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 شگفتاریپ

های  وجود اطالعات مالی شفاف یکی از الزامات کارایی بازار سرمایه است. اگرچه اطالعات مالی مندرج در صورت 

شود، ولی گزارش هیئت مدیره به لی برای بازار سرمایه تلقی میمالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطالعات ما

های مالی تواند اطالعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطالعات مندرج در صورتمجمع عمومی صاحبان سهام می

عمدیره در جهت اطال هیاتتواند به عنوان فرصتی برای فراهم آورد. از طرف دیگر گزارش هیئت مدیره به مجمع می

 های مهم عملکرد خود به سهامداران باشد.رسانی در خصوص جنبه

هیئت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی صورت دارایی و "( 1347قانون تجارت )مصوب  232طبق ماده  

دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارش 

رباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقاًل بیست روز د

 "قبل از تاریخ مجمع عمومی ساالنه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

های فعال  تشکل یة اوراق بهادار و کل موظف است ناشرانِ سازمان ،قانون بازار اوراق بهادار 41بر اساس مادة همچنین  

در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براسـاس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطالعات جامع فعالیت 

از « مدیره به مجامع تاگزارش هی»قانون بازار اوراق بهادار،  45مادة  3مطابق بند . ضمن اینکه خود را انتشار دهند

، آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان هئارای ثبت شده نزد سازمان، مکلف به ها جمله اطالعاتی است که شرکت

 .باشند می

که حاوی اطالعاتی در گزارش  اینگذاران، به منظور تامین نیازهای اطالعاتی سرمایهو با توجه به الزامات قانونیِ فوق  

 باشد، تدوین گردیده است. می "فعالیت و وضع عمومی شرکت"مورد 
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 رهیمد هیات یاعضا هیدییتا

 ساالنه صاحبان سهام یعاد یعموم مجمع

 عام( ی)سهام ایپو یگذار هیسرما شرکت

قانون بازار اوراق بهادار  45و مادة  1347قانون تجارت، مصوب اسفند ماه  هیاصالح 232مفاد ماده  یدر اجرا 

سوابق،  هیبر پا 30/11/1398به  یمنته یسال مال یشرکت برا یعموم وضع و تیگزارش درباره فعال لهینوسیبد

 .گردد یم میتقد لیو به شرح ذ هیمدارک و اطالعات موجود ته

 یها بر اطالعات ارائه شده در صورت یبه مجمع، مبتن رهیمد هیاتساالنه  یها از گزارش یکیگزارش حاضر به عنوان  

 .آورد یراهم مف رهیمد هیاتشرکت و عملکرد  یخصوص وضع عموم دررا  یبوده و اطالعات یمال

بر ارائه  دی، با تاکباشد یشرکت م یوضع عموم و اتیلگزارش که درباره عم نیاطالعات مندرج در ا نجانبانیبه نظر ا 

و اساسنامه شرکت  یقررات قانونرکت و انطباق با مو در جهت حفظ منافع ش رهیمـد هیات عملکرد جیمنصفانه نتا

که در  یتا حد ندهیها در آ موجود بوده و اثرات آن یها تیبا واقع هماهنگاطالعات  نیاست. ا دهیو ارائه گرد هیته

که عدم  یموضوع چیو ه دهیگزارش ارائه گرد نیا در ینمود، به نحو درست و کاف ینیب شیپ توان یم یفعل تیوقعم

 دییبه تا 1398/12/24 خیتار درو  دهی، از گزارش حذف نگردشود یندگان مکن استفاده یاز آن موجب گمراه یاهآگ

 است. دهیرس رهیمد هیات
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 شرکت اصلی گزیده اطالعات

 30/11/1396 1397/11/30 1398/11/30 شرح

       الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره:

 1،683،395 2،318،102 3،225،194 درآمد خالص

 283،975 21،842 968،659 سود عملیاتی

 285،122 21،692 968،509 پس از کسر مالیات –سود خالص 

 ............. ............. ............ تعدیالت سنواتی

 194،821 218،122 56،571 های عملیاتی وجوه نقد حاصل از فعالیت

       ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره:

 3،210،776 3،064،420 3،933،929 ها جمع دارایی

 898،486 986،438 927،438 ها جمع بدهی

 2،000،000 2،000،000 2،000،000 سرمایه ثبت شده

 2،312،290 2،077،982 3،006،491 جمع حقوق صاحبان سهام

ها نرخ بازده دارایی
[1]

 27.68% 0.69% 9.80% 

 %12.87 %0.99 %38.10 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

       د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 2،000،000،000 2،000،000،000 2،000،000،000 معتعداد سهام در زمان برگزاری مج

 143 11 484 ریال –سود واقعی هر سهم 

 128 20 - ریال –سود نقدی هر سهم 

 1،156 1،039 1،503 ریال –ارزش دفتری هر سهم 

       سایر اطالعات:ه( 

 11 11 11 نفر )پایان سال( –تعداد کارکنان 

 

 ها رایی= نرخ بازده دا  1

  بازده حقوق صاحبان سهام نرخ=   2
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 گزیده اطالعات مجموعه

 30/11/1396 1397/11/30 1398/11/30 شرح

 الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره:
   

 1،683،395 2،323،107 3،229،667 درآمد خالص

 283،975 26،847 973،132 سود عملیاتی

 285،122 26،697 972،982 یاتپس از کسر مال –سود خالص 

 ............. ............. ............ تعدیالت سنواتی

 194،821 218،122 56،571 های عملیاتی وجوه نقد حاصل از فعالیت

 ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره:
   

 3،210،776 3،069،425 3،943،407 ها جمع دارایی

 898،486 986،438 927،438 ها جمع بدهی

 2،000،000 2،000،000 2،000،000 سرمایه ثبت شده

 2،312،290 2،082،987 3،015،969 جمع حقوق صاحبان سهام

ها نرخ بازده دارایی
[1]

 27.77% 0.85% 9.80% 

 %12.87 %1.21 %38.19 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام 

 د( اطالعات مربوط به هر سهم:
   

 2،000،000،000 2،000،000،000 2،000،000،000 زاری مجمعتعداد سهام در زمان برگ

 143 13 486 ریال –سود واقعی هر سهم 

 128 20 - ریال –سود نقدی هر سهم 

 1،156 1،041 1،508 ریال –ارزش دفتری هر سهم 

 سایر اطالعات:ه( 
   

 11 11 11 نفر )پایان سال( –تعداد کارکنان 

 

 ها ه دارایی= نرخ بازد  1

  بازده حقوق صاحبان سهام نرخ=   2
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 پیام هیات مدیره
 

 اپوی گذاریسرمایه شرکت سهام صاحبان عادی عمومی مجمع به مدیرهبا نام و یاد خداوند متعال، گزارش هیأت

 .گرددیارائه م 1398بهمن ماه  30)سهامی عام( برای سال مالی منتهی به

دوم  مهینرخ ارز از ن شیافزا لیبود چرا که به دل زیانگ خاطره اریبس هیبازار سرما نیفعال یراکه گذشت ب یسال

 یها متیبازار و به تبع آن ق نیفعال در ا یها شرکت یمورد گزارش، سودآور یو در ادامه در سال مال 1397سال 

تالش خود را به کار بست تا با تدوین  سال تمام نیدر ا زنی مدیره. هیأتدیهمراه گرد یها با جهش مناسب سهام آن

ها توسط تیم اجرایی شرکت و پیگیری استراتژی فعال در معامالت بورسی و توجه به  راهبردهای مناسب و اجرای آن

 ها فراهم آورد. آن یرا برا یقابل قبول یمدیریت ریسک، منافع سهامداران محترم را بهینه نموده و بازده

ها بود  شرکت یگذار در مورد ارزش گذاران هینگرش سرما رییتغ میشاهد آن بود 1398که در سال  یگرید رییتغ

سهم اعالم  کی یها در مورد ارزندگ شرکت یسودآور ییتوانا یبر مبنا لگرانیتحل ریاخ یها صورت که در سال نیبه ا

 کی یها ییدارا یگذار ارزش ها، ییدارا یابیارز دیددر سال مذکور با توجه به داغ شدن بحث تج یول نمودند ینظر م

از  هیمذکور، بازار سرما طیقرار داشت. با توجه به شرا نیآن مورد توجه فعال یبرا یتعادل متیق نییدر تع زیشرکت ن

 یهمراه شد ول زین یبا اصالحات یکوتاه یها برخوردار بود که هر چند در زمان 1398در سال  یقو یروند صعود کی

 . داد یبرگشت روند را به بازار نم ایبه بازار از طرف عموم جامعه، اجازه اصالح  یگنیقدرتمند نقد انیجر رودو

بود که با ورود  هیبازار سرما یها برا سال ترینپربازدهاز  یکی 1398بهمن  30به  یمنته یمجموع سال مال در

شاخص کل با  تیاو در نه افتیدست  یخود به رکورد جالب یخیتار یها با شکستن همه سقف ینگینقد انیجر

 رساند. دواح 478،756به  159،490درصد مقدار خود را از  200از  شیب یبازده

نظارت و کنترل  قیاز اقدامات از طر ایحداکثر نمودن منافع سهامداران، مجموعه یکل  استیس یراستا در

در  ینسب تیبا مز عیصنا ییها، شناسا حضور فعال در مجامع شرکت قیانجام شده از طر یها یگذار هیمستمر بر سرما

سال گذشته،  یدر ط هیبازار سرما تیبه وضع وجهبا ت یپرتفو یبرا نهیساختار به جادیا ،یگذار هیاقتصاد جهت سرما

گسترش  ها، یگذار هیاز سود حاصل از سرما شتریتر و کسب منافع ب مناسب یسودآور تیدر سهام با قابل یگذار هیسرما

از  یمؤثر وصول مطالبات ناش یریگیشرکت و پ یدر پرتقو یربورسیغ یها حضور شرکت قیاز طر یها یگذار هیسرما

 است. رفتهیانجام پذ ریپذ هیسرما یها کتسود سهام شر

 هرچه گیریبهره کاری، هایامیدوارند با بهبود مستمر رویه اپوی گذاریو کارکنان شرکت سرمایه مدیرههیأت

د شاهد پویایی بیشتر و ارتقاء جایگاه شرکت در خو مناسب های استراتژی متداو و کارکنان تخصصی توان از بیشتر

 فضای کسب و کار خود باشند.
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 یبر اقتصاد جهان یرورم .1.1

 2.6به  2018درصد در سال  3.2شد و از  یفتضع 2019در سال  ای رشد اقتصاد جهان به طور قابل مالحظه

 یاصل دالیلبه آن بود.  یکنزد یادر رکود و  و ساز جهان، صنعت ساختاز نقاط  یاری. در بسیدسال رس یندرصد در ا

 یمرکز های از بانک یاریمسئله، بس ینا بهبود. در پاسخ  ینچ یرشد اقتصاد یفو تضع یتجار های اتفاق، جنگ ینا

کردند. در را فراهم  یشتریب یمال یکتحر ین،و چ یکاکشورها از جمله آمر یکردند. برخ یپول یلجهان شروع به تسه

جنگ  یاثرات منف یجهکردند و در نت یلباالتر تعد های خود را بر اساس تعرفه های یتزمان، صادرکنندگان فعال ینهم

 یرانمد های از شاخص یاری، بس2019سال  یانبود. تا پا قبلی تصورات از تر کوچک ی،رشد اقتصاد یفبر تضع ریتجا

از  یکردند که حاک یتثبتبخش صنعت ساخت، شروع به ( به خصوص در IHS Markitموسسه )( PMIید )خر

به  یدر خصومت تجار یدهرگونه تشد یکا،آمر 2020تا بعد از انتخابات  رود یاست. انتظار م تریکسب منافع کم

، 2020جهان در سال  یباشد. نقطه روشن در رشد اقتصاد یرمحتملشود، غ یجد یبکه منجر به بروز آس ای اندازه

نفت، بهره خواهند برد. در  یمترشد درآمد و کاهش ق افزایش از که است کنندگان مخارج مصرف یشاستمرار افزا

( انتظار دارد که رشد IHS Markit. موسسه )شود یمحسوب م یدیدر جهان تهد یارقام بده یشحال افزا ینع

 2.7به نرخ  2022و  2021 های در سال کهآن، به ثبات برسد قبل از 2020درصد در سال  2.5جهان در نرخ  یاقتصاد

در رشد  یشرفتاز پ یدمظاهر جد یاهد برخش ،2020 سال در است ممکن ها، شوک ی. با وجود برخیابد یشافزا

 .یمباش یاقتصاد

 یو تجارت جهان یناخالص داخل یدتول ی، رشد واقع2019در سال شود،  همانطور که در نمودار زیر مشاهده می

 :است یدهه رسدهه گذشت یسطح خود ط ینبه کمتر

 

 
 

 

های دهه اخیر از نظر اقتصادی و سیاسی نامید. توان یکی از چالش برانگیزترین سالرا می 2019سال 

های اقتصادی ریاست جمهوری ایاالت متحده، که با ادعای رسیدگی به وضعیت اقتصاد داخلی و تولید و  سیاست

های اقتصادی به خصوص چین ت متحده و سایر قدرتاشتغال ملی همراه بود، به ایجاد جنگ تجاری بین ایاال

 ماتروند تجارت جهانی کاال و خد -1نمودار شماره 

 منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 است 2010محاسبه نرخ رشد واقعی تولیدناخالص داخلی بر اساس سال پایه 
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 250ای از کاالهای چینی با ارزش بالغ بر انجامید. در پی اتخاذ این سیاست، ایاالت متحده بر واردات طیف گسترده

ادامه داشت و بر بخش دیگری از کاالهای  2019درصدی وضع نمود. این روند تا اواخر سال  25میلیارد دالر تعرفه 

جویانه دست زده و خرید نفت از آمریکا را کاهش نیز تعرفه وضع گردید. در مقابل چین نیز به اقدامات تالفی چینی

آمریکا و چین به فاز نخست  2019داده و بر واردات کاال از این کشور تعرفه اعمال کرد. با وجود آنکه در دسامبر سال 

ه واردات محصوالت کشاورزی و بخش دیگری از کاالهای توافق تجاری دست یافتند و چین متعهد گردید اقدام ب

های وضع شده را لغو نکرده و برچیده شدن کامل جنگ تجاری آمریکایی نماید، ایاالت متحده به صورت کامل تعرفه

 منوط به توافق نهایی این دو کشور شده است. 

ایر کشورها نظیر کشورهای های تجاری بین ایاالت متحده و ساین مسئله در کنار وضع برخی محدودیت

اروپایی، تاثیر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصاد جهان و همچنین کشورهای درگیر در این مناقشات گذاشت به 

درصد را ثبت کرد.  6.1سال گذشته رسید و  20ترین سطح خود طی  صورتی که رشد اقتصادی چین به نازل

به  2019درصدی، طی سال  3ذاری دولت آمریکا برای رشد گ همچنین رشد اقتصادی ایاالت متحده علی رغم هدف

 درصد رسید. 2.3

های مرکزی با اتخاذ سیاست کاهش نرخ بهره به رویارویی با افت تقاضا و رکود در اقتصاد جهانی پرداختند. بانک

در جهان بر گذاری های مرکزی، همچنان سایه جنگ تجاری و کاهش نرخ سرمایهبا وجود انجام این مهم توسط بانک

 رشد تولید ناخالص داخلی کشورها وجود دارد.

 
 

 
 

 

 

 

 )واحد درصد( 2019سال  از ابتدایهای مرکزی جهان بانکدر میزان کاهش نرخ بهره  -2نمودار شماره 

 المللی پولمنبع: صندوق بین
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 رشد اقتصادی مناطق مختلف جهان .1.1.1

المللی پول برآورد بینی دو سال آتی که توسط صندوق بیندر جدول زیر، رشد اقتصادی کشورهای جهان و پیش

صورت پذیرفته است،  2020وایل ژانویه بینی ذیل در اباشد. نکته قابل ذکر آنکه پیشگردیده است، قابل مالحظه می

ها در منطقه در صورتی که در تاریخ تهیه گزارش مصادف با دو ماه ابتدایی سال جاری میالدی، افزایش تنش

های جهانی کاالها را تحت فشار شدید خاورمیانه و همچنین شیوع بیماری کرونا در چین و سایر نقاط جهان، قیمت

 را با ابهامات جدی مواجه کرده است. 2020د اقتصادی سال انداز رشقرار داده و چشم

 

 

 
 تخمین برآورد

 2021 2020 2019 2018 سال

 3،4 3،3 2،9 3،6 رشد اقتصاد جهان

 1،6 1،6 1،7 2،2 اقتصادهای پیشرفته

 1،7 2 2،3 2،9 ایاالت متحده امریکا

 1،4 1،3 1،2 1،9 اتحادیه اروپا

 1،4 1،1 0،5 1،5 آلمان

نسهفرا  1،7 1،3 1،3 1،3 

 0،7 0،5 0،2 0،8 ایتالیا

 1،6 1،6 2 2،4 اسپانیا

 0،5 0،7 1 0،3 ژاپن

 1،5 1،4 1،3 1،3 انگلستان

 1،8 1،8 1،5 1،9 کانادا

 2،4 1،9 1،5 2،6 دیگر اقتصادهای پیشرفته

 4،6 4،4 3،7 4،5 اقتصادهای نوظهور و در حال پیشرفت

ال پیشرفتکشورهای آسیای نوظهور و در ح  6،4 5،6 5،8 5،9 

 5،8 6 6،1 6،6 چین

 6،5 5،8 4،8 6،8 هند

 

 

 2017 های سال طی. درصد خواهد بود 2در سطح روند بلندمدت حدود  یکامتحده آمر یاالتا یرشد اقتصاد

 یعلت اصل درصد( بوده که 2.5 یانگین)م باالتر از روند بلندمدت یکاآمر یناخالص داخل یدتول ی، رشد واقع2019 یال

خود بازگشته  یمزبور، رشد به روند بلندمدت قبل یمال یکتحر یراتتاث یف. با توجه به تضعباشد ی میمال یکآن تحر

 2019فصل چهارم  یدرصد و برا 2.1درصد و  2 یببه ترت 2019درفصل دوم و سوم  یکاآمر یاست. نرخ رشد اقتصاد

رشد در  یتباعث تقو توانند یم یژهعوامل و یمعناست که برخ نیبد یندرصد بوده است. ا 1.6و حدود  تر یفضع یحت

 تولیدمجدد خط  یریدر جنرال موتورز، از سرگ یدتول یشاز جمله افزا یشوند؛ عوامل یکادر آمر 2020نخست  یمهن

 بینی آینده کشورهای جهان و پیشرشد خ نر -1جدول شماره 

 المللی پول منبع: صندوق بین
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خواهند شد. با گرم شدن موضوع انتخابات  یکاآمر یکه موجب رشد اقتصاد 2020 یلدر آور 737MAX ینگبوئ

 تواند یکه م یافتو هم مثبت( بروز خواهد  ی)هم منفها  یاستدر حوزه س ی، اتفاقات2020در سال  یهورجم یاستر

 .باشد اثرگذار هم انداز بر چشم

در  یورودر منطقه  یرشد اقتصاد افت .یافتهم رونق خواهد  یو سپس کم یداروپا به ثبات خواهد رس اقتصاد

 یاز اقتصادها یبود که برخ ی، زنگ هشدار2018در سال  یدرصد 1.9با رشد  یسهدرصد در مقا 1.2به  2019سال 

عالئم همچنان وجود دارند که  یاوصاف، برخ ینشدند. با ا یک( به مرز رکود نزدیتالیاآلمان و ا یژه)به و بزرگ منطقه

 یشترب یف)تضع کنند یمتفاوت را مخابره م هایی یگنالسخت، س های که داده یکنند. در حال دتراوضاع را ب توانند یم

منعکس  یطرا در رابطه با نقطه عطف شرا عالئمی ها داده ،(کنندگان مخارج مصرف یدارکسب و کار در مقابل رشد پا

برای منطقه یورو کمی افزایش یافته  (PMI) شاخص مدیران خرید صنعت  IHS Markitهایکنند. بر اساس داده یم

همین شاخص برای بخش خدمات، تضعیف شده است. در فصل در حالی که  (در بخش سفارشات جدید و صادرات)

شده  اعالم درصد 0.5،رشد مصرف بخش خصوصی در این منطقه، در مقایسه با فصل قبل همین سال،  2019سوم 

از جمله افزایش رشد )گر مالی ترین نرخ رشد فصلی طی دو سال گذشته است. تورم پایین و شرایط تسهیلالکه با

پشتیبانی  ،2020کنندگان در سال موجب خواهد شد تا از رشد مخارج مصرف (هاایش قیمت داراییتامین مالی و افز

بعد از آن در  و باشد یدرصد م 0.9در سطح  2020در سال  یورورشد منطقه  بینی یشپ  IHS Markitکند. موسسه

انگلیس حاکی از آن است که  در این میان، نتایج انتخابات. یددرصد خواهد رس 1.1بهبود به  ی، با کم2021سال 

روی اروپا وجود دارد که احتمال  ها در مورد برگزیت، هنوز شرایط سختی پیشرغم پایان یافتن عدم قطعیت علی

 دهد.کاهش می 2020% در سال 0.5به  2019% در سال 1.3بینی نرخ رشد را از پیش

 10.6)زمانی که نرخ رشد اقتصادی چین  2010سال  از .یددرصد خواهد رس 6به کمتر از  ینچ یاقتصاد رشد

درصدی  6.2درصد بود( به بعد، رشد اقتصادی این کشور به طور پیوسته کاهش یافته است. انتظار رشد اقتصادی 

تاکنون است. در حالی که برخی  1990به معنی تحقق کمترین نرخ رشد در این کشور از سال  2019چین برای سال 

ه کاهش سرعت ک کرد یادآوری باید ولی دهند به جنگ تجاری امریکا و چین نسبت میچین را  دیافت رشد اقتصا

جمعیت و افت  پیرشدن. است ای رشد اقتصادی چین طی دهه اخیر، نتیجه توام تغییرات ساختاری و عوامل چرخه

 آن بیشتر افت انتظار و است قبل دهه یک از کمتر چین رشد پتانسیل که است معنی این به وری شدید در رشد بهره

قبل، افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین از حدود  سال ده در مالی های بحران بروز زمان از. هست نیز

که عمدتاً به دلیل افزایش پرداخت تسهیالت به  2019در سال  درصد 260به حدود  2009درصد در سال  150

 از اقتصاد اصالح برای تالش. است بسته مالی، کمک برای را گزاران سیاست دست بوده، خانوارها به اخیراً و ها بنگاه

. است شده انجام اقتصادی رشد بهای به اینکه ضمن بوده موفق کمی حدود تا فقط ،1سایه های طریق حذف بانک

 یا داد خواهند کاهش را بدهی نسبت سویی از هستند؛ شرایط این به بخشی  تعادل درصدد چینی گزاران سیاست

زه کافی اقتصاد را تحریک خواهند کرد تا از اندا به حال عین در و کرد خواهند جلوگیری آن بیشتر افزایش از قلحدا

افت بیشتری خواهد  ین،چ یکه نرخ رشد اقتصاد استشده  بینی یشافت بیشتر رشد اقتصادی جلوگیری کنند. پ

                                                 
1

گذاری، بازارهای سهام و  های سرمایه های مالی غیربانکی نظیر صندوق ای از واسطه مجموعه (Shadow Banking System) بانکداری سایه 

 .کند های سنتی ارائه خدمت می گذاری سازمان یافته است که به بانک های سرمایه رسانه
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رسید مگر اینکه دولت این کشور برنامه  ، خواهد2021درصد در سال  5.6و  2020درصد در سال  5.8داشت و به 

 بیشتری را اعمال کند. و تر تحریک مالی گسترده

 دهه همچنان فعال خواهند بود. یشرفتنوظهور بدون پ یاقتصادها ید،جد یبه حداکثرها یبده یدنرس با

 ،2018و  2017 یها گذشته، با اقتصادهای نوظهور، همراهی نکرده است. با وجود برخی رشدهای قابل توجه در سال

رسید. همزمان با افت  2019درصد در سال  4.1به  2010ال س در درصد 7.3 میانگین از نوظهور اقتصادهای رشد

رشد خود مواجه شدند؛ توسعه بی رونق اقتصادهای  ررشد بلندمدت چین، اقتصادهای نوظهور با دو باد مخالف در مسی

 قیمت افزایش توسط نوظهور، اقتصادهای 2017 و 2016 های سالتوسعه یافته و افت قیمت کاالهای اساسی. رشد 

 آینده، های سال طی یافته توسعه اقتصادهای وضعیت بهبود شود بینی می اساسی، قابل توضیح است. پیش یاکااله

 و تجاری جنگ تشدید با همراه. باشد داشته افت مدت، کوتاه در حداقل رود که انتظار می حالی در باشد شکننده

وجود خواهد  2020ای نوظهور در سال اقتصاده بیشتر رشد برای کمی فضای چین، در اقتصادی رشد افت تمراراس

 داشت.

 تحوالت ارزهای عمده جهانی .1.1.2

 دنیا رایج ارزهای بود. مابقی پوند و یورو برای برانگیز چالش سالی و کانادا دالر برای خوبی سال 2019 سال

 برابر در یورو و رشد درصد 4.49 آمریکا دالر برابر در کانادا دالر سال در این .داشتند اآمریک برابر دالر در اندکی تغییر

 درصد 2.93 نیز انگلیس کرد. پوند تجربه را کاهش درصد 1.6 و داشته نزولی روندی 2018 سال مانند به آمریکا دالر

 داشت صعودی روندی 2019 سال اول اههم 9 در آمریکا تجربه کرد. شاخص دالر را امریکا دالر برابر در ارزش کاهش

 گرفت. پیش در را نزولی روندی سال ادامه در اما

 با میالدی 2019 سال دالر شاخص است، مشخص زیر تصویر در دالر شاخص تغییرات روند از که همانطور

 آمریکا دالر ییراتتغ که رسید. بدین معنی سال ابتدای در خود مقدار به پایان در سال، متالطم در طول روندی وجود

 مقدار بیشترین اکتبر ماه در دالر بوده است. شاخص صفر تقریبا 2019 سال در کل دنیا معتبر ارزهای سایر برابر در

 تجربه نموده است. را 2019 سال در خود

 
 ییرتغ 2019 سال در آمریکا دالر برابر در و بوده برخوردار نسبی ثبات از گذشته هایسال مانند به ژاپن ین

دهد.  می نشان را ارزش کاهش درصد 0.8 حدود 2019 سال در آمریکا دالر برابر در ژاپن داشت. ین اندکی بسیار

 تجربه را زیادی بسیار نوسانات 2019 سال در آمریکا و چین تجاری جنگ برانگیز چالش مشکالت دلیل به چین یوان

 روند شاخص دالر -3نمودار شماره 
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 دو حدودا طی در و کرد تجربه را شدید جهشی ناگاه به اما داشت نزولی روندی 2019 سال اول ماه 4 یوان در کرد.

 بیشترین به و کرد شروع را دیگری شدید جهشی مجددا نسبی ثبات ماه 2 حدود از بعد افزایش و درصد 3.28 هفته

 سال ادامه در چین یافت. یوان افزایش درصد 4.37 ماه 1 حدود در که ایگونه به رسید 2019 سال در خود مقدار

 نشان را آمریکا دالر به نسبت ارزش افزایش درصد 1.55 مجموع در کل سال در و گرفت خود به نزولی ندیرو 2019

 ترامپ اقدامات اما دارد. دالر برابر در یوان کاهش ارزش به زیادی تمایل خود صادراتی اهداف دلیل به چین .دهدمی

 عامدانه صورت به هاچینی که است. این مهم شده اهدافشان به هاچینی دستیابی از مانع حدودی تا تجاری جنگ و

 شده اقتصادی بیان تحلیلگران و ایاالت متحده امریکا جمهور رئیس توسط بارها هستند خود پول ارزش کاهش پی در

 .است

 

 

 

 تحوالت بازار  طال .1.1.3

هر اونس از روندی صعودی را پشت سر گذاشت. در این سال فاصله کف و سقف بهای  2019اونس طال در سال 

قیمت هر اونس طال روندی تقریبا با ثبات  2019ماه ابتدایی سال  5دالر رسید. در  270این فلز گرانبها به حدود 

ماه به بیشترین مقدار خود در این سال رسید  3داشت اما از اواخر ماه می، رشد شدیدی را آغاز کرد و در طی حدود 

دالر بود و با رشدی  1،280ه ابتدایی سال، بهای هر اونس طال حدود در ما درصدی همراه شد. 20و با رشد حدود 

دالر رسید. بعد از ماه سپتامبر قیمت طال رو به کاهش گذاشت  1،550خیره کننده در اوایل ماه سپتامبر به هر اونس 

ه پایانی مجددا روندی دالر کاهش یافت. اما در ما 1،453و تا اواخر ماه نوامبر این روند نزولی را حفظ کرد و تا قیمت 

نیز با توجه به روی آوردن  2020. در ماه ابتدایی سال دالر رسید 1،524صعودی را در پیش گرفت و به قیمت حدود 

های امن از جمله طال با توجه به کاهش رشد اقتصادی چین ناشی از شیوع  گذاری در دارایی گذاران به سرمایه سرمایه

ساله خود گردید. با توجه به  7ادامه دار بود و منجر به شکست سقف تاریخی  کرونا، همچنان روند صعودی طال

 1،900و در مرحله بعد  1،700گران تکنیکی انتظار طالی  شرایط پیش آمده در نمودار قیمت طال، بسیاری از تحلیل

 دانند. دالر را چندان دور از انتظار نمی
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 تحوالت قیمت نفت .1.1.4

میلیون بشکه در روز در آغاز سال  7به حدود  2010نفت شل از تقریبا صفر در سال رشد باورنکردنی فروش 

 به تواند، بازار نفت جهانی را متحول کرده است. در حال حاضر نفت شل آمریکا نسبت به سایر منابع نفتی، می2019

کند. آمریکا در کمتر از یک  ا در بازار جهانی جابجار هاقیمت و دهد پاسخ ترراحت دنیا در نفت قیمت هایسیگنال

 صادرات در 2024 سال تا شودمی بینیپیش و کرده تبدیل نفت هایدهه خود را به یکی از بزرگترین صادر کننده

 . شود نزدیک صعودی عربستان به و گرفته پیشی روسیه از نفت،

 بوده است چرا که به دلیل بیشترین ضررها از بازار جهانی نفت متوجه دو کشور ایران و ونزوئال 2019طی سال 

 صادرات میزان کمبود جبران برای است. آمریکا کاهش یافته شدت به هاآن نفت صادرات میزان آمریکا هایتحریم

ا ت کرده تشویق بیشتر صادرات به را صادرکنندگان سایر یا داده افزایش را نفت حوزه در گذاری سرمایه ونزوئال و ایران

 2019 سال در گاز و نفت حوزه در ای هزینه سرمایه نی قیمت جهانی نفت افزایش نیابد.به دلیل کاهش عرضه جها

 تقاضا. ماند باقی ثابت تقریبا 2019 سال در نفت تقاضای رشد که است حالی در این. است کرده رشد درصد 4 حدود

 2018نسبت به سال  ه در روز بود که کاهش اندکیبشک میلیون 30.7 مقدار 2019 سال در اوپک خام نفت برای

 .(میلیون بشکه کاهش در روز0.9) داشت

 پهپادی حمالت. نبود اساسی های چالش و حادثه بدون قبل های طالی سیاه در منطقه خاورمیانه به مانند سال

حدود پنج میلیون بشکه در  که گسترده حمالت این از پیش .بود خاورمیانه در ها تنش اوج آرامکو نفتی تاسیسات به

از تولیدات نفتی عربستان سعودی را برای حدود یک ماه از چرخه تولید خارج کرد، اطراف تنگه هرمز و دریای  روز

 خاورمیانه در ها ، تنش2019با وجود پایان یافتن سال  عمان شاهد مورد حمله قرار گرفتن چند کشتی نفتکش بود.

 میلیون 4.6 حدود روزانه تولید با کشور این .داشت قرار عراق در ها ین بار مرکز این تنشا و گردید ور شعله دیگر بار

 90 از بیش خود اقتصادی نیازهای تامین برای بغداد. باشد می اوپک بزرگ تولیدکننده دومین روز، در نفت بشکه

در این کشور زنگ خطری برای ایجاد  ها تنش گرفتن اوج ترتیب این به. کند می صادر را نفت روزانه تولید از درصد

 .است نفت بازار در تازه ای اختالل عرضه

نفت خام سبک آمریکا در ابتدای سال  سالی پرحاشیه برای طالی سیاه بود. 2019سال همانطور که عنوان شد 

ماه  5دالر به ازای هر بشکه کار خود را آغاز کرد. روند قیمت این کاالی پرکاربرد صنعتی حدود  46.5با بهای  2019

 ها به دالر( روند قیمت جهانی طال )قیمت -5نمودار شماره 
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 65.7 قیمت از ماه دو عرض در که ای هگرفت و در ادامه روند شدید نزولی را تجربه کرد به گون روند صعودی به خود

به آرامکو قیمت نفت در عرض یک شبانه روز  پهبادی حمله از بعد سپتامبر ماه در. رسید دالر 51.14 قیمت به دالر

بازسازی سریع آرامکو قیمت نفت  جهت صورت گرفته های شدالر رسید. در ادامه با تال 62دالر به بیش از  54از 

قیمت نفت مجددا روند صعودی به خود  2019دالر رسید. در ادامه سال  52مجددا نزولی شده و به قیمت حدود 

 دالر به ازای هر بشکه باال رفت. 61گرفت و تا 

در سال  و همچنین روند قیمتی نفت 2020و  2019های  در ادامه جدول تقاضای جهانی نفت خام در سال

 میالدی آورده شده است. گذشته

 

 تغییرات 2020 2019 تقاضای جهانی نفت خام
 تغییرات

 درصد

OECD 

 %0.69 0.18 25.84 25.66 آمریکا

 %0.21- 0.03- 14.27 14.3 اروپا

 %0.99- 0.08- 7.91 7.99 آسیا پاسیفیک

 OECD 47.95 48.02 0.07 0.14%کل 

کشورهای در 

 حال توسعه

 %2.3 0.21 9.29 9.08 ایر آسیاس

 %3.39 0.16 5.02 4.85 هند

 %1.14 0.07 6.64 6.57 آمریکای التین

 %0.86 0.07 8.25 8.18 خاورمیانه

 %2.0 0.09 4.52 4.43 افریقا

 %1.82 0.6 33.73 33.12 مجموع کشورهای در حال توسعه

 

 %1.65 0.08 4.99 4.91 کشورهای استقالل یافته اتحادیه جماهیر شوروی

 %1.54 0.01 0.77 0.76 سایر کشورهای اروپایی

 %2.37 0.31 13.37 13.06 چین

 %2.15 0.4 19.13 18.73 مجموع سایر مناطق

 %1.08 1.08 100.8 99.8 کل جهان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع: سایت رسمی اوپک

 بشکه در روز( یلیون)ارقام به م 2020و  2019 های سال در خام نفت یجهان یتقاصا بینی یشبرآورد و پ -2جدول شماره 
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 کاالهای اساسی  قیمتروند  .1.1.5

کاالهای  بهای میانگین طور به و بود 2019 سال در مسلط نیروی همچنان اساسی بازارهای فشار عرضه بر

 آتی رود روند انتظار می IHS Markit موسسه مواد قیمت شاخص یافت. بر اساس کاهش درصد 6.5 حدود اساسی

 بازار در تغییری شاهد آینده سال سال باشد. در در درصد 3.5تا  3 بین قیمت افت و اساسی، مالیم کاالهای قیمت

 خالل در هم تولید رشد یافته، کاهش تقاضا رشد 2018 سال اوایل از که حالی در د،خواهیم بو کاالها این

 بازار هایبنیان در بهبود ،2020سال  در .شده است صنایع، منقبض از بسیاری در شرایط بازار و کرد افت ،2019سال

 رسیده ثبات به هاقیمت آن زا بعد و داد خواهد روی 2020 اول فصل در دو بازار تضعیف .شد خواهند ظاهر تدریج به

 داشت. خواهد هم افزایش دوم سال نیمه در قیمت کاالها، برخی برای حتی یا و

  :هاینشانه ینو به اول کرد یششروع به افزا 2019سال  یانمس در بورس فلزات لندن در پا یمتقمس 

 یشاخص سالمت اقتصاد پاسخ داد. مس در واقع ینمتحده و چ یاالتا ینبلندمدت ب یبهبود در جنگ تجار

. با کندیا میفا هایمتق یابیدر جهت یمهم یارنقش بس یکالن اقتصاد یطرو مح یناز ا شود،یمحسوب م

با چرخه  یهمبستگ یل. به دلکنندیعمل م تریچیدهمس پ هایدر حال حاضر، محرک یژهحال، به و ینا

با  2020صنعت اعتقاد دارند در سال  یلگرانحلاکثر ت یراباشد، ز 2020تجارت مهم سال  تواندیم ی،اقتصاد

 اندازچشم ی،. سقوط سهام جهانخواهد داشت ییفلز رشد به سزا ینا ها،یتیکامود یجهان یبهبود تقاضا

باالتر مس در سال  هاییمتعرضه از ق یآت هاییتو محدود گذارانیهگذشته سرما موقعیت تقاضا، بهبود

 یهمس در مورد بازار مس تصف المللیینکه توسط گروه مطالعات ب ای. در مطالعهکنندیم یتحما 2020

 .استکرده  بینییشرا پ 2020سال  یتن برا 281.000شده انجام شده است، مازاد 
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  :2019سال  یاندر پا هایمتکه ق یبود، به طور یرو یبرا یگرید یدکننده، سال ناام2019سال روی 

بودند.  ینزول 2019فصل دوم سال  یشتردر ب هایمتبسته شدند. ق 2019مان سطح شروع سال در ه یباتقر

به  LME یعرضه بوده است. انبارها هاییتبه علت محدود یلروسال در ماه آ یندر ا یرو یمتق یشترینب

که تا حدود همچنان متزلزل است  ینچ یداتتول ین،عالوه بر ا یدند.مقدار خود در دو دهه گذشته رس ینکمتر

مواجه هستند.  آنآهن با  ذوب هایاست که کارخانه یطیمح یستز یرانهمنعکس کننده مقررات سختگ یادیز

، بهبود 2020در سال  یرو یشر پامهم در باز یاز روندها یکیکمبود عرضه در بازار برجسته است.  ینبنابرا

عرضه معادن وجود دارد اما با در نظر  شیانتظار افزا یناست. همچن ینشده در چ یهتصف یرو یخروج یدتول

حال، انتظار  یناعتراضات و اعتصابات معادن امکان کاهش وجود دارد. با ا ینعرضه همچن هاییتگرفتن محدود

تن  555.000کنسانتره  یهتصف یباال هایینهبا وجود هز 2020شده در سال  یهتصف یرو یجهان یدتول رودیم

 .یابد یشافزا

 

.  
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 شدن نرخ  تریفکه به علت ضع 2019در ادامه سال  2020در سال محصول نهایی فوالد  یبازار جهان: فوالد

وجود خواهد  تدر بلندمد ینقاط درخشان یانم یندر ا یبود، افت خواهد کرد. ول یافتهکاهش  ییمصرف نها

 یرااست ز بودهد فوال یجهان یبه سال گذشته در بازارها یهشب یاربس 2019، سال جهات یداشت. از برخ

 ینخمتموقت،  هایماه از داده 11شده است. پس از گذشت  ترکند 2017 پر رونقحرکت همچنان از سال 

 806.3 یدبه رکورد جد زایشتن اف یلیونم 52 یا% رشد ساالنه 6.9با  ینفوالد چ یزده شده بود که تقاضا

 ینهم یکه در ط داشتهسال گذشته  نسبت به یرکورد در واقع روند کاهش ینا .رسیده استتن  یلیونم

-یم بینییشپ ینده،. با نگاه به آه استمواجه بود یتن یلیونم 55.8 یاو  یدرصد 8 یشمدت تقاضا با افزا

 خواهد شد و به برابر 2از  یش( بSWIP) فوالد یصنعت ید. امسال، تولیابد یشکه شتاب تقاضا افزا شود

از  تریینپا یارثبت شده بود و هنوز هم بس یزانبه همان م 2015نرخ در سال  ین، اگرچه ارسید% خواهد 2.1

 یصنعت یدشده است که تول بینییشپگیری است.  شکل ر حالحال، حرکت فوالد د ینا باحد متوسط است. 

خواهد  2022% در سال 3.1قبل از اوج  2021سال  ر% د3 یانگینبه باالتر از م یش،( با افزاSWIP) فوالد

 .یدرس

 

 
 

 ها در بازارهای مالی وند شاخصر .1.1.6

روندی صعودی را تجربه کردند. از دید بازدهی، بازار سهام در اکثر  2019بازارهای مالی جهانی در سال 

 به تمایل علت ترین مثبت بسته شد. عمده 2018نسبت به انتهای سال  2019کشورهای بزرگ در انتهای سال 

 سرمایه بازار های شاخص رشد دیگر دالیل دانست. از رزرو فدرال توسط بهره نرخ کاهش توان می را سرمایه بازارهای

 تعداد گذاران سرمایه ،2018 سال در ها سهم از بسیاری زیاد ارزش کاهش دلیل به که کرد اشاره مورد این به توان می

از طرف دیگر دانستند.  ها را جذاب می متر از ارزش واقعی تشخیص داده و خرید آنک را ها سهم این از زیادی

 های باالیی را داشتند. های موجود در بازار انتظار ایجاد درآمد گذاران از شرکت سرمایه

واحد رسید.  28،462درصد افزایش نسبت به ابتدای سال به رقم  22 با 2019شاخص داوجونز در انتهای سال 

انگلستان از  FTSE ( footsie)ص واحد رسید. شاخ 3،221درصد روبرو شد و به رقم  28.5با افزایش  S&Pشاخص 

درصدی را ثبت  12.7رسید و افزایش  2019واحد در انتهای سال  7،587به  2019سال  واحد در ابتدای 6،728

 www.fastmarkets.comمنبع: 

 تقاضای ظاهری فوالد جهانی در مقابل تولیدات صنعتی )واحد درصد رشد(  -9نمودار شماره 
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 25.2و  20.9آلمان به ترتیب  DAXژاپن و  Nikkeiالمللی، شاخص  بین های های اصلی بورس کرد. در میان شاخص

کنگ نیز با افزایش مواجه  هنگ Hang Sengشاخص  واحد رسیدند. 249،13و  656،23رشد داشتند و به درصد 

درصدی را به ثبت  9رسید و افزایش  واحد 28،189به  2019واحد در ابتدای سال  25،845که از  صورتیشد به 

 رساند.
 های مطرح دنیا : شاخص بورس3جدول شماره    

 درصد تغییر 2019انتهای سال  2019ابتدای سال  نام شاخص

Dow Jones 23،327 28،462 22.0% 

S&P 2،506 3،221 28.5% 

FTSE100 6،728 7،587 12.7% 

DAX 10،580 13،249 25.2% 

Hang Seng 25،845 28،189 9.0% 

Nikkei225 19،561 23،656 20.9% 

 بلومبرگ
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 مروری بر اقتصاد ایران .1.2

 عملکرد ضعیفی داشت. ازجمله 1397های اقتصادی، اقتصاد ایران در سال  با بازگشت بخش مهمی از تحریم

توجه  خصوص صنایع بزرگ نظیر خودروسازی و نیز صادرات نفت و میعانات گازی قابل میزان کاهش تولید صنعت به

مخارج نظیر  درحالی که سطح اسمی برخی (کننده و تولیدکننده مصرف) ها بود. از طرف دیگر، افزایش سطح قیمت

رشد حقیقی برخی  گذاری بخش خصوصی، افزایش چشمگیری نداشت، سرمایهمخارج جاری و عمرانی دولت و نیز 

 حظه مواجه کرد.ها نظیر ساختمان و خدمات عمومی را با کاهش قابل مال بخش

 های جمله کاهش صادرات نفت، محدودیت نیز بسیاری از عوامل مذکور از 1398با توجه به اینکه در سال 

نیز  1398ابرجاست، انتظار اولیه بر آن بود که رشد اقتصاد غیرنفتی در سال واردات و صادرات، کسری بودجه و ... پ

 اوالً ها بهبود بخشیده است. توضیح آنکه ت مثبت، شرایط را در بعضی بخشحال، برخی تحوال منفی باشد. با این

یابد. ثانیًا  ش بهبودهای بیش از انتظار در سال آبی قبل، موجب شد که برآوردهای مثبت قبلی از رشد این بخ بارندگی

نظر  است. به افزایش داده 1398گذاری در بخش ساختمان را در نیمه اول سال  ت بازار مسکن، حجم سرمایهتحوال

است. رشد تولید  رسد عمده این تحول ناشی از افزایش نسبی قیمت مسکن در مقایسه با تورم کلی اقتصاد بوده می

ناشی از )های دولتی  ساختمان ای بود که رشد منفی تولید به اندازه 1398های مسکونی در نیمه اول سال  ساختمان

طور نسبتًا قابل توجهی افزایش  را به را نیز پوشش داده و رشد کل بخش ساختمان (های عمرانی کاهش حقیقی طرح

و  ستیکال»های صنعتی نظیر  بخش رسد رشد بخش ساختمان نیز تأثیر مثبتی بر برخی نظر می داده است. به

ها را نیز به  داشته و رشد مثبت این بخش« های غیرفلزی سایر کانی»و  «سیمان» ،«کاشی و سرامیک»، «ستیکپال

 دنبال داشته است.

اقتصادی کشور در  دلیل نرخ رشد منفی قابل توجه بخش نفت، رشد حظات فوق، هرچند بهبا در نظر گرفتن مال

در های مجلس  بر اساس گزارش مرکز پژوهشتصادی بدون نفت همچنان منفی خواهد بود، اما رشد اق 1398سال 

 1.5درصد، رشد بخش صنعت  5.5شود. توضیح آنکه رشد بخش کشاورزی  درصد برآورد می 1.8حدود  1398سال 

درصد برآورد  -1.5درصد و رشد بخش خدمات  14.5درصد، رشد بخش ساختمان  10درصد، رشد آب، برق و گاز 

کاهش حقیقی مخارج  نتیجه دلیل رشد منفی بخش امور عمومی در خدمات عمدتًا به شود. رشد منفی بخش می

بانکی به قیمتهای ثابت در این  خصوص بخش های مالی و به گری افزوده بخش واسطه جاری دولت و نیز افت ارزش

 سال است.

 یرشد اقتصاد .1.2.1

با توجه به تاثیر کاهش قیمت نفت،  2020شود اقتصاد ایران در سال  بینی می طبق گزارش سازمان ملل، پیش

 2019تولید ناخالص داخلی ایران در سال . تر شود های اجتماعی، منقبض ت متحده آمریکا و ناآرامیهای ایاال تحریم

است. جاری شدن  2018درصدی تولید ناخالص داخلی آن در سال  2درصد کاهش یافته که در ادامه افت  7.1حدود 

مواجه کرده و  چالشهایی، اقتصاد را با در سطح منطقهها  ها و افزایش تنش اندن تحریم، بازگردگستردههای  سیل

گذاری و رشد مصرف بخش خصوصی با کاهش بیشتری همراه شده است. با  سرمایه. صادرات شده است کاهشموجب 
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ش داده، اما بازگشت های ناشی از رکود اقتصادی افزای های خود را برای رفع چالش اینکه در حال حاضر دولت هزینه

انداز اقتصادی  کشد. کمبود تنوع اقتصادی ایران، همچنان چشم چندین سال طول می ،اقتصادی ایران به قلمرو مثبت

 2021و  2020ی ها رود رشد اقتصادی ایران در سال ها انتظار می بینی سازد. با این وجود طبق پیش کشور را مبهم می

 .درصد برسد 1.2درصد و منفی  2.7های منفی  رقمکمی بهبود یافته و به ترتیب به 

های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و  از طرفی با توجه به گزارش منتشره توسط معاونت بررسی

هزار میلیارد تومان و بدون  2،437با در نظر گرفتن نفت  1398ماهه سال  9کشاورزی تهران، تولید ناخالص داخلی 

هزار میلیارد تومان بیان گردیده است که با در نظر گرفتن این ارقام نرخ رشد اقتصادی  2،071در نظر گرفتن نفت 

 سال اخیر به صورت نمودار زیر خواهد بود: 4ایران طی 

 

 
 

درصد برآورد  9.5منفی  رشد اقتصادی ایران را برای سال مذکور 2019المللی پول در اکتبر سال  صندوق بین

درصد ذکر نموده  0.1متوسط نرخ رشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را برای این سال  قاین صندو نموده است.

نرخ رشد  ودرصد  صفردی میال 2020المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در سال  از سوی دیگر صندوق بین است.

 .آورد نموده استدرصد بر 7/2دل با معااقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را برای این سال 

 نرخ تورم .1.2.2

درصد  35.7برای ایران را  2019المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود برآورد نرخ تورم متوسط سال  صندوق بین

بینی این موسسه  دهد. از طرفی طبق پیش درصد افزایش را نشان می 20.6بیان نموده است که نسبت به سال قبل 

 درصد تقلیل خواهد داشت. 31درصدی به  13با کاهش بیش از  2020المللی نرخ تورم برای سال  بین

 

 

 

 

 

 

 منبع: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

 رشد اقتصادی ایران با و بدون نفت -10نمودار شماره 
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در ایران و بسیاری از دیگر کشورها از جمله  2019نه در سال ورد سازمان ملل متحد، تورم ساالآطبق بر

یشتر ن مواجه هستند، بکه با محدودیت عرضه و عدم توازن اقتصاد کال آرژانتین، سودان جنوبی، بولیوی و ونزوئال

های  طی سالشود  بینی می درصد بوده و پیش 33.5برای ایران  2019بر اساس این برآورد نرخ تورم سال شده است. 

 درصد برسد. 27.8و  32.4با کاهش روبرو گردد و به ترتیب به  2021و  2020

د گردیده و درصد برآور 38برای ایران  1398ی نرخ تورم سال بانک جهان های بینی یشمطابق با پهمچنین 

 درصد خواهد بود. 20های آتی این نرخ با کاهش روبرو گردد ولی همچنان باالی  رود در سال انتظار می

نه گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم میانگین ساال ا توجه بهببا توجه به عدم انتشار آمار از طرف بانک مرکزی و 

برخوردار بوده است. همانطور که در نمودار  روند صعودی از 1398بهمن تا  1397 اسفندکشور طی دوره یک ساله 

درصد بوده که با یک روند صعودی  29.6معادل  1397اسفند نه در میانگین تورم ساال نشان داده شده است نرخ نیز

پس از آن با فروکش کردن نسبی نوسانات قیمتی روند آن  .درصد رسیده است 42.7به عدد  1398مداوم در شهریور 

 درصد عنوان گردیده است. 37معادل  1398ر نموده و با کاهش همراه و در بهمن تغیی

 

 
 

 2019تا  2015نرخ تورم ایران در بازه  -11نمودار شماره 

 باشد. بینی می پیش 2020نرخ سال  المللی پول منبع: سایت صندوق بین

رم نرخ تو -12نمودار شماره 

 ساالنه
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 حجم نقدینگی )هزار میلیارد تومان( -13 نمودار شماره

 وضعیت نقدینگی .1.2.3

اسالمی، حجم نقدینگی کشور در پایان  یجمهور یبانک مرکز یبر اساس آخرین اطالعات منتشر شده از سو

نقدینگی در  یزاناز م یشترصد برد 28بیش از است. این رقم  یدهرس تومان یلیاردهزار م 2،262ه ب 1398آذرماه سال 

این در حالی است که  باشد. می 1397نقدینگی کشور در پایان سال  یزاناز م یشتردرصد ب 20و  1397پایان آذرماه 

برابر با  1396درصد و رشد آن نسبت به اسفند  22.1برابر با  1396نسبت به آذرماه  1397رشد نقدینگی در آذرماه 

نسبت به سال  1398رشد نقدینگی در نه ماه نخست سال توان نتیجه گرفت که  می ابرایندرصد بوده است. بن 15.3

درصدی پایه پولی نسبت به مدت مشابه سال قبل  28.4علت این رشد افزایش  است. گذشته با رشد مواجه گردیده

 باشد. می

 

  

 
است.  یدهرس یردر هفت سال اخسطح  یشترینبه ب یدرصد 28.2با ثبت رقم  یپول یهرشد پا الزم به ذکر است

و  یابیارز یدبوده که متاثر از تجد یبانک مرکز یخارج ییرشد خالص دارا ی،پول یهرشد پا یبر اساس آمارها، علت اصل

 یلدل تر یشپدر صورتی که  ،بوده یت خارجیالدولت و کاهش تسه یارز نفت یدروش در خر ییرنرخ ارز، تغ یرتسع

 بوده است. یها و دولت به بانک مرکز بانک یبده شیافزا ی،پول یهعمده رشد پا

 یاتبوده است. براساس ادب ینگینقد یالیتشدن س یشترهمراه با ب یجار در سال ینگی،رشد نقد یشافزا

 یها . پول معادل اسکناس و مسکوک و سپردهشود یم بندی یمپول تقس به دو بخش پول و شبه ینگینقد ی،اقتصاد

 یها معادل سپرده پول، . در مقابل شبهشود یمحسوب م ینگینقد «یالس»جزء  جهت یناست و از ا یدارید

 یروند صعود ینگیکه هر گاه سهم پول از نقد دهد ینشان م ها ی. بررسآید یها به حساب م دار( بانک  )مدت یردیداریغ

شده  ها یمتق یعموم باعث رشد سطح یجهشده و در نت یشترب یرمتغ ینا یالیتانتظار داشت س توان یداشته باشد، م

کمک کرده است. براساس آمارها حجم پول  ها یمتبه ثبات ق یشترب ینگیاز نقد پول هسهم شب یشاست. در مقابل افزا

طور که  است. آن یدهتومان رس یلیاردهزار م 1،899پول به رقم  تومان و سهم شبه یلیاردهزار م 363در آذر ماه به رقم 

پول  سهم شبه یجهدرصد و در نت 16.1 ینگیدر آذر ماه سهم پول از نقد دهد یم نشان یمرکز  بانک یدگزارش جد
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 ینگیبار که سهم پول از نقد ینمقدار بوده است. آخر یشتریندهه گذشته ب یمن یرقم ط یندرصد بوده است. ا 83.9

که رشد  دهد یم نشان تر یقدق های یبوده است. بررس 93درصد قرار داشت، در مهرماه سال  16از  یشتردر سطح ب

زمان  ینپول در ا است رشد نقطه به نقطه شبه یدرحال یندرصد بوده، ا 48.6 جاری نقطه به نقطه پول در آذر ماه سال

 یجار درصد گزارش شده است. روند رشد نقطه به نقطه پول پس از مهرماه سال 24.9 نصف پول و معادل یباتقر

پول  شبه یگرد ویدرصد بوده و از س 6در آذر ماه رشد ماهانه پول گزارش،  ینبراساس ا ینشده است. همچن یدتشد

 شود: در جدول زیر وضعیت رشد اجزای نقدینگی مشاهده می درصد رشد کرده است. 1.6
 

 

 98آذر  97آذر  96آذر  شرح

 364 245 173 پول

 1،899 1،520 1،272 شبه پول

 2،262 1،765 1،445 نقدینگی

 %49 %41 %13 ال قبلدرصد رشد پول نسبت به س

 %25 %20 %23 درصد رشد پایه پولی نسبت به سال قبل

 %28 %22 %22 درصد رشد نقدینگی نسبت به سال قبل

 

 نرخ بیکاری .1.2.4

درصد از  6/10دهد که  نشان می یشترساله و ب 15 یتجمع یکاریبررسی نرخ ببر اساس گزارش مرکز آمار 

درصد تا  2/10 ینکل کشور ب یکارینرخ ب % 95 اطمینان اساس فاصله بر یناند. همچن بوده یکارفعال، ب یتجمع

درصد، مقدار  95 ینانبا اطم ین فاصلهمعنی که ا یندرصد بدست آمده است؛ بد 6/10 یدرصد با نقطه مرکز 0/11

است که  الزم به ذکر است محاسبه نرخ بیکاری دچار تغییراتی گردیده .یردگ بر می کل کشور را در یکاریواقعی نرخ ب

های قبلی قابلیت مقایسه نداشته باشند. تغییر صورت گرفته به این شرح است که با  های جدید با داده سبب شده داده

 15جمعیت  1398توجه به تغییرات به وجود آمده در سن ورود به کار در جامعه برای محاسبه نرخ بیکاری از سال 

دیده است. بر همین اساس نرخ بیکاری سه فصل اخیر به صورت سال و بیشتر گر 10سال و بیشتر جایگزین جمعیت 

 باشد: جدول زیر می

 

 
 

 اجزای نقدینگی )ارقام به هزار میلیارد تومان( -4جدول شماره 
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 نرخ بیکاری -14 نمودار شماره
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 2019رود نرخ بیکاری در ایران در سال  براساس برآوردهای سازمان ملل انتظار میآمار فوق در صورتی است که 

 درصد برسد 12.8درصد به  12از مواجه باشد و  2018با افزایش نسبت به سال 

 رات نفت ایرانتولید و صاد .1.2.5

با ایران و شروع مجدد  5+1ای گروه  ت متحده آمریکا از توافق هستهدر پی خروج یک طرفه ایاال 2018در سال 

 2020سال  فوریهبر اساس گزارش ماه  صادرات نفت ایران با کاهش روبرو شد. ،2018نفتی از ماه نوامبر  های تحریم

هزار بشکه در روز در مقایسه  9رسید که کاهش  میلیون بشکه در روز 2.086اوپک، تولید نفت ایران در ماه مذکور به 

متوسط سال گذشته از خود نشان  درصدی را نسبت به 11.5و کاهش  ژانویهمیلیون بشکه در روز در  2.095با تولید 

 دهد. می

ر در هر دال 62.61معادل  2020سال  ژانویهبه گزارش اوپک متوسط قیمت فروش نفت سنگین ایران در ماه 

سازمان در مقام  ایندرصدی روبرو گردیده است.  1.9با کاهش  2019که نسبت به ماه دسامبر  بشکه بوده است

 ر در هر بشکه عنوان نموده کهدال 61.68برابر  2019مقایسه، متوسط قیمت فروش نفت سنگین ایران را در سال 

  درصدی نسبت به متوسط سال قبل دارد. 10نشان از کاهش 

 زار ارز و طالی داخلیبا .1.2.6

هزار تومان و فروکش کردن التهابات بازار ارز،  18پس از آغاز روند نزولی نرخ دالر از سقف قیمتی خود حوالی 

 12ماه که قیمت دالر زیر  4الی  3هزار تومان نزدیک شد. پس از حدود  11قیمت دالر در اوایل شهریورماه به حوالی 

های تعادلی  وجه به فاکتورهای اقتصادی از قبیل رشد تورم و نقدینگی که نشان از قیمتشد با ت هزار تومان معامله می

قیمت  1398باالتری برای این ارز داشت، شاهد رشد قیمت دالر از اواخر آبان ماه بودیم که در نهایت در انتهای بهمن 

عوامل اقتصادی مذکور در افزایش نرخ هزار و دویست تومان رسید. الزم به ذکر است عواملی غیر از  14آن به حوالی 

 ارز موثر بوده است.

 

 

 
 

 

 روند نرخ دالر )ارقام به ریال( -15نمودار شماره 
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تا اواسط  1398نرخ سکه نیز که به دو عامل قیمت طالی جهانی و قیمت دالر داخلی بستگی دارد، طی سال 

ع آبان ماه با عنایت به ثبات نسبی قیمت جهانی طال، رفتاری شبیه به قیمت دالر از خود نشان داد. با توجه به شرو

انداز رشد اقتصادی این کشور شاهد روی  های تجاری و کاهش چشم شیوع بیماری کرونا از چین و ایجاد محدودیت

های امن از جمله طال بودیم. همین امر سبب شد تا از اواخر آبان همزمان با رشد  گذاران به خرید دارایی آوردن سرمایه

ه را تشدید نماید و با شتاب بیشتری از نرخ دالر رشد خود را نرخ دالر، رشد قیمت جهانی طال نیز افزایش قیمت سک

 به نمایش بگذارد.

 

 

 تحوالت بازار مسکن شهر تهران 

شهر  یمسکون یها ، تعداد معامالت آپارتمان1398ماهه سال  یازدهدر  یبر اساس آمار منتشر شده بانک مرکز

متر  یک یمتمدت متوسط ق ین. در ادهد یشان مننسبت به مدت مشابه سال قبل را درصدی  35.6تهران کاهش 

 ه است.یدرس یالر یلیونم 130.2از  یشبه ب یشدرصد افزا 63.5به  یکمعامله شده با نزد یواحد مسکون یمربع بنا

هزار واحد مسکونی رسید که 13.3های مسکونی شهر تهران به  ، تعداد معامالت آپارتمان1398ماه سال  بهمندر 

ماه،  یندر ا یندهد. همچن نشان می افزایشدرصد  42و  24.1و ماه مشابه سال قبل به ترتیب نسبت به ماه قبل 

های معامالت ملکی  از طریق بنگاه شدهمتوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله 

درصد افزایش  44.4و  4.3ب به ترتی مشابه سال قبلقبل و ماه اه ممیلیون ریال بود که نسبت به  144شهر تهران 

 دهد. نشان می

به  ینرخ، روند کاهش دیشد شیحجم معامالت با توجه به افزا تیوضع شود یمشاهد م ریکه در جدول ز همانطور

. با توجه باشد یم یواحد مسکون دیالزم جهت خر هیسرما نیتأم یبرا داریخود گرفته است که نشان از عدم توان خر

با توجه به کاسته شدن از  یانتظار داشت ول رانرخ مسکن  شیافزا توان یم 1399در سال  یاحتمال یبه تورم باال

 بود. میبازار خواه نیتورم در اهمراه با مردم، احتماالً شاهد رکود  دیقدرت خر

www.tgju.org 

 روند نرخ سکه )ارقام به ریال( -16نمودار شماره 
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 درصد تغییر ماهه نخست یازده شرح

1396 1397 1398 1397 1398 

113،984 168،933 تعداد معامالت )واحد مسکونی(  73،359 %32.5-  %35.6-  

68.8% 130،180 79،632 47،176 متوسط قیمت هر متر مربع )هزار ریال(  %63.5  

 

 به بورس اوراق بهادار ینگاه .1.3

با توجه به وزن  دانیم یمورد گزارش را آغاز نمود. همانطور که م یهزار واحد، سال مال 160شاخص کل ازحدود 

پارامترها بر بازار  یناز موثرتر یکی( یمعدن ی،نفت یفرآورده ها یمیایی،ش ی،ات اساس)فلز یهدر بازار سرما یدالر یعصنا

در سامانه  ینرخ معامالت یبر مبنا 97سال  یپس از تالطم ارز هباشد کیها منرخ دالر موثر در فروش شرکت یهسرما

شده بود  یهزارتومان 19ا محدوده هزار تومان ت 4 یشاهد رشد از حوال 1397سال  یاست. نرخ دالر که از ابتدا یمان

در  عموضو ینکه ا یافتکاهش  97در بهمن  یهزار تومان 12را دنبال کرده و تا سطح  یدر اواسط سال روند کاهش

ها در بازار از سود شرکت یمانع از تحقق انتظارات رشد یهزار تومان 8در محدوده  یمادر سامانه ن یکنار نرخ دستور

کرد و شاخص کل از مهر  ییرخوش تغتدس یزرا ن 97دوم سال  یمهدر ن یهو روند بازار سرما دیگرد 97 سال دوم یمهن

در نرخ دالر  یشیبا شروع روند افزا اسفند و مجدداً  یهزار واحد افت را تجربه کرد. از ابتدا 40حدود  97تا بهمن  97

 ی( شاهد آغاز روند صعودیبورس یشرکت هافروش ارز توسط  ی)مبنا یمانرخ در سامانه ن یشآزاد و به دنبال آن افزا

 97اسفند  درهزار تومان قرار داشت  12 ی. متوسط نرخ دالر آزاد در بهمن ماه که حوالیمبود یهدر بازار سرما یدیجد

 یهایمتدر ق یو ثبات نسب 1398سال  یبازار برا ی. انتظارات تورمیدهزار تومان رس 13.2به  یدرصد 10با جهش 

هزار  330به قله  98بودند که شاخص کل را تا مهر  یدجد یل شروع روند صعودمعوا یگرها از دی یتکامود یجهان

بازار را با اندک  یمقطع زمان یندر ا یکاو آمر ینچ ینب یاز جنگ تجار یناش یجهان یها یمتاما افت ق ،رساند یواحد

هزار  300شاخص کل تا محدوده  و نزول یده درصد ینیمواجه ساخت و شاهد عقب نش یشترجهت صعود ب یچالش

هزار  300از محدوده  یآبان ماه روند صعود یماهه مجددا از ابتدا یک یبااستراحت تقر یک. پس از یمبود یواحد

 یمانیترور سردار قاسم سل یرقم خورد که اتفاق ناگهان 1398ماه  یتا اواسط د یهزار واحد 385تا محدوده  یواحد

 یط یواحد هزار 30منجر به افت حدود  یکاو آمر یرانا ینجنگ ب یهگذاران از سا یهمامتحده و ترس سر یاالتتوسط ا

جنگ شاهد هجوم مجدد  یسککاهش سطح ر چنینو هم یههمه جانبه ارکان بازار سرما یت. با حمایدهفته گرد یک

تا شاخص  یمبود یعموم جامعه و ادامه روند صعود یقیورود پول توسط اشخاص حق یزانم یشگذاران، افزا یهسرما

واحد برسد و کار خود را با ثبت صعود  478،755سابقه  ی)سال مورد گزارش( به رقم ب 98بهمن ماه  یکل در انتها

 ببرد.  یانبه پا یدرصد 200

نسبت به آن را از خود  یشتررفتار مشابه شاخص کل البته با رشد ب یباًتقر یزن گذاری یهشاخص صنعت سرما

در  10،842سال به عدد  یدر ابتدا 2،938از مقدار  گذاری یهسال، شاخص صنعت سرما نینشان داده است. در ا

 .باشد یم صنعت ینشاخص ا یدرصد 269دهنده رشد حدود  که نشان یدهسال رس یانتها

 

 تهران بازار مسکن -5جدول شماره 

www.cbi.ir 
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آورده  1398بهمن  30به  یدوره منته یرا برا گذاری یهروند شاخص کل و شاخص صنعت سرما یرنمودار ز در

به  یهشب یرفتار یشتربا نوسانات ب گذاری یهمشخص است، شاخص صنعت سرما یزنطور که در نمودار نشده است. هما

 شاخص کل از خود نشان داده است.

 

 
 

 190برابر  یالر یلیاردم 11،404،694 یزانبه م 1397با بهمن  یسهدر مقا 1398بهمن  یاندر پا یزارزش بازار ن

 است یدهرس یالر یلیاردم 17،419،995به  یالر یلیاردم 6،015،301و از  یافته یشزادرصد اف

 وضعیت معامالت در بورس اوراق بهادار .1.3.1

بهمن  30به  یمنته یکسالهدوره  یآمار حجم و ارزش معامالت بازار بورس اوراق بهادار برا 6جدول شماره  در

 .قبل آورده شده است یها آن با سال یسهو مقا 1398

 

 شرح

یکساله 

منتهی به 

30/11/1398 

یکساله 

منتهی به 

30/11/1397 

یکساله 

منتهی به 

30/11/1396 

یکساله 

منتهی به 

30/11/1395 

تغییرات 

به  98 یکساله

 )درصد( 97

 %161 249،471 210،689 392،514 1،022،777 تعداد سهام معامله شده )میلیون سهم(

 %325 590،982 511،890 1،070،130 4،545،424 مبلغ )میلیارد ریال(

 

 یدرصد 325و  161 یشبا افزا یبحجم و ارزش معامالت به ترت گردد، یهمانطور که در جدول فوق مشاهده م

در حجم و ارزش معامالت  یشیالزم به ذکر است روند افزا یننسبت به مدت مشابه سال قبل روبرو بوده است. همچن

سال  ییابتدا یروزانه معامالت که روزها رزشکه ا یمستمر ادامه داشته به نحوصورت  بهسال مورد گزارش  یاز ابتدا

تومان  یلیاردم 5،000سال مورد گزارش به روزانه بالغ بر  یتومان قرارداشت در انتها یلیاردم 500در محدوده روزانه 

 .یدرس

مقایسه روند شاخص کل و شاخص صنعت  -17نمودار شماره 

 گذاری سرمایه

 های رهاورد نوین داده

 حجم و ارزش معامالت بورس اوراق بهادار -6جدول شماره 

www.tse.ir 
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 روند ارزش معامالت بورس اوراق بهادار -18نمودار شماره 

 :کنید یمشاهده م یرماهانه ارزش معامالت را در نمودار ز روند

 

 
 

 
 

 یلیاردهزار م 463به  1398بوده که در بهمن  یالر یلیاردهزار م 165معادل  1397ارزش معامالت در اسفند  مجموع

سال مورد گزارش نسبت به  ییارزش معامالت ماهانه در ماه انتها یدرصد 180از رشد  یاست و حاک یدهتومان رس

  باشد. یسال م ییماه ابتدا

 بازارروند ارزش  .1.3.2

چهار بخش  یروند ارزش بازار همانند روند شاخص کل دارا شود یمشاهده م 19 شماره رکه در نمودا همانطور

تومان به  یلیاردهزار م 725دوره ارزش بازار از  ینکه در ا باشد یم 98تا مهر  97بخش اول دوره اسفند  باشد، یم یکل

ارزش بازار به  یدنو رس 98آبان  یماهه ط یکبا یتومان صعود کرده است، پس از آن اصالح تقر یلیاردهزار م 1.438

از  یناش یا هفته یکتومان و اصالح  یلیاردهزار م 1.606تومان، سپس ادامه صعود تا  یلیاردهزار م 1.320 یحوال

سال مورد گزارش  یدر انتها انتوم یلیاردهزار م 2.105ادامه صعود تا سطح  یتو در نهاهای سیاسی تنش یشافزا

 190سال نشان دهنده رشد  یسال نسبت به ابتدا یارزش بازار در انتها ییراتتغاست. خالص  یرفتهصورت پذ

بازار عمدتا از  یکه بازده دهد یشاخص کل نشان م یدرصد 200با رشد  یاسموضوع در ق ینباشد. ا یم یدرصد

زار را قابل کسب در با یاز بازده یزیدر فصل مجامع سهم ناچ اه شرکت یمیها بوده و سود تقس یمتمحل رشد ق

 داشته است.

www.tse.ir 
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 وضعیت بازار فرابورس .1.3.3

 30/11/1398به  یمنته یسال مال یمشخص است، ارزش معامالت فرابورس برا 7همانطور که در جدول شماره 

درصد از ارزش معامالت  39حدود  ینب ینکه در ا یدرس یالر یلیاردهزار م 1،759از  یشبه ب یش% افزا74از  یشبا ب

 یندوم یبازار نسبت برا یناتفاق افتاده است که نشان از کاهش سهم ارزش معامالت ا یمال یننو یابزارهادر بازار 

بوده است و کل  ییربدون تغ یمال یننو یمبلغ ارزش معامالت ابزارها یدر سال جار ین. همچنباشد یم یاپیسال پ

 ینباشند، بنابرا یهام در فرابورس مس یمعامالت یدر ارزش معامالت مربوط به بازارها یرفتهرشد صورت پذ

 یشاند. افزا نموده یاوراق تلق یدبه خر یمسهام را بهتر از تصم یدبه خر یمبازار تصم یطبه شرا توجهبا  گذاران یهسرما

دو بازار در مجموع ارزش  ینسهم ا یشبازار اول و دوم که با افزا یدرصد 186و  141از  یشارزش معامالت ب

 یهامر در بازار پا ینگواه مطلب فوق است. ا یزاست ن یدهدرصد گرد 43درصد به حدود  27از حدود معامالت فرابورس 

 یدارند و عل یهحاضر در بازار پا یها که سهام شرکت یطیابهامات و شرا رغم یصورت که عل ینمشهود است، به ا یزن

ارزش معامالت و  یدرصد 184 یششاهد افزامورد گزارش همچنان  یبازار در سال مال ینا ینچندباره قوان ییررغم تغ

 یم.هست یزبازار ن یندرصد در ا 23درصد به  14سهم از مجموع بازار فرابورس از  یشافزا ینطورهم

 

 1398 نام بازار
 درصد

1397 
تغییر نسبت به  درصد

 از کل  از کل سال قبل

 %141 %6 56،603 %8 136،195 بازار اول )میلیارد ریال(

 %186 %21 215،555 %35 615،736 وم )میلیارد ریال(بازار د

 %58 %0 337 %0 533 های کوچک و متوسط  شرکت

 %267 %0 419 %0 1،539 بازار سوم )میلیارد ریال(

 %184 %14 143،996 %23 409،391 بازار پایه )میلیارد ریال(

 %0 %59 597،152 %34 596،097 بازار ابزارهای نوین مالی )میلیارد ریال(

 %0 %0 0 %0 0 بازار ابزارهای مشتقه )میلیارد ریال(

 %74 %100 1،014،062 %100 1،759،491 جمع

 

 روند ارزش بازار بورس و فرابورس -19نمودار شماره 

 های رهاورد نوین داده

 1398و  1397های  ت بازارهای مختلف فرابورس در سالروند معامال -7جدول شماره 
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 یمورد گزارش ط یرا در سال مال یروند صعود بیشتریهمانند بازار بورس البته با شدت  زیدر مجموع بازار فرابورس ن

است با  داده یواحد را نشان م 1،990سال مذکور  یکه مقدار شاخص کل فرابورس که در ابتدا ینموده است، به نحو

را نسبت به  اندکی بیشتر یجهت بازده نیاست و از ا دهیسال رس انیواحد در پا 6،207 به رقم یدرصد 212رشد 

باید در نظر داشت که در محاسبه شاخص کل فرابورس،  ضمنا خود نموده است. گذاران هیسرما بیبازار بورس نص

ای را اول و دوم لحاظ می شوند و از شرکت های بازار پایه فرابورس که رشدهای بسیار خیره کنندههای بازار شرکت

شود. به هر حال جهت کلی روند شاخص کل فرابورس طی سال گذشته در سال گذشته داشتند، صرف نظر می

 همواره با جهت شاخص کل همسان بوده است.

 

 
 

 ندهیانداز آ چشم .1.3.4

 ییکاال ینرخ ارز، تحوالت در بازارها باشد، یم یو اقتصاد یاسیتابع تحوالت س یبه نوع یهآنجا که بازار سرما از

پول و شبه  ی،پول یهپا یتوضع ینگی،نقد یزانم یسک،از جمله تورم، نرخ سود بدون ر یداخل یاقتصاد یطجهان، شرا

 بازار خواهند بود.  ینارکان موثر بر ا ینتر مهم ها حریمت ینو همچن یاسیسحوزه و تحوالت  یندر ا یماتپول و تصم

اعم از نفت و گاز، نرخ ارز و نرخ بهره به عنوان  ای یهسرما های ییحاصل از فروش دارا یدرآمدها یراناقتصاد ا در

که  پیوندد یبه وقوع م ایبزرگ دن یکه در اقتصادها یمسائل ینو همچن باشد یعوامل مهم اثرگذار بر اقتصاد کالن م

 یها و سهام شرکت یهبازار سرما یتبر وضع یاربس یزن دهد یقرا م یررا تحت تأث ییمواد خام و محصوالت کاال یمتق

 .باشد یم یتحاضر در آن حائز اهم

همراه شده است اما  ییها با توافق یراًگذشته اگرچه اخ یکسال یمتحده ط یاالتو ا ینچ ینب یتجار تنش

بودن توافقات را کاهش داده  یزآم یتشانس موفق یندر چ یروستوافقات با بروز بحران کرونا و ینا یاجرا یهمزمان

خواهد داد.  را آزار یاقتصاد جهان دتیم یبه طور قطع برا یارخ داده در سطح دن یستیبحران ز یاست. از طرف

رکود را  یاو  یدوران بحران مال یکورود به  یها یلکه پتانس یاقتصاد جهان یعموم یتمشکالت با وضع ینا یهمزمان

 یدر روزها یکارقم بزند. کاهش نرخ بهره اوراق بلند مدت آمر یادن یبرا یرا سال دشوار یندهدارد ممکن است سال آ

رسد اگرچه  یبه نظر م ینموضوع است. بنابرا ینا یدانس طال مو یمتدر ق یدجد یروند صعود شروع ینو همچن یراخ

اند و در قله قرار ندارند اما کاهش  نداشته یقبل رشد قابل توجه یها ها نسبت به سال یتیکامود یانجه یها یمتق

 شاخص کل فرابورسروند  -20شماره  نمودار

 ای رهاورد نوینه داده
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 یدمنظر با ینها شود و از ا تیمبر ق یشترممکن است منجر به فشار ب ینالخصوص چ یو عل یادن یرشد اقتصاد

 ها در نظر گرفت. شرکت یورآرا در برآورد سود یرت محتاطانه یوهایسنار

و  ها یمتحر یدتشد ی،تورم یفضا ینگی،نقد یندهحاکم بر کشور از جمله رشد فزا یطمورد نرخ ارز با توجه به شرا در

انتظارات نوسانات  یددهنده آن است که حداقل نبا است که نشان یو... موارد یشیکاهش صادرات نفت، انتظارات افزا

 رسانند یبه فروش م یداخل یدکنندهتول یها که شرکت والتیمحص ینکهبا توجه به ا ینمورد داشت. بنابرا یندر ا یمنف

نرخ  یشها از محل افزا شرکت ینانتظار رشد فروش ا توان یم شوند، یم گذاری یمتبا نرخ دالر ق یجهان یدر بازارها

 ارز را داشت.

خ رشد نر یششاهد افزا ی،ارائه شده توسط بانک مرکز یآمارها ینبا توجه به آخر ینگیخصوص رشد نقد در

 یختهباال و رشد افسارگس یهمچنان شاهد نرخ سود بانک ینکهضمن ا یم،بود یپول یهپا یشاز افزا یناش ینگینقد

 ینرا تجربه کرده است که ا یشتریب ایشافز یزپول نسبت به شبه پول ن یزان. میمهست یزها ن توسط بانک ینگینقد

 یملک شده است. با توجه به کسر یا بورس و خودرو و تا حدبازارها از ارز و طال ت یموضوع منجر به رشد دسته جمع

 یشاز پ یشدر اقتصاد ب ینگینقد یشخطر افزا ی،پول یهپا یشو احتمال افزا یندهدولت در سال آ یدبودجه شد

 در برابر دالر شود. یالمجدد تورم و کاهش ارزش ر یشتواند منجر به افزا یم وعموض ینشود. ا یاحساس م

 ینگی،به فروش، نسبت ارزش بازار به کل نقد یمتبه درآمد، ق یمتق یلاز قب یهبازار سرما ییدکل یها نسبت

 یاز وجود نوع یقراردارند که حاک یا دهنده هشدار یها یتهمه در وضع یناخالص داخل یدنسبت ارزش بازار به تول

بازار همواره  یمدان یکه م است، اما همانطور یکنون یدر مقطع زمان ینسبت به سطوح ارزندگ گذاری بیش قیمت

ها  یمتموجود و انتظارات از نرخ ارز همچنان شاهد رشد ق یو بر اساس انتظارات تورم کند یرا معامله م یندهآ یطشرا

فروش شرکت  یها نرخ یشافزا یااست که آ ینهم اکنون در نظر گرفت ا یدکه با یموضوع ینتر . مهمیمدر بازار هست

ها شده و  شرکت یسودآور یشتواند منجر به افزا یتا چه حد م یتآنرخ ارز در سال  شیافزا واز تورم  یها ناش

و  یواحد 11به درآمد متوسط کل بازار از سطح  یمتبازار را بهبود بخشد. با توجه به عبور نسبت ق یدیکل یها نسبت

ها در سال  سود شرکت یو برابرکه شاهد رشد د یدو دهه گذشته، در صورت یط یواحد 6 یباتوجه به نسبت تعادل

در حال معامله هستند. به نظر  یو در سطوح ارزندگ یستندن گران یکنون یها یمتتوان گفت که ق یم یمباش یآت

 یواکنش یشموجود، در حال حاضر بازار دچار ب یو ارز یتورم یانداز ها و چشم یجهان یها یمترسد با توجه به ق یم

 چشم بسته است.  یرسیستماتیکو غ تیکیستماس یسکهمه عوامل ر یشده و بر رو

بودجه دولت،  یتدر خصوص وضع یو با توجه به ابهامات اساس یسال آت یتوان برا یفوق نم یها اساس داده بر

 ینموجود و همچن یستیاز بحران ز یو مشکالت ناش یاقتصاد جهان یتوضع ی،پول یهپا یشافزا یاحتمال یتوضع

سال  یقینا یاقتصاد داخل یبرا 1399 لرا داشت. سا یرد چشم انداز چندان قوبرآو یستماتیک،س یها یسکر یشافزا

 .ید آورداقتصاد کشور پد یایدر در یتواند موج قو یذکر شده م یاز پارامترها یکدر هر  ییرخواهد بود و تغ یدشوار

، پتروشیمی، های معدنی، فلزی در شرایط کنونی بازار سرمایه، تقریباً به دو بخش تقسیم شده است: شرکت

ها و نیز سود تحلیلی سال بعد در  ها که با توجه به ارزش جایگزینی باال به سبب دارایی پاالیشی و بعضی از بانک

باشند و سطح ارزندگی هر کدام  های مختلف و متفاوتی را دارا می سناریوهای مختلف گران نیستند و هر کدام جذابیت

نی بر خالف سال گذشته که با نسبت قیمت به درآمد تحلیلی پایینی معامله متمایز از دیگران است که در شرایط کنو
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اند که برای مدت مدیدی است که بسیار  هایی تشکیل داده شدند، قرار ندارند. بخش دیگر بازار سرمایه را سهم می

زمانی شوند و بعضا دارای حباب قیمتی هستند ولی مشخص نیست که این رشد قیمتی تا چه  گران معامله می

 باشد. های عمدتاً با اندازه کوچک بر بازار مشخص نمی دار باشد. اثرات اصالح قیمتی احتمالی این سهم ادامه
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 درباره شرکت یاتیکل .2.1

به صورت  04/12/1382در تاریخ   10102588528 یعام( به شناسه مل ی)سهام ایپو یگذار هیشرکت سرما

ها و مالکیت  در اداره ثبت شرکت 04/12/1382مورخ  217510ماره شرکت سهامى خاص تاسیس شده و طى ش

است.  شرکت  به موجب  هنمود ی، شروع به بهره بردار04/12/1382 خیمتعاقبا از تار و دیصنعتى تهران به ثبت رس

در  12/08/1395 خیبه شرکت سهامى عام تبدیل و در تار 13/06/1395رخ لعاده موا فوق یصورتجلسه مجمع عموم

بورس، نام  یعال یشورا 16/05/1391صورتجلسه مورخ  3به استناد بند  کنیشده است. ل رفتهیورس اوراق بهادار پذب

در  "ایوپو"عام با نماد  یبورس و اوراق بهادار به عنوان ناشر سهام زمانثبت شده نزد سا یها شرکت از فهرست شرکت

 -یگذار هیسرما -شرکت  یرکت به عنوان نهاد مالذکر است ثبت ش انیاست. شا دهیحذف گرد24/11/1396مورخ 

. در حال حاضر، شرکت باشد یم یبه قوت خود باق 08/09/1394مورخ 11389عام با شماره مجوز  یسهام

 ی. نشانباشد یم خاص( ی)سهام ریتدب یگذار هیشرکت سرما یفرع یعام( جزو شرکت ها ی)سهام ایپو یگذار هیسرما

آن در شهر تهران  یاصل تی، طبقه چهارم ومحل فعال5پالک  کم،یکوچه  ،یجنوب یدگان ابانیمرکز اصلى شرکت خ

 واقع است.

 تیموضوع فعال .2.2

 آن: یها تیاساسنامه و نوع فعال 3فعالیت شرکت طبق مفاد ماده  موضوع

 ( موضوع فعالیت اصلی:الف

 رای حق دارای بهادار  اوراق سایر یا ها قصندو گذاری سرمایه واحدهای الشرکه سهم سهام در گذاری سرمایه -1

 اشخاص همراه به یا به تنهایی که طوری به انتفاع کسـب هدف با گذاری سرمایه های صندوق یا موسسات ها، شرکت

پذیر را در اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل  سرمایه گذاری سـرمایه صندوق یا مؤسـسه شرکت، کنترل خود، وابـستة

 مالحظه نیابد؛

 کنترل یا مدیر انتخاب توانایی و نیست رأی حق دارای معمول طور به که بهادار اوراق سایر در گذاری سرمایه -2

 .دهد نمی بهادار اوراق مالک به را ناشر

 فرعی های ( موضوع فعالیتب

 و ها ری نزد بانکگذا سرمایه های سپرده و بانکی ی سپرده گواهی بها، گران فلزات مسکوکات، در گذاری سرمایه -1

 مجاز؛ اعتباری مالی مؤسسات

 رای حق دارای بهادار اوراق سایر یا ها صندوق گذاری سرمایه واحدهای الشرکه، سهم سهام، در گذاری سرمایه -2

 اشخاص همراه به یا تنهایی به که طوری به انتفاع کسب هدف با گذاری سرمایه های صندوق یا موسسات ها، شرکت

پذیر را در اختیار گرفته یا درآن نفوذ قابل  ـرمایهس گذاری سـرمایه صندوق یا ـسهمؤس شرکت، کنترل خود، وابـستة

 مالحظه بیابد؛

 با ساختمانی های پروژه و تولیدی های پروژه فیزیکی، های دارایی جمله از ها دارایی سایر در گذاری سرمایه -3

 انتفاع؛ کسب هدف

 مله:ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از ج -4
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 گذاری؛ سرمایه های پذیرش سمت در صندوق -4-1

  بهادار؛ تامین مالی بازارگردانی اوراق -2 -4

  اوراق بهادار؛ نویسی مشارکت در تعهد پذیره -4-3

 تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛ -4-4

ه اقدام به اخذ اساسنام و مقررات حدود در ماده، این در مذکور های فعالیت اجرای راستای در تواند شرکت می -5

تسهیالت مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و به واردات یا صادرات کاال بپردازد و امور 

 شرکت های گمرکی مربوطه را انجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای اجرای فعالیت

 .مقررات منع نشده باشند در آنها انجام و باشند داشته ضرورت

 سهامداران  بیو ترک هیسرما .2.3

هر  یسهم، به ارزش اسم 5.000.000)شامل تعداد  الیر ونیلیم 5،000مبلغ  سیشرکت در بدو تاس هیسرما

ح مرحله به شر کی یط 21/10/1393فوق العاده مورخ  ی( بوده که بر اساس مصوبه مجمع عمومالیر 1.000سهم 

سهم به ارزش  2.000.000.000)شامل  الیر اردیلیم 2.000شرکت به مبلغ  هیسرما ،مطالباتاز محل  لیجدول ذ

 است. دهیها به ثبت رس نزد اداره ثبت شرکت 19/11/1393 خیو درتار شی( افزاالیر 1.000هر سهم 

  

 افزایش سرمایهمحل  سرمایه جدید )میلیون ریال( درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 مطالبات 2،000،000 39،900% 1393/11/19

 به شرح جدول ذیل می باشند: 30/11/1398همچنین فهرست سهامداران شرکت در تاریخ 

 

 نام سهامدار ردیف
 تاریخ تائید گزارش 30/11/1397

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 %100 1،999،996،000 %99.99980 1،999،996،000  گذاری تدبیر )سهامی خاص( شرکت سرمایه 1

 %0 1،000 %0.00005 1،000 شرکت ایران و شرق )سهامی خاص( 2

 %0 1،000 %0.00005 1،000  سهامی عام( شرکت لیزینگ ایران و شرق ) 3

 %0 1،000 %0.00005 1،000 گذاری پردیس )سهامی عام( شرکت سرمایه 4

 %0 1،000 %0.00005 1،000 عام( شرکت تولید و صادرات ریشمک )سهامی 5

 %100 2،000،000،000 %100 2،000،000،000 جمع

 برنامه شرکت جهت افزایش سرمایه .2.4

باشد. مطابق  گذاری پویا )سهامی عام( از افزایش سرمایه، اصالح ساختار مالی شرکت می هدف شرکت سرمایه

مالی شرکت افزایشی بوده و از آنجا که امکان  های مالی حسابرسی شده، روند استفاده از بدهی در ساختار صورت

استفاده از تسهیالت جهت تسویه مطالبات وجود ندارد، در صورت عدم افزایش سرمایه ناگزیر به فروش 

باشد. گفتنی است در صورت افزایش سرمایه و اصالح ساختار مالی، شرکت از خروج نقدینگی  ها می گذاری سرمایه

های  گذاری گردد، همچنین توان شرکت در انجام سرمایه ها در سطح فعلی حفظ می ذاریگ جلوگیری نموده و سرمایه

گردد. بنابراین هیات مدیره در  های آتی می یابد که این امر منجر به افزایش سودآوری در سال کوتاه مدت افزایش می

 تغییرات سرمایه –8جدول شماره 

 سهامداران شرکت –9جدول شماره 
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زایش سرمایه طی دو مرحله و از نظر دارد به منظور اصالح ساختار مالی و جلوگیری از خروج نقدینگی، اقدام به اف

 میلیارد ریال نماید. 2.000محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به میزان 
 ارقام به میلیون ریال                                  و منابع تامین آن               مورد نیاز  سرمایه -10جدول شماره           

 شرح
 مرحله دوم مرحله اول

 جمع
 1399سال  1399سال 

 منابع
 2،000،000 1،000،000 1،000،000 افزایش سرمایه

 2،000،000 1،000،000 1،000،000 جمع منابع

 مصارف
 2،000،000 1،000،000 1،000،000 اصالح ساختار مالی

 2،000،000 1،000،000 1،000،000 جمع مصارف

 
 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                             مطالبات سهامداران             -11جدول شماره 

 سهم از افزایش سرمایه جمع مطالبات مطالبات ناشی از  درصد سهامداری سهامدار

 مبلغ سهامدار  سایر  سود سهام 

 1.999.996 907,617 907,617 0 %99.99980 گذاری تدبیر سرمایه شرکت

 4 0 0 0 %0.00020 سایر سهامداران

 2,000،000 907،020 907،020 0 %100 جمع

 شرکت از منظر سازمان بورس اوراق بهادار .2.5
مان نزد ساز -گذاری شرکت سرمایه -به عنوان نهاد مالی 11389و با شماره  08/09/1394شرکت در تاریخ 

 ،"وپویا"و درج شرکت با نماد  06/10/1395گردیده است. بعد از پذیرش شرکت در تاریخ  ثبتبورس و اواراق بهادار 

به دلیل عدم عرضه سهام، شرکت از لیست شرکتهای ناشر خارج  24/11/1396مورخه  31819/122طی نامه شماره 

مجدد پذیرش به فرابورس ارائه گردید و جلسه درخواست  1397. همچنین با توجه به تکالیف مجمع سال گردید

برگزار و منجر به پذیرش شرکت در بازار اول فرابورس ایران گردید. در تاریخ تهیه  05/12/1398پذیرش در تاریخ 

 باشد. ت در حال انجام مراحل ثبت و درج نماد جهت عرضه میگزارش شرک

 شرکت یحقوق طیمح .2.6

 شرکت عبارتند از: تیالو مقررات حاکم بر فع نیقوان نیمهمتر

 ؛قانون تجارت 

 ؛مربوطه یها و دستورالعمل ها نامه نییقانون بازار اوراق بهادار و آ 

 ؛یاجتماع نیقانون کار و تأم 

 ؛یاستانداردها و مقررات حسابدار 

 ؛میمستق یها اتیقانون مال 

 ؛شرکت مادر یها نامه و بخش نامه نیآئ 

 ستهاطالعات مربوط به معامالت با اشخاص واب .2.7

معامالت مشمول  هیبه عنوان کل یمال یها صورت 25شماره  یحیتوض ادداشتیمعامالت با اشخاص وابسته در 
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 اعضای فعلی هیات مدیره شرکت -12جدول شماره

 تیمعامالت با رعا نی. اباشد یم ،مورد گزارش انجام شده است یسال مال یقانون تجارت که ط هیاصالح 129ماده 

 یریگ یدر را نفعیذ ریو عدم شرکت مد رهیمد هیاتدر خصوص کسب مجوز از  ادشدهی یمقرر در ماده قانون فاتیتشر

 انجام شده است. ،گروه به آن وابسته و هم یها شرکت ریو سا اصلیشرکت با شرکت  نیا نیماب یو بر اساس روابط ف

 یاتیمال تیوضع .2.8

و با توجه به  دهیصادر گرد 30/11/1398به  یمنته یعملکرد سنوات قبل از سال مال اتیمال یقطع یها برگ

بر درآمد  اتیشرکت مشمول مال میمستق یها اتیقانون مال 143شرکت با درنظر گرفتن ماده  یدرآمدها نکهیا

، میلیون ریال 600لغبه استثنای مب 30/11/1398و  30/11/1397سود سالهای منتهی به  و باشد یعملکرد نم

 600 بلغم شرکت 30/11/1398به  یمنته یسال مالمشمول مالیات عملکرد  باشد. مول احتساب مالیات نمیمش

و شرق به نرخ  رانیا نگیزیاوراق مشارکت ل نیسهم کارمزد تضم یاتیدرآمد عملباشد که ناشی از  می الیر ونیلیم

 .است دهیمنظور گرد رهیدرصد محاسبه و در حساب ذخ 25

 دعاوی حقوقی .2.9

 .باشد یم انیدر جر یحقوق یشرکت فاقد هرگونه دعوا

 شرکت یراهبرنظام   .2.10

  رهیمد هیاتمربوط به ساختار اطالعات  .2.10.1

 مدیره آورده شده است: هیاتدر جداول زیر اطالعات مربوط به اعضای فعلی 

 

 (عام سهامی) تولید و صادرات ریشمک شرکت -1

 یابوالفضل کزاز نماینده شخصیت حقوقی

 غیرموظف -هیات مدیره رئیس سمت

 26/05/1395 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 یزمان یدیتول یها ستمیس ییکارا شیگرا ،یصنعت تیریمد یدکتر ایفهتحصیالت/مدارک حر

 های سوابق کاریزمینه

 ،ییدانشگاه عالمه طباطبا تیریو مد یدانشکده حسابدار سیرئ ،یاتیسازمان امور مال یپژوهش یعضو شورا

 رهیمد اتیبانک سپه، عضو ه قاتیتحق یعال یعضو شورا ران،یصندوق ضمانت صادرات ا رهیمد اتیعضو ه

تحول و  تهیکم یاهبردعضو گروه ر ران،یچوب و کاغذ مازندران ا رهیمد اتیعضو ه ،یخوارزم یگذار هیسرما

 یانتظام یروین یاقتصاد مقاومت

 (خاص سهامی) شرق و ایران شرکت -2

 سیدمحسن فاضلیان نماینده شخصیت حقوقی

 غیرموظف -مدیره هیات رئیس نایب سمت

 26/05/1395 مدیرهتاریخ عضویت در هیئت 

 دکتری مدیریت مالی ایتحصیالت/مدارک حرفه

 های سوابق کاریزمینه

مدیره بیمه حافظ،  هیاتمدیره تأمین سرمایه بانک مسکن، عضو غیرموظف  هیاتمدیرعامل و عضو 

مدیره شرکت تأمین سرمایه امید، مدیر اداره نظارت بر موسسات غیرپولی بانک  هیاتمدیرعامل و عضو 

 علمی دانشگاه امام صادق)ع( هیاتمدیره بانک ایران زمین، استادیار و عضو  هیاتکزی، عضو موظف مر
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 عام( سهامی) لیزینگ ایران و شرق شرکت -3

 میثم بلگوریان نماینده شخصیت حقوقی

 غیرموظف -هیات مدیره عضو سمت

 26/05/1395 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 یمال رتیمد یدکتر ایتحصیالت/مدارک حرفه

 ریتدب یگذار هیشرکت سرما یگذار هیسرما ریکارشناس ارشد و مد های سوابق کاریزمینه

 (عام سهامی) پردیس گذاری سرمایه -4

 زاده وحید ویسی نماینده شخصیت حقوقی

 غیرموظف -مدیره هیات عضو سمت

 28/02/1398 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 نس فوق لیسا ایتحصیالت/مدارک حرفه

 آورد تدبیر کیش شاغل در ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، نایب رئیس هیات مدیره شرکت ره های سوابق کاریزمینه

 (خاص سهامی)تدبیر گذاری سرمایه شرکت -5

 اسالمی سیدامیرحسن نماینده شخصیت حقوقی

 مدیرعامل و هیات مدیره موظف عضو سمت

 26/05/1395 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 کارشناسی ارشد مدیریت مالی ایتحصیالت/مدارک حرفه

 های سوابق کاریزمینه
گذاری پردیس، عضو موظف هیات مدیره کارگزاری تدبیرگران فردا، عضو  گذاری شرکت سرمایه مدیر سرمایه

 هیات مدیره شرکت سیمان ارومیه

 :مدیره شرکت از قرار زیر بوده است هیاتالزم به ذکر است اعضای سابق 

 (عام سهامی) پردیس گذاری سرمایه -1

 سیدعلی حیدری نماینده شخصیت حقوقی

 غیرموظف -مدیره هیات عضو سمت

 21/05/1397 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 دکتری مدیرت بازاریابی بین الملل ایتحصیالت/مدارک حرفه

 رئیس اداره ارزیابی اعتباری بانک صنعت و معدن های سوابق کاریزمینه

جلسه بوده که تعداد جلسات حضور اعضا  24جلسات هیأت مدیره برگزار شده در سال مالی مورد گزارش  تعداد

 :باشد یم لیبه شرح جدول ذ

 تعداد جلسات نام و نام خانوادگی

 24 ابوالفضل کزازی

 24 سید محسن فاضلیان

 24 میثم بلگوریان

 19 زاده یسیو دیوح

 24 سیدامیرحسن اسالمی

 5 یدریح یلدعیس

 تعداد حضور در جلسات هیأت مدیره -13جدول شماره 
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 رهیمد هیاتاعضاء  و رعاملیو پاداش مد ایحقوق، مزا .2.10.2

 بی)شرکت مادر( و پس از تصو ریتدب یگذار هیشرکت سرما شنهادیبه پ رعاملیمد یایحقوق و مزا یبه طور کل

 تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل بر اساس دستورالعمل ابالغی گروه توسعه اقتصادی. گردد یپرداخت م رهیمد هیات

 پذیرد. تدبیر )سهامی خاص( انجام می

 ر ( بـیخاص حقـوقشـ)ا رهیدیـأت مـهو پاداش  رهیمد هیات رموظفیغ یور در جلسات اعضاالزحمه حض حق

از جملـه قـانون تجـارت و  ربطیـذ نیمفاد قوان تیساالنه صاحبان سهام و با رعا یمع عادات مجاس مصوباس

 .گردد یم نیینامه شرکت تع اساس

 یه بـه ازانـماها 30/11/1398بـه  یمنتهـ یال مـالسدر جلسات  رهیمد هیات رموظفیغ یحق حضور اعضا 

 است. دهیگرد نییبه صورت ناخالص تع الیرمیلیون 11لسه در ماه مبلغ ج کیحداقل 

 بـه  یمنتهـ یال مـالسـ یبـرا انهیسـال یعاد یمطابق با صورتجلسه مجمع عموم رهیمد هیات یپاداش اعضا

میلیـون ریـال  1.013و مبلـغ  دهیـگرد نیـیبه صورت ناخـالص تع الیریلیون م 1.200 مبلغ 30/11/1397

 پرداخت شده است.

 شرکت ییاجرا رانیاطالعالت مربوط به مد .2.10.3

 

 تحصیالت سمت خانوادگینام و نام
سابقه اجرایی 

 در شرکت
 سوابق مهم اجرایی

 سال 6 کارشناسی ارشد مدیر مالی و اداری گران محسن کوزه
سابقه حسابداری و مدیریت  سال 17از  بیش 

 های مختلف مالی در شرکت

 سال 3.5 کارشناسی ارشد گذاری مدیر سرمایه علیرضا مستقل

کارگزاری  صندوقکارشناس و مدیر 

مدیر سبدگردانی شرکت تامین  فردا، تدبیرگران

 آرمان  سرمایه

 یحسابرس تهیکم .2.10.4

 یندهایآن در خصوص فرآ ینظارت یها تیئولمس یفایشرکت و در ا رهیمد هیاترساندن به  یاریبه منظور 

این  .است دهیگرد لیتشک به طور منظم در سال گذشته یحسابرس تهیکم ،یداخل یها و کنترل یشرکت یاهبرر

که به تصویب هیات مدیره رسیده به ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق  یاساس منشور حسابرس کمیته بر

 جلسه کمیته حسابرسی تشکیل شده است.  11تعداد پردازد. در سال جاری  فعالیت می

 شرکتمدیران  -14جدول شماره 
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 یداخل یواحد حسابرس  .2.11

به شرکت خدمات مدیریت و نظارت تدبیر برتر  ،09/11/1395لسه هیات مدیره مورخه به صورتج استنادبا 

 جهت انجام امور حسابرسی داخلی انتخاب گردیده است.

  یمشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانون  .2.12

 30/11/1397به  یمنته یمال سال یصاحبان سهام برا انهیسال یعاد یه در مجمع عموماتخاذ شد ماتیبه استناد تصم 

شرکت  البدل یو بازرس عل یراهبر به عنوان حسابرس مستقل، بازرس اصل دیمف یموسسه حسابرس 04/02/1398 خیبه تار

 شرکت قرار گرفت. رهیمد هیات رایدر اخت شانیالزحمه ا حق نییو تع دیانتخاب گرد 30/11/1398 منتهی به یسال مال یبرا

  یپرسنل تیوضع .2.13

 رهیمد اتیدر ه بیو پس از تصو ریتدب یگروه توسعه اقتصاد ینامه ابالغ نیپرسنل بر اساس آئ یایحقوق و مزا

 :باشد یم لیمورد گزارش به شرح ذ یسال مال یو سن پرسنل برا التیتحص بیترک .گردد یم نییتع

 

 سیدحسن میرمحمد مهدی امیری میثم بلگوریان خانوادگینام و نام

 عضو کمیته عضو کمیته رئیس کمیته سمت

 خیر خیر بله عضوغیرموظف هیات مدیره

   گذاری پردیس شرکت سرمایه شخص حقیقی

 بله بله خیر عضو مستقل

 لهب بله بله عضو مالی

 تحصیالت

 حسابداری مدیرت مالی مدیرت مالی رشته

 آخرین 

 مدرک تحصیلی
 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دکترا

 09/11/1395 09/11/1395 09/11/1395 تاریخ عضویت درکمیته

 اهم سوابق

عضو کمیته حسابرسی شرکت 

سیمان درود )بورسی(، مدیر 

گذاری  گذاری شرکت سرمایه سرمایه

و هیات مدیره کارگزاری ، عضتدبیر

بانک کارآفرین و عضو هیات علمی 

 دانشگاه خوارزمی

حسابرس ارشد و سرپرست در موسسه 

حسابرسی مفید راهبر، مدیر مالی و 

گذاری پردیس  پشتیبانی سرمایه

)سهامی عام(، معاون مالی و اقتصادی 

معاون  ،تایرورابر یاسا  ایرانشرکت 

مالی و امور مجامع گروه توسعه 

قتصادی یاس، قائم مقام مدیرعامل ا

گروه توسعه اقتصادی یاس، عضو 

هیات مدیره موسسه اعتباری ثامن، 

گذاری  رئیس هیات مدیره سرمایه

سامان مجد، عضو هیات مدیره کارتن 

ایران، عضو کمیته حسابرسی داخلی 

دبیرگران فردا، صنعتی آما، تکارگزاری 

 شرکت رایان هم افزا و رئیس کمیته

 کارتن ایرانی حسابرس

حسابدار رسمی و مدیر موسسه 

حسابرسی و خدمات مدیریت 

رهبین، حسابرس ارشد موسسه 

حسابرسی مفید راهبر، معاون مالی 

اداری بنیاد برکت و عضو هیات 

مدیره در شرکتهای وابسته آن، مدیر 

امور شرکتهای هلدینگ 

گذاری صندوق بازنشستگی  سرمایه

کشوری)بورسی( و عضو ناظر در 

هیات مدیره شرکتهای زیرمجموعه 

 آن

 اعضای کمیته حسابرسی -15جدول شماره 
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 به باال 40 35 -40 30-35 25 -30 شرح

 - 3 2 - فوق لیسانس و باالتر

 1 1 - 2 لیسانس

 - - - 2 دیپلم

 1 4 2 4 جمع

 باشد: تعداد و نوع کارکنان شرکت در سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل به شرح ذیل می

 
 30/11/1397 30/11/1398 نوع قرارداد

 8 8 دائم

 3 3 موقت

 11 11 جمع

 تعداد و نوع قرارداد کارکنان - 17جدول شماره 

 

 و سن التیتحص کیبه تفک یانسان یروین -16جدول شماره 
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 ها ریگذا وضعیت سرمایه .3.1

 یسال مال انیشرکت در پا یها یگذار هیسرما یبند طبقه بیترک .3.1.1

بلندمدت  یشده است که پرتفو لیبلندمدت تشک و مدت از دو قسمت کوتاه ایپو یگذار هیشرکت سرما یپرتفو

 یبند رتبه ن،یام هیسرما نیتأم های غیربورسی و سهام شرکت برکت ییگروه دارو شرکت بورسی شرکت شامل سهام

ها در پرتفوی شرکت در جدول  گذاری بهای تمام شده ترکیب انواع سرمایه. باشد یم یدهنده فاراب و شتاب ایپا یباراعت

 زیر قابل مشاهده است:

 

 نوع سرمایه گذاری

1398/11/30 1397/11/30 

 درصد مبلغ )میلیون ریال( درصد مبلغ )میلیون ریال(

 %58 1،582،532 %72 2،599،127 مدت های کوتاه گذاری سرمایه

 %42 1،151،916 %28 1،006،452 های بلندمدت گذاری سرمایه

 %100 2،734،448 %100 3،605،579 ها گذاری جمع کل سرمایه

های شرکت  گذاری توان به این نکته توجه کرد که بهای تمام شده کل سرمایه با عنایت به جدول فوق می 

دمدت، نسبت به سال گذشته با افزایش روبرو گردیده که حاکی از اتخاذ های بلن گذاری رغم کاهش بهای سرمایه علی

مدت شرکت با افزایش  های کوتاه گذاری باشد. در این دوره وزن سرمایه استراتژی فعال جهت بهبود توازن پرتفوی می

درصد کاهش  28د به درص 42های کوتاه مدت از  گذاری درصد تغییر پیدا نموده و وزن سرمایه 72درصد به  58از 

 پیدا کرده است.

 

 

 

 

 

 

 های شرکت در پایان سال گذاری بندی سرمایه ترکیب بهای تمام شده طبقه -18جدول شماره 

 

 ها گذاری بندی سرمایه ترکیب طبقه -21نمودار شماره 
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 )ارقام به میلیون ریال( مدت شرکت مقایسه بهای تمام شده و ارزش روز پرتفوی کوتاه -22نمودار شماره 

 مدت مقایسه بهای تمام شده و ارزش روز پرتفوی کوتاه .3.1.2

زیر به شرح جدول  یدو سال جار یمدت شرکت ط کوتاه یتمام شده و ارزش روز پرتفو یبها ای یسهمقا یتوضع

  :باشد یم

 

 30/11/1397 30/11/1398 های کوتاه مدت سرمایه گذاری

 1،582،532 2،599،127 بهای تمام شده

 2،087،272 6،366،508 ارزش روز

 504،740 3،767،381 اضافه ارزش

مورد  یسال مال انیمدت شرکت در پا کوتاه یمشخص است اضافه ارزش پرتفو ول فوقهمانطور که در جد

 یمیتقس یمقدار صرف نظر از سودها نیکه ا باشد یدرصد م 245حدود و  میلیون ریال 3.767.382از  شیگزارش ب

  است. دهیدوره محاسبه گرد یط یافتیدر
     

 یدرصد 58.4 یشمدت شرکت با افزا کوتاه یتمام شده پرتفو یبها شود یهمانطور که در نمودار فوق مشاهده م

درصد رشد داشته  189.45 یزانبه م یکه ارزش روز پرتفو یاست در حال یدهتومان رس یلیاردم 250حدودا به مبلغ 

و اصالح  یلامر نشان دهنده عملکرد مناسب شرکت در تعد یناست که ا یدهتومان بالغ گرد یلیاردم 604ز ا یشو به ب

 .باشد یخود م یپرتفو

ها  آن ینکه در ب باشد یم یرانا یهصنعت حاضر در بازار سرما 25شامل  یمدت در سال جار کوتاه یپرتفو

ها و مؤسسات  های فلزی، بانک یی، استخراج کانهومحصوالت دار صنایع محصوالت شیمیایی،در  گذاری یهسرما

 عیدرصد اضافه ارزش متعلق به صنا نیشتریب .باشند یوزن م یشترینب یدارا ای صنعتی اعتباری و چند رشته

نکته قابل توجه اینکه  .باشد ی% م297% و 374%، 455با  بیبه ترت یفلزات اساس فنی و مهندسی، ،ییمحصوالت دارو

 )ارقام به میلیون ریال( کوتاه مدتمقایسه بهای تمام شده و ارزش روز پرتفوی  -19جدول شماره 
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 هیچکدام از صنایع حاضر در پرتفوی شاهد کاهش ارزش نیستیم. در این دوره در

، نحوه 1398و ادامه این رشد در سال  1397ماه دوم سال  6رشد نرخ ارز در به ذکر است با توجه به  الزم

ی ها حاک بینی شدند و با توجه به اینکه پیش انتخاب سهم از صنایعی بوده است که از این افزایش نرخ بیشتر منتفع می

ای از صنایع مذکور در پرتفوی  باشد، سعی شده است تا ترکیب بهینه رو می مجدد نرخ ارز در سال پیش از رشد

مدت و مقایسه آن با سال قبل  مدت شرکت حضور داشته باشد. در ادامه وزن صنایع منتخب در پرتفوی کوتاه کوتاه

  آورده شده است:

 

 

 صنعت

1398/11/30 1397/11/30 

ی کل درصد بها

 در پرتفوی

درصد ارزش روز 

 در پرتفوی

درصد بهای کل 

 در پرتفوی

درصد ارزش روز 

 در پرتفوی

 %8 %11 %15 %17 شیمیایی

 %27 %13 %12 %5 دارویی

 %5 %5 %9 %9 استخراج کانه های فلزی

 %5 %6 %8 %8 بانکها و موسسات اعتباری

 %5 %6 %7 %7 چندرشته ای صنعتی

 %6 %5 %6 %4 فلزات اساسی

 %4 %3 %5 %6 فرآورده های نفتی

 %6 %6 %5 %3 عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم

0% %5 %6 واسطه گریهای مالی و پولی  %0  

 %2 %3 %4 %3 حمل و نقل انبارداری و ارتباطات

 %2 %2 %4 %5 سرمایه گذاریها

 %17 %22 %4 %8 صندوق های با درآمد ثابت

 %4 %5 %3 %2 خودرو و قطعات

0% %3 %3 اتمخابر  %0  

 %2 %2 %2 %1 فنی و مهندسی

 %2 %1 %2 %2 اطالعات و ارتباطات

0% %2 %4 صندوق طال و سکه  %0  

8% سایر  %6  %9  %7  

100% جمع  %100  %100  %100  

 

 

 

 

 

 های بورسی در سال مورد گزارش با سال قبل به تفکیک صنایع گذاری مقایسه بها و ارزش روز سرمایه -20جدول شماره 



 

 

48 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 مدت بورسی شرکت گذاری کوتاه تمام شده پرتفوی سرمایهبهای  -23نمودار شماره 

 مدت بورسی شرکت گذاری کوتاه پرتفوی سرمایه ارزش بازار -24نمودار شماره 
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 بندی اعتباری پایا شرکت رتبه .3.2

. گردد  یانون بازار اوراق بهادار محسوب مق 1موضوع بند  یمال ینهادها یقاز مصاد یاپا یاعتبار یبند شرکت رتبه

 532698شماره  یشده و ط یسخاص تاس یبه صورت شرکت سهام 23/07/1397 یخدر تار یبند شرکت رتبه ینا

نزد  02/08/1397مورخ  11610 ارهشم یو ط یرتجاریها و موسسات غ در اداره ثبت شرکت 23/07/1397مورخ 

 :شرکت یاصل یتاست که  فعال یدهبه ثبت رس ین نهاد مالسازمان بورس و اوراق بهادار به عنوا

خاص در  ی)اوراق بهادار( و تعهدات مال یمال یابزارها ی،به اشخاص حقوق یاختصاص و ارائه رتبه اعتبار -1

 یااز جمله به صورت انتشار به عموم و  یقبه هر طر یاعتبار دیبن خارج از کشور در قالب گزارش رتبه یاداخل و 

 ی.اختصاص

 .فوق 1داده شده به شرح بند  یصتخص یرتبه اعتبار یبازنگر یا یبه روزرسان -2

بوده و  ینجزء موسس یاپو گذاری یهاست که شرکت سرما یالیر 1.000سهم  یلیونم 200شرکت مذکور  یهسرما

آن شرکت  های تیاسه در سظو نفوذ قابل مالح یتو با توجه به درصد مالک باشد یه آن میدرصد از سرما 49.5مالک 

ای به سازمان بورس و اوراق تعهدنامه ی. الزم به ذکر است طباشد یم یژهارزش و یمورد استفاده جهت حسابدار یهرو

 یبند رتبه یتظرف پنج سال از صدور مجوز فعال یدهعام( متعهد گرد ی)سهام یاپو گذاری یهشرکت سرما بهادار، 

 ید.م ننماشرکاء اقدا یبترک ییربه تغ نسبت ی،اعتبار

 

 تعداد سهام نوع شخصیت نام شرکت / شخص
مبلغ اسمی سهام 

 )میلیون ریال(
 درصد مالکیت 

 %49.5 99،000 99،000،000 حقوقی گذاری پویا  سرمایه

 %34 68،000 68،000،000 حقوقی مخابرات ایران 

 %10 20،000 20،000،000 حقوقی گذاری آتیه پارسیس پارس سرمایه

 %5 10،000 10،000،000 حقوقی سی آر اوراسیارتبه بندی جی 

 %0.5 1،000 1،000،000 حقیقی رضا عیوض لو

 %0.5 1،000 1،000،000 حقیقی مجید عشقی

 %0.5 1،000 1،000،000 حقیقی علی روحی

 %100 200،000 200،000،000   جمع کل 

 

 ترکیب سهامداران شرکت رتبه بندی اعتباری پایا -21جدول شماره 
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 یالر یلیونارقام به م                                                               بندی اعتباری پایا         رتبه ترازنامه شرکت  -22جدول شماره 

 
 

 یالر یلیونارقام به م       یاپا یاعتبار یبند شرکت رتبه یانود و زصورت س  -23جدول شماره                     

سال مالی  منتهی به  شرح

30/09/1398 

سال مالی منتهی 

 30/09/1397به 

 مبلغ مبلغ

 0 4،570 درآمدهای عملیاتی

 (2،201) (30،712) هزینه عملیاتی

 (2،201) (26،142) زیان عملیاتی

 12،313 37،340 یر عملیاتیهای غ سایر درآمدها و هزینه

 0 0 های مالی هزینه

 10،112 11،198 سود خالص

 

 خرید و فروش سهام .3.3

 1398بهمن  30معامالت شرکت در سال مالی منتهی به حجم  شود یمشاهده م زیرهمانطور که در نمودار 

هد رویه یکسانی در معامالت شرکت ها شا ماه فروردین، آبان و آذر در سایر ماه 3دارای ثبات مناسبی بوده و به غیر از 

باشد. در آبان ماه با توجه به  هستیم. در ماه فروردین به سبب وجود تعطیالت کاهش ارزش معامالت امر غیرعادی نمی

رکود حاکم بر بازار طی این ماه به تبع شاهد کاهش ارزش معامالت در این ماه هستیم اما پس از بازگشت مناسب 

 د ارزش معامالت شرکت به نحوی رکود حاکم بر آن را طی ماه گذشته جبران نمود.بازار در آذر ماه، رش

 

 

 

 

 

 شرح

سال مالی  منتهی به 

30/09/1398 

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 
 شرح

سال مالی  منتهی به 

30/09/1398 

سال مالی منتهی به 

30/09/1397 

 مبلغ مبلغ مبلغ مبلغ

 13،910 11،414 های جاری جمع بدهی 172،658 185،236 های جاری جمع دارایی

 32 476 های غیرجاری جمع بدهی 51،396 47،003 های غیر جاری جمع دارایی

 224،054 232،239 ها جمع دارایی
 13،942 11،890 ها جمع بدهی

 210،112 220،349 جمع حقوق صاحبان سهام
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درصد از مجموع ارزش  0.092مورد گزارش به مقدار  یسال مال یدر مجموع معامالت شرکت ط بر این اساس

 .معامالت بورس و فرابورس بوده است

سال  یرصد ارزش معامالت شرکت را نسبت به مجموع معامالت بورس و فرابورس طد توان یم یردر نمودار ز

 گذشته مشاهده نمود: یمال

4.  

 
 

 مدت سنجش عملکرد پرتفوی کوتاه .4.3

آورده شده است.  ریمورد گزارش در جدول ز یسال مال یبا بازار بورس ط سهیشرکت در مقا یعملکرد پرتفو

و شاخص شناور آزاد به   ی شاخص کلکه بازده یبوده در حالدرصد  221 یپرتفو یهمانطور که مشخص است بازده

 شتریکل بازار ب سکیمدت شرکت نسبت به ر کوتاه یکل پرتفو سکی. ردهد یدرصد را نشان م 226و  204 ترتیب

در مدت شرکت  کوتاه یپرتفو ی. بتاباشد یدر انتخاب سبد سهام در شرکت م یتهاجم کردیاتخاذ رو انگریکه ب باشد یم

 )ارقام به میلیارد ریال( ارزش معامالت شرکت به تفکیک ماه -25نمودار شماره 

 درصد ارزش معامالت شرکت به مجموع معامالت بورس و فرابورس به تفکیک ماه -26مودار شماره ن
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با توجه به روند  با بازار بوده است و سهیشرکت در مقا یپرتفو بیشتر اتاز نوسان انبوده که نش 1.11دوره  نیا

صعودی این دوره از بازار ریسک بیشتر و بتای باالی یک منجر به کسب بازدهی بیشتر نسبت به شاخص کل گردیده 

 متناسبعملکرد  انگریآورد شده است ب ریدر جدول زکه  زین یعملکرد پرتفو یابیارز یها شاخص تینها در .است

محاسبات برابر با نرخ  نیدر ا سکینکته است که نرخ بازده بدون ر نی. الزم به ذکر اباشد یبا بازار م سهیشرکت در مقا

 درصد در نظر گرفته شده است. 20

 

 عملکرد مورد گزارش ها شاخص

 %221 بازدهی پورتفوی بازدهی

 %204 لبازدهی شاخص ک

 %226 بازدهی شاخص شناور آزاد

 %4.75 ریسک کل پرتفوی ریسک

 %3.56 ریسک کل بازار

 1.11 بتای پرتفوی

 0.3964 شاخص شارپ پرتفوی عملکرد پرتفوی

 0.4996 شاخص شارپ بازار

 0.0169 شاخص ترینر پرتفوی

 0.0178 شاخص ترینر بازار

 -0.0009 شاخص جنسن پرتفوی

 %20 زده بدون ریسکنرخ با

بدست  یکه بازده کند، یم انیو جنسن( ب نریعملکرد )شارپ، تر یابیارز یها همانطور که مشخص است شاخص

. هر اندازه ریخ ای باشد یکه تقبل شده است، مناسب م یسکیمنتخب، با توجه به ر یدر پرتفو ها یگذار هیآمده از سرما

 نیو بازده، ا سکیر یاصل اریکه با توجه به دو مع دهد یتر باشد، نشان ممنتخب باال یدر پرتفو ارهایمع نیا زانیم

  را داشته است. یتر عملکرد مناسب ،یپرتفو

 یگانه فوق برا سه یها ساله شرکت و بازار، شاخص کیبه دست آمده از عملکرد  یبر اساس آمارها نیبنابرا

)الزم به ذکر است که مقدار شاخص جنسن بازار با  به ثبت رسانده استرا ه بازار نزدیک ب یعدد شرکت، یپرتفو

 صفر است(. باشد، یبازار م سکیمحاسبات آن بر اساس صرف ر نکهیتوجه به ا

 

 

 

 

 

 

 سنجش عملکرد پرتفوی -24جدول شماره 
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 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری  .3.5

  اقالم صورت سود و زیان

 

 

 درصد تغییرات 1397/11/30 1398/11/30 شرح

 63% 258،512 421،000 درآمد سود سهام

 (%369) (214،214) 576،484 ها  گذاری سود فروش سرمایه

 (%35) 1،809 1،180 سایر درآمدهای عملیاتی 

 2،066% 46،107 998،664 جمع درآمدهای عملیاتی 

 25% (17،975) (22،401) های حقوق و دستمزد و مزایا  هزینه

 (%2) (2،000) (1،966) هزینه استهالک

 31% (4،290) (5،638) ها  سایر هزینه

 24% (24،265) (30،005) های عملیاتی  جمع هزینه

 4،335% 21،842 968،659 سود عملیاتی 

 (%11) 5،005 4،473 سهم گروه از سود شرکت وابسته 

 0% (150) (150) هزینه مالیات بر درآمد

 3،545% 26،697 972،982 سود )زیان( خالص 

 3،642% 13 486 سود هر سهم )ریال(

 

 

 درصد تغییرات 1397/11/30 1398/11/30 شرح

 63% 258،512 421،000 درآمد سود سهام

 (%369) (214،214) 576،484 ها  گذاری سود فروش سرمایه

 (%35) 1،809 1،180 سایر درآمدهای عملیاتی 

 2،066% 46،107 998،664 جمع درآمدهای عملیاتی 

 25% (17،975) (22،401) ایا های حقوق و دستمزد و مز هزینه

 (%2) (2،000) (1،966) هزینه استهالک

 31% (4،290) (5،638) ها  سایر هزینه

 24% (24،265) (30،005) های عملیاتی  جمع هزینه

 4،335% 21،842 968،659 سود عملیاتی 

 0% (150) (150) هزینه مالیات بر درآمد

 4،365% 21،692 968،509 سود )زیان( خالص 

 4،302% 11 484 سود هر سهم )ریال(

 
 

 شرکت اصلی -صورت سود و زیان )میلیون ریال( -26جدول شماره 

 مجموعه -صورت سود و زیان )میلیون ریال( -25جدول شماره 
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 اقالم ترازنامه شرکت: 

 

  درصد تغییرات 1397/11/30 1398/11/30 شرح

       ها  دارایی

       های غیرجاری دارایی

 (%3) 32،248 31،266 های  ثابت مشهود  دارایی

 (%44) 227 128 های نامشهود  دارایی

 (%12) 1،156،921 1،015،930 های بلند مدت گذاری سرمایه 

  210% 862 2،668 دریافتنی های بلند مدت 

 (%12) 1،190،258 1،049،992 های غیرجاری جمع دارایی

       های جاری دارایی

 (%1) 278،606 275،724 ها های تجاری و سایر دریافتنی دریافتنی

  64% 1،582،532 2،599،126 های کوتاه مدت گذاری سرمایه

  3% 18،029 18،565 دی نقد موجو

  54% 1،879،167 2،893،415 های جاری جمع دارایی

  28% 3،069،425 3،943،407 ها جمع دارایی

       ها حقوق مالکانه و بدهی

       حقوق مالکانه

  0% 2،000،000 2،000،000 سرمایه

  160% 30،426 78،992 اندوخته قانونی

  1،683% 52،561 936،977 سود انباشته

  45% 2،082،987 3،015،969 جمع حقوق مالکانه

       ها بدهی

       های غیرجاری بدهی

  100% 0 907،617 های بلندمدت پرداختنی

  46% 3،687 5،391 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

  24،663% 3،687 913،008 های غیرجاری جمع بدهی

       های جاری بدهی

 (%99) 982،058 13،737 ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی

  0% 150 150 مالیات پرداختنی

  0% 0 0 سود سهام پرداختنی

  0% 543 543 ها دریافت پیش

 (%99) 982،751 14،430 های جاری جمع بدهی

 (%6) 986،438 927،438 ها جمع بدهی

  28% 3،069،425 3،943،407 ها جمع حقوق مالکانه و بدهی

 

 

 

 

 )میلیون ریال( 97-98ای مجموعه  مقایسهترازنامه  -27جدول شماره 
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  درصد تغییرات 1397/11/30 1398/11/30 شرح

       ها  دارایی

       های غیرجاری دارایی

 (%3) 32،248 31،266 های  ثابت مشهود  دارایی

 (%44) 227 128 های نامشهود  دارایی

 (%13) 1،151،916 1،006،452 های بلند مدت گذاری سرمایه 

  210% 862 2،668 دریافتنی های بلند مدت 

 (%12) 1،185،253 1،040،514 های غیرجاری جمع دارایی

       های جاری دارایی

 (%1) 278،606 275،724 ها های تجاری و سایر دریافتنی دریافتنی

  64% 1،582،532 2،599،126 های کوتاه مدت گذاری سرمایه

  3% 18،029 18،565 موجودی نقد 

  54% 1،879،167 2،893،415 های جاری جمع دارایی

  28% 3،064،420 3،933،929 ها جمع دارایی

       ها حقوق مالکانه و بدهی

       حقوق مالکانه

  0% 2،000،000 2،000،000 سرمایه

  162% 30،176 78،992 اندوخته قانونی

  1،840% 47،806 927،499 سود انباشته

  45% 2،077،982 3،006،491 جمع حقوق مالکانه

       ها بدهی

       های غیرجاری بدهی

  100% 0 907،617 های بلندمدت پرداختنی

  46% 3،687 5،391 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

  24،663% 3،687 913،008 های غیرجاری جمع بدهی

       های جاری بدهی

 (%99) 982،058 13،737 ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی

  0% 150 150 مالیات پرداختنی

  0% 0 0 سود سهام پرداختنی

  0% 543 543 ها دریافت پیش

 (%99) 982،751 14،430 های جاری جمع بدهی

 (%6) 986،438 927،438 ها جمع بدهی

  28% 3،064،420 3،933،929 ها جمع حقوق مالکانه و بدهی

 

 )میلیون ریال( 97-98ای شرکت اصلی  ترازنامه مقایسه -28جدول شماره 
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 سرمایه  
اندوخته 

 قانونی
کلجمع  سود انباشته  

 2،312،290 284،630 27،660 2،000،000 01/12/1396مانده در 

 30/11/1397تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 
    

 26،697 26،697 - - 30/11/1397سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به 

 (256،000) (256،000) - - سود سهام مصوب 

 - (2،516) 2،516 - تخصیص به اندوخته قانونی

 2،082،987 52،811 30،176 2،000،000 30/11/1397مانده در 

 30/11/1398تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 
    

 972،982 972،982 - - 30/11/1398سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به 

 (40،000) (40،000) - - سود سهام مصوب 

 - (48،816) 48،816 - انونیتخصیص به اندوخته ق

 3،015،969 936،977 78،992 2،000،000 30/11/1398مانده در 

 

 

 سرمایه  
اندوخته 

 قانونی
 جمع کل سود انباشته

 2،312،290 284،630 27،660 2،000،000 01/12/1396مانده در 

 30/11/1397تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 
    

 21،692 21،692 - - 30/11/1397رش شده در سال مالی منتهی به سود خالص گزا

 (256،000) (256،000) - - سود سهام مصوب 

 - (2،516) 2،516 - تخصیص به اندوخته قانونی

 2،077،982 47،806 30،176 2،000،000 30/11/1397مانده در 

 30/11/1398تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 
    

 968،509 968،509 - - 30/11/1398د خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به سو

 (40،000) (40،000) - - سود سهام مصوب 

 - (48،816) 48،816 - تخصیص به اندوخته قانونی

 3،006،491 927،499 78،992 2،000،000 30/11/1398مانده در 

 )میلیون ریال( 97-98صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه  -29جدول شماره 

 )میلیون ریال( 97-98صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت اصلی  -30جدول شماره 
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  وجوه نقد شرکت انیصورت جر

 

 

 1397/11/30 1398/11/30 شرح
درصد 

 تغییرات

 های عملیاتی  های نقدی حاصل از فعالیت جریان
   

 (%74) 218،122 56،571 نقد حاصل از عملیات 

 (%63) (401) (150) های نقدی بابت مالیات بر درآمد پرداخت

 (%74) 217،721 56،421 های عملیاتی  جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت

 گذاری ل از فعالیت های سرمایههای نقدی حاص جریان
   

 345% (199) (885) های ثابت مشهود های نقدی برای خرید دارایی پرداخت

 (%100) (279) 0 های ثابت نامشهود های نقدی برای خرید دارایی پرداخت

 85% (478) (885) گذاری های سرمایه جریان خالص )خروج( نقد حاصل از فعالیت

 (%74) 217.243 55.536 های تامین مالی قبل از فعالیت جریان خالص ورود  نقد

 های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی جریان
   

 (%100) 92،000 0 الحسنه دریافتی از سهامدار عمده قرض

 (%67) (45،000) (15،000) الحسنه دریافتی  بازپرداخت بخشی از قرض

 (%84) (256،000) (40،000) های نقدی بابت سود سهام پرداخت

 (%74) (209،000) (55،000) های تامین مالی جریان خالص )خروج( نقد حاصل از فعالیت

 (%93) 8،243 536 خالص افزایش در موجودی نقد 

 84% 9،786 18،029 مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

 3% 18،029 18،565 مانده موجودی نقد در پایان سال 

 باشد. شرکت اصلی و مجموعه یکسان می صورت جریان وجوه نقد

 یمال یها نسبت

  

 1397/11/30 1398/11/30 واحد شرح
درصد 

 تغییرات

 های نقدینگی  نسبت
    

 64% 1.91 3.14 واحد نسبت جاری 

 های اهرمی )سرمایه گذاری( نسبت
    

 13% %68 %76 درصد نسبت مالکانه 

 (%35) %47 %31 درصد نسبت بدهی به ارزش ویژه 

 های سودآوری نسبت
    

 3،756% %0.99 %38.10 درصد نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 

 3،904% %0.69 %27.68 درصد ها  نسبت بازده دارایی

 4،303% 11 484 ریال سود هر سهم

 (%100) 20 0 ریال سود نقدی هر سهم

 (%74) 109 28 ریال جریان نقدی هر سهم

 97-98ای شرکت  های مالی مقایسه نسبت -32جدول شماره 

 )میلیون ریال( 97-98شرکت اصلی  مجموعه و صورت جریان وجوه نقد -31ماره جدول ش
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 97و  98های  مقایسه عملکرد و بودجه سود و زیان شرکت برای سال -33جدول شماره 

 )میلیو

 مقایسه عملکرد و بودجه .3.6

    

فروش سهام و افزایش سود حاصل از سرمایه در سود خالص ناشی از شناسایی سود و زیان دلیل اصلی افزایش 

 باشد. پذیر می گذاری در شرکت های سرمایه

 

 

 شرح

30/11/1397 30/11/1398 

بودجه 

مصوب 

 سالیانه

عملکرد 

 ورهد

درصد 

پوشش 

 بودجه سال

بودجه 

مصوب 

 سالیانه

عملکرد 

 دوره

درصد 

پوشش 

 بودجه سال

درصد 

 تغییرات

 %33 %93 16،954 18،172 %82 12،760 15،497 های پرسنلی هزینه

 %13 %56 13،051 23،345 %58 11،505 19،790 های اداری و تشکیالتی سایر هزینه

 %24 %72 30،005 41,517 %69 24،265 35،287 ها جمع کل هزینه

 %0 %79 11 14 %92 11 12 تعداد متوسط کارکنان

 %0 %79 11 14 %79 11 14 تعداد کارکنان انتهای دوره

 %39 %99 128 129 %100 92 92 متوسط هزینه سرانه کارکنان

حق  بابت عمدتاً ها نهیهز ریساالنه حقوق پرسنل و سا شیاز افزا یناش یپرسنل یها نهیدر هز شیافزا لیدل

   .باشد یم و مالی یداخل یدر فرابورس و حق الزحمه انجام خدمات حسابرس رشیپذالزحمه مشاوره 

 شرح

30/11/1397 30/11/1398 

بودجه 

 مصوب)سالیانه(
 عملکرد دوره

بودجه 

 مصوب)سالیانه(
 عملکرد دوره

درصد پوشش 

 بودجه سال

درصد تغییرات 

نسبت به دوره 

 مشابه قبل

 )%369( %108 576،484 535،097 (214،214) 240،522 سود )زیان(  فروش سهام

 %63 %103 421،000 407،085 258،512 270,632 های سرمایه پذیر سود سهام شرکت

 %2152 %106 997،484 942،182 44،298 511،154 سود ناخالص

 %24 %72 (30،005) (41،517) (24،265) (35،287) های اداری و عمومی هزینه

های  خالص سایر درآمدها و هزینه

 عملیاتی
1،365 1،809 1،134 1،180 104% )35%( 

 %0 - (150) 0 (150) 0 مالیات

 %4365 %107 968،509 901،800 21،692 477،232 سود خالص

 97و  98های  لهای شرکت سا مقایسه عملکرد و بودجه هزینه -34جدول شماره 
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  سکیر لیو تحل هیتجز گزارش .3.7

 بازار ریسک  .3.7.1

کالن اعم  یاقتصاد راتییبازار است. تغ یها و نرخ ها متیق رمنتظرهیغ یها نوسان ایاز حرکات  یبازار ناش سکیر

و مقررات  نیقوان رییتغ ایکالن کشور  یها استیس راتییتغ ،یارز، نرخ بهره، نرخ کاالها و محصوالت جهاننرخ  رییاز تغ

 یباعث بروز نوسان در بازارها ریپذ هیسرما یها شرکت یرموارد مرتبط و اثرگذار بر سودآو ریو سا یاتیمال

بازار با استفاده از  سکیاز ر یریپذ بی. آسشود یشرکت م یها ییدارا  نوسان در ارزش جادیآن ا یو در پ یگذار هیسرما

محتمل در  یمنطق رییتغ کی ریتاث ت،یحساس لیو تحل هی. تجزشود یم یریگ اندازه ت،یحساس لیو تحل هیتجز

ارزش در معرض  ت،یحساس لیو تحل هیتجز یبرا تر یطوالن ی. دوره زمانکند یم یابیسال را ارز یارز در ط یها خنر

در  یرییگونه تغ چیه .کند یبازار، کمک م یها سکیاز ر یریپذ بیآس یابیو به شرکت در ارز کند یم لیرا تکم سکیر

 رخ نداده است. ها، سکیآن ر یریگ ازهو اند تیرینحوه مد ایبازار  یها سکیشرکت از ر یریپذ بیآس

 یارز تیحساس لیو تحل هیتجز .3.7.2

 تیموضوع یارز تیحساس لیو تحل هیتجز تیریو لذا مد باشد یم یشرکت فاقد معامله و مانده حساب ارز

 است.  نداشته

 ها ییکاهش ارزش دارا سکیر .3.7.3

. باشد  یشده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس م رفتهیپذ یها شرکت سهام شرکت یها یگذار هیعمده سرما

و  تیموضوع فعالصنعت،  ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس تیاز جمله وضع یها تابع عوامل متعدد ارزش سهام شرکت

 ای شیاز عوامل فوق افزا یریرپذیبا تاث تواند یسهام در بازار م متیاست. ق ریپذ هیسرما یها خاص شرکت تیوضع

مزبور از  سکیکاهش ر یبرا تیری. مدشوند یمتاثر م راتییتغ نیاز ا گذاران هیشرکت و سرما جهیدر نت و ابدیکاهش 

 استفاده نموده است. یریگ میدر تصم یگذار هیسرما تهیکم یاعضا یدهابهره برده و از رهنمو یابزار متنوع ساز

 ها متیق ریسا سکیر .3.7.4

در اوراق بهادار مالکانه  یگذار هیاز سرما یاوراق بهادار مالکانه )سهام( ناش متیق یها سکیشرکت در معرض ر

 کیاهداف استراتژ یاهداف مبادله برا ها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت عالوه بر یگذار هیاز سرما یقرار دارد. برخ

 . ردیپذ یصورت م زین

 نرخ ارز  شیافزا ایکاهش  .3.7.5

 ای شیموجب افزا یو واردات یصادرات هیمواد اول متیبر ق یرگذاریتاث قیاز طر تواند ینرخ ارز م شیافزا ایکاهش 

 یشرکت برا نید همچنبر شرکت ندار میمستق ریتاث سکیر نیگردد. لذا ا یدیتول یها شرکت یکاهش سودآورد

 خواهد نمود. اردد یکمتر یارز تیکه حساس یدر سهام یگذار هیسرما سکیر نیا تیریمد
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 ینرخ بهره بانک شیافزا ایکاهش  .3.7.6

 شیافزا ایموجب کاهش  یبانک التیتسه افتیدر نهیبر هز یرگذاریتاث قیاز طر ینرخ بهره بانک شیافزا ایکاهش 

 نیکنترل ا ی. براابدیکاهش  ای شیافزا یورآسود بیترت نیو بد دهیگرد رندهیوام گ یها شرکت یمال یها نهیهز

 دارند. یبهتر ییبه جمع دارا التینموده است که نسبت تسه یدر سهام یگذار هیشرکت اقدام به سرما سکیر

 ینگیکمبود نقد .3.7.7

انجام شده جهت حضور  یها یزیر هها و برنام طرح زیو ن یجار یها برنامه یدر اجرا تواند یم ینگیکمبود نقد

شرکت  یکاهش سودآور نهیسهام زم ینموده و با کاهش ارزش پورتفو جادیاخالل ا هیفعال و مستمر در بازار سرما

لحاظ  هیسرما شیافزا ینگیاز خروج نقد یریبار جهت جلوگ کیهر چند سال  سکیر نیکنترل ا یفراهم گردد. برا

 درصدی وجود دارد. 100سرمایه  و برای سال آینده نیز برنامه افزایش شود یم

 کاالها ینرخ جهان شیافزا ایکاهش  .3.7.8

کاالها و  یجهان یها متیکشور وابسته به ق هیفعال در بازار سرما یها از شرکت یاریبس نکهیبا توجه به ا

 کاهش یقرار خواهند گرفت. برا ینوسانات نیچن ریتحت تاث زین یگذار هیسرما یها لذا شرکت باشند، یمحصوالت م

 داشته باشد. یجهان یها از نرخ یترکم ریکه تاث دینما یم یدر سهام یگذار هیاقدام به سرما سکیر نیا

 یمواز یدر بازارها متینوسانات ق .3.7.9

 یبرا هیبازار سرما تیبر جذاب تواند یهمچون طال، سکه و مسکن م یمواز یبازارها ینوسانات بازده

بازار بورس، تعداد  تیخصوص با جذاب نیاز بازار گردد. در ا ینگیگذاشته و باعث خروج نقد ریتاث یگذار هیسرما

 حیتوج رقابلیغ شیافزا یباز ها به علت سفته از سهام  یکه باعث شده است بعض افتهی شیورود افزا یتقاضاها برا

 است. داشته

 یگذار هیسرما بیترک سکیر .3.7.10

در اوراق  یگذار هیبه سرما یرو یبازده نیکسب بهتر یبرا 30/11/1398به  یمنته یشرکت در سال مال

در اوراق  تیبا اهم یگذار هیخصوص نسبت به سرما نیرا داشته است در ا یبازده نیشترینموده است که ب یبهادار

در دوره مذبور  لیدل نیاست به ا دهننمو یبانک یها با درآمد ثابت و سپرده یگذار هیسرما یها مشارکت، صندوق

موضوع باالتر است و در صورت کاهش  نیا سکیداشته است هر چند که ر یشتریبدر سهام منفعت  یگذار هیسرما

در سهام با  یگذار هیبه سرما یشرکت رو سکیر نیپوشش ا یبرا کنیسهام شرکت متحمل خطر خواهد شد ل متیق

 گزارشات ،یکارشناس میتوسط ت یگذار هیسرما لیو تحل هیتجز نیا کهنموده است  یواقع یخطر کمتر و بازده

 انجام شده است. رعاملیو مد رهیمد اتیه ،یگذار هیسرما تهیکم ،یگذار هیمستخرج واحد سرما یکارشناس

 ینقدشوندگ سکیر .3.7.11

 نیعامل در به وجود آمدن ا نی. چندباشد یورقه بهادار م کیمربوط به روند معامالت  ینقدشوندگ سکیر

 نیبه وجود آمدن ا لیا حجم کم شناور از دالیو  یکم، بسته بودن نماد معامالت ینقش دارند. حجم معامالت سکیر

در  ینموده است که سابقه خوب یسهام رد یگذار هیاقدام به سرما سکیر نیا تیریمد یباشد. شرکت برا یم سکیر
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 .دنباش یم یوانه مناسبتپش یدارد و دارا ینقدشوندگ

 ینگینقد سکیر تیریمد .3.7.12

کوتاه مدت،  تیریمد یمناسب برا ینگینقد سکیچارچوب ر کی ،ینگینقد سکیر تیریمد یشرکت برا

 قیرا از طر ینگینقد سکیکرده است. شرکت ر نییتع ینگینقد تیریوجوه و الزامات مد نیمدت و بلندمدت تام انیم

 یها یو بده ها ییدارا دیسررس عمقاط قیتطب قیو از طر ،یشده و واقع ینیب شیپ ینقد یها انینظارت مستمر بر جر

 .کند یم تیریمد ،یمال

 عندالمطالبه 30/11/1398سال مالی منتهی به
 3کمتر از 

  ماه

 12تا  3بین 

  ماه
 سال  5تا  1بین 

 5بیشتر از 

 سال 
 جمع 

 907،617 0 0 0 907،617 0 شرکت سرمایه گذاری تدبیر  

 6،568 0 0 0 6،568 0 شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان 

 5،564 0 0 0 5،564 0 شرکت سنگ آهن گهر زمین 

 613 0 0 0 613 0 موسسه حسابرسی مفید راهبر 

 228 0 0 0 228 0 های پرداختنی  حق بیمه

 132 0 0 0 132 0 مالیات حقوق پرداختنی

 56 0 0 0 56 0 شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر 

 26 0 0 0 26 0 مالیات پرداختنی 

 550 0 0 0 550 0 سایر پرداخت ها 

 921،354 0 0 0 921،354 0 جمع کل 

 

 اعتباری سکیر تیریمد .3.7.13

 یمال انین باشد که منجر به زاتعهدات خود ناتو یفایاشاره دارد که طرف قراداد در ا یسکیبه ر یاعتبار سکیر

کار مورد استفاده در سازمان بورس و اوراق  و  ساز ،وصول مطالبات سود سهام یبرا یشرکت شود. ضمانت اجرائ یبرا

 انهیسال یشده در مجمع عموم بیشده و تصو میکه در صورت عدم پرداخت سود سهام تقس یبی. به ترتاشدب یبهادار م

از  یناش یاعتبار سکیتا ر دیریگ یرا در نظر م یمقتض هاتیها سازمان بورس و اوراق بهادار فراخور موضوع تنب شرکت

 شیافزا یروش ها ریسا ای قهیگونه وث چیشرکت ه نیکاهش دهد. همچن انیتعهدات توسط مشتر یفایدر ا یناتوان

 . کند ینم یخود نگهدار یمال یها ییمرتبط با دارا یاعتبار یها سکیاعتبار به منظور پوشش ر
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 سررسید شده و نشده به شرح جدول ذیل است: شامل 30/11/1398در تاریخ لیست مطالبات شرکت 

شده میزان مطالبات سررسید میزان کل مطالبات   شرکتنام   کاهش ارزش  

 0 0 115،000 تامین سرمایه امین 

 0 85،654 85،654 تولید و صادرات ریشمک

 0 0 12،148 گروه دارویی برکت

 0 0 10،767 گل گهر سیرجان

 0 0 9،791 نفت و گاز پارسیان

 0 0 9،190 سرمایه گذاری توسعه ملی

 0 0 4،966 گروه بهمن

 0 0 4،950 سرمایه گذاری صدرتامین

 0 0 3،778 تروشیمی فجرپ

 0 0 3،482 گذاری پردیس سرمایه

 0 0 2،400 نفت تبریز

 0 0 1،882 پتروشیمی پردیس

 0 0 1،307 مدیریت پروژه های نیروگاهی )مپنا(

 0 0 594 رتبه بندی اعتباری پایا

 0 0 565 صنایع و معادن احیاء سپاهان

 0 0 157 بانک سینا

 0 0 88  رادیاتور ایران

 0 85،654 266،719 مع ج



 

 

63 

 

 

 

 شرکت  یو اجتماع یگزارش عملکردرفاه .3.8

 یها شروع شده در سال یها تیگرفته شده و با توجه به فعال یادوار شاتیآزما از پرسنل یدر سال جار 

 .دیکارکنان به وضوح مشاهده گرد یسالمت یها شاخص شیبهبود و افزا تیگذشته وضع

 کارکنان. یبرا یحیو تفر یاختصاص امکانات ورزش 

 خاص. یها مناسبت یارزاق برا عیتوزو  نیتام 

 داده شده توسط مجموعه. بیترت یمناسبت یها همکاران در برنامه یمشارکت دائم 

 و بهتر همکاران در نماز جماعت. شترینمازخانه شرکت به جهت حضور ب تیفیارتقاء ک 

 در  یقهرمان بیکسب عنوان نا برگزار شده توسط مجموعه و یحضور فعال کارکنان در مسابقات ورزش

 مسابقات مجموعه.

 و  راتیتعم نهیکه هز یا همکاران به گونه اریاموال در اخت نهیبه جهت استفاده به یفرهنگ سازمان جادیا

 است. افتهیدرصد کاهش  58 یشرکت در سال جار ینگهدار

 صورت مداوم مورد  آن به یاست و اجرا دهیرس رهیمد اتیه بیو به تصو نیشرکت تدو یمنشور اخالق

 گردد. یبروزرسان ازیتا در صورت ن ردیگ یقرار م یبررس

 یها دوره یو اجرا یسازمان یواحدها کیبهبود سطح دانش به تفک یآموزش پرسنل در راستا یازسنجین 

و حل مسئله،  یساز میتصم ،یریگ میتصم یها و کارکنان انجام شده که شامل دوره رانیجهت مد یآموزش

که به طور متوسط برای هر یک از  باشدیساعت م 102 زانیبه م یسیو زبان انگل بیمه لیات،، مامذاکره

 .ساعت کالس برگزار گردیده است 35همکاران 

 یاقتصاد مقاومت یگزارش اقدامات در راستا .3.9

 ها که غالبا با  شرکت ازیمورد ن ینگینقد نیو کمک به تام یدیو تول یداخل یها در شرکت یگذار هیسرما

 است. دهیگرد سریها م آن هیسرما شیور در افزاحض

 نهیهز نگیکمتر از مبلغ مصوب هلد یالتیو تشک یادار یها نهیهز ریو سا یپرسنل نهیدر هز یدر سال جار 

 .دیگرد

 انجام شده در سال مورد گزارش یها تیاهم فعال .3.10

مستمر شامل جلسات جلسات به صورت منظم و  نیاست. ا دهیبرگزار گرد رهیمد هیاتجلسه  24سال  یط .1

در امور  رهیمد هیاتمحترم  یدهنده مشارکت فعال اعضا و نشان بوده است رهیمد هیاتو فوق العاده  یعاد

 .باشد یشرکت م

میلیون ریال از  383.722و وصول بیش از  مداوم وصول مطالبات یریگیمطالبات و پ نهیبه تیریمد .2

 مطالبات شرکت.

سال گذشته به  سه یآن ط یا سهیکه جدول مقا الیر ونیلیم 6.068.973لغ و فروش سهام به مب دیخر .3

 :باشد یم ریشرح ز
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 1396 1397 1398 شرح

 1،897،176 2.062.340 3،265،959 خرید

 1،494،227 2.057.781 2،803،014 فروش

 4،000،038 3،391،403 6،068،973 جمع کل معامالت

 یگذار هیسرما یها شرکت در صندوق یگذار هیسرما یز پرتفوا یو انتقال بخش ینقد اناتیجر نهیبه تیریمد .4

 میلیون ریالی گردیده است. 49.904که منجر به کسب سود خالص  ابتثبا سود 

 .یضرورریغ یها نهیشرکت در جهت کاهش و حذف هز       یها نهیکنترل موثر بر هز .5

 حاصل از محل سود از یلایر ونیلیم 371.096سود  وکسب ریپذ هیسرما یها مجامع شرکت شرکت در .6

 .ریپذ هیسرما یها در شرکت یگذار هیسرما

 .هیو تمرکز دائم بر معامالت بازار سرما کالیو تکن یادیمداوم گزارشات بن هیته .7

 .رهیمد اتیآن در جلسات ه یبازخوردها هیو ارا یدر سال جار یحسابرس تهیجلسه کم 11 یبرگزار .8

 گروه. یارسال نامه نییاس آو تقلب براس سکیر تهیجلسه کم 2 یبرگزار .9

 جلسه کمیته سرمایه گذاری 8برگزاری  .10

 جلسه کمیته ریسک 7برگزاری  .11

 جلسه کمیته انتصابات 1برگزاری  .12

 جلسه کمیته جبران خدمات 1برگزاری  .13

 .رهیمد اتیآن در ه بیپرسنل و طرح و تصو فیشرح وظا نیتدو .14

 شرکت. یها ییسبد دارا تیریمد دیافزار جد نرم یریو بکارگ یانداز نصب، راه د،یخر .15

 .دیجد یها ماژول دیشرکت با خر یافزار حسابدار ارتقاء نرم .16

 روزکردن اطالعات شرکت. آوری اطالعات گروه توسعه اقتصادی تدبیر و به  رسانی دائم نرم افزار جمع بروز .17

 ثبت و بروز کردن اطالعات در سامانه منابع انسانی گروه توسعه اقتصادی تدبیر. .18

 شرکت. رشیجلسه پذ یو برگزار رانیفرابورس ا یشرکت و ارسال آن برا دنامهیام یبروزرسان .19

 ای شرکت با عملکرد بازار و بودجه شرکت. بررسی هفتگی عملکرد مقایسه .20

 .یداخل یحسابرس ازی% امت93.75 نیو همچن تیرعا یحسابرس اتیاز عمل 975 ازیاخذ امت .21

 اخذ شده است(  یاتیقبل مفاصاحساب مال یها سال هی)کل 1397عملکرد سال  اتیاخذ مفاصاحساب مال .22

 .گواهی سپرده سکهگذاری در  گذاری از جمله سرمایه های جدید سرمایه سی و مطالعه فرصتبرر .23

 های مورد نظر. گذاری خارجی و انجام مذاکرات مربوطه با واسطه های سرمایه بررسی فرصت .24
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 مجمع فیاقدامات انجام شده در خصوص تکال .3.11

 اقدامات انجام شده 30/11/1398الیف مجمع عادی سالیانه منتهی به تک ردیف

1 

مقرر گردید در صورت   گزارش حسابرس و بازرس محترم، 5-2در خصوص بند 

های الزم جهت درج مجدد نماد  صالحدید سهامدار عمده، هیات مدیره پیگیری

 شرکت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار را انجام دهند.

نظر سهامدار عمده، مراحل پذیرش شرکت در بازار فرابورس ایران انجام  با توجه به

پذیرفته و ضمن انعقاد قرارداد با مشاور پذیرش، جلسه پذیرش نیز در تاریخ 

برگزار گردید، که تا تاریخ تهیه این گزارش نتیجه آن اعالم نگردیده  05/12/98

 است.

2 
 های پیگیری گردید مقرر  محترم، بازرس و حسابرس گزارش 8 بند خصوص در

 .پذیرد انجام سنواتی مطالبات وصول جهت الزم
 کلیه مطالبات سنواتی وصول گردیده است.

3 
 الزم اقدامات گردید مقرر  محترم، بازرس و حسابرس گزارش 9 بند خصوص در

 .پذیرد صورت لیست چک موارد رعایت جهت به

عرفی یک نماینده حقیقی در تمامی موارد عدم رعایت چک لیست مربوط به عدم م

 هیات مدیره بود که رفع گردیده است.

 

 پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود .3.12

به  یگزارش متک نیاطالعات مندرج در ا هیکل رساند یدر خاتمه با تشکر از سهامداران محترم به استحضار م

 یاجرادر گزارش،  نیا میبا تقد رهیمد أتیو ه دباش یترازنامه م خیموجود در تار یها تیو منطبق به واقع یدفاتر قانون

 .دینما یرا م انیترازنامه و صورت سود و ز بیتصو یتقاضا ،تجارت قانون 116ماده 

نموده و ضمن  ذیقانون تجارت را تنف 129معامالت مشمول ماده  دینما یاز مجمع تقاضا م رهیمد اتیه نیهمچن

سود خالص  یدرصد 50 میبا تقس انهیسال یعاد یه مجمع عمومدستورجلس ،موارد ریدر خصوص سا میاتخاذ تصم

 .ندیشرکت موافقت نما

 های آینده شرکت برنامه .3.13

و نظارت مستمر بازار و  لیو تحل هیمستلزم داشتن برنامه منظم و حرکت بر اساس تجز هیدر بازار سرما تیفعال 

نسبت  ه،یبازار سرما طیموجود در مح داتیو تهدها  فرصت ی. لذا شرکت با بررسباشد یروزانه م یها یانجام کارشناس

 رود یم دیو ام باشد یم ریشرکت به قرار ز یآت یاه پرداخته است. اهم برنامه ندهیخود در سال آ یها برنامه نیبه تدو

 محقق گردد: یآت یها در سال مال برنامه نیاز ا یا بخش عمده

 ساله 5برنامه  یاهداف سهامدار عمده در راستا شبردیپ. 

 رانیعرضه سهام شرکت در فرابورس ا. 

 شرکت. یپرتفو مستمر یساز نهیو به هیحضور فعال در بازار سرما 

 یالیر اردیلیم  2000 هیسرما شیافزا. 

 شرکت. یفعل یها نامه نیآئ یبازنگر نیشرکت و همچن ازیو مورد ن دیجد یها نامه نیآئ بیتصو 

 یالملل نیو ب یداخل یدر بازارها یمال یها ییاراد تیریمد یالزم برا یساختارهاو ارتقاء  جادیا. 

 یها با شرکت ژهیبو یو ابزارساز یمال نیتام ندیگروه در فرآ یها با شرکت ییافزا هم جادیو ا یهمکار 

 گروه. یگذار هیسرما یها و شرکت هیسرما نیو تام یکارگزار
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 یگذارهیسرما یهاصندوق تیریو مد یمشارکت در راه انداز. 

 هیارائه سهام شرکت در بازار سرما یالزم برا نهیزم یشرکت جهت آماده ساز یرم افزارن یارتقا. 

 پرتال سهامداران. یراه انداز 

 یحسابرس تهیمنظم جلسات کم یبرگزار. 

 یداخل یها و کنترل یداخل یحسابرس ستمیس یجهت ارتقا یزیبرنامه ر. 

 از عملکرد شرکت و تعامل سازنده با مستمر  یرسان و اطالع تیشرکت و شفاف یانضباط مال ارتقاء

 .نفعانیذ

 هیموفق و شناخته شده در بازار سرما معتبر یگذار هیشرکت سرما کیاعتبار شرکت به عنوان  شیافزا. 

 یرویساختار ن یساز نهیو به یآموزش های دورهدر  شانیبا حضور مستمر ا یانسان یرویدانش ن شیافزا 

 .یو کم یفیاز نظر ک یانسان
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تماس با شرکت اطالعات  

 1517615515کدپستی:  -، طبقه چهارم 5پالک  کم،یکوچه  -خیابان گاندی جنوبی -: تهرانآدرس

 88198021 نمابر: 88198017 :تلفن

 www.pouyainvest.com :تارنما

 info@pouyainvest.com :کیالکترون پست
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