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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 مالی برای بازار سرمایه تلقی میمالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطالعات 

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

طالعمدیره در جهت ا 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 "( 7331قانون تجارت )مصوب اصالحیه  232طبق ماده  

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

مه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید ضمی

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

های فعال  تشکل هادار و کلیة اوراق ب موظف است ناشرانِ سازمان ،قانون بازار اوراق بهادار 37بر 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،  34مادة  3مطابق بند . ضمن اینکه خود را انتشار دهند

، آن طبق دستورالعمل اجرایی سازمان هئاراهای ثبت شده نزد سازمان، مکلف به  که شرکتجمله اطالعاتی است 

 .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  34و مادة  7331قانون تجارت، مصوب اسفند ماه  هیاصالح 232مفاد ماده  یدر اجرا 

سوابق،  هیبر پا 33/77/7311به  یمنته یلسال ما 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 یفراهم م رهیمد تهیاشرکت 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 34/32/7333 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

 )مبالغ میلیون ریال(                                                                                                                       

 1397911932 1391911932 1399911932 شرح

       :سال مالیعات عملکرد مالی طی الف( اطال

 2،378،732 3،224،713 1،212،1,3  ناخالص درآمد

 27،832 41,،1,8 74,،1،7,7 سود عملیاتی

 12,،27 1,8،431 1،7,7،383 پس از کسر مالیات –سود خالص 

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

 271.127 327.,4 (7,3.111) یاتیعمل یها تیل از فعالوجوه نقد مصرف شده در 9 حاص

       :سال مالیب( اطالعات وضعیت مالی در پایان 

 3،3,3،323 3،133،121 77،284،413 ها جمع دارایی

 338،,18 121،338 33,،31 ها جمع بدهی

 2،333،333 2،333،333 3،333،333 سرمایه ثبت شده

 2،311،182 317،,3،33 77،231،117 مالکانهجمع حقوق 

ها نرخ بازده دارایی
[1]

 19,.3 89,.21 13.779 درصد - 

 3.119 38.739 733.389 درصد - نرخ بازده حقوق مالکانه

       د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 2،333،333،333 2،333،333،333 3،333،333،333 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 77 383 2.333 ریال –سود واقعی هر سهم 

 23 3,3 - ریال –سود نقدی هر سهم 

 7،331 7،433 2،872 ریال –ارزش دفتری هر سهم 

       سایر اطالعات:ه( 

 77 77 73 نفر )پایان سال( –تعداد کارکنان 

 

 ها = نرخ بازده دارایی  7

 مالکانهبازده حقوق  نرخ=   2
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 موعهگزیده اطالعات مج

 )مبالغ میلیون ریال(                                                                                                                       

 1397911932 1391911932 1399911932 شرح

       الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره:

 2،323،731 1,,،3،221 1،214،872 درآمد خالص

 831،,2 113،732 1،783،3,3 سود عملیاتی

 11,،,2 112،182 1،783،328 پس از کسر مالیات –سود خالص 

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

 271،127 327،,4 (7,3،821)  های عملیاتی وجوه نقد حاصل از فعالیت

       ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره:

 3،3,1،324 3،133،331 77،371،133 ها جمع دارایی

 338،,18 121،338 33,،31 ها جمع بدهی

 2،333،333 2،333،333 3،333،333 سرمایه ثبت شده

 2،382،181 3،374،1,1 77،283،211 جمع حقوق صاحبان سهام

ها نرخ بازده دارایی
[1]

 13.719 21.119 3.849 

 7.279 38.719 733.429 هام نرخ بازده حقوق صاحبان س

       د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 2،333،333،333 2،333،333،333 3،333،333،333 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 73 ,38 2،331 ریال –سود واقعی هر سهم 

 23 3,3 - ریال –سود نقدی هر سهم 

 7،337 7،438 2،823 ریال –ارزش دفتری هر سهم 

       ایر اطالعات:سه( 

 77 77 73 نفر )پایان سال( –تعداد کارکنان 

 

 ها = نرخ بازده دارایی  7

 ق مالکانهازده حقوب نرخ=   2
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 پیام هیات مدیره
 

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

 .گرددیارائه م 7311بهمن ماه  33)سهامی عام( برای سال مالی منتهی به

گذاری پویا در بازار فرابورس ایران بودیم و تالش در سال مالی مورد گزارش شاهد حضور نماد شرکت سرمایه

 دیرهمهیأتبه ثمر نشست.  33/33/7311هیات مدیره و سهامدار عمده شرکت جهت عرضه سهام شرکت در تاریخ 

ها توسط تیم اجرایی شرکت و  سال تمام تالش خود را به کار بست تا با تدوین راهبردهای مناسب و اجرای آن نیدر ا

پیگیری استراتژی فعال در معامالت بورسی و توجه به مدیریت ریسک، منافع سهامداران محترم را بهینه نموده و 

  ها فراهم آورد. آن یرا برا یقابل قبول یبازده

در شش ماه ابتدایی سال با توجه به سال مالی مورد گزارش شاهد دو نمای مختلف از بازار سرمایه بودیم.  در

سابقه بودیم، ولی در شش ماه  های بی فاکتورهای مختلف بنیادی، تکنیکال و بازاری، مواجه با جنبه همراه با بازدهی

یه بودیم. شاید بتوان گفت در کنار سایر عوامل )نرخ های مختلف بازار سرما دوم شاهد افت فرسایشی و مداوم شاخص

و « انداز تورمی چشم»نمایند، دو عامل اصلی  های جهانی، تحریم و ...( که همواره جهت بازار را مشخص می ارز، قیمت

سبب به وجود آمدن شرایط فوق گردیدند. با فروکش نمودن این انتظارات و جایگزینی رفتارهای « جریان پول»

ای که در نیمه دوم سال مالی مورد گزارش خروج سنگین  ی با محاسبات منطقی، شرایط معکوس شد به گونههیجان

 نقدینگی از بازار امری عادی در هر روز معامالتی گردید. 

 هیبازار سرما یها برا سال ترینپربازدهاز  یکی 7311بهمن  33به  یمنته یسال مالرغم اینکه  علی مجموع در

شاخص کل با در این سال مالی  تیدر نها ن بازده مرهون رشد سنگین بازار در نیمه ابتدایی این سال بود.ولی ای د،بو

 رساند. دواح 7،238،341به  ,318،14درصد مقدار خود را از   741حدود  یبازده

ترل نظارت و کن 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 شتریو کسب منافع ب تر 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، هاید با بهبود مستمر رویهامیدوارن اپوی گذاریو کارکنان شرکت سرمایه مدیرههیأت

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

 فضای کسب و کار خود باشند.
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 مروری بر اقتصاد جهانی  .1

سابقه بوده است.  بی7133ه از دهه روزهای دشواری را سپری کرد ک 2323اقتصاد جهان طی سال 

میلیون نفر را در سراسر جهان مبتال و ,73 بیش از 71-یدکوو کشور جهان با ویروس 233درگیری بیش از 

تعطیلی سراسری  سو از یک ،2323میلیون نفر را تاکنون گرفته است. در نیمه نخست سال  3/2جان 

ریایی موجب ایجاد اخالل در بخش عرضه شد و از سوی های تولیدی، بستن مرزهای زمینی، هوایی و د بنگاه

سابقه بیکاری موجب کاهش  دیگر قرنطینه سراسری خانوارها در بسیاری از کشورهای جهان به همراه رشد بی

با بازگشایی تدریجی اکثر کسب و کارها  2323قدرت خرید و افت طرف تقاضا شد. لیکن از نیمه دوم سال 

کن شدن ویروس منحوس با  امیدها به ریشه و پس از سپری کردن موج دوم کرونا در بسیاری از مناطق جهان

انداز اقتصاد جهانی در سال  شروع واکسیناسیون سراسری در بسیاری از کشورهای جهان، برآوردها از چشم

 های تولیدشده، کماکان های جدید ویروس کرونا و اثربخشی واکسن بهبود یافت. البته با کشف گونه  2327

 2323هایی در این حوزه وجود دارد. انتخابات ریاست جمهوری ایاالت متحده آمریکا در نوامبر سال  نگرانی

ترین رویدادهای سیاسی بود که نتایج آن موجب کاهش نااطمینانی در اقتصاد جهانی و  نیز یکی دیگر از مهم

رغم رشد اقتصادی ی که علیا گونه هبشد،  2327مللی در سال النها به افزایش تعامالت بی بینی بهبود خوش

مللی در ال بینی این شاخص از نگاه نهادهای بین پیش ،2323درصد جهان در سال  3تا منفی  3بین منفی 

  شود. درصد برآورد می 4تا  3بین   2327سال 

در پی )های دولتی  بحران بدهی ،2327ها به اقتصاد جهانی در سال  بینی رغم بهبود خوشعلی

انداز  و چشم (های انبساط پولی و مالی از طریق خرید اوراق دولتی و چاپ گسترده پول سازی سیاست پیاده

براین با  است. عالوه 2327های کارشناسان اقتصادی در سال  مبهم بازگشت تقاضای مصرفی از جمله نگرانی

جنگ تجاری بین دو هایی در خصوص تشدید  های تجاری بین چین و آمریکا، نگرانی توجه به تداوم تنش

غول اقتصادی جهان وجود دارد که برآیند آن کاهش حجم تجارت جهانی و در نتیجه افت رشد اقتصاد 

 .خواهد بود( 2371-2378سال  همانند) جهانی

 رشد اقتصادی جهان  .1.1

دچار بحران سالمت  71-گیری کووید تقریبا کلیه مناطق اقتصادی جهان، به علت همه 2323در سال 

 2323، رشد اقتصادی جهان در سال 2327المللی ژانویه  طبق برآورد صندوق بین قتصادی شدند.و رکود ا

درصد  4.4اقتصاد جهانی با نرخ رشد  2327شود در سال  بینی می درصد بوده است و پیش 3.4معادل منفی 

کمترین  متوجه اقتصادهای پیشرفته و 2323از رکود اقتصادی خارج شود. باالترین شدت رکود در سال 

 متعلق به اقتصادهای درحال توسعه و بازارهای نوظهور است.
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 المللی پول منبع: صندوق بین

 المللی پول منبع: صندوق بین

 

 
 

 

باعث شد تا اکثراقتصادهای جهان دچار رکود شوند به نحوی  2323در سال  71-بحران سالمت کووید

که در این سال به استثنای اقتصادهای مصر، چین و ترکیه، رشد اقتصادی اکثر کشورها منفی بود. بر همین 

 شود. درصد برآورد می 3مثبت  7333و برای سال  7.4منفی  7311رشد اقتصادی ایران برای سال  اساس

های اقتصادی که آسیب جدی از شیوع ویروس کرونا و  یکی از بخش 2323 در سالالزم به ذکر است 

گرایی در  ملیهای سراسری دید، حجم تجارت کاالیی بود. در این سال عالوه بر بحران کرونا، تقویت  قرنطینه

حجم تجارت کاالیی در حدود  2323بسیاری از کشورها، لطمه قابل توجهی به تجارت جهانی زد. طی سال 

داشت، با این وجود آغاز واکسیناسیون سراسری و انتظار به بازگشایی  2371درصد افت را نسبت به سال  ,.1

( س از انتخابات آمریکا)پمللی ال نبی در کنار افزایش تعامالت تجاری 2327کامل کسب و کارها در سال 

 د.حکایت کنن 2327درصدی تجارت کاالیی در سال  8.7ها از رشد  بینی موجب شد تا پیش

 

 

 

 )درصد( 9191الی  9112 مناطق مختلف جهان : رشد اقتصادی1نمودار شماره 

 )درصد( 91999الی  9112  : رشد حجم تجارت مناطق مختلف جهان9شماره نمودار 
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FDI  گذاری مستقیم خارجی سرمایه  .1.1
1 

 841به  2371 سال درصدی نسبت به 32با افت  2323در سال گذاری مستقیم خارجی  سرمایه

گذاری  که سرمایه یافته بوده؛ بطوری ن کاهش عمدتاً متمرکز در کشورهای توسعه میلیارد دالر رسیده است. ای

میلیارد دالر  221به رقم  2371درصدی در مقایسه با سال  1,مستقیم خارجی در این گروه کشوری، با افت 

درصد کاسته شده،  34حدود  گذاری جدید های سرمایه  ، از ارزش پروژه2323سال . در است رسیده

درصدی همراه شده و قراردادهای مالی هم، به  73گذاری خارجی در قالب ادغام و تملک با افت   یهسرما

نیز  2327برای سال . درصد کاهش یافته است 2ها، حدود  گذاری در زیرساخت عنوان منبع مهم سرمایه

 د.گذاری مستقیم خارجی ضعیف باش  رود همچنان روند سرمایه انتظار می 

 

 
 

 یدات ناخالص جهانی وضعیت تول .1.3

سطح تولید جهانی به  71-یدالمللی پول به دلیل شیوع کوو بینصندوق  2327بر اساس گزارش ژانویه 

شدت کاهش داشته است. با وجود انتظار برگشت رونق و مثبت شدن رشد اقتصادی جهان و اکثر مناطق 

نخواهد رسید.  71-یدگیری کوو همه لید به ارقام قبل ازتو 2322مهم، به علت تنزیل سطح تولید، تا سال 

درصد خواهد بود  3.1نسبت به رقم قبل از بحران سالمت،  2322افت تولید ناخالص داخلی جهان در سال 

که این رقم برای آمریکا و چین کمتر از میانگین جهان و برای اقتصادهای در حال توسعه بیشتر از سایر 

 مناطق جهان است.

 

 

                                                 
1
 Foreign Direct Investment 

 ملل منبع: کنفرانس تجارت و توسعه سازمان

 های اقتصادی )میلیارد دالر( و گروه گذاری مستقیم خارجی در جهان سرمایهورودی روند : 3نمودار شماره 
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 مالی وضعیت بازارهای   .1.1

های جهان  اکثر بورس 2323دهد که در سال  های معتبر جهان نشان می بررسی شاخص سهام بورس

و  شیوع ویروس کرونا در چین، بازارهای سهام این  2323 با آغاز سال میالدی. کردند رفتار مشابهی را تجربه

کرونا در سایر نقاط جهان،  پاندمی منطقه اولین قربانیان این رویداد منحوس بودند و در ادامه با شیوع

های جهانی در  قیمت . افت شدیدتکاهش یاف 2323شاخص سهام اکثر کشورها با شیب تندی تا نیمه سال 

کشف  انداز ناامیدکننده از های سراسری، تعطیلی کسب و کارها، افزایش نرخ بیکاری و چشم پی قرنطینه

نطقه اروپا و آمریکا سقوط کنند. با گرم شدن هوا و واکسن کرونا موجب شد تا بازارهای سهام به ویژه در م

های مرکزی در سراسر  های پولی گسترده بانک کاهش نرخ بهره و سیاست نسبی مبتالیان به کرونا، کاهش

های سهام از کف چند ساله خود شد. در ادامه  انتظارات تورمی و بازگشت شاخص جهان موجب تقویت

ها در کنار اخبار مساعد از کشف واکسن  فزایش قیمت جهانی کامودیتیا بازگشایی تدریجی کسب و کارها و

سهام جهان شد. با این وجود بازگشت موج دوم ویروس کرونا  کرونا موجب خیز امیدوارکننده در بازارهای

قرار داد و در برخی دیگر سدی برای جبران  مجددا بازارهای سهام را در برخی کشورها در مسیر نزولی

کشورها در کنار ظهور دو   نتشار اخبار مناسب اقتصادیا 2323لی شد. در دو ماه پایانی سال های قب افت

بایدن در  رویداد سیاسی و پزشکی موجب تسریع در روند صعودی شاخص سهام کشورها شد. پیروزی

 ورهاالوقوع واکسیناسیون سراسری در کش انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و اخبار خوشایند از آغاز قریب

موجب ایجاد موجی از امیدواری به بازگشت اقتصاد جهانی به دوران پیش از کرونا شد و روند شاخص سهام 

اعداد  2323همچنان مثبت و بعضا در برخی بازارهای سهام، رشد ساالنه شاخص بازار سهام در سال  ها بورس

 شود:  دنیا ارائه میمثبتی را رقم زد. درجدول زیر عملکرد برخی از بازارهای مالی معتبر 

 نسبت به قبل از کرونا 9199داخلی مورد انتظار سال تولید ناخلص : 4نمودار شماره 

 المللی پول منبع: صندوق بین
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 درصد تغییر 1212انتهای سال  1212ابتدای سال  نام شاخص

Dow jones 28،3,2 33،444 1/34 9 

S&P 3،227 3،132 7,/78 9 

FTSE011 1،481 ,،3,7 73،83- 9 

DAX 73،231 73،171 44/3 9 

Hang Seng 28،781 21،237 3/73- 9 

Nikkei222 23،,4, 21،333 37/7, 9 

 

 اخص دالرش .1.5

ها در آمریکا، کاهش شاخص دالر  تجربه تاریخی نشان داده است که با به قدرت رسیدن دموکرات

 نیربه کمت، با کاهش مجدد اخیرا  2323دی در سال صدر 1ر پس از سقوط الشاخص د گیرد. سرعت می

ری المیلیارد د 133 رود تعهد بایدن به افزایش بسته انگیزشی د. انتظار مییرس 2378میزان خود از آوریل 

بیشترین  شود بینی می ین پیشر خواهد شد. همچنالمصوب کنگره منجر به افزایش تورم و کاهش ارزش د

. در سایر ابعاد خواهد بودر استرالیا و کانادا الها نظیر د ر نسبت به ارزهای مرتبط با کامودیتیالکاهش ارزش د

انداز رشد  مشتواند باعث بهبود چ ها می ی انبساطی آنلهای ما ها و سیاست ادی نیز پیروزی دموکراتصاقت

 .ان گرددهت متحده و سایر نقاط جالاقتصادی در ایا

 

 
 

 منبع: بلومبرگ

 investing.com منبع: سایت

 روند شاخص دالر: 5نمودار شماره 
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 بررسی بازار کاالی اساسی   .1.6

تقریباً  ،2323در سومین فصل سال ، 71-گیری کووید ها به دلیل همه پس از کاهش شدید قیمت

قیمت نفت خام پس از تجربه کف قیمتی در آوریل  های اساسی افزایش و بهبود یافت.القیمت اغلب کا

قیمت نفت در حال حاضر  دو برابر شد که ناشی از کاهش شدید عرضه نفت خام توسط اوپک است؛ ،2323

قیمت فلزات در واکنش به کند.  ، سطح قیمتی باالتری را تجربه میگیری خام نسبت به سطح پیش از همه

، به سرعت بهبود یافت. قیمت برخی مواد غذایی نیز به دلیل کاهش های صنعتی در چین رونق سریع فعالیت

رود قیمت نفت به تدریج از سطح  های خوراکی، افزایش یافته است. با نگاهی به آینده، انتظار می تولید روغن

 کهر بر بشالد 37افزایش یابد که نسبت به رقم برآورد  2327ر در هر بشکه در سال الد 43فعلی به متوسط 

ست. های عرضه ا بیشتر است. این امر به دلیل بهبود کند تقاضا همراه با کاهش محدودیت 2323سال  در

به  2327ت کشاورزی در سال البینی شده است که قیمت فلزات و محصو های بانک جهانی پیش ق دادهطب

 درصد و یک درصد رشد خواهند داشت.  2ترتیب 

 نفت .1.6.1

حکایت از اثرپذیری معنادار قیمت نفت  2323لی در سال های فسی بررسی روند قیمت جهانی سوخت

شیوع گسترده ویروس کرونا در شرق آسیا و  2323از وضعیت اقتصادی کشورهای جهان داد. در ابتدای سال 

درصدی قیمت جهانی نفت شد و  13موجب افت بیش از ( واحدی733گذر از کانال )افزایش شاخص دالر 

ای  سابقهدر بازه موقتی در بازارهای مشتقه بصورت بی 1تزاس اینترمدیتگ این افت برای قیمت نفت وست

پالس در کاهش تولید و در ادامه بازگشایی تدریجی کسب و کارها موجب  منفی شد. اما اقدامات اوپک

در ایاالت متحده آمریکا  یژههای حمایت پولی بو بازگشت قیمت نفت به مسیر صعودی شد. در این بین بسته

دالری  33-43ویروس کرونا شده بود، موجب کاهش شاخص دالر و تقویت قیمت نفت در کانال  که درگیر

را با رشد ساالنه مثبت به اتمام رساندند،  2323های کامودیتی که سال  شد. در مجموع برخالف سایر قیمت

ن است که از مهمترین دالیل رشد منفی قیمت نفت ای .درصدی را تجربه نمود 27قیمت جهانی نفت، افت 

برخالف بازار جهانی فلزات اساسی که ویروس کرونا موجب ایجاد اخالل در هر دو طرف عرضه و تقاضا شده 

رقابت (، به دلیل عدم نیاز به نیروی کار و منطقه جغرافیایی)بود، در بازار نفت به دلیل عدم اخالل در عرضه 

، افزایش تولید و (پالس تنش در اجالس اوپک از بروز )پسموقتی بین روسیه و عربستان در افزایش تولید 

های تولید توسط اعضای اوپک فشار قابل توجهی بر قیمت نفت  عرضه نفت عراق و لیبی و عدم رعایت سهمیه

وارد ساخت. از سوی دیگر نتیجه انتخابات آمریکا و پیروزی جو بایدن که طرفدار انرژی پاک است نیز 

 .تر کرده است را تیره  2327در سال  انداز افزایش تقاضا برای نفت چشم

                                                 
1
 WTI 
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 فلزات گرانبها .1.6.1

ر بر هر انس در الد 312رشد قابل توجهی را تجربه کرده و از یک هزار و  2323در سال  القیمت ط

روند  2322و  2327های  ر بر هر انس رسیده است. با این وجود طی سالالد 113به یک هزار و  2371سال 

ر بر هر الد 7,,به یک هزار و  2322شود در سال  بینی می قیمت این محصول کاهشی خواهد بود و پیش

 23.4به  2371بر هر انس در سال  دالر 2.,7افزایشی بوده و از  2323نقره نیز در سال د. قیمت انس برس

 71.1 به برهر انسه یمت نقرق 2322شود در سال  بینی می رسیده است. پیش 2323بر هر انس در سال دالر 

 .کاهش یابد

 

 
 

 investing.com منبع: سایت

 investing.com بع: سایتمن

 روند قیمت نفت برنت: 6نمودار شماره 

 : روند قیمت انس طال و نقره7نمودار شماره 
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 محصوالت پتروشیمی  .1.6.3

یرترین صنایع بود که زیان قابل توجهی در پذ بیکی از آسی 2323صنعت جهانی پتروشیمی در سال 

مللی متحمل ال شدن مرزهای بین نیمه نخست این سال از شیوع ویروس کرونا و تعطیالت سراسری و بسته

با آن مواجه شدند، افزایش  2323ها در سال  صنایع پتروشیمی و پایین دستی آننکات مثبتی که گردید. 

وهمچنین  بندی غذا و محصوالت آشامیدنی، مواد شوینده بسته ، مخصوصابندی تقاضا در بخش صنایع بسته

های  سابقه تقاضا در بخش تجهیزات پزشکی و تجهیزات محافظتی شخصی نظیر ماسک و الکل رشد بی

تیلن، پلی استایرن و ا های تولیدی نظیر پلی بود که تاثیر مثبتی در برخی رشته ... نده وکن ضدعفونی

. در پروپیلن داشت. این افزایش تقاضا در دو بخش مذکور، تا حدی سبب سرپا ماندن این صنایع شد پلی

حلیلگران بر این توان بیان داشت، با توجه به آغاز واکسیناسیون سراسری در بسیاری از کشورها، ت می مجموع

کنندگان نهایی در سال  سوی مصرف اعتقاد هستند که رشد تقاضا برای محصوالت کلیدی پتروشیمی از

سرعت بهبود یابد، این در  های اقتصادی جهان به ها برای احیای فعالیت بینی میالدی با توجه به پیش 2327

یچ عنوان مطلوب نبود، اما شیب رو به به ه 2323حالی است که طبق برآوردها، شرایط تقاضا برای سال 

نسبت به  2323های پایانی سال  صعود داشت. به این معنا که تقاضا برای محصوالت پتروشیمی در ماه

 .افزایشی بود، های ابتدایی ماه

 صنعت فلزات اساسی و سنگ آهن .1.6.1

که دهد  نشان می 2323آهن و محصوالت فوالدی در طول سال  بررسی روند قیمت جهانی سنگ

داشته است،  2323قیمت این محصوالت روندی متفاوت از قیمت محصوالت شیمیایی در نیمه نخست سال 

 قیمت سنگ ،2323ای که برخالف روند کاهشی سریع قیمت محصوالت پتروشیمی در نیمه اول سال  گونه هب

. قیمت است آهن و محصوالت فوالدی نسبتا باثبات و در برخی محصوالت افت محدودی را تجربه کرده

 2327دالر در تن در ژوئن  7,1به قیمت  2323سال  دالر در تن از آوریل 83جهانی سنگ آهن از قیمت 

 دار خواهد بود. رسیده است و با توجه به وضعیت کشورهای عرضه کننده، این شرایط ادامه

جی کسب و ها و آغاز تدری به رغم بهبود تقاضای صنعتی، کاهش قرنطینه 2323در نیمه دوم سال 

کارها، شیوع گسترده کرونا در کشورهایی نظیر برزیل و آفریقای جنوبی موجب شد که کماکان بازگشایی 

آهن و قراضه که هر دو در تولید فوالد مورد  ای از ابهام باشد. بنابراین قیمت سنگ بسیاری از معادن در هاله

 د.، رشد محسوسی را تجربه کرگیرند یاستفاده قرار م

بینی موسسه  با نوسانات زیادی مواجه بود. براساس پیش 2323در سال  معدنی صنایع و لزاتف تولید

مطلوب خواهد بود و انتظار  2327فلزات در سال  بازار ها در انداز قیمت ، چشم7لوشنزوتحقیقاتی فیچ س

 دهد. یرود این روند سیر صعودی داشته باشد. موسسه فیچ، از آینده رو به بهبود اقتصاد خبر م می

                                                 
1
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ترین تولیدکننده فوالد جهان، همواره بر وضعیت این صنعت مهم در دنیا  چین به عنوان بزرگ بازار تغییرات

میلیون تن، دورنمای روشنی  43ارد و در چین به میزان یک میلی فوالد تاثیر بسزایی دارد. افزایش تولید

 .کند می ترسیم آن مشتقات و آهن سنگ و صنایع معدنی فوالد نسبت به بهبود وضعیت

 

 

 

 مس .1.6.5

 .کرونا دارد یریگ مس از همه متیق یریرپذاز اث تیحکا 2323ل مس در سا یجهان متیروند ق یبررس

 روسیو وعیش، 2323 در سال یالملل نیموسسات ب یمس از سو یجهان یاز بازارها مساعد انداز با وجود چشم

 رایدالر در اواخر ماه مارس شد. ز 33,،3مس به  متیق زشیموجب ر 2323اول  در فصل ایکرونا در شرق آس

 لیبه دل ینیچ دارانیخر یتقاضا قا،یو آفر (و پرو یلیش) نیالت یکایآمر با وجود تداوم عرضه مس از منطقه

و در ها انبار یموجود شیو مازاد عرضه موجب افزا افتی کشور به شدت کاهش نیدر ا یسراسر نهیقرنط

کسب و کارها  یجیتدر ییکه مقارن با بازگشا یالدیم سال فلز شد، اما در فصل دوم نیا متیسقوط ق جهینت

اقدام به  ن،یدولت چ یمال تیو با حما کرده از فرصت به وجود آمده استفاده ینیچ دارانیشد، خر نیدر چ

 یها انبار در بورس یموجود و مس شد متیشدن ق یامر موجب صعود نیکردند و ا یقابل توجه یدهایخر

از  یاریبس قا،یفرآ و نیالت یکایکرونا در آمر وعیاروپا رو به کاهش گذاشت. در ادامه با گسترش ش ییکاال

 اخالل در جادیشد و موجب ا لیبه کرونا تعط یکارگران معدن یابتال سکیر لیمنطقه به دل نیمعادن در ا

 ییاروپا یمس در کشورها یتقاضا دیافت شد رغمیرابطه عل نی. در ادیمناطق جهان گرد ریمس به سا عرضه

 یدالر 8،333 مس از کانال متیوجب عبور قدر کنار افت شاخص دالر م ینیچ دارانیخر یاشتها کا،یو آمر

 33حدوداً  که رشد ساالنه افتی شیدالر افزا ,1،14 به 2323سال  انیمس در پا متیق تیشد و در نها

 metalbulletin.com منبع: سایت

 : روند قیمت سنگ آهن و محصوالت فوالدی8نمودار شماره 

https://www.gostaresh.news/tags/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1
https://www.gostaresh.news/tags/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF
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به  توان یم 2323 مس در اواخر سال یجهان متیبر رشد ق رگذاریتاث عوامل گریرا به ثبت رساند. از د یدرصد

 عیصنا توسعه دازنا و چشم کایانتخابات آمر جهینت ،ییکایو آمر ییاروپا ندارایخری مس از سو یتقاضا شیافزا

 شیافزا را ی(کیالکتر یخودروها) دینسل جد یخودروساز عیمس در صنا یکه تقاضا برا 2327پاک در سال 

 یآت یها مس در سال یبازار جهان روشن از افق یحاک یالملل نیب ینهادهای نیب شیاشاره نمود. پ ،دهد یم

 یساز ادهیپ ،ییکاال یبازارها . به اعتقاد کارشناسانکند یم تیحما یتیکامود نیا متیاهد بود که از قخو

منعطف  مسی تقاضا برا شیافزا یرا بسو تیحما نیشتریکشورها، ب در سیمرتبط با توافقنامه پار نیقوان

مس  هیژبو یفلزات جهان متیق ازی تیعامل حما گریدنیز  نیدر چ یرساختیز یها پروژه نی. همچنکند یم

تن کاهش  ونیلیم 7.4در حدود  2327 مس در سال یجهان دیصورت گرفته، تول یها ینیب شیاست. طبق پ

 .افتیخواهد 

 

 
 

 روی .1.6.6

ای که فصل اول سال  گونه همشابه روند قیمت مس بود، ب 2323روند قیمت جهانی روی در سال 

ایش را تجربه کرد. اما نکته حائز اهمیت افزایش مداوم میالدی را با کاهش و در نه ماه بعدی روند افز

قیمت روی و موجودی انبار روی در بورس کاالیی لندن به  2323در سال  .موجودی انبار این کامودیتی است

رغم  علی 2323درصدی را تجربه کردند. مهمترین دلیل افزایش قیمت روی در سال  ,23و  24ترتیب رشد 

برای  ای از مصارف روی زیرا بخش عمده افزایش قیمت فوالد و بیلت بوده است، افزایش موجودی انبارها

 2327بینی قیمت جهانی روی در سال  در خصوص پیش. گیرد گالوانیزه کردن فوالد مورد استفاده قرار می

 2327ترین حامی قیمت این فلز در سال  های باالی محصوالت فوالدی مهم توان بیان داشت که قیمت می

رود افزایش تولید خودرو و افزایش تقاضا برای باطری از قیمت سرب حمایت  هد بود، همچنین انتظار میخوا

 investing.com منبع: سایت

 : روند قیمت جهانی مس2نمودار شماره 
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انداز روشن اقتصادی  دالر باشد. چشم 2،433کرده و در نتیجه موجب حفظ قیمت روی در کانال باالی 

 د.کن انتظارات پشتیبانی میاز این نیز  2327جهانی در سال 

 

 
 

ها  بینی موسسات تحقیقاتی و مطالعاتی معتبر دنیا را پیرامون آینده قیمت کامودیتی در ادامه نیز پیش

 بیان شده است:

 8180متوسط  8181متوسط  8102متوسط  8102متوسط  کامودیتی

 04600-04600 ،3400 340،6 345،6 مس

 600،-6880 ،6438 64806 4660، آلومینیوم

 6،0-660 4،66، 4500، 4880، روی

 6،0-660 606 86 38 86% سنگ آهن

  CIS 505 ،53 680ورق گرم 

 66-60 ،، ،3 ،0 نفت

 المللی پول می باشد. ها توسط موسسات متعبر، بانک جهانی و صندوق بین پیش بینی قیمت کامودیتی

 investing.com منبع: سایت

 : روند قیمت جهانی روی11نمودار شماره 
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 مروری بر اقتصاد ایران  .1

ها در  های خارجی و عدم مدیریت صحیح این شوک تجربه دو سال رشد اقتصادی منفی متأثر از شوک

با  .تر شود کوچک ,731درصد نسبت به سال  77سبب شد تا اقتصاد ایران حدود  7318و  7311های  سال

ها بر  نشان از تخلیه اثر تحریم 7318هایی از رشد اقتصادی مثبت در فصول پایانی سال  این حال بروز نشانه

اقتصاد کشور متحمل شوک  7318یوع ویروس کرونا از ابتدای اسفندماه اقتصاد کشور داشت، اما با ش

اقتصاد ایران،  خود از بینی با تعدیل پیش بانک جهانی پول و  المللی جدیدی شد. بر این اساس صندوق بین

اند. ضمن اینکه  درصد برآورد کرده -4.4و  -3.4 ترتیب را به( 7311) 2323رشد اقتصادی کشور در سال 

از  متأثر 7311ماهه نخست سال  ,های خدمات در  م مرکز آمار ایران نیز رشد اکثر زیربخشالس اعبراسا

 . شیوع ویروس کرونا منفی شده است

مللی در برآورد آثار شیوع ویروس کرونا بر بخش حقیقی ال رسد نهادهای بین با این حال به نظر می 

 گیرد:  یها مورد تحلیل قرار م رشد هریک از بخش در ادامه. اند اقتصاد ایران دچار بیش برآوردی شده

 :های  ها نشان داد هرچند تخصیص ارز ترجیحی به ذرت، جو و سایر نهاده نتایج بررسی کشاورزی

ی جانشین شده با این االیعنوان ک همراه گندم به ت بهالدامی منجر به سرکوب قیمتی این محصو

درصد  2.7حدود  7311خش کشاورزی در سال های وزارت جهاد رشد ب بینی پیشر اساس حال ب

 گردد. برآورد می

 تحت تأثیر اعمال  7311درصدی این بخش در سه ماه نخست سال  -73 رغم رشد به :نفت

نظر  ، براساس شواهد آماری از گزارش ماهیانه اوپک بهو شیوع ویروس کرونا های آمریکا تحریم

از دامنه منفی  7311، رشد این بخش در ادامه سال ها بر این بخش رسد با تخلیه کامل اثر تحریم می

 .شود بینی می درصد پیش 7., خارج شده و رشد کل سال این بخش منفی

 :های صنعت رشد  عمده زیربخش 7311ماهه نخست سال  , دهد در ها نشان می نتایج بررسی صنعت

اند که رشد منفی  ر شدهاند. با این حال با شیوع ویروس کرونا برخی صنایع متأث مثبت تجربه کرده

بر این اساس رشد بخش . تواند متأثر از شیوع این ویروس باشد یش میالصنایع منسوجات و کک و پا

کمتر شدن موجودی مواد اولیه  که البته شود بینی می درصد پیش 3.,حدود  7311صنعت در سال 

 د.جدی قرار دهبینی شده این بخش را مورد تهدید  تواند رشد پیش میقبل نسبت به ماه 

 7311ها و مصالح ساختمانی در نیمه اول سال  با تولید و فروش نهادهمرتبط : شواهد مسکن 

است و بر این اساس رشد  مسکنگذاری در بخش  دهنده رشد منفی و نسبتاً قابل توجه سرمایه نشان

 شود.  بینی می درصد پیش ,.73این بخش منفی 

سال  ماه یازدههای مسکونی شهر تهران در  ت آپارتمانالاد معامتعدهمچنین بر اساس آمار بانک مرکزی 

درصد افزایش  3.,هزار واحد مسکونی رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل،  18 به حدود 7311
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های  دهد. در این مدت متوسط قیمت یک متر مربع بنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه نشان می

درصد  18.3 میلیون ریال بوده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 232.8 شهر تهرانت ملکی در المعام

 .دهد افزایش نشان می

 1322 -1327های  ماهه سال یازدهتهران در عملکرد معامالت انجام شده در 

 شرح
 درصد تغییر ماهه یازده

1322 1328 1327 1322 1328 

 -35.4 6.4 1130214 730352 780131 تعداد معامالت )واحد مسکونی(

 63.5 78.3 720639 1310181 9390839 متوسط قیمت هر مترمربع)هزار ریال(

 

 

 ها کاسته شده و  ستهدهای ابتدایی شیوع ویروس، از شدت رشد منفی در همه  با عبور از ماه: خدمات

اساس برآوردهای طور کلی، بر اند. به های اخیر رشد مثبت تجربه نموده ها در ماه ستهدحتی برخی 

بینی عملکرد آن تا پایان سال، رشد بخش  ماهه اول اقتصاد و پیش ,فعلی با توجه به عملکرد 

 .شود صفر درصد برآورد می 7311خدمات در سال 

 شود پس از تجربه دو سال رشد  های ارائه شده، برآورد می رشد اقتصادی: با در نظر گرفتن تحلیل

از دامنه رشد منفی خارج شود. این رشد در حدود  7311سال  اقتصادی منفی، رشد اقتصادی در

درصد  3.8حدود  7311شود. همچنین رشد غیرنفتی در سال  درصد برای کل سال برآورد می3.4

 شود. برآورد می

 های مختلف اقتصاد ایران برآورد رشد اقتصادی بخش

 1328 1322 شرح

 8/9 9/1 کشاورزی

 3/5- 1/6- نفت

 9/1- 8/6 معدن

 1/8- 6/4 صنعت

 6/9 4/9 آب0برق و گاز

 9/6 14/6- ساختمان

 1/7- 1/1 خدمات

 6/2- 1/5 تولید ناخالص داخلی

 1/5- 1/8- تولید ناخالص داخلی بدون نفت

 های مجلس منبع: گزارش مرکز پژوهش

 

 

 اسالمی ایرانمنبع: بانک مرکزی جمهوری 
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  )درصد( 1322تا  1321از سال  : رشد تولید ناخالص داخلی11نمودار شماره 

 به ها بایستی بیان کرد که حتی با تداوم تحریم 7333انداز رشد اقتصادی در سال  خصوص چشم در

اقتصادی کشور  های صنعت، نفت و ساختمان رشد در بخش 7311گرفته در سال  دلیل روندهای مثبت شکل 

رسد اثر  نظر می واکسیناسیون به انداز مثبت نسبت به خصوص آنکه با چشم مثبت خواهد بود. به7333در سال 

با این حال د. ازه سال جاری نباشبه اند طور کلی بخش خدمات در سال بعد وکارها و به شوک کرونا بر کسب

های خالی موجود در این صنایع،  ظرفیت رشد صادرات نفت و رشد مقداری تولیدات صنایع بزرگ ناشی از

گذاری در  با توجه به رشدهای منفی سرمایه تواند به میزان قابل توجهی افزایش دهد، رشد اقتصادی را می

ترین اولویت اقتصاد  مطمئناً مهم 7318ی سرمایه در سال منفی موجود های اخیر و حتی برآورد رشد سال

 .پذیری و ثبات اقتصاد است بینی افزایش پیش 7333ایران در سال 

در سال  بینی کرد اقتصاد ایران خود پیش آخرین گزارشالمللی پول در  صندوق بینالزم به ذکر است 

 ی را تجربه نماید.سه درصدرشد اقتصادی مثبت  شده و پس از سه سال از رکود خارج  2327

 

 

 

 تورم .1.1

 حدود  7311ماه نخست سال  77 ، میانگین تورم ماهانه ایران طیهای مرکز آمار ایران بر اساس داده 

 .درصد است 34.2ماهه هم برابر با  77درصد و تورم 3.4

 درصد و  33.4رابر با را ب 7311نرخ تورم ایران برای سال  2323در اکتبر  مللی پولال بین صندوق

المللی پول پیش بینی  د. همچنین صندوق بینان بینی کرده پیش درصد 33.7هم برابر با ی بانک جهان

 درصد باقی خواهد ماند. 33ایران باالی  2327است متوسط تورم سال   کرده

  صد با در 22سطح تورم هدف برای این سال را برابر با  7311بانک مرکزی ایران هم در اردیبهشت 

 

 المللی پول صندوق بین منبع:
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 .تعیین کرده است (درصد 23الی  23)درصدی  ± 2یک بازه 

 
 

 
 

با توجه به گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم میانگین ساالنه کشور طی دوره یک ساله منتهی به بهمن 

نیز نشان  ه در نمودارتا میانه سال روندی نزولی و سپس روندی صعودی به خود گرفت. همانطور ک 7311

 درصد بوده که با یک روند نزولی 33،8معادل  7318داده شده است نرخ میانگین تورم ساالنه در اسفند 

درصد رسیده است. پس از آن با افزایش  نسبی قیمت سبد کاال و  24،8به عدد  7311مداوم در مرداد 

 درصد عنوان گردیده است. 33،2معادل  7311تغییر نموده و با افزایش همراه و در بهمن  خدمات روند آن

 
 

 
 

 نقدینگی .1.1

ماهه به مبلغ  1درصد رشد در  ,.,2بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی کشور با 

ینگی هزار میلیارد تومان به حجم نقد 48,ماهه امسال  1به این ترتیب در هزارمیلیارد تومان رسید.  3.733

هزار میلیارد تومان به حجم  2.4افزوده شده است. این موضوع حاکی از آن است که روزانه به طور متوسط 

 المللی پول منبع: صندوق بین

 مرکز آمار ایرانمنبع: 

 بینی تورم : پیش19نمودار شماره 

 : نرخ تورم ساالنه13نمودار شماره 
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درصد بوده  23.2 ماهه نقدینگی در سال گذشته 1دهد که رشد  ها نشان می نقدینگی افزوده است. بررسی

 .درصد بیشتر از همین مدت در سال گذشته بوده است 4., تا پایان آذر امسال رشد نقدینگی است،

 

 

لی رشد نقدینگی دهد که افزایش پایه پولی به یکی از دالیل اص جزئیات آمار بانک مرکزی نشان می

از طریق استقراض به  های خارجی بانک مرکزی افزایش بدهی که یکی از عوامل بنیادی آن تبدیل شده است

درصد  3.,7و  73.3ب آذرماه به ترتی رشد نقدینگی . سهم ضریب فزاینده و پایه پولی درباشد می شیوه جدید

 بوده است به این ترتیب پایه پولی در جهت افزایش حجم پول در اقتصاد حرکت کرده است.

ول بیشتر است. رشد پ دهد که حجم پول همچنان از شبه دهنده بازار پول نشان می دیگر اجزای تشکیل 

دو برابری پول نسبت تقریبا  رشد درصد بوده است. 22.1 ماهه شبه پول 1 درصد و رشد 33.3 ماهه پول 1

ت نقدینگی در اقتصاد کماکان باالست و پول به راحتی در بین اسدهد که سی به شبه پول در آذر ماه نشان می

 کند. بازارهای مختلف اقتصادی گردش می

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27آذر  28آذر 22آذر  شرح

 945 964 617 پول

 10591 10822 90519 شبه پول

 10765 90969 30131 نقدینگی

 %41 %42 %134 درصد رشد پول نسبت به سال قبل

 %91 %95 %39 درصد رشد پایه پولی نسبت به سال قبل

 %99 %98 %38 درصد رشدنقدینگی نسبت به سال قبل

 تومان( اجزای نقدینگی )ارقام به هزارمیلیارد

 بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرانمنبع: 

 دینگی: وضعیت نق14نمودار شماره 

https://www.moaser.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%BA/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c/
https://www.moaser.com/%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%BA/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c%d9%86%da%af%db%8c/
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 بیکاری .1.3

درصد از جمعیت فعال، بیکار  1.3دهد که  ساله و بیشتر نشان می 74بررسی نرخ بیکاری جمعیت 

با نقطه  درصد 1.8درصد تا  1.3 نرخ بیکاری کل کشور بین9 14اند. همچنین بر اساس فاصله اطمینان  بوده

درصد، مقدار واقعی نرخ  14ه با اطمینان درصد بدست آمده است؛ بدین معنی که این فاصل 1.3مرکزی 

گیرد. بر اساس این نتایج، نرخ بیکاری در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط  بر می بیکاری کل کشور را در

دهد  شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده است. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری کل کشور نشان می

 .درصد کاهش داشته است 7.2(، 7318)پاییز ابه در سال قبلکه این شاخص، نسبت به فصل مش

 

 
 مرکز آمار ایرانمنبع:  

 : نرخ بیکاری15نمودار شماره 
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 نگاهی به بازار سرمایه  .3

، سالی سودآور برای 7311ماه بهمن بورس اوراق بهادار تهران در دوره یک ساله منتهی به انتهای 

انتظارات تورمی، گذاران و فعاالن در بازار سرمایه کشور را رقم زد. در این دوره افزایش نرخ تورم و  سرمایه

های خرد به بخش مولد اقتصاد از طریق بازار  های دولت جهت سوق دادن سرمایه افزایش نرخ ارز و سیاست

های مردادماه بازار در شرایط نزولی و  . اما از نیمههای اصلی رشد بازار سهام بوده است سرمایه از محرک

د و حجم و ارزش معامالت افت محسوسی را باش ریزشی قرار گرفت و همچنان با این وضعیت روبرو می

 اند. داشته

بهمن  انتهایدرصدی را از  741 افزایش طی این سال مالی بازار سرمایه توانست عملکرد قابل توجه 

بهمن  انتهایبه ثبت برساند. شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران که در  7311بهمن ماه  تا پایان 7318 ماه

به رقم  7311ماه سال بهمن واحد قرار داشت توانست در انتهای  318،144م در رق 7318ماه سال 

 د.واحد دست یاب 7،238،341

بهمن  33گذاری را برای دوره منتهی به  در نمودار زیر روند شاخص کل و شاخص صنعت سرمایه

نات گذاری با نوسا آورده شده است. همانطور که در نمودار نیز مشخص است، شاخص صنعت سرمایه 7311

 شاخص کل از خود نشان داده است. بیشتر رفتاری شبیه به

 
 

 
 

میلیارد ریال  33،337،371ن به میزا 7318در مقایسه با بهمن  7311ارزش بازار نیز در پایان بهمن 

 میلیارد ریال رسیده است. 38،4,4,،,, به میلیارد ریال ,23،271،43درصد افزایش یافته و از  781بربرا

 

 

 های رهاورد نوین دادهمنبع: 

 گذاری : شاخص کل و شاخص صنعت سرمایه16نمودار شماره 
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 امالت در بورسوضعیت مع .3.1

 33در جدول زیر آمار حجم و ارزش معامالت بازار بورس اوراق بهادار برای دوره یکساله منتهی به 

 های قبل آورده شده است: و مقایسه آن با سال 7311 بهمن

 

 

 331و  771ردد، حجم و ارزش معامالت به ترتیب با افزایش گ همانطور که در جدول فوق مشاهده می

سال قبل روبرو بوده است. همچنین الزم به ذکر است روند افزایشی در حجم نسبت به مدت مشابه  درصدی

ماه به صورت مستمر ادامه داشته و سپس با مرداداز ابتدای سال مورد گزارش تا میانه  و ارزش معامالت

 روندی نوسانی و نزولی روبرو بوده است.

 

 
 

 روند ارزش بازار .3.1

باشد که  می 11تا میانه مرداد  18باشد، بخش اول دوره اسفند  ازار دارای دو بخش کلی میروند ارزش ب

هزار میلیارد  ,1،73هزار میلیارد تومان به  2،734 درصدی  از 332در این دوره ارزش بازار با رشد سنگین 

رز، کاهش سود بانکی، تومان صعود کرده است علت این افزایش عالوه بر دالیل بنیادی از قبیل افزایش نرخ ا

 های خرد و کالن از سوی اقشار مختلف به بازار سرمایه بود. با عنایت به  افزایش انتظارات تورمی، ورود سرمایه

یکساله منتهی  شرح

 3291191399به 

یکساله منتهی 

 3291191391به 

یکساله منتهی 

 3291191397به 

تغییرات یکساله 

 91نسبت به  99

 %117 391،511 1،211،777 1،119،163 تعداد سهام معامله شده )میلیون سهام(

 %139 1،272،132 1،515،111 11،119،193 مبلغ )میلیارد ریال(

 tse.irمنبع: 

 tse.irع: منب

 : روند ارزش معامالت ماهانه بورس )میلیارد ریال(17نمودار شماره 
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 رشد حباب گونه قیمت سهام به سبب تقویت سمت تقاضا و عدم عرضه سهام از طرف سهامداران عمده و 

س از یک روند صعودی قوی، بازار سرمایه در روند نزولی ها در مدیریت سهام زیرمجموعه خود، پ انفعال آن

قرار گرفت. این اصالح از لحاظ زمانی و قیمتی بسیار طوالنی و عمیق بوده و منجر به کاهش شدید ارزش 

 ایم. بازار گردیده است. در این بین فقط شاهد نوسانات محدود و مقطعی بوده

هزار  4،828درصدی به  38با افت از سقف خود ش بازار شود ارز مشاهده می همانطور که در نمودار زیر

 رسیده است. 7311در پایان بهمن  میلیاردتومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضعیت معامالت فرابورس .3.3

9 افزایش به بیش از 333با بیش از  33/77/7311ارزش معامالت فرابورس برای سال مالی منتهی به 

درصد از ارزش معامالت در بازار ابزارهای نوین  31این بین حدود هزار میلیارد ریال رسید که در  73،132

باشد.  می به سال گذشتهسهم ارزش معامالت این بازار نسبت  افزایشمالی اتفاق افتاده است که نشان از 

م به خرید سهام تلقی گذاران با توجه به شرایط بازار تصمیم به خرید اوراق را بهتر از تصمی بنابراین سرمایه

 اند.  مودهن

 tse.irمنبع: 

 : روند ارزش بازار سرمایه )میلیارد تومان(18نمودار شماره 

9،121 

5،111 

1،117 
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 انداز آینده چشم .3.1

ت در بازارهای باشد، نرخ ارز، تحوال ت سیاسی و اقتصادی میاز آنجا که بازار سرمایه به نوعی تابع تحوال

رخ سود بدون ریسک، میزان نقدینگی، وضعیت پایه یی جهان، شرایط اقتصادی داخلی از جمله تورم، نکاال

ها مهمترین ارکان موثر  ت سیاسی و همچنین تحریمپول و تصمیمات در این حوزه و تحوال پولی، پول و شبه

 .بر این بازار خواهند بود

که عمدتاً ناشی از انتظارات تورمی  7311ماه ابتدایی سال  4روند صعودی حاکم بر بازار سرمایه در 

های اقشار مختلف جامعه با تشویق مسئوالن مرتبط و غیرمرتبط بوده  یار باال و در نتیجه ورود سرمایهبس

اند. با خروج  ها از ارزش ذاتی خود گردیده است، منجر به افزایش فاصله قیمت سهام بسیاری از شرکت

ی موجود در بازار غلبه نماید. کم طرف عرضه با قدرت باالتری توانست بر تقاضا ها از بازار کم تدریجی سرمایه

بینی در نحوه تعامل  در نهایت با روی کار آمدن دولت جدید در ایاالت متحده امریکا و ابهامات همراه با خوش

با ایران منجر به کاهش انتظارات تورمی در داخل گردید که این امر سبب وقوع رکود بیش از پیش در 

تری را در برآورد  از این منظر باید سناریوهای محتاطانه ردید.بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه گ

 . در نظر گرفتبرای سال آتی ها  سودآوری شرکت

ذکر این نکته ضروری است که هر چند نوسانات مثبت و رو به باالی این مؤلفه اثرگذار در مورد نرخ ارز 

ی در این نرخ نخواهیم بود و احتماالً مدت شاهد نوسانات زیاد رسد در کوتاه محدود شده است و به نظر می

 7311هزار تومان باقی خواهد ماند، اما همین نرخ نیز از متوسط نرخ دالر در سال  24تا  27دالر در محدوده 

ها تحت تأثیر قرار گیرد این است که با  شود سودآوری شرکت ای که سبب می باالتر خواهد بود. البته نکته

رسند و همین امر  بازانه از تمامی بازارها حذف شده یا به حداقل می ضای سفتهکاهش نوسانات نرخ ارز، تقا

 بازار

یکساله 

منتهی به 

3291191399 

 درصد از کل

یکساله 

منتهی به 

3291191391 

 درصد از کل
تغییر نسبت 

 به سال قبل

 %65 %16 1،361،395 %15.21 1،116،311 بازار اول)میلیارد ریال(

 %651 %11 615،736 %31.1 1،613،111 بازار دوم )میلیارد ریال(

 %616 %2 533 %2.23 3،977 های کوچک و متوسط شرکت

 %121 %2 1،539 %2.21 3،125 بازار سوم)میلیاردریال(

 %511 %11 129،391 % 17.57 1،613،761 بازار پایه)میلیارد ریال(

 %121 %12 596،297 % 36.11 5،112،977 بازار ابزارهای نوین مالی)میلیارد ریال(

 - %2 %2 %2 11 بازار ابزارهای متشقه

 %122 %122 1،911،691 %122 11،931،297 جمع

 1399و  1391های  روند معامالت بازارهای مختلف فرابورس در سال

 ifb.irمنبع: 
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رغم رشد مناسب قیمت جهانی محصوالت کاالیی سبب کاهش مقداری فروش محصوالت توسط  علی

 گردد. ها می ها و در نتیجه کاهش سودآوری آن شرکت

سال آینده و احتمال افزایش  کسری بودجه شدید دولت دروجود  تصویب کلیات بودجه و با توجه به

شود. این موضوع میتواند منجر به  پایه پولی، خطر افزایش نقدینگی در اقتصاد بیش از پیش احساس می

د که در حال حاضر دولت با فروش شدید اوراق در شو الرافزایش مجدد تورم و کاهش ارزش ریال در برابر د

صورتی که راهکاری برای ایجاد درآمد پایدار برای دولت رسد در  باشد. به نظر می حال کنترل این امر می

 تدبیر نگردد، همچنان ریسک وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران وجود خواهد داشت.

های کلیدی بازار سرمایه از قبیل قیمت به درآمد،  نسبت همانطور که در گزارش سال قبل بیان گردید

نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی همه در  قیمت به فروش، نسبت ارزش بازار به کل نقدینگی،

گذاری نسبت به سطوح  که حاکی از وجود نوعی بیش قیمتگرفته بودند  ای قرار های هشدار دهنده وضعیت

ای رشد را  ها به صورت حباب گونه اتفاق افتاد، قیمت 7311آن مقطع بود و با رشدی که در سال ارزندگی در 

انداز بازار را  تجربه نمودند که همین امر در کنار کاهش انتظارات تورمی که در باال به آن اشاره شد، چشم

 .دهد صعودی نشان نمیها برای سال آتی  رغم سقوط شدید قیمت علی
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 درباره شرکت یاتیکل .1

شماره  یخاص تاسیس شده و ط یبه صورت سهام 33/72/7382گذاری پویا در تاریخ  شرکت سرمایه

ها و مالکیت صنعتی  در اداره ثبت شرکت 73732488428 یو شناسه مل 33/72/7382مورخ  271473

تجربه نموده است.  را یا گسترده ییراتخود تغ یتفعال یانسال یشرکت ط ینتهران به ثبت رسیده است. ا

نموده است. شرکت در  یداادامه پ یدمستقل و در شکل جد یبا ساختار 7313سال  یشرکت از ابتدا یتفعال

نزد سازمان بورس  -گذاری یهشرکت سرما- یبه عنوان نهاد مال 77381 شماره و با مجوز 38/31/7313 یختار

مورخ  العاده فوق یجلسه مجمع عموماست. در ضمن به استناد صورت یدهو اوراق بهادار درج گرد

ی سازمان بورس اوراق بهادار شرکت از سهام 7314/,27/3مورخ  77,82/722و مجوز شماره  7314/,73/3

شرکت  شد. یاساسنامه قبل یگزینو جا یبتصو یدو اساسنامه جد یلتبد "یاوپو"با نماد  عام یبه سهام خاص

مورخ  3818/722,س پذیرفته شده و به استناد نامه شماره در بازار اولیه فرابور 34/72/7318در تاریخ 

تیرماه  3سهام شرکت در تاریخ  های ناشر درج گردیده است. به عنوان ناشر در لیست شرکت 71/32/7311

گذاری پویا جزء واحدهاى تجارى فرعى  در حال حاضر، شرکت سرمایهدر بازار فرابورس عرضه گردید.  7311

بیر )سهامی خاص( است و واحد تجارى نهایى گروه، شرکت گروه توسعه اقتصادی گذاری تد شرکت سرمایه

، طبقه چهارم و محل 4باشد. نشانی مرکز اصلى شرکت خیابان گاندی جنوبی، کوچه یکم، پالک  تدبیر می

 فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.

 تیموضوع فعال .1.1

 باشد: شرح زیر می اساسنامه به 3موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده 

 موضوع فعالیت اصلیالف( 

دارای بهادار اوراق سایر یا هاصندوق گذاریسرمایه واحدهای الشرکه،سهم سهام، در گذاریسرمایه -7

تنهایی  به گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری کههای سرمایهها، موسسات یا صندوقشرکت حق رای

پذیر را در  سرمایه گذاریترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایهیا به همراه اشخاص وابستة خود، کن

 آن نفوذ قابل مالحظه نیابد؛ اختیار نگرفته یا در

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

 دهد. کنترل ناشر را به مالک اوراق بهادار نمی

 های فرعییتموضوع فعال ب(

گذاری نزد سرمایه هایی بانکی و سپردهبها، گواهی سپردهت، فلزات گرانمسکوکا در گذاریسرمایه -7

 ها و مؤسسات مالی اعتباری مجاز؛بانک

دارای بهادار اوراق سایر یا هاصندوق گذاریسرمایه واحدهای الشرکه، سهم سهام، در گذاریسرمایه -2

تنهایی  به گذاری با هدف کسب انتفاع به طوری کههای سرمایهت یا صندوقها، موسساشرکت حق رای



 

 

33 

 

 

پذیر را در سرمایه گذارییا به همراه اشخاص وابستة خود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه

 یابد؛باختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل مالحظه 

 یهاپروژه و تولیدی هایپروژه یزیکی،ف هایدارایی جمله از هادارایی سایر در گذاریسرمایه -3

 ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

 :جمله از بهادار اوراق بازار با مرتبط خدمات ارائه -3

 گذاری؛های سرمایهپذیرش سمت در صندوق -3-7

 بهادار؛ تامین مالی بازارگردانی اوراق -3-2

 بهادار؛ نویسی اوراقمشارکت در تعهد پذیره -3-3

 ین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛تضم -3-3

 اساسنامه و مقررات حدود در ماده، این در مذکور هایفعالیت اجرای راستای در تواندمی شرکت -4

 یا واردات به کند و افتتاح بانکی اعتباری اسناد یا نماید دارایی تحصیل یا مالی تسهیالت اخذ به اقدام

 که است مجاز در صورتی فقط اقدامات دهد. این انجام را مربوطه گمرکی رامو و بپردازد کاال صادرات

 باشند. نشده منع مقررات آنها در انجام و باشند داشته ضرورت شرکت هایفعالیت اجرای راستای در

 سهامداران  بیو ترک هیسرما .1.1

هزار ریالی  سهم یک 4.333.333منقسم به  یالر یلیاردم 4سرمایه شرکت مبلغ  یستاس یاز ابتدا 

 یلیاردم 2،333شرکت به  یهسرما 27/73/7313العاده مورخه  فوقعمومی مجمع  یمبود که بر اساس تصم

 یگذار یهبا نام تمام پرداخت شده از محل مطالبات شرکت سرما یالیر هزار یکسهم  یلیاردم 2شامل  یالر

 .یدثبت گرد یزها ن ثبت شرکت نزد اداره 72/77/7313 یخو در تار یافت یشافزا  (خاص ی)سهام یرتدب

 یلیاردم 3،333شرکت به  یهسرما 21/32/7311العاده مورخه  فوق عمومی مجمع یمبر اساس تصم ینهمچن

 یگذار یهبا نام تمام پرداخت شده از محل مطالبات شرکت سرما یالیر هزار یکسهم  یلیاردم 3شامل  یالر

 .یدثبت گرد یزها ن نزد اداره ثبت شرکت 21/33/7311 یخو در تار یافت یشافزا  (خاص ی)سهام یرتدب

 
 ارقام به میلیون ریال                   تغییرات سرمایه                                                                                                                –1جدول شماره          

 تغییرات سرمایه

 محل افزایش سرمایه درصدافزایش سرمایه مقدار افزایش سرمایه جدید سرمایه قبلی تاریخ

 مطالبات سهامدار عمده 33،333 7،114،333 2،333،333 4،333 27/73/7313

 مطالبات سهامدار عمده 733 2،333،333 3،333،333 2،333،333 21/33/7311
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 باشند: یم زیرهمچنین فهرست سهامداران شرکت به شرح جدول 
 آخرین ترکیب سهامداران شرکت –1جدول شماره                                             

 نام سهامدار ردیف
3291191399 

 درصد تعداد سهام

 11.219 11.333,.3.717  گذاری تدبیر )سهامی خاص( شرکت سرمایه 0

 7.119 23،742,،17 صندوق بازارگردانی تدبیرگران فردا 2

 78.129 18،838,،,14 سایر سهامداران 3

 %122 1،222،222،222 جمع

  

 شرکت از منظر سازمان بورس اوراق بهادار .1

نزد  -گذاری شرکت سرمایه -به عنوان نهاد مالی 77381و با شماره  38/31/7313شرکت در تاریخ 

و درج شرکت  73/7314/,3 گردیده است. بعد از پذیرش شرکت در تاریخ ثبتسازمان بورس و اواراق بهادار 

به دلیل عدم عرضه سهام، شرکت از  ,23/77/731مورخه  37871/722طی نامه شماره  ،"وپویا"با نماد 

درخواست مجدد پذیرش  7311. همچنین با توجه به تکالیف مجمع سال لیست شرکتهای ناشر خارج گردید

برگزار و منجر به پذیرش شرکت در بازار اول  34/72/7318به فرابورس ارائه گردید و جلسه پذیرش در تاریخ 

به عنوان ناشر در  71/32/7311مورخ  3818/722,و به استناد نامه شماره در ادامه فرابورس ایران گردید. 

 در بازار فرابورس 7311تیرماه  3سهام شرکت در تاریخ در نهایت  های ناشر درج گردیده است. لیست شرکت

در ادامه روند قیمت سهم را از زمان عرضه تا انتهای سال مالی منتهی  ردید.عرضه گ ریال 3،733به قیمت 

 نمایید. مشاهده می 7311بهمن  33به 

 
 

 
 

 

 : روند قیمت سهم18نمودار شماره 
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 شرکت یحقوق طیمح .3

 شرکت عبارتند از: تیو مقررات حاکم بر فعال نیقوان نیمهمتر

 ؛قانون تجارت 

 ؛وطهمرب 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 

 قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار؛ 

 اساسنامه شرکت؛ 

 .سایر قوانین مرتبط 

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته .1

معامالت  هیبه عنوان کل یمال یها صورت ,2شماره  یحیتوض ادداشتیخاص وابسته در معامالت با اش

 نی. اباشد یم ،مورد گزارش انجام شده است یسال مال یقانون تجارت که ط هیاصالح 721مشمول ماده 

و عدم  رهیمد هیاتدر خصوص کسب مجوز از  ادشدهی یمقرر در ماده قانون فاتیتشر تیمعامالت با رعا

 یها شرکت ریو سا اصلیشرکت با شرکت  نیا نیماب یو بر اساس روابط ف یریگ یدر را نفعیذ ریمد شرکت

 انجام شده است. ،گروه به آن وابسته و هم

 یاتیمال تیوضع .5

قطعی و تسویه  33/77/7318به  یمنته یاز سال مال های قبل د شرکت برای کلیه سالمالیات عملکر

 یاتشرکت مشمول مال یممستق های یاتقانون مال 733رنظر گرفتن ماده شرکت با د یدرآمدهااست.  یدهگرد

 33,مبلغ تثنایبه اس 33/77/7311و  33/77/7318به  یمنته یها سود سال لذا باشد یبر درآمد عملکرد نم

 ینکارمزد تضم، سهم یاتیدرآمد عمل که این مبلغ نیز ناشی از نیست یاتمشمول احتساب مال یال،ر یلیونم

 دفاتر مالیدرصد محاسبه و در حساب  22.4به نرخ بوده و مالیات آن و شرق  یرانا یزینگشارکت لاوراق م

 است. یدهگرد رمنظو
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 اعضای فعلی هیات مدیره شرکت -11جدول شماره

 
 

سال مالی 

 منتهی به 
 سود ابرازی

درآمد مشمول 

 مالیات ابرازی
 پرداختی قطعی تشخیصی ابرازی

مانده 

 پرداختنی

مالیات 

 پرداختنی 

33/77/7311 27،,12 ,33 743 743 743 743 3 3 

33/77/7318 1,8،,41 ,33 743 743 743 743 3 743 

33/77/7311 1،7,7،,74 ,33 734 - - - 734 3 

 دعاوی حقوقی .6

 .باشد یم انیدر جر یحقوق یشرکت فاقد هرگونه دعوا

 شرکت یراهبرنظام   .7

  رهیمد هیاتاطالعات مربوط به ساختار  .7.1
 

 مدیره آورده شده است: هیات زیر اطالعات مربوط به اعضای در جداول

 

 شرکت ایران و شرق )سهامی خاص( -1

 نیا محمدرضا طائف نماینده شخصیت حقوقی

 غیرموظف -هیات مدیره رئیس سمت

 21/31/7311 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 دکتری حسابداری ایتحصیالت9مدارک حرفه

 های سوابق کاریزمینه

ابرس ارشد موسسه حسابرسی کاربرد رئیس حسابداری شرکت اصفهان تانک، حس

تحقیق، مسئول بخش مالی استقرار سیستم یکپارجه نیروی انسانی پتروشیمی رجال، 

مدیر حسابرسی داخلی شرکت تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو، مدیر حسابرسی داخلی 

گذاری در معاونت  شرکت خدمات مدیریت نظارت تدبیر برتر، کارشناس مسئول سرمایه

زی و توسعه اقتصادی ستاد اجرایی فرمان امام )ره(، مدیر مجامع و مالکیت ری برنامه

 سهام گروه توسعه اقتصادی تدبیر

 )سهامی خاص( گذاری تدبیر شرکت سرمایه -1

 سیدامیرحسن اسالمی نماینده شخصیت حقوقی

 هیات مدیره و مدیرعامل نایب رئیس سمت

 28/32/7318 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 کارشناسی ارشد مدیریت مالی اییالت9مدارک حرفهتحص

 وضعیت مالیاتی ارقام به )میلیون ریال( -11جدول شماره 
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 های سوابق کاریزمینه

غیرموظف هیات موظف و گذاری پردیس، عضو  گذاری شرکت سرمایه مدیر سرمایه

کارشناس ارشد  عضو هیات مدیره سیمان ارومیه،مدیره کارگزاری تدبیرگران فردا، 

 گذاری تدبیر گذاری شرکت سرمایه سرمایه

 نگ ایران و شرق )سهامی عام(لیزی     -3

 میثم بلگوریان نماینده شخصیت حقوقی

 غیرموظف -عضو هیات مدیره سمت

 28/32/7318 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 ت مالییدکتری مدیر ایتحصیالت9مدارک حرفه

 های سوابق کاریزمینه
های  ندوقگذاری تدبیر، مدیر ص گذاری شرکت سرمایه کارشناس ارشد و مدیر سرمایه

 شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، استادیار دانشگاه خوارزمی

 گذاری پردیس )سهامی عام( شرکت سرمایه     -1

 زاده وحید ویسی نماینده شخصیت حقوقی

 غیرموظف -عضو هیات مدیره سمت

 28/32/7318 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 دکتری مالی ایتحصیالت9مدارک حرفه

 ای سوابق کاریهزمینه
 یگذار یهعامل سرما مدیر، (FRM) یمال یسکر مدیر، (CFA) یخبره مال گر لیتحل

 بانک سپه یکارگزار گر لتحلی، سپه یگذار یهسرما کارشناس، مهر

 

از سمت خود استعفا  7311جناب آقای کزازی نماینده شرکت تولید و صادرات ریشمک نیز در تیرماه 

 تاکنون معرفی نگردیده است. اند و نماینده جدید نموده

جلسه بوده که تعداد جلسات  23جلسات هیأت مدیره برگزار شده در سال مالی مورد گزارش  تعداد

 :باشد یم لیبه شرح جدول ذ حضور اعضا

 

 تعداد جلسات نام و نام خانوادگی

 11 آقای سید امیرحسن اسالمی

 1 آقای ابوالفضل کزازی

 1 آقای محمدرضا طائف نیا

 11 آقای میثم بلگوریان

 13 آقای وحید ویسی زاده

 رهیمد هیاتاعضاء  و رعاملیو پاداش مد ایحقوق، مزا .7.1

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

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

 تعداد حضور در جلسات هیأت مدیره -13جدول شماره 
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 پذیرد. توسعه اقتصادی تدبیر )سهامی خاص( انجام می

 ( یخاص حقوقش)ا رهیدیأت مهو پاداش  رهیمد هیات رموظفیغ یور در جلسات اعضاالزحمه حض حق

از جملـه قـانون    ربطیذ نیمفاد قوان تیساالنه صاحبان سهام و با رعا یمع عادات مجاس مصوبر اسب

 .گردد یم نییه شرکت تعنام تجارت و اساس

 ـ ماها 33/77/7311به  یمنته یال مالسدر جلسات  رهیمد هیات رموظفیغ یحق حضور اعضا ه بـه  ن

 است. دهیگرد نییبه صورت ناخالص تع الیرمیلیون  73لسه در ماه مبلغ ج دوحداقل تشکیل  یازا

 یمنته یال مالس یبرا انهیسال یعاد یمطابق با صورتجلسه مجمع عموم رهیمد هیات یپاداش اعضا 

 2.283خالص  و مبلغ  دهیگرد نییبه صورت ناخالص تع الیرمیلیون  2.433 مبلغ 33/77/7318به 

 میلیون ریال پرداخت شده است.

 شرکت ییاجرا رانیاطالعالت مربوط به مد .7.3

 

 تحصیالت سمت خانوادگینام و نام
سابقه اجرایی 

 در شرکت
 سوابق مهم اجرایی

 سال 3.4 کارشناسی ارشد گذاری سرمایهمدیر  علیرضا مستقل

کارشناس و مدیر صندوق کارگزاری 

فردا، مدیر سبدگردانی شرکت  تدبیرگران

 آرمان  تامین سرمایه

 یحسابرس تهیکم .7.1

آن در خصوص  ینظارت یها تیمسئول یفایشرکت و در ا رهیمد هیاترساندن به  یاریبه منظور 

 لیتشک به طور منظم در سال گذشته یحسابرس تهیکم ،یداخل یها و کنترل یشرکت یاهبرر یندهایفرآ

که به تصویب ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق  یاساس منشور حسابرس این کمیته بر .است دهیگرد

جلسه کمیته حسابرسی تشکیل شده  72پردازد. در سال جاری تعداد  هیات مدیره رسیده به فعالیت می

 است. 

 مدیران شرکت -11جدول شماره 
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 یداخل یواحد حسابرس .7.5

شرکت خدمات مدیریت و نظارت تدبیر برتر  ،31/77/7314لسه هیات مدیره مورخه صورتجبه  استنادبا 

 به جهت انجام امور حسابرسی داخلی انتخاب گردیده است.

  یمشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانون  .7.6

 یمنته یمال سال یصاحبان سهام برا انهیسال یعاد یاتخاذ شده در مجمع عموم ماتیبه استناد تصم 

راهبر به عنوان حسابرس مستقل، بازرس  دیمف یموسسه حسابرس 21/32/7311 خیبه تار 33/77/7318به 

الزحمه  حق نییو تع دیانتخاب گرد 33/77/7311 منتهی به یسال مال یشرکت برا البدل یو بازرس عل یاصل

 شرکت قرار گرفت. رهیمد هیات اریدر اخت شانیا

  یپرسنل تیوضع .1

 اتیدر ه بیو پس از تصو ریتدب یگروه توسعه اقتصاد ینامه ابالغ نیاساس آئپرسنل بر  یایحقوق و مزا

 سیدحسن میرمحمد مهدی امیری یثم بلگوریانم خانوادگینام و نام

 عضو کمیته عضو کمیته رئیس کمیته سمت

 خیر خیر بله عضوغیرموظف هیات مدیره

   شرکت لیزینگ ایران و شرق شخص حقیقی

 بله بله خیر عضو مستقل

 بله بله بله عضو مالی

 تحصیالت

 حسابداری ت مالییمدیر ت مالییمدیر رشته

 آخرین 

 یلیمدرک تحص
 کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دکترا

 31/77/7314 31/77/7314 31/77/7314 تاریخ عضویت درکمیته

 اهم سوابق

عضو کمیته حسابرسی شرکت 

سیمان درود )بورسی(، مدیر 

گذاری  گذاری شرکت سرمایه سرمایه

، عضو هیات مدیره کارگزاری تدبیر

بانک کارآفرین و عضو هیات علمی 

 میدانشگاه خوارز

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 

اقتصادی یاس، قائم مقام مدیرعامل 

گروه توسعه اقتصادی یاس، عضو 

دیره موسسه اعتباری ثامن، هیات م

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 ایرانحسابرسی 

حسابدار رسمی و مدیر موسسه 

حسابرسی و خدمات مدیریت 

بین، حسابرس ارشد موسسه ره

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

 

 به باال 12 35 -12 32-35 15 -32 شرح

 - 2 2 - فوق لیسانس و باالتر

 7 7 - 2 لیسانس

 - - - 2 دیپلم

 7 3 2 3 جمع

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

 
 33/77/7318 33/77/7311 نوع قرارداد

 8 1 دائم

 3 3 موقت

 77 73 جمع

 تعداد و نوع قرارداد کارکنان - 17جدول شماره 

 

 و سن التیتحص کیبه تفک یانسان یروین -16جدول شماره 
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 ها گذاری وضعیت سرمایه .1

 یسال مال انیشرکت در پا یها یگذار هیسرما یبند طبقه بیترک .1.1

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

 های غیربورسی و سهام شرکت برکت ییگروه دارو شرکت بورسی شامل سهامعمدتاً بلندمدت شرکت 

ا در ه گذاری بهای تمام شده ترکیب انواع سرمایه. باشد یم یدهنده فاراب و شتاب ایپا یاعتبار یبند رتبه

 پرتفوی شرکت در جدول زیر قابل مشاهده است:

 

 نوع سرمایه گذاری

1399/11932 1391/11932 

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

 129 2،411،721 889 1،331،732 مدت های کوتاه گذاری سرمایه

 289 342،,7،33 729 7،214،723 های بلندمدت گذاری سرمایه

 7339 34،411,،3 7339 73،482،2,2 ها گذاری مایهجمع کل سر

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

های بلندمدت، نسبت به سال گذشته با  گذاری بهای سرمایه درصدی 21افزایش حدود رغم  شرکت علی

دلیل آن عرضه سهام شرکت تأمین سرمایه امین و  وبرو گردیده کهر درصد( ,71توجهی )حدود قابل افزایش 

 .باشد اتخاذ استراتژی فعال جهت بهبود توازن پرتفوی می مدت و همچنین انتقال آن به سرفصل کوتاه

 

72%

28%

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در پایان 

1391911932سال مالی منتهی به 

سرمایه گذاری های 

کوتاه مدت

سرمایه گذاری های 

بلندمدت

   

 

 

 ی شرکت در پایان سالها گذاری بندی سرمایه ترکیب بهای تمام شده طبقه -11جدول شماره 

 

 ها گذاری بندی سرمایه ترکیب طبقه -12نمودار شماره 

11% 

11% 
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 ن ریال(مدت شرکت )ارقام به میلیو مقایسه بهای تمام شده و ارزش روز پرتفوی کوتاه -91نمودار شماره 

 

 مدت مقایسه بهای تمام شده و ارزش روز پرتفوی کوتاه .1.1

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

  :باشد یمزیر جدول 

 

 3291191391 3291191399 های کوتاه مدت سرمایه گذاری

 2،411،721 1،331،732 بهای تمام شده

 113،,,3،, 34،373,،78 ارزش روز

 ,3,،3،1,1 1،218،2,8 اضافه )کاهش ارزش(

 یسال مال انیمدت شرکت در پا کوتاه یمشخص است اضافه ارزش پرتفو ول فوقدهمانطور که در ج

مقدار صرف نظر از  نیکه ا باشد یدرصد م 11حدود و  میلیون ریال 1،218،2,8از  شیمورد گزارش ب

  است. دهیدوره محاسبه گرد یط یافتیدر یمیتقس یسودها

     

 

 2,7.1 یشمدت شرکت با افزا کوتاه یتمام شده پرتفو یبها شود ینمودار فوق مشاهده م همانطور که در

 یزانبه م یکه ارزش روز پرتفو یاست در حال یدهتومان رس یلیاردم 137حدودا به مبلغ  یدرصد

 .است یدهتومان بالغ گرد یلیاردم 7،813از  یشدرصد رشد داشته و به ب713.8

ها و کاهش ریسک غیرسیستماتیک، پرتفوی شرکت در تاریخ  گذاری هسازی سرمای به منظور متنوع

باشد  گذاری مختلف حاضر در بازار سرمایه می صنعت و زمینه سرمایه 71مشتمل بر بیش از  33/77/7311

صنعت با بیشترین وزن در ترکیب  3که ترکیب آن در جدول زیر قابل مشاهده است. بر مبنای ارزش روز 

 )ارقام به میلیون ریال( مقایسه بهای تمام شده و ارزش روز پرتفوی کوتاه مدت -19جدول شماره 

1391911932 1399/11932 
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های کمکی به نهادهای مالی  فعالیت ،گذاری های سرمایه صندوق دارویی،محصوالت : صنایع پرتفوی عبارتند از

واسط.
 

 
 

 صنعت ردیف
1399911932 1391911932 

 درصد ارزش روز درصد بهای تمام شده درصد ارزش روز درصد بهای تمام شده

,92 19 محصوالت دارویی 1  789 339 

973 379 صندوق های سرمایه گذاری 1  89 93  

977 9, فعالیتهای کمکی به نهاد های مالی واسط 3  7,9 ,9 

98 729 استخراج کانی های فلزی 1  ,9 ,9 

91 9, شیمیایی 5  729 779 

91 فلزات اساسی 6  9,  92  ,9 

93 بانکها و موسسات اعتباری 7  9,  94  39 

,9 چندرشته ای صنعتی 1  94  49 49 

91 فرآورده های نفتی 9  93  93  29 

94 خودرو و قطعات 12  93  97  39 

92 39 عرضه برق،گاز،بخار و آب گرم 11  92  29 

93 29 79 سرمایه گذاری ها 11  79 

92 79 فنی و مهندسی 13  97  29 

93 39 کانی غیر فلزی 11  97  39 

 29 39 79 79 واسطه گریهای مالی و پولی 15

97 79 79 اطالعات و ارتباطات 16  39 

93 39 مخابرات 17  92  79 

92 سایر 11  92  98  9,  

 
 7339 7339 7339 7339 جمع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 در سال مورد گزارش با سال قبل به تفکیک صنایع ها گذاری بها و ارزش روز سرمایه مقایسه -12جدول شماره 
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 بهای تمام شده پرتفوی شرکت -91نمودار شماره 

 ارزش بازار پرتفوی شرکت -99نمودار شماره 
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 بندی اعتباری پایا شرکت رتبه .1.3

سوب قانون بازار اوراق بهادار مح 7موضوع بند  یمال ینهادها یقاز مصاد یاپا یاعتبار یبند شرکت رتبه

 یشده و ط یسخاص تاس یبه صورت شرکت سهام 23/31/7311 یخدر تار یبند شرکت رتبه ین. اگردد  یم

 77,73 ارهشم یو ط یرتجاریها و موسسات غ در اداره ثبت شرکت 23/31/7311مورخ  432,18شماره 

 یتست که  فعالا یدهبه ثبت رس ینزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مال 32/38/7311مورخ 

 :شرکت یاصل

خاص  ی)اوراق بهادار( و تعهدات مال یمال یابزارها ی،به اشخاص حقوق یاختصاص و ارائه رتبه اعتبار -7

از جمله به صورت انتشار به  یقبه هر طر یاعتبار دیبن خارج از کشور در قالب گزارش رتبه یادر داخل و 

 ی.اختصاص یاعموم و 

 .فوق 7داده شده به شرح بند  یصتخص یرتبه اعتبار یربازنگ یا یبه روزرسان -2

جزء  یاپو گذاری یهاست که شرکت سرما یالیر 7.333سهم  یلیونم 233شرکت مذکور  یهسرما

ه در ظو نفوذ قابل مالح یتو با توجه به درصد مالک باشد یه آن میدرصد از سرما 31.4بوده و مالک  ینموسس

 ی. الزم به ذکر است طباشد یم یژهارزش و یتفاده جهت حسابدارمورد اس یهآن شرکت رو های یاستس

ظرف  یدهعام( متعهد گرد ی)سهام یاپو گذاری یهشرکت سرما ای به سازمان بورس و اوراق بهادار، تعهدنامه

 ید.شرکاء اقدام ننما یبترک ییربه تغ نسبت ی،اعتبار یبند رتبه یتپنج سال از صدور مجوز فعال

 

مبلغ اسمی سهام  تعداد سهام نوع شخصیت نام شرکت 9 شخص
 )میلیون ریال(

 درصد مالکیت

 31.49 11،333 11،333،333 حقوقی گذاری پویا سرمایه

 339 8،333, 8،333،333, حقوقی مخابرات ایران

 739 23،333 23،333،333 حقوقی گذاری آتیه پارسیس پارس سرمایه

 49،, 73،333 73،333،333 حقوقی سایر

 7339 233،333 233،333،333  جمع کل

 

 ه بندی اعتباری پایاترکیب سهامداران شرکت رتب -91جدول شماره 
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 یالر یلیونارقام به م                                                                   بندی اعتباری پایا              رتبه شرکت صورت وضعیت مالی  -99جدول شماره 

 
 

 یالر یلیونارقام به میا       پا یاعتبار یبند شرکت رتبه یانصورت سود و ز  -93جدول شماره 

 شرح

سال مالی  منتهی به 

3292991399 

سال مالی  منتهی 

 3292991391به 

 مبلغ مبلغ

 3،413 71.141 درآمدهای عملیاتی

 (33،172) (37.314) هزینه عملیاتی

 (16،111) (13.136) زیان عملیاتی

 31،333 13.313 های غیر عملیاتی مدها و هزینهسایر درآ

 3 3 های مالی هزینه

 11،191 51.357 سود خالص

 

 خرید و فروش سهام .1

بهمن  33معامالت شرکت در سال مالی منتهی به حجم  شود یمشاهده م زیرهمانطور که در نمودار 

همانطور که در نمودار . ه استمتناسب با افزایش حجم و ارزش معامالت بازار افزایش و کاهش داشت 7311

های تیر و مرداد که حجم و ارزش معامالت در بازار به شدت  ماهزیر نیز مشخص است در این سال مالی در 

باال رفته بود، حجم و ارزش معامالت شرکت نیز با افزایش چشمگیری مواجه گردید اما در دی و بهمن که 

تناسب معامالت شرکت نیز به حداقل خود طی سال مالی مذکور شاهد رکود در معامالت بازار بودیم به همان 

 .رسید

 

 

 

 

 

 

 شرح

3292991399 3292991391 

 شرح

3292991399 3292991391 

 مبلغ مبلغ مبلغ مبلغ

 77،373 23.843 های جاری جمع بدهی ,784،23 23,.33 های جاری جمع دارایی

 ,31 ,7.72 های غیرجاری جمع بدهی 31،333 243.8,2 های غیر جاری جمع دارایی

 131،139 195.111 ها جمع دارایی
 11،192 11.976 ها جمع بدهی

 112،319 172.526 مالکانهجمع حقوق 
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درصد از مجموع  3.332مورد گزارش به مقدار  یسال مال یدر مجموع معامالت شرکت ط بر این اساس

 .ارزش معامالت بورس و فرابورس بوده است

 یعامالت شرکت را نسبت به مجموع معامالت بورس و فرابورس طدرصد ارزش م توان یم یردر نمودار ز

 گذشته مشاهده نمود: یمال سال

 

 

 مدت سنجش عملکرد پرتفوی کوتاه .3

 ریجدول زدر  33/77/7311سال مالی منتهی به  یط سرمایهبا بازار  سهیشرکت در مقا یعملکرد پرتفو

بوده درصد  233ی در دوره مذکور کمی بیش از پرتفو یمشخص است بازده آورده شده است. همانطور که

 سکی. ردهد یدرصد را نشان م 233و  748 و شاخص شناور آزاد به ترتیب  ی شاخص کلکه بازده یدر حال

در استراتژی کنترل ریسک اتخاذ  انگریکه ب باشد یم کمترکل بازار  سکیشرکت نسبت به ر یکل پرتفو

های دیگر محاسباتی قسمت ریسک پرتفوی نیز  این امر در شاخص. باشد یم در شرکت مانتخاب سبد سها

9 برآورد گردیده است حال آنکه این 7.32 ،7پرتفوی طی یک هفته 7مشخص است مثالً ارزش در معرض خطر

                                                 
1

 Varتواند متحمل گردد. درصد در طول یک دوره مشخص می 14تمال : عبارت است از حداکثر زیانی که پرتفوی شرکت با اح 

 ارزش معامالت شرکت به تفکیک ماه )ارقام به میلیارد ریال( -93نمودار شماره 

 درصد ارزش معامالت شرکت به مجموع معامالت بورس و فرابورس به تفکیک ماه -94نمودار شماره 
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ه در ک زین یعملکرد پرتفو یابیارز یها شاخص تینها دردرصد ارزیابی گردیده است.  7.83معیار برای بازار 

نکته  نی. الزم به ذکر اباشد یبا بازار م سهیشرکت در مقا مناسبعملکرد  انگریآورد شده است ب ریجدول ز

 درصد در نظر گرفته شده است. 71محاسبات برابر با  نیدر ا سکیاست که نرخ بازده بدون ر

 

 عملکرد مورد گزارش ها شاخص

 %123.32 بازدهی پورتفوی بازدهی

 ریسک

 %6.19 رتفویریسک کل پ

 %7.25 ریسک کل بازار

 2.131 بتای پرتفوی

 %(1.21) %(95ارزش در معرض خطر پرتفوی )

 %(1.12) %(95ارزش در معرض خطر بازار )

عملکرد 

 پرتفوی

 2.111 شاخص شارپ پرتفوی

 2.115 شاخص شارپ بازار

 2.211 شاخص ترینر پرتفوی

 2.215 شاخص ترینر بازار

 2.226 ن پرتفویشاخص جنس

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

که تقبل شده است، مناسب  یسکیمنتخب، با توجه به ر یدر پرتفو ها یگذار هیبدست آمده از سرما یبازده

که با توجه به دو  دهد یباشد، نشان م منتخب باالتر یدر پرتفو ارهایمع نیا زانی. هر اندازه مریخ ای باشد یم

 .را داشته است یتر عملکرد مناسب ،یپرتفو نیو بازده، ا سکیر یاصل اریمع

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
 باشد. های محاسباتی برای این قسمت هفتگی می داده 1

 سنجش عملکرد پرتفوی -94جدول شماره 
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 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری  .1

  اقالم صورت سود و زیان

 

 

 درصد تغییرات 1391911932 1399911932 شرح

  9734 327،333 8,2،123 درآمد سود سهام

  9111 383،,41 471،,32،, ها  گذاری سود فروش سرمایه

  97،777 7،783 73،288 سایر درآمدهای عملیاتی 

  9,27 3,,،118 1،233،421 جمع درآمدهای عملیاتی 

  932 (22،8,1)  (33،711)  های حقوق و دستمزد و مزایا  هزینه

  914 (,,7،1)  (3،333)  هزینه استهالک

  9,3 (4،713)  (8،212)  ها  نهسایر هزی

  933 (33،334)  (37،173)  های عملیاتی  جمع هزینه

  9,31 41,،1,8 74,،1،7,7 سود عملیاتی 

  93,8 3،313 22،838 سهم گروه از سود شرکت وابسته 

 (739) (743)  (734)  هزینه مالیات بر درآمد

  9,31 112،182 1،783،328 سود )زیان( خالص 

  9371 ,38 2،331 هر سهم )ریال(سود 

 

 

 
 

 درصد تغییرات 1391911932 1399911932 شرح

  9734 327،333 8,2،123 درآمد سود سهام

  9111 383،,41 471،,32،, ها  گذاری سود فروش سرمایه

  97،777 7،783 73،288 سایر درآمدهای عملیاتی 

  9,27 3,,،118 1،233،421 جمع درآمدهای عملیاتی 

  932 (22،8,1)  (33،711)  های حقوق و دستمزد و مزایا  هزینه

  914 (,,7،1)  (3،333)  هزینه استهالک

  9,3 (4،713)  (8،212)  ها  سایر هزینه

  933 (33،334)  (37،173)  های عملیاتی  جمع هزینه

  9,31 41,،1,8 74,،1،7,7 سود عملیاتی 

 (739) (743)  (734)  هزینه مالیات بر درآمد

  9,31 1,8،431 1،7,7،383 سود )زیان( خالص 

  9323 383 2،333 سود هر سهم )ریال(

 شرکت اصلی -صورت سود و زیان )میلیون ریال( -96جدول شماره 

 مجموعه -ال(صورت سود و زیان )میلیون ری -95جدول شماره 
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 شرکت:  صورت وضعیت مالیاقالم 

 

 

  درصد تغییرات 1391911932 1399911932 شرح

       ها  دارایی

       های غیرجاری دارایی

 (19) ,,37،2 28،382 های  ثابت مشهود  دارایی

  983 728 237 های نامشهود  دارایی

  921 7،374،133 ,7،331،33 های بلند مدت گذاری سرمایه 

 (329) 7،818 7،381 دریافتنی های بلند مدت 

  921 7،331،232 7،331،238 های غیرجاری جمع دارایی

       های جاری دارایی

  9733 473،,21 83,،31, ها های تجاری و سایر دریافتنی دریافتنی

  9248 2،411،721 1،331،732 های کوتاه مدت گذاری سرمایه

  931 78،4,4 ,24،82 موجودی نقد 

  9234 2،813،234 42,،1،183 های جاری جمع دارایی

  9781 3،133،331 77،371،133 ها جمع دارایی

       ها حقوق مالکانه و بدهی

       حقوق مالکانه

  9733 2،333،333 3،333،333 سرمایه

  9343 18،112 ,,331،3 اندوخته قانونی

  9,33 111،,13 833،237،, سود انباشته

  9213 3،374،1,1 77،283،211 جمع حقوق مالکانه

       ها بدهی

       های غیرجاری بدهی

  9733 71,،131 3 های بلندمدت پرداختنی

  923 4،317 133،, ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 (119) 173،338 133،, های غیرجاری هیجمع بد

       های جاری بدهی

  9723 73،131 33،222 ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی

 (739) 743 734 مالیات پرداختنی

  93 3 3 سود سهام پرداختنی

  93 433 433 ها دریافت پیش

  9773 73،333 33،133 های جاری جمع بدهی

 (1,9) 121،338 33,،31 ها جمع بدهی

  9781 3،133،331 77،371،133 ها جمع حقوق مالکانه و بدهی

 

 

 

 28-22ای مجموعه  صورت وضعیت مالی مقایسه -97جدول شماره 

 )میلیون ریال(
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  درصد تغییرات 1391911932 1399911932 شرح

       ها  دارایی

       های غیرجاری دارایی

 (19) ,,37،2 28،382 های  ثابت مشهود  دارایی

  983 728 237 های نامشهود  دارایی

  921 342،,7،33 7،214،723 های بلند مدت یگذار سرمایه 

 (329) 7،818 7،381 دریافتنی های بلند مدت 

  ,92 7،331،123 7،333،122 های غیرجاری جمع دارایی

       های جاری دارایی

  9733 473،,21 83,،31, ها های تجاری و سایر دریافتنی دریافتنی

  9248 2،411،721 1،331،732 های کوتاه مدت گذاری سرمایه

  931 78،4,4 ,24،82 موجودی نقد 

  9234 2،813،234 42,،1،183 های جاری جمع دارایی

  9781 3،133،121 77،284،413 ها جمع دارایی

       ها حقوق مالکانه و بدهی

       حقوق مالکانه

  9733 2،333،333 3،333،333 سرمایه

  9343 18،112 ,,331،3 اندوخته قانونی

  9,33 121،311 873،134،, سود انباشته

  9213 317،,3،33 77،231،117 جمع حقوق مالکانه

       ها بدهی

       های غیرجاری بدهی

  9733 71,،131 3 های بلندمدت پرداختنی

  923 4،317 133،, ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 (119) 173،338 133،, های غیرجاری جمع بدهی

       های جاری بدهی

  9723 73،131 33،222 ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی

 (739) 743 734 مالیات پرداختنی

  93 3 3 سود سهام پرداختنی

  93 433 433 ها دریافت پیش

  9773 73،333 33،133 های جاری جمع بدهی

 (1,9) 121،338 33,،31 ها جمع بدهی

  9781 3،133،121 77،284،413 ها یجمع حقوق مالکانه و بده

 )میلیون ریال( 28-22ای شرکت اصلی  مقایسه صورت وضعیت مالی -98جدول شماره 
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  سرمایه  
اندوخته 

 قانونی
 جمع کل سود انباشته 

 2،382،181 42،877 ,33،71 2،333،333 2191191397مانده در 

         1391بهمن  32تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 

 112،182 112،182 - - 1391بهمن  32سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی  به 

 (33،333)  (33،333)  - - سود سهام مصوب 

 - (,38،87)  ,38،87 - تخصیص به اندوخته قانونی

 3،374،1,1 111،,13 18،112 2،333،333 3291191391مانده در 

         1399بهمن  32تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 

 1،783،328 1،783،328 - - 99بهمن  32ی منتهی به سود خالص گزارش شده در سال مال

 (123،333)  (123،333)  - - سود سهام مصوب 

 2،333،333 - - 2،333،333 افزایش سرمایه

 - (348،313)  348،313 - تخصیص به اندوخته قانونی

 77،283،211 833،237،, ,,331،3 3،333،333 3291191399مانده در 

 
 

  سرمایه  
 اندوخته

 قانونی
 جمع کل سود انباشته 

 2،311،182 ,31،83 ,33،71 2،333،333 2191191397مانده در 

         1391بهمن  32تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 

 1,8،431 1,8،431 - - 1391بهمن  32سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی  به 

 (33،333)  (33،333)  - - سود سهام مصوب 

 - (,38،87)  ,38،87 - تخصیص به اندوخته قانونی

 317،,3،33 121،311 18،112 2،333،333 3291191391مانده در 

         1399بهمن  32تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 

 1،7,7،383 1،7,7،383 - - 99بهمن  32سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی به 

 (123،333)  (123،333)  - - م مصوب سود سها

 2،333،333 - - 2،333،333 افزایش سرمایه

 - (348،313)  348،313 - تخصیص به اندوخته قانونی

 77،231،117 873،134،, ,,331،3 3،333،333 3291191399مانده در 

 )میلیون ریال( 28-22مجموعه صورت تغییرات در حقوق مالکانه  -92جدول شماره 

 )میلیون ریال( 28-22صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت اصلی  -31جدول شماره 
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 28 -22ای شرکت  های مالی مقایسه نسبت -39جدول شماره 

  وجوه نقد شرکت انیصورت جر

 

 

 شرح
1399911932 1391911932 

درصد 

 تغییرات

 های عملیاتی  های نقدی حاصل از فعالیت نجریا
      

 (3179) 417،,4 (7,3،821)  نقد حاصل از عملیات 

  93 (743)  (743)  های نقدی بابت مالیات بر درآمد پرداخت

(161،977) های عملیاتی  جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت  56،111 (3129) 

 گذاری رمایههای نقدی حاصل از فعالیت های س جریان
      

 (339) (884)  (318)  های ثابت مشهود های نقدی برای خرید دارایی پرداخت

   3 (2,3)  های ثابت نامشهود های نقدی برای خرید دارایی پرداخت

(761) گذاری های سرمایه جریان خالص )خروج( نقد حاصل از فعالیت  (115)  (739) 

(165،739) های تامین مالی تجریان خالص ورود  نقد قبل از فعالی  55،536 (3189) 

 های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی جریان
      

   3 713،333 دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

(15،222) 2 الحسنه دریافتی  بازپرداخت بخشی از قرض  (7339) 

(12،222) 2 های نقدی بابت سود سهام پرداخت  (7339) 

 (3749) (44،333)  713،333 های تامین مالی خالص )خروج( نقد حاصل از فعالیت جریان

  97،244 ,43 1،2,7 خالص افزایش در موجودی نقد 

  93 11،219 11،565 مانده موجودی نقد در ابتدای سال 

  931 11،565 15،116 مانده موجودی نقد در پایان سال 

 باشد. وعه یکسان میصورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی و مجم

 یمال یها نسبت

   

 درصد تغییرات 1391911932 1399911932 واحد شرح

         های نقدینگی  نسبت

  9,7 233.41 322.1183 واحد نسبت جاری 

         های اهرمی )سرمایه گذاری( نسبت

  933 1,9 7339 درصد نسبت مالکانه 

 (119) 33.849 3.339 درصد نسبت بدهی به ارزش ویژه 

         های سودآوری نسبت

  97,3 38.739 733.389 درصد نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 

  9233 89,.21 13.779 درصد ها  نسبت بازده دارایی

  9323 383 2،333 ریال سود هر سهم

 (7339) 3,3 3 ریال سود نقدی هر سهم

 (23,9) 28 (37) ریال جریان نقدی هر سهم

 )میلیون ریال( 28-22صورت جریان وجوه نقد مجموعه و شرکت اصلی  -31جدول شماره 
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  سکیر لیو تحل هیتجز شگزار .5

 بازار ریسک  .5.1

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

 ایکالن کشور  یها استیس راتییتغ ،ینرخ ارز، نرخ بهره، نرخ کاالها و محصوالت جهان رییکالن اعم از تغ

باعث بروز  ریپذ هیسرما یها شرکت یرموارد مرتبط و اثرگذار بر سودآو ریو سا یاتیلو مقررات ما نیقوان رییتغ

 یریپذ بی. آسشود یشرکت م یها ییدارا  نوسان در ارزش جادیآن ا یو در پ یگذار هیسرما ینوسان در بازارها

 ریتاث ت،یحساس لیو تحل هی. تجزشود یم یریگ اندازه ت،یحساس لیو تحل هیبازار با استفاده از تجز سکیاز ر

و  هیتجز یبرا تر یطوالن ی. دوره زمانکند یم یابیسال را ارز یارز در ط یها خمحتمل در نر یمنطق رییتغ کی

از  یریپذ بیآس یابیو به شرکت در ارز کند یم لیرا تکم سکیارزش در معرض ر ت،یحساس لیتحل

نحوه  ایبازار  یها سکیشرکت از ر یریپذ بیدر آس یرییگونه تغ چیه .کند یبازار، کمک م یها سکیر

 رخ نداده است. ها، سکیآن ر یریگ ازهو اند تیریمد

 یارز تیحساس لیو تحل هیتجز .5.1

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

 است.  نداشته تیموضوع

 ها ییکاهش ارزش دارا سکیر .5.3

شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس  رفتهیپذ یها رکت سهام شرکتش یها یگذار هیعمده سرما

صنعت،  ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس تیاز جمله وضع یها تابع عوامل متعدد . ارزش سهام شرکتباشد  یم

از  یریرپذیبا تاث تواند یسهام در بازار م متیاست. ق ریپذ هیسرما یها خاص شرکت تیو وضع تیموضوع فعال

 تیری. مدشوند یمتاثر م راتییتغ نیاز ا گذاران هیشرکت و سرما جهیدر نت و ابدیکاهش  ای شیامل فوق افزاعو

در  یگذار هیسرما تهیکم یاعضا یبهره برده و از رهنمودها یمزبور از ابزار متنوع ساز سکیکاهش ر یبرا

 استفاده نموده است. یریگ میتصم

 ها متیق ریسا سکیر .5.1

در اوراق بهادار  یگذار هیاز سرما یاوراق بهادار مالکانه )سهام( ناش متیق یها سکیشرکت در معرض ر

 یها در اوراق بهادار مالکانه در شرکت عالوه بر اهداف مبادله برا یگذار هیاز سرما یمالکانه قرار دارد. برخ

 . ردیپذ یصورت م زین کیاهداف استراتژ

 نرخ ارز  شیافزا ایکاهش  .5.5

موجب  یو واردات یصادرات هیمواد اول متیبر ق یرگذاریتاث قیاز طر تواند یارز منرخ  شیافزا ایکاهش 

بر شرکت ندارد  میمستق ریتاث سکیر نیگردد. لذا ا یدیتول یها شرکت یکاهش سودآورد ای شیافزا
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نیز  اردد یکمتر یارز تیکه حساس یدر سهام یگذار هیسرما سکیر نیا تیریمد یشرکت برا نیهمچن

 خواهد نمود.

 ینرخ بهره بانک شیافزا ایکاهش  .5.6

 ایموجب کاهش  یبانک التیتسه افتیدر نهیبر هز یرگذاریتاث قیاز طر ینرخ بهره بانک شیافزا ایکاهش 

 ی. براابدیکاهش  ای شیافزا یورآسود بیترت نیو بد دهیگرد رندهیوام گ یها شرکت یمال یها نهیهز شیافزا

 ییبه جمع دارا التینموده است که نسبت تسه یدر سهام یذارگ هیشرکت اقدام به سرما سکیر نیکنترل ا

 دارند. یبهتر

 ینگیکمبود نقد .5.7

انجام شده جهت  یها یزیر هها و برنام طرح زیو ن یجار یها برنامه یدر اجرا تواند یم ینگیکمبود نقد

کاهش  نهیسهام زم ینموده و با کاهش ارزش پورتفو جادیاخالل ا هیحضور فعال و مستمر در بازار سرما

از خروج  یریبار جهت جلوگ کیهر چند سال  سکیر نیکنترل ا یشرکت فراهم گردد. برا یسودآور

 درصدی وجود دارد. 43افزایش سرمایه و برای سال آینده نیز برنامه  شود یلحاظ م هیسرما شیافزا ینگینقد

 کاالها ینرخ جهان شیافزا ایکاهش  .5.1

کاالها و  یجهان یها متیکشور وابسته به ق هیفعال در بازار سرما یها از شرکت یاریبس نکهیبا توجه به ا

 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 نیکاهش ا

 یمواز یدر بازارها متیانات قنوس .5.9

 یبرا هیبازار سرما تیبر جذاب تواند یهمچون طال، سکه و مسکن م یمواز یبازارها ینوسانات بازده

بازار بورس،  تیخصوص با جذاب نیاز بازار گردد. در ا ینگیگذاشته و باعث خروج نقد ریتاث یگذار هیسرما

 شیافزا یباز ها به علت سفته از سهام  یشده است بعض که باعث افتهی شیورود افزا یتعداد تقاضاها برا

 است. داشته حیتوج رقابلیغ

 یگذار هیسرما بیترک سکیر .5.12

در  یگذار هیبه سرما یرو یبازده نیکسب بهتر یبرا 33/77/7311به  یمنته یشرکت در سال مال

با  یگذار هیسرما خصوص نسبت به نیرا داشته است در ا یبازده نیشترینموده است که ب یاوراق بهادار

 نیاست به ا دهننمو یبانک یها با درآمد ثابت و سپرده یگذار هیسرما یها در اوراق مشارکت، صندوق تیاهم

موضوع  نیا سکیداشته است هر چند که ر یشتریدر سهام منفعت ب یگذار هیدر دوره مذبور سرما لیدل

 سکیر نیپوشش ا یبرا کنید شد لسهام شرکت متحمل خطر خواه متیباالتر است و در صورت کاهش ق

 لیو تحل هیتجز نیا کهنموده است  یواقع یدر سهام با خطر کمتر و بازده یگذار هیبه سرما یشرکت رو
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 هیسرما تهیکم ،یگذار هیمستخرج واحد سرما یگزارشات کارشناس ،یکارشناس میتوسط ت یگذار هیسرما

 انجام شده است. رعاملیو مد رهیمد اتیه ،یگذار

 ینقدشوندگ سکیر .5.11

عامل در به وجود آمدن  نی. چندباشد یورقه بهادار م کیمربوط به روند معامالت  ینقدشوندگ سکیر

به وجود  لیا حجم کم شناور از دالیو  یکم، بسته بودن نماد معامالت ینقش دارند. حجم معامالت سکیر نیا

نموده است  یسهام رد یگذار هیااقدام به سرم سکیر نیا تیریمد یباشد. شرکت برا یم سکیر نیآمدن ا

 .دنباش یم یوانه مناسبتپش یدارد و دارا یدر نقدشوندگ یکه سابقه خوب

 ینگینقد سکیر تیریمد .5.11

کوتاه مدت،  تیریمد یمناسب برا ینگینقد سکیچارچوب ر کی ،ینگینقد سکیر تیریمد یشرکت برا

را  ینگینقد سکیکرده است. شرکت ر نییتع ینگینقد تیریوجوه و الزامات مد نیمدت و بلندمدت تام انیم

 دیسررس عمقاط قیتطب قیو از طر ،یشده و واقع ینیب شیپ ینقد یها انینظارت مستمر بر جر قیاز طر

 .کند یم تیریمد ،یمال یها یو بده ها ییدارا

 عندالمطالبه 1399911932سال مالی منتهی به 
 3کمتر از 

 ماه 

 11تا  3بین 

 ماه 

 5تا  1بین 

 سال 

 5تر از بیش

 سال 
 جمع 

 22،331 3 3 3 22،331 3 های تجاری پرداختنی

 1،174 3 3 3،372 3،318 424 ها  سایر پرداختنی

 734 3 3 3 3 734 مالیات پرداختنی

 433 3 3 433 3 3 ها پیش دریافت

 372،833 3 372،833 3 3 3 های احتمالی بدهی

  ,,3 2,،384 3،844 372،833 3 333،133 

 

 اعتباری سکیر تیریمد .5.13

ن باشد که منجر به اتعهدات خود ناتو یفایاشاره دارد که طرف قراداد در ا یسکیبه ر یاعتبار سکیر

کار مورد استفاده در  و  ساز ،وصول مطالبات سود سهام یبرا یشرکت شود. ضمانت اجرائ یبرا یمال انیز

 بیشده و تصو میدم پرداخت سود سهام تقسکه در صورت ع یبی. به ترتباشد یسازمان بورس و اوراق بهادار م

را در  یمقتض هاتیها سازمان بورس و اوراق بهادار فراخور موضوع تنب شرکت انهیسال یشده در مجمع عموم

 نیکاهش دهد. همچن انیتعهدات توسط مشتر یفایدر ا یاز ناتوان یناش یاعتبار سکیتا ر دیریگ ینظر م

مرتبط با  یاعتبار یها سکیاعتبار به منظور پوشش ر شیافزا یروش ها ریسا ای قهیگونه وث چیشرکت ه

 . کند ینم یخود نگهدار یمال یها ییدارا

 است: زیرسررسید شده و نشده به شرح جدول  شامل 33/77/7311در تاریخ لیست مطالبات شرکت 
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 کاهش ارزش میزان مطالبات سررسید شده  میزان کل مطالبات  نام مشتری 

 3 3 718،433 امین تامین سرمایه 

 3 18,،778 87,،778 تولید و صادرات ریشمک

 3 8،338 83،373 گروه دارویی برکت

 3 3 3,1،, مخابرات ایران

 3 3 283 مبین وان کیش

 3 3 7 گذاری پردیس سرمایه

 3 3 37, لیزینگ ایران و شرق

 3 3 7 ایران و شرق

 3 3 24،132 توسعه معادن و فلزات

 3 3 23،431 صدرتامین سرمایه گذاری

 3 3 23,،71 نفت و گاز پارسیان

 3 3 13,،74 پتروشیمی پردیس

 3 3 ,72،17 صنایع پتروشیمی خلیج فارس

 3 3 77،333 سرمایه گذاری توسعه ملی

 3 3 82,،73 پارس دارو

 3 3 8،441 فوالد مبارکه

 3 3 8،344 پاالیش نفت اصفهان

 3 3 ,1,44 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

 3 3 4،8,1 تراکتور سازی ایران

 3 3 3،733 گروه بهمن

 3 3 ,2،11 صنایع و معادن احیاء سپاهان

 3 3 2،723 فوالد خوزستان

 3 3 7،128 مدیریت پروژه های نیروگاهی )مپنا(

 3 3 713 آسان پرداخت پرشین

 3 3 11 کشتیرانی جمهوری اسالمی 

     7،1,1 سایر

 3 ,721،38 438،113 جمع 
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 شرکت  یو اجتماع یگزارش عملکردرفاه .6

 شروع شده در  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 یها سال

 کارکنان. یبرا یحیو تفر یاختصاص امکانات ورزش 

 خاص. یها مناسبت یارزاق برا عیتوزو  نیامت 

 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 

 یقهرمان بینابرگزار شده توسط مجموعه و کسب عنوان  یحضور فعال کارکنان در مسابقات ورزش 

 در مسابقات مجموعه.

 آن به صورت مداوم  یاست و اجرا دهیرس رهیمد اتیه بیو به تصو نیشرکت تدو یمنشور اخالق

 گردد. یبروزرسان ازیتا در صورت ن ردیگ یقرار م یمورد بررس

 یو اجرا یسازمان یواحدها کیبهبود سطح دانش به تفک یآموزش پرسنل در راستا یازسنجین 

 میتصم ،یریگ میتصم یها و کارکنان انجام شده که شامل دوره رانیجهت مد یآموزش یها دوره

که به طور  باشدیساعت م 732 زانیبه م یسیو زبان انگل ، مالیات، بیمهو حل مسئله، مذاکره یساز

 .ساعت کالس برگزار گردیده است 34متوسط برای هر یک از همکاران 

 یاومتاقتصاد مق یگزارش اقدامات در راستا .7

 ها که  شرکت ازیمورد ن ینگینقد نیو کمک به تام یدیو تول یداخل یها در شرکت یگذار هیسرما

 است. دهیگرد سریها م آن هیسرما شیغالبا با حضور در افزا

 کمتر از مبلغ مصوب  یالتیو تشک یادار یها نهیهز ریو سا یپرسنل نهیدر هز یدر سال جار

 .دیگرد نهیهز نگیهلد

 انجام شده در سال مورد گزارش یاه تیاهم فعال .1

جلسات به صورت منظم و مستمر شامل  نیاست. ا دهیبرگزار گرد رهیمد هیاتجلسه  23سال  یط .7

محترم  یدهنده مشارکت فعال اعضا و نشان بوده است رهیمد هیاتو فوق العاده  یجلسات عاد

 .باشد یدر امور شرکت م رهیمد هیات

میلیون ریال از  81,.,32و وصول بیش از  مداوم وصول مطالبات یریگیمطالبات و پ نهیبه تیریمد .2

 مطالبات شرکت.

سال  سه یآن ط یا سهیکه جدول مقا الیر ونیلیم 71.883.213لغ و فروش سهام به مب دیخر .3

 :باشد یم ریگذشته به شرح ز
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 1397 1391 1399 شرح

 2.3,2.333 3.248.433 1،381،333 خرید

 2.341.187 2،833،373 8،314،147 فروش

جمع کل 

 معامالت
17،113،191 6،261،511 3،391،123 

 یها شرکت در صندوق یگذار هیسرما یاز پرتفو یو انتقال بخش ینقد اناتیجر نهیبه تیریمد .3

 میلیون ریالی گردیده است. 238.334که منجر به کسب سود خالص  ابتثبا سود  یگذار هیسرما

 .یضرورریغ یها نهیکت در جهت کاهش و حذف هزشر       یها نهیکنترل موثر بر هز .4

حاصل  محل سود از یالیر ونیلیم 73.311,سود  وکسب ریپذ هیسرما یها مجامع شرکت شرکت در .,

 .ریپذ هیسرما یها در شرکت یگذار هیسرما از

 .هیو تمرکز دائم بر معامالت بازار سرما کالیو تکن یادیمداوم گزارشات بن هیته .1

 .رهیمد اتیآن در جلسات ه یبازخوردها هیو ارا یدر سال جار یحسابرس تهیجلسه کم 72 یبرگزار .8

 گروه. یارسال نامه نییو تقلب براساس آ سکیر تهیجلسه کم 2 یبرگزار .1

 جلسه کمیته سرمایه گذاری 74برگزاری  .73

 جلسه کمیته ریسک 77برگزاری  .77

 .رهیمد اتیآن در ه بیپرسنل و طرح و تصو فیشرح وظا نیتدو .72

 شرکت. یها ییسبد دارا تیریمد دیافزار جد نرم یریو بکارگ یانداز راهنصب،  د،یخر .73

 .دیجد یها ماژول دیشرکت با خر یافزار حسابدار ارتقاء نرم .73

روزکردن اطالعات  آوری اطالعات گروه توسعه اقتصادی تدبیر و به  رسانی دائم نرم افزار جمع بروز .74

 شرکت.

 انسانی گروه توسعه اقتصادی تدبیر.ثبت و بروز کردن اطالعات در سامانه منابع  .,7

 شرکت. رشیجلسه پذ یو برگزار رانیفرابورس ا یشرکت و ارسال آن برا دنامهیام یبروزرسان .71

 ای شرکت با عملکرد بازار و بودجه شرکت. بررسی هفتگی عملکرد مقایسه .78

 .یداخل یحسابرس ازی9 امت13.14 نیو همچن تیرعا یحسابرس اتیاز عمل 114 ازیاخذ امت .71

اخذ شده  یاتیقبل مفاصاحساب مال یها سال هی)کل 7311عملکرد سال  اتیخذ مفاصاحساب مالا .23

 است( 

 .گواهی سپرده سکهگذاری در  گذاری از جمله سرمایه های جدید سرمایه سی و مطالعه فرصتبرر .27

 های مورد نظر. گذاری خارجی و انجام مذاکرات مربوطه با واسطه های سرمایه بررسی فرصت .22

 باشد: امات انجام شده در خصوص اجرای سازو کارهای حاکمیت شرکتی به شرح زیر میاهم اقد .23

 های تخصصی طبق دستورالعمل تشکیل کلیه کمیته

 و فروش سهام طی سه سال گذشته )میلیون ریال( مقایسه خرید -35جدول شماره 
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 تشکیل دبیرخانه مستقل هیات مدیره

 تهیه و تصویب منشور هیات مدیره و منشور دبیرخانه مستقل هیات مدیره

 مواردی که تا کنون الزم االجرا نگردیده است.انجام کلیه مفاد دستورالعمل مزبور به استثنای 

 پیشنهاد هیات مدیره برای تقسیم سود .9

گزارش  نیاطالعات مندرج در ا هیکل رساند یدر خاتمه با تشکر از سهامداران محترم به استحضار م

 نیا میتقدبا  رهیمد أتیو ه باشد یترازنامه م خیموجود در تار یها تیو منطبق به واقع یبه دفاتر قانون یمتک

را  انیو صورت سود و ز صورت وضعیت مالی بیتصو یتقاضا ،تجارت قانون ,77ماده  یاجرادر گزارش، 

 .دینما یم

نموده و  ذیقانون تجارت را تنف 721معامالت مشمول ماده  دینما یاز مجمع تقاضا م رهیمد اتیه نیهمچن

 یدرصد 73 میبا تقس انهیسال یعاد یدستورجلسه مجمع عموم ،موارد ریدر خصوص سا میضمن اتخاذ تصم

 .ندیسود خالص شرکت موافقت نما

 های آینده شرکت برنامه .12

و نظارت مستمر  لیو تحل هیمستلزم داشتن برنامه منظم و حرکت بر اساس تجز هیدر بازار سرما تیفعال 

بازار  طیوجود در محم داتیها و تهد فرصت ی. لذا شرکت با بررسباشد یروزانه م یها یبازار و انجام کارشناس

 ریشرکت به قرار ز یآت یاه پرداخته است. اهم برنامه ندهیخود در سال آ یها برنامه نینسبت به تدو ه،یسرما

 محقق گردد: یآت یها در سال مال برنامه نیاز ا یا بخش عمده رود یم دیو ام باشد یم

 ؛ساله 4برنامه  یاهداف سهامدار عمده در راستا شبردیپ 

 ؛شرکت یپرتفو مستمر یساز نهیو به هیدر بازار سرما حضور فعال 

 ؛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 ییدارا تیریمد یالزم برا یساختارهاو ارتقاء  جادیا 

 ؛یگذارهیسرما یهادوقصن تیریو مد یمشارکت در راه انداز 

 گذاری و ...؛ ، ریسک، سرمایهیحسابرس های مختلف اعم از تهیمنظم جلسات کم یبرگزار 

 ؛یداخل یها و کنترل یداخل یحسابرس ستمیس یجهت ارتقا یزیبرنامه ر 

 مستمر از عملکرد شرکت و تعامل سازنده  یرسان و اطالع تیشرکت و شفاف یانضباط مال ارتقاء

 ؛نفعانیبا ذ

 موفق و شناخته شده در بازار  معتبر یگذار هیشرکت سرما کیاعتبار شرکت به عنوان  شیافزا

 ؛هیسرما

 ساختار  یساز نهیو به یآموزش های دورهدر  شانیبا حضور مستمر ا یانسان یرویدانش ن شیافزا

 .یو کم یفیاز نظر ک یانسان یروین
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تماس با شرکت اطالعات  

 1517615515کدپستی:  -، طبقه چهارم 5پالک  کم،یکوچه  -نوبیخیابان گاندی ج -: تهرانآدرس

 11191211 نمابر: 11191217 :تلفن

 www.pouyainvest.com :تارنما

 info@pouyainvest.com :کیالکترون پست
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