
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 در یک نگاه بورسی شدن شستا

 
 

 

 :اصل خبر 

به عنوان  یاجتماع نیتام یگذارهیدرصد از سهام شرکت سرما 1۰سهم معادل  اردیلیم ۸تعداد  1399فروردین  27چهارشنبه 

 رفتهیپذ یهاو درج نام شرکت در فهرست شرکت رشیبار پس از پذ نیاول یشده برا رفتهیشرکت پذ نیو هفتم یپانصد و س

گروه و طبقه  ،«یصنعت یاچند رشته نگیهلد»سهم در بخش  زانیم نیبورس اوراق بهادار تهران، عرضه شد. ا شده در

 متیثبت سفارش جهت کشف ق وهیبه ش« شستا»بازار دوم و در نماد  یهادر فهرست نرخ «یاچند رشته یصنعت یهاشرکت»

 عرضه شد.

عرضه خواهد  یگذارهیسرما یهاصندوق یدرصد هم روز شنبه برا 2 و شودیعموم عرضه م یسهام فردا برا نیدرصد از ا ۸

 شد.

رقم  نیتومان به سهامداران واگذار شد.از ا ۸۶۰هر سهم  یمتیدر سقف ق یاجتماع نیتام یگذارهیسهم شرکت سرما اردیلیم ۸

. ابدییاختصاص م یگذارهیاسرم یهاروز شنبه به صندوق یبه سهامداران خرد واگذار شد و مابق روزیسهم د اردیلیم ۶ /7

بازار  خیکه در تار ییایرو یانجام دهد؛ رقم یمال نیتومان از بورس تام اردیلیم ۸۸۰هزار و  ۶در مجموع شستا توانسته  ن،یبنابرا

از شستا به  شیاست که پ یشرکت 1۸رقم معادل  نیتوجه شود که ا دیبا سهیمقا ینداشته است. برا بقهکشورمان سا هیسرما

 هیعرضه اول نیدر ا یکد سهامدار ونیلیاز دو م شیب سابقهیشاهد مشارکت ب گرید یاند. اما در رکوردر سهام وارد شدهبازا

و در  گذاردیمشخص هر فرد سفارش خود را م یزمان زهبا کی( که در book building) ی. مطابق روش ثبت دفترمیبود

و  ونیلیم 3کمتر از  یسهم )کم 3۶7هزار و  3به هر نفر حداکثر  زیه نعرض نیدر ا شود،یم میسهام به مساوات تقس ان،یپا

 هزار تومان( تعلق گرفت. 1۵۰

 

 



 

 :اصلی ترین دلیل بورسی شدن شستا 

 .ابدی شین افزاآ یاقتصاد یشکل ممکن اداره شود و بازده نیتربه شفاف دیبا ینسل نیب ییدارا نیا

 

 :زمینه واگذاری 

 نیدرصد، جذاب تر 2۰۰کمتر از  یرا به ثبت رساند، بورس تهران با نرخ بازده یدرصد 7.2 یکه گذشت رشد منف یدر سال

 بود. یگذارهینقطه سرما

 افت،یادامه  زیکرونا آغاز شد ن وعیکه با بحران ش 1399آغاز به کار سال  یدر روزها یدر بورس حت یسودده یباورنکردن روند

سهام  یاشهیدر تاالر ش ینگینقد لیرصد را تجربه کرده است تا همچنان سد 2۰از  شیب یبازده زیروزها ن نیبورس در هم

 .ردیآرام گ

بر آن داشته تا با آماده کردن  زیدولت را ن د،یجد یدارانیورود خر یبازار برا نیدر بورس و جذبه ا ینگینقد لیجذب س اما

کسب  یبرا یبازار به عنوان منبع مناسب نیم به ابازار، هم عطش بازار را آرام کند و ه نیعرضه در ا یبرا ییهاسهام شرکت

 .شدیندیدرآمد ب

 1.3فروش به عموم و  یسهم برا اردیلیم ۶.7که  دیآ یبورس به حساب م خیدر تار هیعرضه اول یرقم برا نیعرضه بزرگتر نیا

 در نظر گرفته شده است. یگذار هیسرما یهافروش به صندوق یسهم برا اردیلیم

 یمتیدر محدوده ق نگیابرهلد نیو احتماال هر سهم ا شودیزده م نیتومان تخم اردیلیهزار م 1۰۰حدود بازار شستا  ارزش

 عرضه خواهد شد. یتومان ۸۶۰تا  ۸۵۰

 

 ؟کارگران عرضه شود نیاتخاذ نشد که سهام فقط ب یچرا سازوکار 

اند که االن بازنشسته یقبل شدگانمهیهم بمال مشاع است و  کی ییدارا نیبه دنبال دارد، چراکه ا یموضوع مسائل حقوق نیا 

 .پردازندیم مهیکه در حال حاضر حق ب یافراد نکهیهستند و هم ا هاییدارا نیصاحب ا

 :تاریخ 

شد. مجموع  سیتومان تأس اردیلیدو م هیاول هیبا سرما 13۶۵در سال  یاجتماع نیتأم یگذارهیهمان شرکت سرما ایشستا 

تومان اعالم  اردیلیهزار م 32به  کیتومان و درآمد ساالنه آن نزد اردیلیهزار م ۵7بالغ بر  97ال شرکت در س نیا یهاییدارا

 ن،یتام یمینفت، گاز و پتروش یگذار هیشامل سرما میعظ نگیهلد 9در قالب  هیمتعلق به شستا در بازار سرما یهاشرکتشد. 

 یگذارهیسرما ن،یصبا تام یار هیسرما ن،یصدر تام یگذارهیماسر ن،یتام مانیس یگذار هیسرما ن،یتام ییدارو یگذار هیسرما

از  یمختلف یهاهیال ران،یا یاسالم یجمهور یرانیو کشت نیتام یتوسعه انرژ یگذارهیسرما تل،یرا ن،یتام یعموم عیصنا

 داده است. لیتو در تو را تشک تیشراکت و مالک ،یسهامدار



 

 شدگانمهیاند، در اصل بازنشستگان و بدانسته رانیا یاچند رشته نگیهلد نیشرکت که آن را بزرگتر نیا یاصل سهامداران

 هستند. یاجتماع نیتأم

 

 بورسی شدن شستا: های راست در خصوصافسانه 

 افتد.یعنی همه چیز مبتنی بر سازوکار باز و بدون دخالت دولت اتفاق می :قیمت گذاری واقعی -

تواند یک شبه تصمیم بگیرد و تعداد زیادی شرکت را یک جا به یک نفر بفروشد، آن نمی هیچ کس شفاف سازی: -

 .هم به قیمتی که هیچکس از جزئیات آن اطالعی ندارد

های دولتی را ناگزیر بودن یکی از مهمترین معضالت مدیریتی شرکت ای:مند به عوض رابطهمدیریت ضابطه -

دها و سایر مسئوالن عنوان کرد و گفت: این مساله با بورسی شدن شستا تا حد مدیران در توصیه پذیری از افراد، نها

جا ها انتخاب و یا جابهکند چگونه هیئت مدیرهقابل توجهی از بین خواهد رفت. قوانین بورس است که تعیین می

ه ناچار باید ها بشود. همچنین تمام تصمیمات مهم شرکتها در سایت بورس درج میشوند و اطالعات تک تک آن

 .در معرض دید سهامداران )و بالتبع آن مردم( قرار گیرد

درصد  27۵مجموعه خانواده شستا در سال گذشته توانسته سودخالص خود را تا  ورود با ارزش باال به بورس: -

ط ناتوانی و تر ورود به بورس نه در شرایمیلیارد تومان برساند. به عبارت روشن ۴۵۰۰افزایش داده و به رقمی بیش از 

بها شود شرکت ها در حالت ورشکستگی، کمشود و اجازه داده نمیضعف این مجموعه، بلکه با قدرت انجام می

 .فروخته شوند

شستا، عرضه سهام آن در بورس  نگیهلد ی: به علت حجم باال و بزرگگرید یدر بازارها یاز سفته باز یریجلوگ -

را به سمت  ینگیاز نقد یادی. سهام شستا قطعا حجم زردیرا هم بگ گرید یها در بازارها یسفته باز یجلو تواندیم

. در کندیم یریمانند طال، سکه، ارز و مسکن جلوگ یاواسطه یشدن آن در بازارها ریو از سراز کندیم تیبورس هدا

 لیهستند و ذ تیکه مشغول فعال یو خدمات یدیتول ،یصنعت یهاخرد و کالن به سمت شرکت یهاهیعوض سرما

 حرکت خواهد کرد. کنند،یم تیرا رعا تیبورس حداکثر شفاف نیقوان

 .ینگیاز نقد یمیجذب حجم عظ قیاز تورم از طر یریجلوگ -

 

 جایعف: 

وجوه نتواند به  نیکه ا یدر صورتشستا:  یهاسهام در خود شرکت نیاستفاده از وجوه حاصل از  فروش ا یچگونگ -

جذب شده بهره الزم را  میعظ ینگیشرکت ها نخواهند توانست از نقد نیاها بازگردد، همان شرکت یچرخه مال

 ببرند.

آورده است. درآمد حاصل از فروش  یرو یفروشبه سهام شتریکسب درآمد ب یخورده و برا گیدولت به ته د ریکفگ -

 سهامداران و بازنشستگان نخواهد شد. دیعا یزیو چ رودیدولت م بیبه ج میسهام شستا مستق

با فرض  .افتدیاتفاق نم یتیآن نخواهند داشت و عمالً شفاف رهیشرکت و زنج تیدر مالک یاثر چیاران خرد هسهامد -

سهامداران خرد  قیاز طر یمال نیتومان تأم اردیلیهزار م 1۰حدود  ه،یدرصد سهام شستا در عرضه اول 1۰فروش 

اتفاق نخواهد افتاد و طرفه آنکه  یبورس یهااز شرکت کی چیه یتیریدر ساختار مد یرییاما تغ ردیپذیانجام م

 ریز یهاشستا در شرکت تیری( لزوما از حفظ کنترل و مدیاجتماع نیسهامداران شستا )افراد تحت پوشش تأم



 

 تیشده است که منجر به از دست رفتن حاکم یطراح یابه گونه هاتیمالک رییتغ .شوندیمجموعه منتفع نم

 در میان نیست(.« یامند به عوض رابطهضابطه تیریمد»)پس پای هیچ  نشود هابنگاه نیدولت در ا یتیریمد

تومان  اردیلیهزار م 1۰۰شستا . ارزش کل بدهکار است یاجتماع نیمأتتومان به سازمان  اردیلیهزار م 2۵۰دولت  -

به  تومان است. داریلیهزار م 1۰سازمان  یماهانه نهیهزو  تومان کاسب شد اردیلیهزار م 7است. سازمان در بورس 

 نیا دید دیو با ستیاش هم ن نهیماه هز کی یشستا به اندازه ده درصد سهام یدرامد سازمان از واگذارعبارت دیگر 

 .پول قرار است کجا خرج شود


