فعلــ� اســت کــه در صــورت 

جهــت  در  موثــری  گام  م� توانــد  اصــالح 
حاکمیــت  نظــام  بهیـــــــــــنه  اســـــــــــتقرار 

شــرکت� و اصــالح ســاختار پاســخگویی 
ویــژه  بــه  عــام  ســهام�  شــرکت های 

نــزد  پذیرفتــــــه شــده  ناشـــــــــراِن 
بورس ها باشد.

اسفند ماه ۱۴۰۰  



۶
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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 ۱۳۰  دالر 
و طال در محدوده ۲،۰۵۴ دالر در حال معامله م� باشد. به 
دنبال رشد بهای نفت، قیمت مس به محدوده ۱۰،۲۰۰ دالر 
و روی به سطح ۴،۱۸۹ دالر افزایش یافته است. در روز سه 
شنبه با انتشار خبر ممنوعیت واردات نفت از روسیه، بهای 
نفت برنت به سطح ۱۳۷ دالر رسید. آنگونه که آمارها نشان 
(در  تهران  بورس  ارزش کل  در حال  حاضر عمده  م� دهد 
فلزی،  معدن�،  بزرگ  شرکت  های  به  درصد)   ۶۰ حدود 
کامودیت�         محور  صنایع  دیگر  و  پاالیش�  و  پتروشیم� 
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 

باشد.  ها  پاالیشگاه�  سهام  به  معطوف  جهان�  های 
شاخص صنعت گروه فرآورده  های نفت� که پاالیشگاه         های 
مـاه  اســفند  ابتدای  از  است  داده  جای  خود  در  را  بورس� 
تاکنون بیش از ۲۰ درصد جهش داشته است. از طرف دیگر 
قیمت  رشد  به  ها  کامودیت�  سایر  و  فلزات  قیمت  رشد 
افزایش  و  اساس�  فلزات  گروه  مجموعه  زیر  های  شرکت  
سودآوری آنها کمک م� کند. شرایط� که حداقل در کوتاه        

مدت و تا زمان ادامه درگیری        ها در شرق اروپا م� تواند به 
بورس  تنها  .اما  بیانجامد  جهان�  بازار  با  مرتبط  برد صنایع 
نیست که  به  طور مستقیم از این شرایط منتفع م� شود. با 
توجه به وابستگ� اقتصاد کشور به فروش نفت و پیش        بین� 
نفت ۷۰ دالری در بودجه ۱۴۰۱، افزایش میانگین این نرخ 
در سال  آینده م� تواند بخش مهم� از کسری  بودجه دولت 

و  تولید  بهبود  سمت  به  موجود  منابع  تا  دهد  پوشش  را 
پیشبرد طرح        های توسعه        ای در شرکت های 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 دالر در محدوده فعل� 
آنها در سطوح کنون�  و رشد قیمت های جهان� و یا حفظ 
آینده  م� تواند به رشد صنایع صادرات و دالری محور در 

کمک نمـــــاید.
ارز  حذف  خبر  جاری،  هفته  مهم  خبرهای  از  دیگر  یک� 
بر  مستقیم  طور  به  امر  این  که  است  بوده  ریال�   ۴۲۰۰۰
صنعت زراعت، روغن خواراک� و گروه غذایی اثرگذار خواهد 
جاری  هفته  در  صنایع  این  های  نماد  رشد  باعث  که  بود 
گردید. در حال حاضر مجلس با حذف دالر ۴۲۰۰  تومان� در 
سال  آینده موافقت کرده و عنان آن را به دولت سپرده تا در 
صورت حذف ارز ترجیح� فشاری از جانب افزایش قیمت ها 
به مصرف         کنندگان وارد نشود، بورس�         ها از طرف� از حذف 
دالر رانت� خوشنود هستند اما از سوی دیگر نگرانند تالش 
دولت�        ها برای جلوگیری از افزایش قیمت ها، شکل� دیگری 
تا  اقتصاد کشور حاکم کند  را در  از قیمت گذاری دستوری 
شود.  خنث�   ۴۲۰۰ دالر  از  خداحافظی  مثبت  اثرات  تمام 
و  پرسپولیس  نویس�  پذیره  جاری  هفته  در  همچنیـــن 
استقالل از روز یکشنبه مورخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ آغاز شده که 
از سلب  ناش�  افزایش سرمایه  از محل  نویس�  پذیره  این 
حق تقدم سهام است که تا ۳۰ روز ادامه خواهد داشت. به 
طور کل� با توجه به متغیرهای صعودی گفته شده؛ در هفته 
جاری میزان ورود پول حقیق� در حدود ۲۴۵ میلیارد تومان 
 ۵۱۹ گذشته  هفته  در  رقم  این  که  شود  م�  زده  تخمین 

میلیارد تومان خروج پول به ثبت رسید.

گزارش وضعیت بازار

۷
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شــاخص بــورس در ایــن هفتــه کار خــود را بــا ۱,۲۹۸,۷۸۳ واحــد شــروع و در پایــان هفتــه بــا ۳٫۸۲ درصــد رشــد در ۱,۳۴۸,۳۴۸ واحــد کار خــود را بــه پایــان بــرد. در جریــان داد و ســتد هــای 
چهارشــنبه ۱۸ اســفند مــاه در اخریــن روز کاری هفتــه بــازار ســرمایه، شــاخص بــورس بــا رشــد ۱۱,۷۷۹ واحــدی همــراه بــود. بیشــــــــترین اثــر مثبــت بــر دمــا ســنج بــازار ســــــهام در ایــن روز بــه نــام 
نمــاد هــای معامالتــ� شــرکت  هــای معدنــ� و صنعــت چادرملــو، پاالیــش نفــت تهــران و پاالیــش 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 ۳ میلیــارد و ۵۷۶ میلیــون ورقــه بــه  ارزش ۳ هــزار و ۱۴۹ میلیــارد تومــان در ۲۳۷ هــزار نوبــت، شــاخص فرابــورس ۱۲۴ واحــد رشــد کرد و در ارتفاع 

۱۸هــزار و ۲۷۰ واحــد قرار گرفت.

۱۴۰۰/۱۲/۱۸

روند شاخص کل بورس
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ورود و خروج حقیقی

باالخــره بــازار طعــم ورود پــول رو بعــد از مــدت هــا چشــید. در بــازار ایــن هفتــه شــاهد ورود ۲۴۵ میلیــارد تومــان پــول حقیقــ� در بــازار بودیــم. در روز پایانــ� کاری هفتــه جریــان تغییــر مالکیــت 
حقوق� به حقیق� کار خود را با ورود ۱۲ میلیارد تومان پول حقیق� به پایان رساند.
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  -  ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

ارزش معامالت خرد

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

در مقایسه حجم معامالت این هفته در صنایع اصل� بازار نسبت به هفته گذشته شاهد رشد ۹۰ درصدی حجم معامالت بوده ایم. از این رو در گروه خودرویی با توجه به شنیده شدن 
اخباری در رابطه با توافق احتمال� حجم معامالت این گروه با میانگین ۱,۶۷۹ میلیون نسبت به هفته گذشته رشد ۳۵ درصدی را شاهد بوده است. افزایش حجم ۱۴ اسفند ماه در 
گروه چند رشته ای به دلیل معامالت شستا بعد از باز شدن نماد م� باشد. فرآورده های نفت� با ۳۰۰ درصد رشد در میانگین حجم معامالت 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.

حجم معامالت به تفکیک صنعت (واحد به میلیون عدد)
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۱۲

حــق تقــدم

نمودار فوق مقایسه قیمت سهام های دارای حق تقدم در اخرین روز هفته ۱۸ اسفند ماه م� باشد.
توجه کنید که مبلغ ۱۰۰۰ ریال حق تقدم در فاصله درصدی میان قیمت سهم با حق تقدم محاسبه شده است.
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۱۳

بازدهی صنایع

در نمودار باال بازده� به تفکیک صنایع را در هفته جاری شاهد هستیم. صنعت فرآورده های نفت� با بازده� ۱۱٫۹ درصد 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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۱۴

ورود و خروج و پول حقیق� به تفکیک صنعت از ١۴ تا ١٨ اسفند ماه ١۴٠٠ - میلیارد تومان

در روند معامالت 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 ۱,۰۳۱ میلیارد تومان اتفاق افتاد. در جایگاه دوم نیز گروه بیمه با ۱۲۸ میلیارد 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.

ورود و خروج و پول حقیقی به تفکیک صنعت
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۱۶

بازده تا سررسید اسناد خزانه

طبق آخرین اطالعات موجود در پایان روز چهارشنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰، میانگین نرخ اسناد خزانه معامله شده در بازار سرمایه به ۲۲٫۵ درصد رسید. در نمودار فوق روند ۲۰ روز 
گذشته میانگین YTM اسناد خزانه اسالم� را مشاهده م� کنید.
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نرخ بازار بین بانکی

نرخ بازار بین بانک� اعالم� توسط بانک مرکزی در هفته منته� به چهارشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۰، ۲۰٫۳ درصد م� باشد.

۱۷
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# وپاسار
ایــن بانــک در راســتاي رعایــت مفــاد ۱۶ قانــون رفــع موانــع توليــد 
رقابــت پذيــر و ارتقــاي نظــام مالــ� کشــور و بــه منظــور کاهــش 
بــه  ســرمايه گــذاري هــاي غيــر بانکــ�، در نظــر دارد نســبت 
عرضــه ســهام شــرکت هــاي ســرمايه گــذاري توســعه معــادن و 
فلزات به میزان ۳٫۵۴ درصد و به قیمت پایه ۱۷٫۰۰۰ ریال، مپنا 
بــه میــزان ۵٫۵۶ درصــد و بــه قیمــت پایــه ۲۶٫۰۰۰ ریــال، بيمــه 
پاسارگاد به میزان ۱۹٫۹۹ درصد و به قیمت پایه ۵۵٫۰۰۰ ریال، 
ارزش آفرينــان پاســارگاد بــه میــزان ۹۷٫۹۹ درصــد اقــدام نمايــد.

# حآفرین 
یــازده ماهــه  انحــراف درآمــد محقــق شــده  ایــن شــرکت علــل 
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 اعــالم نمــوده اســت.

# تجل� 
شــرکت تجلــ� توســعه معــادن و فلــزات در پیوســت شــفاف 
سازی خود اعالم داشت که این شرکت دارای ۱۶ پروژه در جریان 
پیشــرفت و اجــرا مــ� باشــد و بــا توجــه بــه موضــوع فعالیــت 
از  هــای شــرکت و در راســتای تکمیــل اکتشــاف و اســتخراج 
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 فــوالد 
ســرمد ابرکــوه) نیــز بــه احتمــال زیــاد تــا پایــان ســال قطعــ� و 

پیمانکار آن تعیین و به آن ابالغ خواهد شــد.

# کگل
ایــن شــرکت پیــرو اطالعیــه منتشــره در ســامانه کــدال در تاریــخ 
بــه  شــرکت  توســعه  هــای  طــرح  خصــوص  در   ۱۴۰۰  /۱۱  /۱۹
اســتحضار مــ� رســاند شــــــــرکت فرعــ� گهــر انــرژی ســیرجان در 
ســال ۹۹ اقــدام بــه برگــزاری مناقصــه جــذب ســرمایه گذار جهت 
احــداث بلــوک دوم و ســــــــوم نیــروگاه ســیکل ترکیبــی بــه ترتیــب 
به ظرفیت ۵۴۶ و ۵۰۹ مگاوات واقع در نیروگاه موجود گهران 
کنسرســیوم  دوم  بلــوک  مناقصــه  برنــده  کــه  نمــود  ســیرجان 
شــــــــــــرکت هــای مدیریــت انــرژی تابــان هــور و مپنــا اعــالم و 
پس از ط� مراحل قانون� در تاریخ  ۰۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰منجر به انعقاد 
و امضــای قــرارداد و توافــــــــقنامه در قالــب الحاقیــه قــرارداد بــه 

صــورت B.O.T گردید.
از  مذکــــــــور  الحــــــــاقیه  و  قــرارداد   ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ تاریــخ  در 
ســوی شــــرکــــــــت گهــــــــر انــرژی بــه شــــــــرکت مدیریــت انــرژی 
ســوم  بلــوک  خصــوص  در  گردیــد.  ابــــــــالغ  هــــــــور  تابــان 
نیروگاه به ظرفیت ۵۰۹ مگاوات مشارکت شرکت های کیسون 
و ایرسا برنده مناقصه گردید و قرارداد به صورت B.O.T در 
۱۴۰۰/۰۸ منعقــد و امضــا گردیــد. ضمنــا دوران  تاریــخ ۲۴/ 
ســاخت و احــداث هــر دو قــرارداد فــوق ۳۲ مــاه مــ� باشــد کــه 
پــس از پایــان دوره فــوق ۱۵۰ مــاه دوره بهــره بــرداری آغــاز 

خواهد شــد.

# داسوه
بــا توجــه بــه اتمــام بازســازی خــط تولیــد آمپــول ســازی، خــط 
مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بهره برداری و تولید عملیات� 
ــر از آن در  ــد، فــروش محصــوالت متاث خواهــد رســید و تولی
۱۴۰۱ نیــز پیـــــــــش بینــ� و لحــاظ  گــزارش تفســـــــیری ســال 

گردیده اســت.

# شپدیس
ایــن شــرکت در گــزارش شــفاف ســازی خــود بیــان نمــود بــه 
دلیــل ظرفیــت محــدود انبــارش اوره و تأخیــر در ورود کشــت� 
ــره  ــر شــدن انبارهــای ذخی ــز از ریســک پ ــه منظــور پرهی هــا و ب
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 مشــکالت 
فــوق و رونــد نزولــ� نــرخ اوره، محصــول خــود را در بهمــن مــاه 
 ۹۱٫۲۷۴ مذکــور  مــاه  صادراتــ�  فــروش  کل  اســت.  فروختــه 
تــن بــوده کــه یــک محمولــه آن بــرای کشــور نزدیــک بــر اســاس 
میانگیــن حداقــل قیمــت گــزارش شــده در نشــریه آرگــوس و بــه 
صورت FOB بوده و محموله دیگر نیز بر اساس میانگین قیمت 
گزارش شده در این نشریه به صورت CFR و برای تاریخ ۴ هفته 

بعد از تایخ بارنامه انجام گرفته اســت.

# ثنور
ایــن شــرکت ۲۰ درصــد ســهام شــرکت ســازه و بنــای دشــت 
و  خراســان  تعــاون  جهــــــــــاد  هــای  شـــــــــــرکت  بــه  را  تــوس 
کــه  خراســان  معــدن  و  صنعــت  توســعه  سرمایه گــــــــــذاری 
ــرکت هــای غیــر بورســ� بــوده منتقــل نمــود. ســود و زیــان  شــــ
واگذاری پس از کسر مخارج انتقال ۱۳۸۰ میلیارد ریال م� باشد.

# کیسون
ایــن شــرکت قــراردادی بــه مبلــغ ۹۷۰۰ میلیــارد ریــال جهــت 
و  تجهیــزات  و  مــواد  تامیــن  مهندســ�،  و  طراحــ�  عملیــات 
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� فــوالد ســنگان 

خراســان منعقد نموده است.

# وکار
مزایــده سراســری امــالک مــازاد بانــک کارآفریــن برگــزار و 
تعــداد ۷ فقــره ملــک بــه فــروش رســانده شــد کــه مجموعــاً 
مبلــغ ۶۰ میلیــارد ریــال ســود در دفاتــر ایــن بانــک شناســایی 

شــده است.

# توسن
از  بهینــه  اســتفاده  راســتای  در  شــرکت  ایــن  مدیــره  هیئــت 
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 
رســم�  کارشناســ�  نظــر  اســتناد  بــه  و  یکجــا  بصــورت  زاده 
ــده  ــق مزای ــال از طری ــارد ری ــه قیمــت ۱۳۷۰ میلی دادگســتری ب

موافقــت نمود.

# شیران 
بهــره  از   ایــران  شــیمیایی  گــذاری صنایــع  ســرمایه  شــرکت  
بــه  بنــدری  خدمــات  و  بازرگانــ�  شــرکت  اســکله  از  بــرداری 
مــواد  و  محصــوالت  صــادرات  تخصصــ�  پــورت  تنهــا  عنــوان 
 ۳۳ بــر  بالــغ  ســاالنه  ســازی  ذخیــره  ظرفیــت  بــا  شــیمیایی 
هــزار تــن در کشــور خبــر داد. کــه ۶۵٪ ایــن ظرفیــت در اختیــار 
الکیــل  قبیــل  از  خــود  محصــوالت  صــادرات  (جهــت  شــیران 
بنــزن خطــ�، نرمــال پارافیــن و الکیــالت ســنگین) و ۳۵٪ در 
اختیــار ســایر مشــتریان مــ� باشــد. ایــن اســکله مــ� توانــد بــه 
طــور ســالیانه بالــغ بــر ۳۰۰ هــزار تــن محصــوالت شــیمیایی و 
از  بــرداری  بهــره  نمایــد.  را واردات و صــادرات  پتروشــیمیایی 
ایــن اســکله تأثیــر مثبتــ� در افزایــش درآمــد عملیاتــ� شــرکت 
تابعــه  بــه عنــوان شــرکت  ایــران  بنــدری  بازرگانــ� و خدمــات 

شیران خواهـــــــــد داشت.

ل گ�ده  اخبار کدا

۱۸
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# وپاسار
ایــن بانــک در راســتاي رعایــت مفــاد ۱۶ قانــون رفــع موانــع توليــد 
رقابــت پذيــر و ارتقــاي نظــام مالــ� کشــور و بــه منظــور کاهــش 
بــه  ســرمايه گــذاري هــاي غيــر بانکــ�، در نظــر دارد نســبت 
عرضــه ســهام شــرکت هــاي ســرمايه گــذاري توســعه معــادن و 
فلزات به میزان ۳٫۵۴ درصد و به قیمت پایه ۱۷٫۰۰۰ ریال، مپنا 
بــه میــزان ۵٫۵۶ درصــد و بــه قیمــت پایــه ۲۶٫۰۰۰ ریــال، بيمــه 
پاسارگاد به میزان ۱۹٫۹۹ درصد و به قیمت پایه ۵۵٫۰۰۰ ریال، 
ارزش آفرينــان پاســارگاد بــه میــزان ۹۷٫۹۹ درصــد اقــدام نمايــد.

# حآفرین 
یــازده ماهــه  انحــراف درآمــد محقــق شــده  ایــن شــرکت علــل 
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 اعــالم نمــوده اســت.

# تجل� 
شــرکت تجلــ� توســعه معــادن و فلــزات در پیوســت شــفاف 
سازی خود اعالم داشت که این شرکت دارای ۱۶ پروژه در جریان 
پیشــرفت و اجــرا مــ� باشــد و بــا توجــه بــه موضــوع فعالیــت 
از  هــای شــرکت و در راســتای تکمیــل اکتشــاف و اســتخراج 
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 فــوالد 
ســرمد ابرکــوه) نیــز بــه احتمــال زیــاد تــا پایــان ســال قطعــ� و 

پیمانکار آن تعیین و به آن ابالغ خواهد شــد.

# کگل
ایــن شــرکت پیــرو اطالعیــه منتشــره در ســامانه کــدال در تاریــخ 
بــه  شــرکت  توســعه  هــای  طــرح  خصــوص  در   ۱۴۰۰  /۱۱  /۱۹
اســتحضار مــ� رســاند شــــــــرکت فرعــ� گهــر انــرژی ســیرجان در 
ســال ۹۹ اقــدام بــه برگــزاری مناقصــه جــذب ســرمایه گذار جهت 
احــداث بلــوک دوم و ســــــــوم نیــروگاه ســیکل ترکیبــی بــه ترتیــب 
به ظرفیت ۵۴۶ و ۵۰۹ مگاوات واقع در نیروگاه موجود گهران 
کنسرســیوم  دوم  بلــوک  مناقصــه  برنــده  کــه  نمــود  ســیرجان 
شــــــــــــرکت هــای مدیریــت انــرژی تابــان هــور و مپنــا اعــالم و 
پس از ط� مراحل قانون� در تاریخ  ۰۹/ ۱۲/ ۱۴۰۰منجر به انعقاد 
و امضــای قــرارداد و توافــــــــقنامه در قالــب الحاقیــه قــرارداد بــه 

صــورت B.O.T گردید.
از  مذکــــــــور  الحــــــــاقیه  و  قــرارداد   ۱۴۰۰/۱۲/۱۶ تاریــخ  در 
ســوی شــــرکــــــــت گهــــــــر انــرژی بــه شــــــــرکت مدیریــت انــرژی 
ســوم  بلــوک  خصــوص  در  گردیــد.  ابــــــــالغ  هــــــــور  تابــان 
نیروگاه به ظرفیت ۵۰۹ مگاوات مشارکت شرکت های کیسون 
و ایرسا برنده مناقصه گردید و قرارداد به صورت B.O.T در 
۱۴۰۰/۰۸ منعقــد و امضــا گردیــد. ضمنــا دوران  تاریــخ ۲۴/ 
ســاخت و احــداث هــر دو قــرارداد فــوق ۳۲ مــاه مــ� باشــد کــه 
پــس از پایــان دوره فــوق ۱۵۰ مــاه دوره بهــره بــرداری آغــاز 

خواهد شــد.

# داسوه
بــا توجــه بــه اتمــام بازســازی خــط تولیــد آمپــول ســازی، خــط 
مذکور از ابتدای سال ۱۴۰۱ به بهره برداری و تولید عملیات� 
ــر از آن در  ــد، فــروش محصــوالت متاث خواهــد رســید و تولی
۱۴۰۱ نیــز پیـــــــــش بینــ� و لحــاظ  گــزارش تفســـــــیری ســال 

گردیده اســت.

# شپدیس
ایــن شــرکت در گــزارش شــفاف ســازی خــود بیــان نمــود بــه 
دلیــل ظرفیــت محــدود انبــارش اوره و تأخیــر در ورود کشــت� 
ــره  ــر شــدن انبارهــای ذخی ــز از ریســک پ ــه منظــور پرهی هــا و ب
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 مشــکالت 
فــوق و رونــد نزولــ� نــرخ اوره، محصــول خــود را در بهمــن مــاه 
 ۹۱٫۲۷۴ مذکــور  مــاه  صادراتــ�  فــروش  کل  اســت.  فروختــه 
تــن بــوده کــه یــک محمولــه آن بــرای کشــور نزدیــک بــر اســاس 
میانگیــن حداقــل قیمــت گــزارش شــده در نشــریه آرگــوس و بــه 
صورت FOB بوده و محموله دیگر نیز بر اساس میانگین قیمت 
گزارش شده در این نشریه به صورت CFR و برای تاریخ ۴ هفته 

بعد از تایخ بارنامه انجام گرفته اســت.

# ثنور
ایــن شــرکت ۲۰ درصــد ســهام شــرکت ســازه و بنــای دشــت 
و  خراســان  تعــاون  جهــــــــــاد  هــای  شـــــــــــرکت  بــه  را  تــوس 
کــه  خراســان  معــدن  و  صنعــت  توســعه  سرمایه گــــــــــذاری 
ــرکت هــای غیــر بورســ� بــوده منتقــل نمــود. ســود و زیــان  شــــ
واگذاری پس از کسر مخارج انتقال ۱۳۸۰ میلیارد ریال م� باشد.

# کیسون
ایــن شــرکت قــراردادی بــه مبلــغ ۹۷۰۰ میلیــارد ریــال جهــت 
و  تجهیــزات  و  مــواد  تامیــن  مهندســ�،  و  طراحــ�  عملیــات 
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� فــوالد ســنگان 

خراســان منعقد نموده است.

# وکار
مزایــده سراســری امــالک مــازاد بانــک کارآفریــن برگــزار و 
تعــداد ۷ فقــره ملــک بــه فــروش رســانده شــد کــه مجموعــاً 
مبلــغ ۶۰ میلیــارد ریــال ســود در دفاتــر ایــن بانــک شناســایی 

شــده است.

# توسن
از  بهینــه  اســتفاده  راســتای  در  شــرکت  ایــن  مدیــره  هیئــت 
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 
رســم�  کارشناســ�  نظــر  اســتناد  بــه  و  یکجــا  بصــورت  زاده 
ــده  ــق مزای ــال از طری ــارد ری ــه قیمــت ۱۳۷۰ میلی دادگســتری ب

موافقــت نمود.

# شیران 
بهــره  از   ایــران  شــیمیایی  گــذاری صنایــع  ســرمایه  شــرکت  
بــه  بنــدری  خدمــات  و  بازرگانــ�  شــرکت  اســکله  از  بــرداری 
مــواد  و  محصــوالت  صــادرات  تخصصــ�  پــورت  تنهــا  عنــوان 
 ۳۳ بــر  بالــغ  ســاالنه  ســازی  ذخیــره  ظرفیــت  بــا  شــیمیایی 
هــزار تــن در کشــور خبــر داد. کــه ۶۵٪ ایــن ظرفیــت در اختیــار 
الکیــل  قبیــل  از  خــود  محصــوالت  صــادرات  (جهــت  شــیران 
بنــزن خطــ�، نرمــال پارافیــن و الکیــالت ســنگین) و ۳۵٪ در 
اختیــار ســایر مشــتریان مــ� باشــد. ایــن اســکله مــ� توانــد بــه 
طــور ســالیانه بالــغ بــر ۳۰۰ هــزار تــن محصــوالت شــیمیایی و 
از  بــرداری  بهــره  نمایــد.  را واردات و صــادرات  پتروشــیمیایی 
ایــن اســکله تأثیــر مثبتــ� در افزایــش درآمــد عملیاتــ� شــرکت 
تابعــه  بــه عنــوان شــرکت  ایــران  بنــدری  بازرگانــ� و خدمــات 

شیران خواهـــــــــد داشت.
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گزارش ماهانه بهمن ماه پتروشیمی شازند

سرمایه (میلیون ریال):
۸,۰۶۴,۰۰۰ پذیرفته شده در بورس 

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

نسبت به ماه قبل:
۶٫۶۴ درصد افزایش

سهم از کل فروش امسال:
 ۹٫۹۹ درصد 

نسبت به میانگین فروش امسال:
۹٫۹۱ درصد افزایش

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

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

نسبت مجموع فروش به دوره مشابه سال قبل:
۹۱ درصد افزایش 
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گزارش ماهانه بهمن ماه شرکت پتروشیم� شازند | سال مال� ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

فروش ماهانه شاراک
ابتدای فروردین ۱۳۹۹ - میلیون ریال

۳,۴۰۰ ,۷۱۰

۶,۱۵۶ ,۳۸۱ ۶,۰۲۲ ,۶۳۴ ۶,۰۳۴,۹۷۳ ۶,۶۶۰ ,۸۰۱

۸,۹۸۹,۸۶۰ ۹,۲۴۷,۱۲۸
۱۰ ,۹۱۷ ,۳۷۶

۱۲ ,۹۴۵,۲۲۱ ۱۲ ,۶۴۲,۷۳۰
۱۳ ,۶۶۴,۸۹۲

۱۴ ,۸۰۹ ,۸۸۷

۱۲ ,۴۶۷,۴۱۸
۱۴ ,۰۴۰ ,۸۳۷

۱۵ ,۸۶۴,۳۶۷ ۱۶ ,۲۰۵ ,۲۵۲ ۱۵ ,۵۳۰,۲۲۱

۲۱ ,۱۲۴ ,۶۸۸

۱۵ ,۸۵۶,۱۶۷

۱۹ ,۹۵۸,۱۴۸

۱۷ ,۸۶۵,۴۶۲ ۱۷ ,۳۰۲,۴۸۴
۱۸ ,۴۵۲,۰۶۱

۹۹ ۱۴۰۰ 



گزارش ماهانه بهمن ماه پتروشیمی شیراز

سرمایه (میلیون ریال):
۵,۱۰۰,۰۰۰ پذیرفته شده در بورس

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

نسبت به ماه قبل:
۳۴٫۵۵ درصد افزایش 

سهم از کل فروش امسال:
۱۰٫۰۳ درصد

نسبت به میانگین فروش امسال:
۱۳٫۳۵ درصد افزایش 

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

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

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

۲۱
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گزارش ماهانه بهمن ماه شرکت پتروشیم� شیراز | سال مال� ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

فروش ماهانه شیراز
ابتدای فروردین ۱۳۹۹ - میلیون ریال

۳,۵۴۶,۴۸۹

۵,۶۰۰ ,۲۷۵

۳,۸۰۵,۶۳۴

۱ ,۹۸۹,۸۲۳

۵,۰۸۶ ,۰۳۵
۵,۵۹۸,۶۴۳

۷,۷۶۲,۲۲۶ ۷,۸۶۴,۶۷۸

۹,۱۸۷ ,۳۷۴

۷,۳۷۰,۸۰۶
۶,۸۷۳,۷۲۵

۷,۳۱۶ ,۵۴۵

۴,۹۰۴ ,۶۷۳

۶,۳۷۹,۰۱۷
۵,۷۷۸,۴۷۰

۱۰ ,۳۲۴,۷۷۱

۱۳ ,۵۸۰,۱۲۵

۱۱ ,۹۴۶,۸۹۵

۱۰ ,۷۰۴,۰۶۳ ۱۱ ,۰۰۵ ,۷۰۵

۱۳ ,۴۳۲,۲۴۴

۸,۲۲۰ ,۲۶۶

۱۱ ,۰۶۰ ,۲۲۹

۹۹ ۱۴۰۰ 
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#برکت 
علــ� ایحــال قیمــت در نزدیکــ�  تــراز مقاومتــ�  محــدوده ۱۷،۵۰۰ ریــال قــرار دارد کــه در صــورت شکســت  و تثبیــت بــاالی ایــن محــدوده ســهم آمــاده 

حرکت  به ســمت اهداف ۱۹،۵۰۰ و ۲۲،۵۰۰ ریال خواهد شــد.
معاملــه گــران کوتــاه مــدت م� تواننــد حــد زیان خود را تراز ۱۵،۴۰۰ ریال قرار دهند.

تحلیل تکنیکال نماد برکت

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



۲۴

 #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 ۷۰ درصــدی قیمــت بــوده، علــ�
 ایحال قیمت در نزدیک� تراز مهم محدوده ۱۳۸۰ ریال قرار دارد که در صورت شکســت  و تثبیت باالی این محدوده ســهم آماده حرکت  به ســمت  هدف ۱۷۵۰ ریال خواهد شــد.

معامله گران کوتاه مدت م� توانند حد زیان خود را تراز  ۱۱۵۰ ریال قرار دهند.ا

تحلیل تکنیکال نماد فلوله

هفته نامه تحلیل� | هفته منته� به ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۰
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گزارش تحلیلی نماد غمینو
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معرفی شرکت و محیط فعالیت:
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شــرکت صنایــع غذایــی مینــو شــرق یکــ� از 
تولیــد  صنعتــ�  مجتمع هــای  بزرگتریــن 
بیســکویت،  نظیــر  غذایــی  مــواد  کننــده 
شــرق�  جنــوب  منطقــه  در  تافــ�  و  پفــک 
ایــران در ســال ۱۳۷۳ در غــرب شهرســتان 
زاهــدان بــه وســعت ۲۴ هکتــار بــه بهره وری 

رســیده است.
ایــن شــرکت متعلــق بــه گــروه مینــو و گــروه 
و  اقتصــادی  شــرکت  زیرمجموعــه  مینــو 
تولیــد  ظرفیــت  اســت.  آزادگان  خودکفایــی 
شرکت روزانه حدود ۶۰ تن انواع بیسکویت، 
بــا  شــرکت  ایــن  باشــد.  مــ�  تافــ�  و  پفــک 
فرمولــه کــردن و تولیــد بیســکویت سبوســدار 
پروبیوتیــک تحــت عنــوان جوانــه، نــام خــود را 
کننــده  تولیــد  شــرکت  اولیــن  عنــوان  بــه 

بیســکویت پروبیوتیک ثبت کرد.
داخــل  در  شــرکت  تولیــدی  محصــوالت 
کشــور بــه طورکامــل توســط شــرکت پخــش 
سراســری قاســم ایــران کــه از بزرگــــترین و 
کشــور  پخــش  شـــــــرکت های  مجهــــــــزترین 
م� باشــد  مینــو  گــروه  بــه  متعلــق  و  اســت 

توزیع م� گردد. 
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ترکیب سهامداران:
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  ۱۵۴  ۰۶۰ /۳۰ 

  ۴۳۷ ۱۳۰/۲۹ 

  ۶۲ ۱۰۰/۴ 

 ۱۶ ۰۷۰ /۱ 

  ۵۱  ۰۰۰/۱ 
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 محصــوالت تولیــدی غمینــو، بیســکویت، پفــک و تافــ� مــ� باشــد کــه حــدود ۸۰ درصــد از مبلــغ فــروش شــرکت مربــوط بــه فــروش بیســکویت مــ� باشــد. غمینــو بــه طــور میانگیــنتولید و فروش:
 ســاالنه ۱۳۰۰۰ تن 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 ۴۵ تن بیســکویت به ظرفیت خطوط فعل� اضافه م� گردد. شــایان ذکر اســت نصب خط جدید تماماً 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 ۹۹ قابل مشاهده است.ا

- ارقام بر حسب میلیون ریال م� باشد.ا

فروش فصل� غمینو

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

۰
۲۰۰
۴۰۰
۶۰۰
۸۰۰
۱۰۰۰
۱۲۰۰
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حــدود ۸۰ درصــد 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... بهای تمام شده:
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.

ا- ارقام بر حسب میلیون ریال م� باشد.ا

۲۹
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۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

    

 

۱۳۹۹ ۱۴۰۰

بهای تمام شده غمینو



تحلیل حساسیت سود سال مالی                                                  :

- سود خالص به ازای هر سهم م� باشد. 
 - بــا توجــه بــه محصــول اصلــ� بــودن بیســکویت و ســهم بــاالی درآمــدی آن تحلیــل حساســیت ســود بــر اســاس نــرخ فــروش بیســکویت مــ� باشــد و ســهم درآمــدی ســایر محصــوالت را 

 نسبت� از محصول اصل� فرض کرده ایم.

۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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۲۰٪ ۸۲۵  ۶۷۵  ۶۲۴ ۶۷۲ ۷۲۰ 

۵۲ ٪ ۶۶۰ ۷۲۲ ۲۸۷  ۳۴۸  ۹۰۱ 

۳۰٪ ۲۹۷  ۴۶۸  ۹۳۶ ۱۰۰۴ ۱۰۷۸ 

۵۳ ٪ ۹۲۴ ۱۰۰۸ ۱۰۹۲ ۱۱۷۶ ۱۲۶۱ 




