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 گفتار شپی

 

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

شود، ولی گزارش میهای مالی اساسی به عنوان یکی از منابع عمده اطالعات مالی برای بازار سرمایه تلقی  صورت

تواند اطالعات مهم و با اهمیتی را در تکمیل اطالعات مندرج در مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام می تاهی

مدیره  تواند به عنوان فرصتی برای هیاتمدیره به مجمع می تاراهم آورد. از طرف دیگر گزارش هیهای مالی فصورت

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

مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی  تاهی"( 1347قانون تجارت )مصوب اصالحیه  232طبق ماده  

و حساب عملکرد و حساب سود و زیان  وضعیت مالی صورتصورت دارایی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین 

ناد مذکور در شرکت را به ضمیمه گزارش درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اس

 "مجمع عمومی ساالنه در اختیار بازرسان گذاشته شود. این ماده باید اقال بیست روز قبل از تاریخ

های  تشکل  بهادار، سازمان موظف است ناشران اوراق بهادار و کلیه اوراق قانون بازار 41 همچنین بر اساس ماده 

اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطالعات جامع  فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا بر

مدیره به  ارش هیاتگز»قانون بازار اوراق بهادار،  45 ماده 3که مطابق بند  فعالیت خود را انتشار دهند. ضمن این

آن طبق دستورالعمل اجرایی  ئهاراشده نزد سازمان، مکلف به  های ثبت از جمله اطالعاتی است که شرکت« مجامع

 .باشند می سازمان

که حاوی گزارش  اینگذاران، به منظور تامین نیازهای اطالعاتی سرمایهفوق و  با توجه به الزامات قانونی 

 باشد، تدوین گردیده است. می "و وضع عمومی شرکت فعالیت"اطالعاتی در 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  45 هو ماد 1347قانون تجارت، مصوب اسفند ماه  هیاصالح 232مفاد ماده  یدر اجرا 

سوابق،  هیبر پا 30/11/1400به  یمنته یسال مال یشرکت برا یعموم وضع و تیگزارش درباره فعال لهینوسیبد

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

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

 .آورد یفراهم م رهیمد شرکت و عملکرد هیات یخصوص وضع عموم دررا  یبوده و اطالعات یمال یها صورت

بر  دی، با تاکباشد یشرکت م یو وضع عموم اتیگزارش که درباره عمل نیاطالعات مندرج در ا نجانبانیبه نظر ا 

و اساسنامه شرکت  یو در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانون رهیمد هیات عملکرد جیارائه منصفانه نتا

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

که عدم  یموضوع چیو ه دهیگزارش ارائه گرد نیا دری نمود، به نحو درست و کاف بینی پیش توان یم یفعل تیموقع

 دییبه تا 17/01/1401 خیتار درو  دهی، از گزارش حذف نگردشود یکنندگان م استفاده یاز آن موجب گمراه یآگاه

 است. دهیرس رهیمد هیات
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 گزیده اطالعات شرکت اصلی

                                                                                              

 1398/11/30 1399/11/30 30/11/1400 رحـــش

 اطالعات عملکرد مالی طی سال مالی:الف( 
   

 968،659 7،161،615 4.275.336 سود عملیاتی

 968،509 7،161،480 4.275.214 پس از کسر مالیات -سود خالص 

 - - - تعدیالت سنواتی

 56.421 (164.977) 2.616.799 یاتیعمل یها تیوجوه نقد مصرف شده در / حاصل از فعال

  در پایان سال مالی: ب( اطالعات وضعیت مالی
  

 3،933،929 11،285،574 13.017.432 ها جمع دارایی

 927،438 37،603 3.614.247 ها جمع بدهی

 2،000،000 4،000،000 4.000.000 سرمایه ثبت شده

 3،006،491 11،247،971 9.403.185 جمع حقوق مالکانه

 %27.68 %94.11 %35.18 درصد - [1]ها نرخ بازده دارایی

 %38.10 %100.48 %41.40 درصد - [1]نرخ بازده حقوق مالکانه

  د( اطالعات مربوط به هر سهم:
  

 2،000،000،000 4،000،000،000 4،000،000،000 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 484 2.033 1.069 ریال -سود واقعی هر سهم 

 460 1.530 - ریال -سود نقدی هر سهم 

 1،503 2،812 2.351 ریال -ارزش دفتری هر سهم 

  سایر اطالعات:ه( 
  

 11 10 11 (مالی )پایان سالنفر  -تعداد کارکنان 

 

1 
سود خالص

 متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره
 ها = نرخ بازده دارایی 

سود خالص

 متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره
 مالکانهبازده حقوق  نرخ=   

  مبالغ به میلیون ریال(شرکت ) یاطالعات عملکرد مال: 1جدول شماره 
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 گزیده اطالعات مجموعه

                                                                    

 1398/11/30 1399/11/30 30/11/1400 شـــرح

 :سال مالیالف( اطالعات عملکرد مالی طی 
   

 973،132 7،184،463 4.279.359 عملیاتیسود 

 972،982 7،184،328 4.279.237 پس از کسر مالیات -سود خالص 

 - - - تعدیالت سنواتی

 56،421 (164،977) 2.616.799 های عملیاتی وجوه نقد حاصل از فعالیت

  :سال مالیب( اطالعات وضعیت مالی در پایان 
  

 3،943،407 11،317،900 13.053.781 ها جمع دارایی

 927،438 37،603 3.614.247 ها جمع بدهی

 2،000،000 4،000،000 4،000،000 سرمایه ثبت شده

 3،015،969 11،280،297 9.439.534 جمع حقوق صاحبان سهام

 %27.77 %94.17 %35.12  [1]ها نرخ بازده دارایی

 %38.19 %100.52 %41.31 [1]نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

  د( اطالعات مربوط به هر سهم:
  

 2،000،000،000 4،000،000،000 4،000،000،000 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 486 2،039 1.070 ریال -سود واقعی هر سهم 

 460 1.530 - ریال -سود نقدی هر سهم 

 1،508 2،820 2.360 ریال -ارزش دفتری هر سهم 

  سایر اطالعات:ه( 
  

 11 10 11 (مالی )پایان سال نفر -تعداد کارکنان 

 

1 
سود خالص

 متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره
 ها نرخ بازده دارایی=  

سود خالص

متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره
 ق مالکانهبازده حقو نرخ=   

 

 میلیون ریال( به )مبالغمجموعه  یاطالعات عملکرد مال: 2جدول شماره 
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 مدیره هیاتپیام 
 

 اپوی گذاریسرمایه شرکت سهام صاحبان عادی عمومی مجمع به مدیرهتاام و یاد خداوند متعال، گزارش هیبا ن

 .گرددیارائه م 1400بهمن ماه  30)سهامی عام( برای سال مالی منتهی به

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

تیم اجرایی شرکت و پیگیری استراتژی فعال در معامالت بورسی و توجه به مدیریت ریسک، منافع سهامداران محترم 

  ها فراهم آورد. آن یرا برا یقابل قبول یرا بهینه نموده و بازده

شود چراکه  گذاران محسوب می های بازار سرمایه برای سرمایه ترین سال گزارش یکی از سخت سال مالی مورد

ها در سال گذشته بودند. در این  ها از سقف تاریخی آن در این سال شاهد افت شدید قیمت سهام بسیاری از شرکت

سود تحلیلی، قیمت به خالص قیمت به  های ها از نظر فاکتورهای بنیادی مانند نسبت که شرکت رغم این سال علی

گذاری را داشتند لیکن به سبب کاهش اعتماد سهامداران خرد نسبت  ها و ... جذابیت کافی برای سرمایه ارزش دارایی

به بازار سرمایه و تمایل به فروش سهام به هر قیمت و خارج نمودن پول از بازار، شرایط نامساعدی بر بازار حاکم 

صنایع و  )عمدتا های مختلف های بازار از سهام شرکت های مدام مسئوالن و حقوقی که حمایت گردید به صورتی

گفته عواملی همچون مشخص نبودن  گذشته از شرایط پیششد.  با عدم همراهی بازار همراه می های بزرگ( شرکت

فرایند مذاکرات و ای توسط اهالی بازار سرمایه، طوالنی شدن  های بودجه زنی های اقتصادی دولت و گمانه سیاست

 ثر بر بازار همچون نرخ ارزوبینی آینده عناصر م شنیده شدن اخبار ضد و نقیض از آن و حاکم شدن ابهام در پیش

قیمت جهانی بسیاری از  نمود. این شرایط در حالی است که شاهد روند افزایشی یفضای رکودی مذکور را تشدید م

 ایم. ت کاالیی در این مدت بودهمحصوال

ها نه تنها صعود سال  قیمت سهام بسیاری از شرکت 1400بهمن  30به  یمنته یسال مالدر که  این مجموع در

شاخص کل با در این سال مالی  تیدر نهاتر از آن نیز رسید.  های پایین گذشته خود را از دست داد که حتی به قیمت

 رساند. دواح 1،282،191به  1،232،716درصد مقدار خود را از   4 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 یفوپرت 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  یثر وصول مطالبات ناشوم یریگیشرکت و پ یدر پرتقو یبورس ریغ 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 مدیرهتاهی

جایگاه شرکت در فضای  یشاهد پویایی بیشتر و ارتقا ،مناسب های استراتژی تداوم و کارکنان تخصصی توان از بیشتر

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

اما   باشند، 2021نفعان اصلی تورم جهانی در سال ذی مطابق با انتظارات قرار بود اقتصادهای نوظهور

نیز  ها آن ماه اخیر خود رسیده و شاخص سهام 18به کمترین مقدار  این کشورهااین اتفاق نیفتاد. نرخ ارز 

نسبت به اقتصادهای توسعه یافته وضعیت بدتری دارد، در این میان به صورت ویژه اقتصادهای بریک )برزیل، 

سال  20را فتح کنند.  2007 سال اند سقف قبلی شاخص سهام خود درهند و چین( هنوز نتوانسته  روسیه،

در  بزرگی اقتصادهای بریک و شرایط متفاوت آن با توجه به پردازان انتظار داشتند یلگران و نظریهپیش تحل

موتور رشد اقتصاد این اقتصادها بتوانند در شرایط رکود در اروپا و آمریکا، ، یافته با اقتصادهای توسعه مقایسه

همراه با رونق و رکود در اقتصادهای سال بعدی  10اما در عمل این کشورها طی  نگه دارند.روشن را جهانی 

شدند و طی ده سال اخیر نیز نزول نسبی این اقتصادها می یبیشتر با شدتتوسعه یافته، دچار رشد و نزول 

پذیری  گذاران حتی اگر ریسکاین روزها سرمایه در ایم. بنابراینشاهد بوده را یافته در برابر اقتصادهای توسعه

 دهند.یافته را ترجیح می رهای توسعهباالتر داشته باشند بازا

 

 
 

م به سرعت بخشیدن به فدرال رزرو تصمی آن،با توجه به رشد بیش از حد تورم و بروز عالئم مربوط به 

کاهش حجم  به منظوردارد. فدرال رزرو را و همچنین افزایش نرخ بهره های پولی خود محرک فرآیند کاهش

را نرخ بهره بار  6سه بار و مجموعا حداقل  2023 و 2022 های سالهر یک از در  تصمیم دارد ترازنامه خود

های قوی است و علت اصلی آن داده 2021های آغازین سال بینی پیشکه بسیار فراتر از افزایش دهد 

رزرو اعتقاد دارند برای کنترل تورم و گیران فدرال  اقتصادی در کنار بروز تورم قابل توجه است. تصمیم

همچنین با توجه به شرایط کنونی اقتصادی باید با سرعت بیشتری عمل کرد چرا که اگر رشد اقتصادی کند 

 شود.ها در افزایش نرخ بهره محدودتر میشود توانایی آن

بخش امالک و  که جایی باشد. از آن 19-برای چین، سقوط اورگراند ممکن است اثرگذارتر از کووید

 : شاخص نرخ ارز در اقتصادهای نوظهور1نمودار شماره 

 منبع: سایت بلومبرگ
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آن تاثیر قابل  مرتبط با دهد، مشکالتاز تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می درصد 25ساختمان حدود 

ها در بخش امالک بسیار باالتر از دهند سرعت رشد قیمتها نشان میکند. شاخصتوجهی بر اقتصاد وارد می

 های اخیر رخ دادهن و ایاالت متحده که در دههقیمت مسکن ژاپ هایها بوده و حتی فراتر از حبابمیانگین

که در جهان توسعه یافته  هایی که ترکیدن آن عواقب سختی به همراه داشت. در حالی. حبابباشد ، میاست

های انقباضی آغاز شده است، در چین شاهد کاهش نرخ ذخیره قانونی و توسعه ظرفیت اعتباردهی  سیاست

، جهش ریسک جهانی ناشی از سقوط بازار 2015موجود هستیم. در سال ها جهت مقابله با وضعیت بانک

سهام چین، شروع چرخه انقباض فدرال رزرو را به تاخیر انداخت که همین اتفاق ممکن است دوباره تکرار 

 شود.

 

 

 
 
 

رشد اقتصادی دچار  ،اما به واسطه مشکالت زنجیره تامین بودهدر اتحادیه اروپا تقاضا در حال رشد 

شاهد کمترین رشد اقتصادی در یک سال و نیم  2021 سال اختالل شده است و لذا در چهارمین فصل

شود نشانه دهای جدیدی که در شاخص موجودی انبارها مشاهده میروبودیم. رک 53.5حدود  PMIگذشته با 

تالش شدید تولیدکنندگان جهت غلبه بر مشکالت زنجیره تامین است )رشد موجودی انبار خود باعث رشد 

شود(، ناشی از اختالل در زنجیره تامین در نهایت منجر به تورم می ها شده و مشابه تاخیرهایهزینه

 کننده بیشتر افزایش یافته است.دهد که تورم مصرفهای باالتر درب کارخانه همچنین نشان می قیمت

 

 

 

 

 : حباب امالک و مستغالت 2نمودار شماره 

 منبع: سایت بلومبرگ

 ( چین100-2000)
 ( ژاپن100-1982)

 ( ایاالت متحده100-1996)

 ایاالت متحده         ژاپن               چین
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 رشد اقتصادی جهان .1.1

را  2021سال  ی( رشد اقتصاد جهان براIMF) پول یالملل نیصندوق ب 2022 هیژانو 25در گزارش 

درصد و  4.4حدود  بیبه ترت زین 2023و  2022 یسال ها یبرا عنوان کرد. این مقداردرصد  5.9برابر با 

با  یول یالدیم یجهان در سال جار از استمرار رشد مثبت اقتصاد یشده که حاک ینیب  شیدرصد پ 3.8

 راتییو تغ یانرژ ینوسانات بها ن،یمات رهیاست. در گزارش مزبور به استمرار اختالالت زنج کمتر یسرعت

 اشاره شده است. یتورم یفشارها به وجود آورنده یها  سکیدستمزدها به عنوان ر

سال  ی، برا1399در سال  یدرصد 3.4بعد از تحقق رشد  رانیکشور ا یگزارش، رشد اقتصاد نیا در

شده که با وجود  ینیب   شیدرصد پ 2برابر با  1402و  1401دو سال  یدرصد برآورد و برا 2.5معادل  1400

 کاسته شود. رانیاز سرعت رشد ا رود یادامه رشد، انتظار م

IMF درصد  2.6و  4برابر با  بیرا به ترت 2023و  2022دو سال  یط کایکشور امر یرشد اقتصاد

اقتصاد  نیرشد ا یواحد درصد 1.6حال افت  نیاز استمرار رشد مثبت و در ع یکرده که حاک بینی پیش

 زین دو هن نیاست. رشد دو اقتصاد چ 2021سال  یدرصد 5.6با رقم  سهیدر مقا 2022در سال  شرفتهیپ

 4.8برابر با  بیبه ترت زین 2022سال  یو برا عنوان گردیدهدرصد  9و  8.1عادل م بیبه ترت 2021سال  یبرا

است.  یالدیم یو ثبات رشد هند در سال جار نیاز کاهش رشد چ یشده که حاک بینی پیشدرصد  9 و

 2022شود در سال  یم بینی پیشرا تجربه کرده است و  یدرصد 11 یرشد باال 2021در سال  هیاقتصاد ترک

 درصد برسد. 3.3سرعت رشد مزبور کاسته شده و به از 

رشد تجارت جهان در سال  شود ی، برآورد م2020حجم تجارت جهان در سال  یدرصد 8.2بعد از افت 

 6حدود  شود یم ینیب  شیاز سرعت رشد کاسته شده و پ 2022درصد باشد که در سال  9.3حدود  2021

 درصد باشد.

 سایت بلومبرگمنبع: 

 : مقیاس معکوس برای شاخص زمان تحویل / شاخص مدیران خرید اتحادیه اروپا3نمودار شماره 
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در حال توسعه  یاقتصادها یو برا 5.7حدود  2021جهان در سال  شرفتهیپ یتورم اقتصادها نیانگیم

و  ابدیهم ادامه  2022روند مزبور در سال  شود یم ینیب  شیدرصد بود که پ 3.1نوظهور حدود  یو بازارها

 ظهورو نو سعهدرحال تو یدر اقتصادها یدرصد 3.9و  شرفتهیپ یدر اقتصادها یدرصد 5.9شاهد تورم 

 .میباش

 

 
 

FDI  گذاری مستقیم خارجی سرمایه .1.2
1 

 77 ، افزایشهنشان دادرا ، بازگشتی قوی 2021گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال  جریان سرمایه

 پیشی 19-کووید از قبل سطح از که ،2020 سال در دالر میلیارد 929 از دالر، تریلیون 1.65 به درصدی

 .است گرفته

است، اما رکود  امیدوارکنندهدر حال توسعه  یبه کشورها یگذار هیسرما یها انیجر یابیباز

 یها و بخش یدیتول یها تیظرف یمهم برا عیدر صنا افتهیکمتر توسعه  یدر کشورها دیجد یگذار هیسرما

 است. ینگران یاصل لیدلسالمت  وبرق، غذا  :مانند داریاهداف توسعه پا یدیکل

گذاری مستقیم خارجی در سال  یافته تاکنون بیشترین رشد را تجربه کردند و سرمایه اقتصادهای توسعه

در  یورود انیجراست.  2020بسیار پایین در سال ارد دالر رسید که سه برابر سطح میلی 777به  2021

 یفرامرز یها ها و تملک ادغام شیاز افزا یبه طور کامل ناش شیافزا نیاز دو برابر شد و ا شیمتحده ب االتیا

 بود.

با رشد پرشتاب در شرق و جنوب شرق  های خارجی در کشورهای در حال توسعهگذاریجریان سرمایه

گیری در آمریکای التین و دریای کارائیب و افزایش در آسیا و بهبود به سطوح نزدیک به سطوح قبل از همه

 میلیارد دالر رسید. 870و به نزدیک درصد افزایش یافت  30حدود غرب آسیا، 

                                                 
1
 Foreign Direct Investment 

: رشد اقتصادی بر اساس 4نمودار شماره 

 منطقه

 المللی پولمنبع: صندوق بین
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متوسط  شیدر سراسر قاره شاهد افزا کنندگان افتیدر شتریبجریان ورودی به آفریقا نیز افزایش یافت. 

 . بودند یخارج میمستق یگذار هسرمای

میلیارد دالر(،  718) 2021گذاری مستقیم خارجی در جهان در سال افزایش جریان سرمایهاز کل 

یافته ثبت شده است. اقتصادهای در حال  در اقتصادهای توسعه )حدود سه چهارم(میلیارد دالر  500بیش از 

 تری بودند. یافته شاهد رشد متعادل ژه کشورهای کمتر توسعهیتوسعه، به و

 

 

 

 المللی پولهای پیشنهادی صندوق بینتوصیه .1.3

کشورها منجر به  هیکل یبرا ن،یتام رهی( و اختالالت زنجکرونیکرونا )اوم روسیو دیجد هیبا سو مواجهه

شده است.  یکیتیژئوپل یها تنش  شیو افزا یمال یبازارها یثبات  یاز حد انتظار نرخ تورم، ب شیب شیافزا

 یتیوضع نیکشورها با چن ییارویور یرا برا ییها  هیخود توص ریاخ یها پول، در گزارش یالملل  نیصندوق ب

 شود.  یها اشاره م ارائه کرده است که در ادامه به آن

 :19-دوران کووید رشرایط اقتصادی د شدن برای مبارزه با طوالنیتر نیاز به تالش گسترده (1

 ر برسد.دال اردیلیم هزار 13.8 به 2024جهان تا سال  دیانباشته تول انیز زانیم شودیم ینیبشیپ

که  یتا زمان ریو فراگ داریکرد که بهبود پا یادآوریبه جهان  (کرونیاوم) 19-دیکوو دیجد هیسو وعیش

به شود به منظور دسترسی عادالنه تمام کشورها  برآورد می نخواهد بود. ریپذ ادامه دارد، امکان یپاندم

ای به میزان  مین مالی اولیهابه ت و درمان شیاز جمله واکسن، آزما 19-دیمقابله با کوو یجامع برا یابزارها

 لیآموزان کل جهان به دل بر دانش یریگ همه نیکه ا ییها نهباشد. همچنین هزی میلیارد دالر نیاز می 23.4

 یر در طول زندگدال اردیلیهزار م 17کرده تا  لیتحم یشغل تاختالال و نییپا یور بهره ،یریادگیکاهش 

 .شود یزده م نیها تخم آن

 :های پولی انقباضیالزام حرکت کشورها در مسیر چرخه سیاست (2

در  یتورم یفشارها شرو،یپ یها ینانیاطم بودن نا قابل توجه اقتصادها و باال یها تفاوت رغم یعل

)کاهش نرخ بهره  یپول یهمساز استیلزوم خروج از س یبرا یا شده که نشانه جادیاز کشورها ا یاریبس

19% 30% 

199% 

 کشورهای توسعه یافته کشورهای در حال توسعه کشورهای کمتر توسعه یافته

 نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی

 گذاری مستقیم خارجی: نرخ رشد سرمایه5شماره نمودار 

 )آنکتاد( منبع: کنفرانس تجارت و  توسعه سازمان ملل
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 . استمدت(  کوتاه

 مانند 20گروه  شرفتهیپ یدر کشورها ینرخ بهره واقع شود یمشاهده مزیر  طور که در نمودار همان

در سال  لیو برز هیگروه مانند روس نیدر حال توسعه ا یاز کشورها یبرخ است. یمنف کایانگلستان و امر

در جهت مهار تورم محسوب شود.  یاستیس تواند یم اند که نرخ بهره خود کرده شیاقدام به افزا ،2022

در  نرخ بهره واقعی که یبه طور داده کاهش 2022در سال  ینرخ بهره خود را به طور قابل توجه زین هیترک

 است. دهیدرصد رس 2 یبه حدود منف ،2022 هیژانو

 ،20گروه  یدر اغلب کشورها یبودن نرخ بهره واقع یمنف لیجهان به دل یمال طیتاکنون، شرا

 یکشورها کند، رییتغ یجهان، به طور ناگهان یمال طیکه شرا یصورت در مانده است. یمطلوب باق نسبتا

 داشته باشند. یبالقوه آمادگ هیسرما انیجر معکوس شدن یبرا دینوظهور و درحال توسعه با

 

 

 

 

 :لزوم تمرکز کشورها بر ثبات مالی (3

 میبه دقت تنظ دیها با آن یمال یها استیس ،19-دیکوو یریگ همزمان با خروج کشورها از بحران همه

را  یکمک کرد، اما سطح بده گریرکود بزرگ د کیاز  یریبه جلوگ یمال اقدامات که نیشوند. با وجود ا

از  (یو خصوص یاعم از دولت)نه االس یبده شیافزا نیبزرگتر که یداد، رقم شیر افزادال اردیلیم هزار 226

 دوم تاکنون بوده است. یزمان جنگ جهان

 ی. قدرت مالشوند یروبرو م یدشوار اریبستان بس در حال توسعه، با بده یاقتصادها ط،یشرا نیا در

از  یتر قیعم یها و زخم فیها را تضع است که بهبود آن افتهیشدت کاهش  به بحران نیها در طول ا آن

 20: نرخ واقعی سیاست پولی در کشورهای گروه 6نمودار شماره 

 المللی پولمنبع: صندوق بین
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 یمحدود یکشورها فضا نیا یبرا جهیگذاشته است. در نت یجا به 19-دیمدت کووبلند یاثرات اقتصاد

 .استیمح تر یتالیجید سبزتر و یبه اقتصاد دنیرس یها برا جهت آماده شدن آن

قرار  االب یدرآمد در معرض خطر بده کم یکشورها از درصد 60که حدود  شود یزده م نیتخم

به  گرید یاز اقتصادها یاریبس و اقتصادها نیاست. ا 2015رقم دو برابر رقم مذکور در سال  نیدارند که ا

رفع  یبرا شتریو کمک ب یتیحما یمال نی، تامشتریعوض ببال یها کمک شتر،یب یدرآمد داخل جیبس

 دارند. ازین ها یمشکل بده

 وضعیت بازارهای مالی  .1.4

 پدیدارهای کرونایی،  ثیر کاهش محدودیتاتحت ت 2021بازارهای مالی در سراسر جهان طی سال 

ها و ظهور  های مالی دولت های مرکزی و کمک های انبساطی پولی بانک نسبی رونق با حمایت سیاست شدن

های بازارهای به همین دلیل اکثر شاخص .های تازه ویروس کرونا بودند های تازه از جهش گاه و بیگاه نگرانی

درجدول زیر عملکرد برخی از اند. کرده بازدهی مثبت )هرچند اندک( را ثبت 2021مالی معتبر دنیا در سال 

 شود:  بازارهای مالی معتبر دنیا ارائه می

 

 درصد تغییر 2021انتهای سال  2021ابتدای سال  نام شاخص

Dow jones 30،606 36،338 18.7% 

S&P 3،756 4،766 26.8% 

FTSE100 6،460 7،384 14.3% 

DAX 13،719 15،885 15.8% 

Hang Seng 23،231 23،398 0.7% 

Nikkei225 27،444 28،792 4.9% 

 

 ی اساسیهابررسی بازار کاال .1.5

تاکنون افزایش  2011های کاالهای اساسی به بیشترین میزان خود از سال  برخی قیمت 2021در سال 

یافت. به عنوان مثال قیمت گاز طبیعی و زغال سنگ رکورد جدیدی را به دلیل وجود موانع عرضه جهانی 

بر این است تظار . با این وجود انحرکت کندها  تقاضا به سمت سایر انرژیهمین امر سبب شد ثبت کرد که 

کاهش یابد و عرضه نیز بیشتر شود. بنابراین  2022برای گاز، قیمت آن در سال  که به دلیل افت تقاضا

 : عملکرد بازارهای مالی معتبر دنیا3جدول شماره 

 منبع: گوگل فایننس
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انداز  بر اساس آخرین چشم .باشد ثیرگذارتا  ها مدت در عرضه آن ها احتمال دارد در کوتاه افزایش شدید قیمت

همچنان در باالترین رقم باقی  2022رود که قیمت انرژی در سال  کاالهای اساسی بانک جهانی، انتظار می

های عرضه نفت  رود محدودیت که انتظار می چرا سال آینده روند کاهشی داشته باشدبماند، اما در نیمه دوم 

 .برداشته شود

 2022تا سال  نظیر کشاورزی و فلزات اساسی قیمت سایر محصوالت شود بینی می از طرف دیگر پیش

 های باال رفته است، نوسانقیمت کاالهای اساسی بیش از انتظار . روند افزایشی خود را همچنان ادامه دهد

سازد. این در حالی است که  تر می شدید قیمتی اخیر احتماال سیاست کشورها را برای مقابله با آن پیچیده

دست و با مشکالت فراوانی ورها از سال گذشته برای مقابله با رکود اقتصادی پس از پاندمی کرونا نیز اکثر کش

 د.ننک پنجه نرم می

 

 نفت .1.5.1

صعود کرده است.  2014به روند صعودی خود ادامه داده و به قله سال  در بازارهای جهانی قیمت نفت

هزار بشکه  400کشورها مطابق برنامه ماه دسامبر دهد که افزایش عرضه تولید نفت این نشان میآمار اوپک 

گر نفت در بزرگترین معامله Vitol هزار بشکه آن تحقق یافته است. شرکت 100در روز بوده است که تنها 

شاهد کسری بوده و در انتظار  ،جهان اظهار کرده بازار نفت با وجود محدودیت تقاضای چین ناشی از کرونا

سسه پلتس به نتیجه مذاکرات برجام ودر این میان مت. تر اسمنظور تحریک عرضه بیشتر به الای باه قیمت

 2022خوشبین است و انتظار دارد عرضه جهانی نفت ناشی از بازگشت ایران به بازارهای صادراتی، در سال 

 بد.ش یاهزار بشکه در روز افزای 700به میزان 

به  2022ن اوپک در ماه ژانویه کشور عضو سازما 13بر اساس آمار منابع ثانویه، مجموع تولید نفت 

در . یش یافتزاافکه در روز هزار بش 64که نسبت به ماه قبل حدود  میلیون بشکه در روز رسید 27.92

 81)ه به کشورهای نیجری تعلقترین افزایش تولید در ماه مورد بررسی میشب ،2021اه دسامبر ممقایسه با 

و  (بشکه در روز ارهز 44) عربی حدهتم ، امارات)که در روزبشزار ه 54)ودی عس انت، عربس(بشکه در روز رزاه

ر در هر بشکه الد 11با  زنفت سبد اوپک نیوسط بهای تدر همین مدت م است. ،(ار بشکه در روززه 21)ایران 

 د.جاری رسی ر هر بشکه در ژانویه سالر دالد 85.41ایش طی یک ماه، به زاف
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 طالی جهانی .1.5.2

 در سطح ونیناسیواکس یریبا توجه به فراگ 2021سال  هیماه فور یتا انتها یجهان یطال متیق

 1،700 ریبه خود گرفت و به ز یکرونا، روند نزول یمجدد پاندوم وعیاز بابت ش ها یو کاهش نگران یالملل نیب

 .دیرس زیدالر ن

 یانداز راه یها برا دولت یاز سو یتیحما یها استیاز آن با ظهور تورم در کشورها و اعمال س پس

 لیکه تا اوا دیطال آغاز گرد یمتیطال متوقف و رشد ق متیق یروند نزول ده،ید بیآس یمجدد کسب و کارها

 شت.باالتر از آن ادامه دا یدالر و حت 1،900به محدوده  دنیماه ژوئن با رس

 ینرخ بهره، دالر در بازارها شیو افزا یانقباض یها استیبر اتخاذ س یکشورها مبن میادامه با تصم در

تا سپتامبر  متیافت ق نیطال شد. ا متیق یمجدد روند نزول یریگ که  باعث شکل دیگرد تیتقو یجهان

 .دیدالر گرد 1،800طال تا محدوده  متیاستمرار داشت و موجب کاهش ق 2021

در جهان و اعمال مجدد  کرونیاوم هیموارد ابتال به سو شیسال، افزا ییانتها یها در ماه اما

را موجب شد و  گذاران هیسرما یطال از سو یتقاضا شیکشورها، افزا ریو سا نیتردد در چ یها تیمحدود

 2021ماه ن یدر آخر وستهیتحوالت به وقوع پ نیچن. همافتی شیدالر افزا 1،818به  یجهان یطال متیق

 7.5از رشد  یکه حاک کایآمر سابقه یسو انتشار آمار تورم ب کینمود. از  تیطال را تقو متیق یشیروند افزا

احتمال  شیو افزا نیو اوکرا هیروس نیب یها تنش دیتشد گرید یکشور است و از سو نیتورم در ا یدرصد

ه و امن مانند طال شد یها ییدر دارا یگذار هیسرما یتقاضا برا شیدو کشور باعث افزا نیا نیوقوع جنگ ب

 محرک رشد قیمتی طال گردیده است.
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 محصوالت پتروشیمی  .1.5.3

ل در عرضه محصول و افزایش قیمت نفت صعودی بود. القیمت متانول آسیا در ژانویه با توجه به اخت

ر در پایان ماه ژانویه رسیده الد 360به  2021ر در اواخر ماه دسامبر الد 319ن از چی  CFRقیمت متانول 

ا توجه به . بها در این منطقه حمایت کرده استل در عرضه در کره جنوبی هم از افزایش قیمتالاست. اخت

انداز مثبت برای قیمت نفت، انتظار  کننده و چشمدهای تولیبب قطعی گاز کارخانهکاهش عرضه متانول به س

 .رو قیمت متانول افزایش یابدشهای پیرود در هفته می

 

 

 
 

کاهش خواهد یافت. با شروع  2022ی اوره تا رسیدن به تعادل مجدد در بازار در نیمه سال االت کقیم

ی خلیج فارس از سقف تاریخ FOB که قیمت هر تن اوره طوریه ی اوره افت کرد بالت کاقیم ،2022سال 

کند روند کاهشی می بینی پیشطی یک ماه رسید. آرگوس  الرد 640ه ب 2021ر در پایان سال الد 965

1,500 

1,550 

1,600 

1,650 

1,700 

1,750 

1,800 

1,850 

1,900 

1,950 

2,000 

20
20

/1
2/

31
 20

21
/0

1/
18

 20
21

/0
2/

02
 20

21
/0

2/
17

 20
21

/0
3/

04
 20

21
/0

3/
19

 20
21

/0
4/

05
 20

21
/0

4/
20

 20
21

/0
5/

06
 20

21
/0

5/
21

 20
21

/0
6/

05
 20

21
/0

6/
22

 20
21

/0
7/

07
 20

21
/0

7/
22

 20
21

/0
8/

06
 20

21
/0

8/
21

 20
21

/0
9/

06
 20

21
/0

9/
21

 20
21

/1
0/

08
 20

21
/1

0/
27

 20
21

/1
1/

13
 20

21
/1

1/
30

 20
21

/1
2/

15
 20

21
/1

2/
31

 

 : قیمت طالی جهانی )دالر(8نمودار شماره 

 investing.comمنبع: 

 چین )دالر/تن( CFR: قیمت متانول 9نمودار شماره 

  esys.irمنبع: 



 

 

19 

 

 

ماهه  ششسسه در میان مدت و در دوره ون مای بینی پیشد. قیمت اوره در فوریه و مارس نیز ادامه داشته باش

 400دود به ح جوالیرود قیمت اوره تا ژوئن و که انتظار می طوریه نیز نزولی است. ب 2022تا نیمه سال 

 ش تولید و صادرات در نیجریه و روسیه و همچنینر کاهش یابد. شروع مجدد روند صادرات چین و افزایالد

 .رو از عوامل مهم کاهش قیمت اوره خواهد بودهای پیشدر هند در ماه کاهش میزان تمایل به خرید خصوصا

 

 
 

های حمل و نقل با توجه به سردی هوا، سبب حمایت قیمت هزینههای نفت خام و رشد رشد قیمت

هایی که مچنین به دلیل طوفان. هپلیمرها شده و بسیاری از تاجران معتقدند روند نزولی متوقف شده است

رود عرضه در چند ماه آینده کاهش یابد. با این افتد، انتظار میشرق آسیا اتفاق می شرق و شمال در جنوب

سازی وجود ندارد، زیرا خریداران در خصوص جه به فرا رسیدن سال نو چینی تمایلی به ذخیرهحال با تو

های سنگین به دلیل ترس از افت احتمالی تقاضای محصول نهایی پس از افزایش اخیر موارد خرید محموله

 .درود بازار پلیمرها ثبات قیمتی خود حفظ کنویروس اومیکرون تردید دارند. لذا انتظار می
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 آهن صنعت فلزات اساسی و سنگ .1.5.4

دی شاهد الاگرچه بازار با آغاز سال نوی میشود. می بینی پیشهای آتی نزولی قیمت سنگ آهن در ماه

نیروی کار ناشی از کووید بوده است و ود کمب ل در تولید برزیل و نیزالسنگ آهن ناشی از اختت رشد قیم

د التولید فو ایه ع محدودیتو رفی تر با پایان سال نوی چیناالرسیدن قیمت به سطوح بال کماکان احتم

یافته است و انتظارات نسبت به ش های مالی تسهیلی نسبت به قبل کاهتاکنون سیاس موجود دارد، اما ه

 ود،های آتی قوی خواهد بطی ماهن در انداز تقاضای چی ، اگرچه چشمکاهشی است. لذان رشد اقتصادی چی

تری طی ن رشد ساختاری پایینآهن رو به کاهش است، چرا که اقتصاد چی سنگت اما، دورنمای قیم

 شت.های آتی خواهد دا سال

 

 
 

 مس .1.5.5

 یادیعوامل بن یف. با تضعیابدکاهش  یجبه تدر یآت یها مس با بهبود عرضه در ماه یمتق رود یم انتظار

 یمتیکنترل ق های یتمحدود یزشاخص دالر، بهبود سمت عرضه و ن یتجمله تقو زا یگریعوامل د یزو ن

دالر  9،000 یربه سطوح ز یجیبا کاهش تدر ها یمترو ق یشپ یها ماه یانتظار بر آن است در ط ین،چ

 یدالر در هر تن باق 9،000 یکماکان در سطح باال 2022در سال  ها یمتق یانگیناگرچه م ید.حرکت نما

دالر خواهد شد و  9،000 یربه سطوح ز یندهدر سال آ یمتشده سبب کاهش ق یانخواهد ماند. اما عوامل ب

 یدر ط ها یمتق یعدم کاهش جد همم یلکند. دل یداثبات پ تواند یم 8،500در محدوده  یمتق یانگینم

. اگرچه باشد یبه فلزات سبز م گذاران یهاز نگرش مثبت سرما یناش یمتیکف ق یینرو، تع یشپ یها سال

 2030بلندمدت تا سال  ازهاما در ب یم،باش یمتیشاهد نوسانات ق 2025تا  یسال آت یدر ط رود یانتظار م

 عرضه روبرو خواهد بود. یبا کسر انکماکبازار در بحبوحه حرکت به سمت اقتصاد سبز 
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 روی .1.5.6

قابل  یشو حجم معامالت آن با افزا یافته یشافزا یدو کاهش تول ها یافت موجود یلبه دل یرو قیمت

 یمتق یشافزا یلدل ینرا مهمتر یدانبارها و افت تول یکاهش موجود  رو بوده است. فعاالن بازار،روب یتوجه

پکن بر کاهش  یزمستان مپیکال یهوا و برگزار یکاهش آلودگ یلبه دل ینچ ید. کاهش تولکنندیعنوان م

 خواهد بود. گذارثیرات یرو یمتق یشعرضه و افزا

 

 

 
 

 

ها  پیرامون آینده قیمت کامودیتی حقیقاتی و مطالعاتی معتبر دنیاموسسات ت بینی پیشدر ادامه نیز 

 بیان شده است:

 

 

 investing.comمنبع: 

 : قیمت مس )دالر/تن(13نمودار شماره 

 investing.comمنبع: 

 

 : قیمت روی )دالر/تن(14نمودار شماره 



 

 

22 

 

 

 

 2022متوسط  2021متوسط  2020متوسط  2019متوسط  کامودیتی

 9،060 9،119 6،174 6،010 مس

 2،700 2،550 1،704 1،794 آلومینیوم

 2،822 2،950 2،266 2،550 روی

 90 162 109 93 درصد 62 سنگ آهن

 83 71 42 64 نفت

 
 

 مروری بر اقتصاد ایران  .2

ماهه اول  سه ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران درشورای اسالمی  مجلس یها مرکز پژوهشبر اساس گزارش 

پس از بازیابی بخش خدمات از تبعات منفی شیوع  دهد که بخش حقیقی اقتصاد ایران سال جاری نشان می

صادرات نفت خام و میعانات گازی، رشد مثبتی را  توجه نتیجه رشد قابل کرونا و رشد مثبت بخش نفت در

 طور مختصر رشد هر بخش مورد سعی شده به ،1400سال تر  به منظور بررسی دقیقتجربه کرده است. 

 :تحلیل قرار گیرد

بینی  قرار داشته است و پیش ثیر میزان بارش و خشکسالیااین بخش همواره تحت ت کشاورزی:

 وه بر این شیوع کرونا و برخی ازالدرصد باشد. ع -3.1حدود  1400رشد بخش کشاورزی در سال  شود می

ها  بارندگی از کاهش ها کمتر ثیر آنااند ولی ت ثر بودهواورزی مهای دیگر نیز بر کاهش تولید در بخش کش تکانه

تولید این  مت تضمینی، سبب شدهدلیل پایین بودن قی  بوده است. از طرفی انگیزه پایین کاشت گندم به

ت الها باعث کاهش تولید سایر محصو های نهاده رفتن هزینه المحصول استراتژیک کاهش یابد و همچنین با

رشد تولید  1400نهایت در سال  که بر اساس برآورد وزارت جهاد کشاورزی، در طوری است بهزراعی شده 

 بینی شده است. درصد پیش 27ت منفی الدرصد و رشد تولید غ 13 ت زراعی منفیالمحصو

اوپک  های و همچنین گزارش 1400اول سال  ماهه  با توجه به رشد مثبت گروه نفت و گاز در سه نفت:

درصد برآورد  1.5 ل ادامه داشته و رشد این بخشرسد این روند تا پایان سا نظر می  ابع ثانویه بهاز تولید من

 گازی بودهشود. مهمترین دلیل رشد مثبت بخش نفت، رشد قابل توجه صادرات نفت خام و میعانات  می

 است.

 اما شود یدر گزارشات اوپک منتشر نم یمنابع رسم یاز سو رانینفت خام ا دیتول زانیاز م دقیقی آمار

هزار بشکه در روز به  416 شیبا افزا 2021در سال  رانینفت خام ا دیمقدار تول ه،یبر اساس آمار منابع ثانو

 2021به  یسال منته 5 یاست. ط ریسه سال اخ یط دیسطح تول نیکه باالتر دیرس بشکه ونیلیم 2.4

بشکه در روز است. با وجود  ونیلیم 3.8با رقم  2017مربوط به سال  رانینفت خام ا دیتول ریمقاد نیباالتر

 محصوالت کاالیی: میانگین قیمت 4جدول شماره 

 المللی پول و سایر موسسات معتبر بانک جهانی، صندوق بینمنبع: 
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مزبور در سال  کمتر از رقم رانیا دی، همچنان سطح تول2020نسبت به سال  2021در سال  دیتول شیافزا

تقاضا در جهان، در  رشد یهم در راستا رانیعرضه شده توسط ا نینفت سنگ یبها نیانگیاست. م 2017

دالر  29حدود  2020با سال  سهیشد که در مقا کیدالر در هر بشکه نزد 70و به  افتی شیافزا 2021سال 

 داشته است. شیدر هر بشکه افزا

بشکه در  ونیلیم 27.92کشور عضو سازمان اوپک به  13نفت  دیمجموع تول زین 2022 هیماه ژانو در

درصد  8.9ماه، حدود  نیاوپک در ا دیبشکه در روز از کل تول ونیلیم 2.5 دیبا تول رانیکه سهم ا دیروز رس

روز  درهزار بشکه  405 شیافزا با سال قبل هیبا ژانو سهیدر مقا 2022تولید نفت ایران در ژانویه سال است. 

عربستان  یهمچنان در رتبه پنجم بعد از کشورها رانینفت، ا دیتول زانیم ثیاست. از ح روبرو گردیده

 ریدو سال اخ یط رانیا نینفت سنگ متیق نیقرار دارد. باالتر تیو کو یعراق ، امارات متحده عرب ،یسعود

در هر بشکه بوده که نسبت به ماه قبل، حدود  دالر 85.6و حدود  دیجد یالدیسال م هیمربوط به ماه ژانو

 است. افتهی شیدرصد، افزا 14.6

دهد در  می نشان (شامخ)ها و شاخص مدیران خرید  شاخص تولید صنایع بورسی مرکز پژوهش صنعت:

یل الاست. یکی از د شاخص تولید بخش صنعت دارای رشد منفی بوده 1400ماهه اول سال  6های  عمده ماه

منتقل شده است. شاخص  به بخش صنعت که بار آن عمدتا باشد میاصلی این رشد منفی مسئله کمبود برق 

سیگنالی  ثبت کرده که این موضوع را 50ی الماه عدد با موجودی مواد اولیه شامخ تنها در اردیبهشت

های تجاری  محدودیت دلیل تواند به مین مواد اولیه صنعت است. این موضوع میاکننده درخصوص ت نگران

افزایش قابل توجه قیمت مواد  مین مواد اولیه واها برای ت ناشی از شیوع ویروس کرونا، نقدینگی پایین شرکت

 اولیه رخ داده باشد.

رشد  دهنده نشان 1399های ساختمانی صادره در نیمه دوم سال  موجود از پروانهشواهد  ساختمان:

سال  ماهه اول ششگذاری در ساختمان است. از طرف دیگر، عملکرد بودجه عمرانی دولت در  مثبت سرمایه

 است، چرا های غیرمسکونی دولتی در این دوره مثبت بوده گذاری در ساختمان دهد که رشد سرمایه نشان می

تورم،  نظر گرفتن درصد افزایش داشته و با در 90.9صورت اسمی  مخارج عمرانی نسبت به سال گذشته به

دلیل   به مثبت بوده است که البته 1400گذاری دولتی به قیمت ثابت در نیمه اول سال  سرمایه

رشد  نهایت، . درماهه دوم قابل انتظار نخواهد بود ششای دولت، تداوم این رشد برای  های بودجه محدودیت

 شود. درصد برآورد می 4.1حدود  1400بخش ساختمان در سال 

 واحد 8.500 ه در شهر تهران بههای مسکونی معامله شد ، تعداد آپارتمان1400ماه سال  در بهمن

درصد  117.8درصد کاهش و نسبت به ماه مشابه سال قبل  13.1مسکونی بالغ گردید که نسبت به ماه قبل 

 دهد. نشان میافزایش 

در ماه مورد گزارش، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از 
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درصد افزایش  0.4میلیون ریال بود که نسبت به ماه قبل  330.6های معامالت ملکی شهر تهران  طریق بنگاه

درصد افزایش داشته که در  16.4هد. همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل د نشان می

درصد( به مراتب کمتر بوده و مبین کند  97.2)معادل  1399ماه سال  مقایسه با رشد نقطه به نقطه بهمن

 شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.

 

 عنوان

 درصد تغییر مقطع زمانی

 1400دی  1400آذر  1399دی 
نسبت به 

 ماه قبل

نسبت به ماه 

 مشابه سال قبل

 179.3 0.5 9،816 9،772 3،515 تعداد معامالت )واحد مسکونی(

 20.3 1.1 329،364 325،908 273،860 متوسط قیمت هر مترمربع )هزار ریال(

 
 

و  رشد مثبت خدمات در فصل بهار بیانگر بازیابی این بخش از تبعات منفی شیوع کروناست خدمات:

این رشد رود در فصول آتی سال نیز  انتظار نمی 1399با توجه به رشد مثبت این بخش در نیمه دوم سال 

حدود  1400های خدمات در سال  ت زیربخشالیابد. برآورد رشد بخش خدمات با در نظر گرفتن تحو تداوم

 شود. درصد برآورد می 2.5

این  درصد باشد. 2.8رشد اقتصادی ایران  1400شود در سال  بینی می نهایت پیش در رشد اقتصادی:

 ها را نشان جزئیات برآورد رشد در سطح بخش زیر درصد است. جدول 1.6میزان برای رشد بدون نفت 

سال  های خود رشد اقتصادی ایران را در المللی پول و بانک جهانی نیز در آخرین گزارش دهد. صندوق بین می

 اند. بینی کرده درصد پیش 2.4و  2.5ترتیب  به 2021

 

 1399سال  1400سال  شرح

 %2.1 %-3.1 کشاورزی

 %-1.6 %19.5 نفت

 %6.4 %1.1 صنعت

 %-14.6 %4.1 ساختمان

 %0 %2.5 خدمات

 %0.5 %2.8 تولید ناخالص داخلی

 %-0.8 %1.6 تولید ناخالص داخلی بدون نفت

 

مجموع  ران،یا یاسالم یگزارش منتشره توسط گمرک جمهور آخرین مطابق با :تجارت خارجی

 ایرانمنبع: بانک مرکزی 

 رانیمختلف اقتصاد ا یها بخش یبرآورد رشد اقتصاد: 6جدول شماره 

 مجلس یها منبع: گزارش مرکز پژوهش

 در تهرانعملکرد معامالت انجام شده : 5جدول شماره 
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 90تن به ارزش  ونیلیم 149.4به  یجار ماهه نخست سال یازدهدر  رانیا یاسالم یجمهور یتجارت خارج

 داشت. شیدرصد افزا 12ماهه سال گذشته  ازدهینسبت به از نظر وزنی که  دیدالر رس اردیلیم

دالر بود که نسبت  اردیلیم 43.5تن به ارزش  ونیلیم 112.7مدت  نیدر ا ینفت ریغ یکاالها صادرات

 داشته است. شیدرصد افزا 40درصد و از لحاظ ارزش  10به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن 

دالر وارد کشور  اردیلیم 46.6تن کاال به ارزش  ونیلیم 36.8 نیهمچن یجار ماهه نخست سال یازده در

درصد رشد داشته  36ارزش  ثیدرصد و از ح 19 یاز لحاظ وزن 99با مدت مشابه سال  سهیشد که در مقا

 است.

دارو و ملزومات  د،یتول آالت نیها، ماش نهاده ،یاساس یمدت را کاالها نیعمده واردات کشورمان در ا

 داده است. لیتشک یضرور یو کاالها یپزشک

امارات و  ه،یعراق، ترک ن،یشامل چ بیشده به ترت ادی یدر دوره زمان یعمده مقصد صادرات یکشورها

به  یرماهه سال جا یازدهواردات کاال به کشورمان در  اعمده مبد یکشورها نیهمچن است. افغانستان بوده

 است. بوده سیآلمان و سوئ ه،یترک ن،یچ ،یشامل امارات متحده عرب بیترت

 ورمت .2.1

کشور به طور  یخانوارها یعنی است  دهیرسدرصد  35.4 به عدد 1400ماه  در بهمن یا نرخ تورم نقطه

اند.  کرده نهیهز کسانیمجموعه کاالها و خدمات  کی دیخر یبرا 99از بهمن  شتریدرصد ب 35.4 نیانگیم

 است. افتهیواحد درصد کاهش  0.5با ماه قبل  سهیدر مقا 1400ماه  بهمن یا نرخ تورم نقطه

نرخ تورم ماهانه بهمن . باشد ینسبت به ماه قبل م مت،یعدد شاخص ق رییتورم ماهانه، درصد تغ نرخ

 واحد درصد کاهش داشته است.  0.3با ماه قبل،  سهیکه در مقا دهیدرصد رس 2.1به  1400

نسبت به  ،یبه ماه جار یسال منته کیدر  متیاعداد شاخص ق نیانگیم رییتورم ساالنه، درصد تغ نرخ

درصد  41.4کشور به  یخانوارها یبرا 1400. نرخ تورم ساالنه بهمن ماه باشد یدوره مشابه قبل از آن م

 .دهد یدرصد کاهش نشان م 1که نسبت به ماه قبل،  دهیرس
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 منبع: مرکز آمار ایران

 

 1400تا بهمن  1399 اسفند: نرخ تورم ساالنه از 15نمودار شماره 
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درصد  39.3را برابر با  1400نرخ تورم ایران برای سال  2021در اکتبر  مللی پولال بین صندوق

و در محدوده درصد  30 زیرایران  2022متوسط تورم سال  در این گزارش برآورد. ستا  کرده بینی پیش

 درصد عنوان گردیده است. 27.5

 

 
 

 نقدینگی .2.2

)معادل  1400سال  ماه ید انیدر پا یحجم نقدینگ یآمار منتشره بانک مرکز نیبر اساس آخر

نرخ رشد  همچنین. افتیدرصد رشد  29.5معادل  1399سال  انی( نسبت به پاالیر اردیلیهزار م 45،014

 شیدرصد از آن مربوط به افزا 2.6که  دیدرصد رس 39.8به  1400ماه  یبه د یدر دوازده ماهه منته ینگینقد

در  ینگیمذکور، رشد نقد یدر صورت عدم لحاظ پوشش آمار گریمذکور بوده است. به عبارت د یشش آمارپو

 1400 ماه یبه د یدرصد و در دوازده ماهه منته 27.1معادل  1399سال  انینسبت به پا 1400 ماه ید انیپا

 بود. یدرصد م 37.2معادل 

 یا گونه به ه استکرد یرا ط یروند کاهش 1400ماه  یبه د یدر دوازده ماهه منته یپول هیآهنگ رشد پا

 هیپا نی. همچندیماه رس یدرصد در د 35.5درصد در مرداد ماه به  42.1دوازده ماهه از  یپول هیکه رشد پا

معادل  ی، رشد1399سال  انی( نسبت به پاالیر اردیلیهزار م 5679.2)معادل  1400ماه  ید انیدر پا یپول

 درصد داشته است. 23.8
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 ( 2018 – 2022: نرخ تورم ساالنه ) 16نمودار شماره 
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 بیکاری  .2.3

از  (شتریب و ساله 15)در سن کار  تیجمع درصد 40.9 دهد مشارکت اقتصادی نشان میبررسی نرخ 

درصد از  8.9دهد که  نشان می شتریساله و ب 15 تیجمعنرخ بیکاری  نیهمچن د.ان فعال بوده یر اقتصادظن

 9.3درصد تا  8.5 نیکل کشور ب یکارینرخ ب درصد 95 نانیاند. براساس فاصله اطم بوده کاریفعال، ب تیجمع

 ردرصد، مقدا 95 نانیفاصله با اطم نیمعنی که ا نیبد درصد بدست آمده است 8.9 یدرصد با نقطه مرکز

زنان نسبت به مردان و  نیدر ب یکارینرخ ب ج،ینتا نیاساس ا . برردیگ می کل کشور را دربر یکاریواقعی نرخ ب

کل کشور نشان  یکارینرخ ب راتییبوده است. بررسی روند تغ شتریب یینسبت به نقاط روستا یدر نقاط شهر

 درصد کاهش داشته است. 0.5 ،(1399 زییشاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل )پا نیدهد که ا می

 

 
 یبانک نیبازار ب بهره نرخ .2.4

 یها ماهبا  اسیدر ق ماه ینرخ در د نیدهنده کاهش ا نشان یبانک نینرخ بازار ب راتییروند تغ یبررس

 یط یبانک نیکاهش حجم معامالت بازار ب رغم یدرصد بوده است. عل 20.5آن در محدوده  تیگذشته و تثب

دوره  نیا یدر ط مند عدهقا التیبازار باز و تسه اتیدر عمل دیکل مبلغ توافق بازخر شی، افزا1400ماه  ید
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 منبع: مرکز آمار ایران

 منبع: بانک مرکزی ایران

 1400تا  1398سال های  یدر فصول متوال شتریساله و ب 15 تیجمع کاریینرخ ب: 18نمودار شماره 

 تومان( اردیلی)هزار م 1400تا دی  1399: تغییرات حجم نقدینگی از اسفند 17نمودار شماره 
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 نیمازاد قابل عرضه در بازار ب یدارا شتریکه پ ییها ها )بانک بانک یاز استفاده منابع در دسترس برخ یحاک

است که  یبانک نیها در بازار ب خود و کاهش مازاد قابل عرضه آن ینگینقد یازهاین نیتام یبودند( برا یبانک

 رخ داده است. یدولت نزد بانک مرکز یها سپرده شیبه واسطه افزا امر عمدتا نیا

 

 
 

 

 نگاهی به بازار سرمایه  .3

 1،095،000 شاخص کل تا محدوده  ،هیبازار سرما یو نزول یسال گذشته با تداوم روند رکود کی یط

دوم  مهیدر ن 1399پس از صعود چند ماه نخست سال  هیبازار سرما تر قی. به عبارت دقکرد افت واحد

مدت  نیدار بود. در ا ادامه یزشیروند ر نیا 1400خردادماه  لیبه خود گرفت و تا اوا ینزول روند مردادماه

شد و شاخص کل بورس  رییزمان دچار تغ نیروند در هم نیاما ا دیاز بازار خارج گرد وستهیپ ینگینقد انیجر

. دیرس 1،580،000صعود به عدد  کیبا  دیرا به خود د 1،000،000عدد محدوده افت محسوس که  از بعد

 شیافزا انرمال و طبع طیو بازگشت به شرا ونیناسیواکس لیبه دل یجهان یتقاضا شیاز افزا یناش صعود نیا

 نیف انتظار االخ بود. اما بر دیدولت جد یاقتصاد مینسبت به ت ینیب خوش نیو همچن یجهان یها متیق

 ریثاواقع تحت ت در د.با افت همراه ش هیبازار سرما 1400 ورماهیاول شهر مهینبود و در ن دار ادامه یروند صعود

و موارد  یدیتول یها نرخ نهاده تیعدم شفاف ،نرخ بهره وستهیپ شیافزا ،دولت یمال نیتام یها استیس

بر مواد خام و  اتیمال ،یدیتول یواحدها اتیمال تیازجمله عدم شفاف 1401بودجه  حهیال در شده  بینی پیش

مجددا تکرار شد و  یرکود بر بازار حاکم شد و روند نزول ع،ینرخ گاز صنا شیهمه افزا از و مهمتر خام مهین

 های نوسان زیمدت بازار ارز ن نیا یدر ط. دیرس 1400در آخر آذرماه  1،285،000 شاخص کل به عدد

هزار  320 متیداشت و به ق یر در بازار آزاد روند صعودالد 1399سال  یابتدا از کهی نحو به داشت یاریبس

هزار  206به  یدرصد 35ر با کاهش الد کایآمر جمهور سیعنوان رئ به نیدبا انتخاب آن با از پس ید،رس الیر

 یروند صعود ها میرفع تحر یحاصل از توافقات برا یها نانیعدم اطم لیبه دل 1400 و در سال دیرس الیر

 الر. در طرف مقابل ددیرس 1400در آذرماه  الیهزار ر 300از  شیر به بالد متیق آغاز شد و ار مجددالد

 1400و  1399 ماه یسال داشته در د یکه ط یبا نوسانات که ینحو به ،بود شاهد را ینوسانات کمتر ییماین

 : روند تغییرات نرخ سود بین بانکی 19نمودار شماره 

 منبع: بانک مرکزی ایران
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در  الیهزار ر 245به  99 ماه یدر د الیهزار ر 240از  قیطور دق قرار داشته و به الیر هزار 240در محدوده 

 است. دهیرس 1400 ماه یاول د

بهمن  30منتهی به  سال مالیرای بگذاری  در نمودار زیر روند شاخص کل و شاخص صنعت سرمایه

تا اوایل  گذاری طور که در نمودار نیز مشخص است، شاخص صنعت سرمایه آورده شده است. همان 1400

مدت خود به محدوده  مرداد ماه باالتر از شاخص کل بوده است اما پس از آن، با ادامه روند نزولی میان

 تر از شاخص کل آمده است. پایین

 

 
 

 

برابر  میلیارد ریال  21،407 به میزان 1399در مقایسه با بهمن  1400پایان بهمن ارزش بازار نیز در 

 میلیارد ریال رسیده است. 68،023،679 به میلیارد ریال 68،002،272درصد افزایش یافته و از  0.03

 وضعیت معامالت در بورس .3.1

 30ساله منتهی به  در جدول زیر آمار حجم و ارزش معامالت بازار بورس اوراق بهادار برای دوره یک

 قبل آورده شده است:  و مقایسه آن با سال 1400 بهمن
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 شاخص کل شاخص صنعت

 شرح
ساله منتهی  یک

 30/11/1400به 

ساله منتهی  یک

 30/11/1399به 

ساله  یکتغییرات 

 99نسبت به  1400

 %-30 2،303،720 1،618،746 شده )میلیون سهام( معاملهتعداد سهام 

 %-52 26،603،348 12،765،409 مبلغ )میلیارد ریال(

 1400: روند شاخص کل و شاخص صنعت سرمایه گذاری در سال منتهی به بهمن 20 نمودار شماره

 tse.irمنبع: 

 1400: حجم و ارزش معامالت بورس اوراق بهادار در سال منتهی به بهمن 7جدول شماره 
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 52و  30 کاهشردد، حجم و ارزش معامالت به ترتیب با گ طور که در جدول فوق مشاهده می همان

ت زم به ذکر است حجم و ارزش معامالرو بوده است. همچنین ال هنسبت به مدت مشابه سال قبل روب درصدی

ها با کاهش مواجه بوده  ال قبل بیشتر بوده و در سایر ماهتنها در دو ماه آبان و شهریور از س 1400سال در 

 است.

 

 
 

 روند ارزش بازار  .3.2

پس از عبور از یک شیب مالیم کاهشی از ابتدای دوره  ارزش بازار نمودار زیر حاکی از آن است که

افزایش  توان در را میعلت این افزایش ، روند صعودی خود را آغاز کرده است. 1400مورد بررسی تا خرداد 

های خرد و کالن از سوی اقشار  ورود سرمایه و نیز ود بانکی، افزایش انتظارات تورمیکاهش س نرخ ارز،

اما این رشد تنها دو ماه استمرار داشت و . ها دانست در راستای جلب اعتماد نسبی آن مختلف به بازار سرمایه

ده ارزش بازار ابتدای به میزانی کمتر از محدو 1400ماه  پس از آن با کاهش مواجه گشته و در بهمن مجددا

محدود و مقطعی  های در این بین شاهد نوسان( رسیده است. البته هزار میلیارد تومان 5،100 دوره )حدود

 ایم. بوده

 5،125درصدی به  16با افت از سقف خود شود ارزش بازار  مشاهده می طور که در نمودار زیر همان

 رسیده است. 1400در پایان بهمن  تومان هزار میلیارد

 

 

 

 

 

   ٠  

   ۵٠٠  

   ۱٠٠٠  

   ۱۵٠٠  

   ٢٠٠٠  

   ٢۵٠٠  

د 
فن

س
ا

ن  99
دی

ور
فر

14
00

 

ت 
ش

به
دی

ار
14

00
 

د 
دا

خر
14

00
 

ر 
تی

14
00

 

د 
دا

مر
14

00
 

ر 
یو

هر
ش

14
00

 

ر 
مه

14
00

 

ن 
آبا

14
00

 

ذر 
آ

14
00

 

ی 
د

14
00

 

ن 
هم

ب
14

00
 

 (الیر اردیلی)هزار م  1400منتهی به بهمن  مالی : تغییرات ارزش معامالت ماهانه در سال21 نمودار شماره

 tse.irمنبع: 
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 وضعیت معامالت فرابورس .3.3

افزایش  درصد 182با بیش از  ،1400ماه  بهمن 30ارزش معامالت فرابورس برای سال مالی منتهی به 

درصد از ارزش معامالت در بازار  92هزار میلیارد ریال رسید که در این بین حدود  42،218به بیش از 

 به سال گذشتهسهم ارزش معامالت این بازار نسبت  افزایشابزارهای نوین مالی اتفاق افتاده است که نشان از 

م به خرید گذاران با توجه به شرایط بازار تصمیم به خرید اوراق را بهتر از تصمی باشد. بنابراین سرمایه می

 .اند سهام تلقی نموده
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 بازار)میلیارد ریال(
ساله منتهی  یک

 30/11/1400به 
 درصد از کل

ساله منتهی  یک

 30/11/1399به 
 درصد از کل

تغییر نسبت 

 به سال قبل

 %-49 %15.04 2،246،321 %2.68 1،132،935 بازار اول

 %-73 %31.1 4،643،821 %2.93 1،238،090 بازار دوم

 %-75 %0.03 3،977 %0.002 966.2 های کوچک و متوسط شرکت

 %71 %0.02 3،205 %0.01 5،501 بازار سوم

 %-63 % 17.57 2،623،768 %2.28 963،332 بازار پایه

 %618 % 36.24 5،410،977 %92 38،876،726 بازار ابزارهای نوین مالی

 %2565 %0 28 %0.001 746.39 قهتشبازار ابزارهای م

 %182 %100 14،932،097 %100 42،218،297 جمع

 (الیر اردیلی)هزار م 1400تغییرات ارزش بازار ماهانه در سال منتهی به بهمن : 22 نمودار شماره

 1400و  99در سال های منتهی به بهمن ارزش معامالت فرابورس : 8جدول شماره 

 بورس اوراق بهادار تهرانمنبع: 

 فرابورس ایرانمنبع: شرکت 
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 انداز آینده چشم .3.4

ت در بازارهای باشد، نرخ ارز، تحوال ت سیاسی و اقتصادی میجاکه بازار سرمایه به نوعی تابع تحوال از آن

جهان، شرایط اقتصادی داخلی از جمله تورم، نرخ سود بدون ریسک، میزان نقدینگی، وضعیت پایه  ییکاال

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

کنترل  ،یپول هیدر کاهش رشد پا زدهمیدولت س یانقباض یها استیبا توجه به س .بر این بازار خواهند بود

دو  ندهیسال آ یبرا ،یشنهادیبودجه پ یکنترل ابعاد کسر نیها و همچن  بانک وضعیت مالی صورترشد 

 :انتظار داشت توان یرا م ویسنار

ندهد  یدر نرخ ارز و تورم رو یموجود، جهش دفع یها استیعدم توافق و مشروط به ادامه س یفضا در

 .میها باش و فشار بر تراز پرداخت یانتظارات تورم ریثاتحت ت ها متیق میر و مالمستم شیو شاهد افزا

 نیانگیکه باالتر از م ،یدرصد 40تا  30 ینگیبا رشد نقد یحت شود یم بینی پیش توافق یدر فضا اما

مدت و  در کوتاهتورم در گذشته،  ینگیاثر نقد هیو تخل یافت انتظارات تورم لیبلندمدت کشور است، به دل

 بماند.  یباق نییمدت در ارقام پا انیم

فعاالن  رسد یاست که به نظر م یا گونه بازار به طیشرا ،یا مذاکرات هسته دیتوجه به شروع دور جد با

منتظر  دی. در هر صورت بادهند یدور از مذاکرات م نیتوافق خوب در ا کیبه  دنیبه رس یادیبازار، وزن ز

 نمود. لیو تحل ریتفس یآن را به درست جیماند تا بتوان نتا یثر بر بازار باقوم یاسیس دهیپد نیا انیپا

 رسد ی. به نظر مباشد یثر از بحث مذاکرات است، نرخ دالر مامت اریکه بس یاقتصاد ریمتغ گرید یسو از

 تر نییپا یلیبازار خ یفعل یها دالر نسبت به نرخ ینرخ تعادل رد،یصورت گ زیتوافق ن نیاگر بهتر یحت

 کنیاست ل رگذاریثاارز ت ین نرخ تعادلییبر تع یاسیآن است که هر چند عوامل س موضوع نی. علت اباشد ینم

بودجه دولت، نرخ تورم، نرخ سود بدون  یهمچون کسر یگریاست و عوامل د یاقتصاد دهیپد کینرخ ارز 

پاسخ داده نشده  یمیتحر یها سال یآن که به سبب کاهش واردات ط یبالقوه موجود برا یتقاضا سک،یر

 است. رگذاریثانرخ ت نیبر ا زیاست و ... ن

رشد نرخ  یدورنما 2022چه با شروع سال خاطر نشان کرد که اگر دیبا یجهان های متیخصوص ق در

 یگریثر دوعوامل م میانتظار دار یاست، ول شده تیتقو یمرکز یها بانک یانقباض یها استیو س بهره

در حوزه  ژهیبه و نیمات رهیزنج یها سکینقش کنند. اختالالت و ر یفایا هیپا یها کاال متیهمچنان بر ق

 دهد. رییتغ هیپا یکاالها متیموازنه را به نفع ق تواند یم نیچ یلیتسه یمال یها استیو تداوم س یانرژ

 یعامل کاهش انتظارات تورم 3تحت فشار  ندهیدر سال آ هیگفت بازار سرما توان یم ینگاه کل کی در

 جهبود یکسر تیریدولت در مد یکردهایباال و رو یبانک نیتوافق، نرخ بهره ب یایاز باالرفتن شانس اح یناش

از محل سود  عمدتا 1401بازار در سال  یعوامل مذکور، بازده تیقرار گرفته است. با فرض تداوم و تثب

 .ردیصورت پذ تواند یها م شرکت یمیتقس
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 درباره شرکت یاتیکل .1

شماره  یخاص تاسیس شده و ط یبه صورت سهام 04/12/1382گذاری پویا در تاریخ  شرکت سرمایه

ها و مالکیت صنعتی  در اداره ثبت شرکت 10102588528 یو شناسه مل 04/12/1382مورخ  217510

را تجربه نموده است.  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 1393سال  یشرکت از ابتدا یتفعال

نزد سازمان  - گذاری یهشرکت سرما - یبه عنوان نهاد مال 11389 شماره و با مجوز 08/09/1394 یختار

مورخ  العاده فوق یجلسه مجمع عموم د صورتاست. در ضمن به استنا یدهبورس و اوراق بهادار درج گرد

ی سازمان بورس اوراق بهادار شرکت از سهام 21/06/1395مورخ  11682/122و مجوز شماره  13/06/1395

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

مورخ  63878/122در بازار اولیه فرابورس پذیرفته شده و به استناد نامه شماره  05/12/1398در تاریخ 

تیرماه  4سهام شرکت در تاریخ  های ناشر درج گردیده است. به عنوان ناشر در لیست شرکت 17/02/1399

ویا جزء واحدهاى تجارى فرعى گذاری پ در حال حاضر، شرکت سرمایهدر بازار فرابورس عرضه گردید.  1399

( است و واحد تجارى نهایى گروه، شرکت گروه توسعه اقتصادی عامگذاری تدبیر )سهامی  شرکت سرمایه

، طبقه چهارم و محل 5باشد. 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: اساسنامه به شرح زیر می 3موضوع فعالیت شرکت طبق مفاد ماده 

 موضوع فعالیت اصلیالف( 

بهادار اوراق سایر یا هاصندوق گذاریسرمایه واحدهای الشرکه،سهم سهام، در گذاریسرمایه -1

 به که گذاری با هدف کسب انتفاع به طوریهای سرمایهها، موسسات یا صندوقشرکت دارای حق رای

پذیر را  سرمایه گذاریسسه یا صندوق سرمایهوخود، کنترل شرکت، م هتنهایی یا به همراه اشخاص وابست

 ،آن نفوذ قابل مالحظه نیابد در اختیار نگرفته یا در

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

 دهد. را به مالک اوراق بهادار نمیمدیر یا کنترل ناشر 

 های فرعیموضوع فعالیت ب(

 هایبانکی و سپرده های بها، گواهی سپردهت، فلزات گرانمسکوکا در گذاریسرمایه -1

 ز،سسات مالی اعتباری مجاوها و مگذاری نزد بانک سرمایه

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

 به که گذاری با هدف کسب انتفاع به طوریهای سرمایهها، موسسات یا صندوقشرکت دارای حق رای
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پذیر را سرمایه گذاریسسه یا صندوق سرمایهوخود، کنترل شرکت، م هنهایی یا به همراه اشخاص وابستت

 ،یابدبدر اختیار نگرفته یا درآن نفوذ قابل مالحظه 

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

 ،ساختمانی با هدف کسب انتفاع

 :جمله از بهادار اوراق بازار با مرتبط خدمات ارائه -4

 ،گذاریهای سرمایهپذیرش سمت در صندوق -4-1

 ،بهادار تامین مالی بازارگردانی اوراق -4-2

 ،بهادار نویسی اوراقمشارکت در تعهد پذیره -4-3

 ،، اصل یا حداقل سود اوراق بهادارتضمین نقدشوندگی -4-4

 و مقررات حدود در ماده، این در مذکور هایفعالیت اجرای راستای در تواندمی شرکت -5

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

 مجاز در صورتی فقط اقدامات دهد. این انجام را مربوطه گمرکی امور و بپردازد کاال صادرات یا واردات

 نشده منع مقررات ها در آن انجام و باشند داشته ضرورت شرکت هایفعالیت اجرای راستای در که است

 باشند.

 سهامداران  بیو ترک هیسرما .1.2

هزار ریالی بود  سهم یک 5.000.000منقسم به  یالر یلیاردم 5سرمایه شرکت مبلغ  یستاس یاز ابتدا 

 یالر یلیاردم 2،000شرکت به  یهسرما 21/10/1393 العاده مورخ فوقعمومی مجمع  یمکه بر اساس تصم

 یرتدب یگذار یهشده از محل مطالبات شرکت سرما با نام تمام پرداخت یالیر هزار یکسهم  یلیاردم 2شامل 

بر  ینهمچن .یدثبت گرد یزها ن نزد اداره ثبت شرکت 12/11/1393 یخو در تار یافت یشافزا  (عام ی)سهام

 4شامل  یالر یلیاردم 4،000شرکت به  یهسرما 27/02/1399 هالعاده مورخ فوق عمومی مجمع یماساس تصم

 یرتدب یگذار یهسرماگروه  شده از محل مطالبات شرکت با نام تمام پرداخت یالیر هزار یکسهم  یلیاردم

 .یدثبت گرد یزها ن نزد اداره ثبت شرکت 27/03/1399 یخو در تار یافت یشافزا  (عام ی)سهام

 

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                                                                       

 تغییرات سرمایه

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

 مطالبات سهامدار عمده 40،000 1،995،000 2،000،000 5،000 21/10/1393

 مطالبات سهامدار عمده 100 2،000،000 4،000،000 2،000،000 27/03/1399

، 23/11/1400العاده صاحبان سهام مورخ  فوق یمجمع عموم ماتیبه موجب تصمالزم به ذکر است 

شده  از محل مطالبات حال الیر اردیلیم 9.500به  الیر اردیلیم 4.000شرکت از مبلغ  هیسرما شیافزا

 7.000به  4.000قرار گرفت. مرحله اول آن از مبلغ  بیدو مرحله مورد تصو یو ط یسهامداران و آورده نقد

                                                                                                                                   هیسرما راتییتغ: 9جدول شماره 
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قرار  مدیره تاهی اریدر اخت الیر اردیلیم 9.500به  7.000و مرحله دوم آن از مبلغ  بیتصو الیر اردیلیم

 . دیسال و پس از کسب مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت به انجام آن اقدام نما 2گرفت تا ظرف 

 زیر به شرح جدول 30/11/1400در پایان سال مالی منتهی به  همچنین فهرست سهامداران شرکت

 د:باش می

 
 

 نام سهامدار ردیف

30/11/1400 

 درصد تعداد سهام

 %78.46 3،138،567،000  گذاری تدبیر )سهامی عام( شرکت گروه سرمایه 1

 %1.59 63،795،046 صندوق بازارگردانی تدبیرگران فردا 2

 %1.40 56.150.000 خاص( ی)سهام پهناور مهر نیشرکت سرزم 3

 %18.55 741،487،954 سایر سهامداران 4

 100% 4،000،000،000 جـــــمــــع

  

 شرکت از منظر سازمان بورس اوراق بهادار  .2

نزد  -گذاری شرکت سرمایه -به عنوان نهاد مالی 11389و با شماره  08/09/1394شرکت در تاریخ 

و درج شرکت  06/10/1395در تاریخ سازمان بورس و اواراق بهادار ثبت گردیده است. بعد از پذیرش شرکت 

به دلیل عدم عرضه سهام، شرکت از  24/11/1396مورخه  31819/122، طی نامه شماره "وپویا"با نماد 

درخواست مجدد  1397های ناشر خارج گردید. همچنین با توجه به تکالیف مجمع سال  لیست شرکت

برگزار و منجر به پذیرش شرکت در  05/12/1398پذیرش به فرابورس ارائه گردید و جلسه پذیرش در تاریخ 

به عنوان  17/02/1399مورخ  63878/122و به استناد نامه شماره در ادامه بازار اول فرابورس ایران گردید. 

در بازار  1399تیرماه  4سهام شرکت در تاریخ در نهایت  های ناشر درج گردیده است. ناشر در لیست شرکت

بهمن  30سال مالی منتهی به  دردر ادامه روند قیمت سهم را  عرضه گردید. الری 4،100به قیمت  فرابورس

 نمایید. مشاهده می 1400

 

 

 

 

 

 آخرین ترکیب سهامداران شرکت – 10شماره جدول 
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 شرکت یحقوق طیمح .3

 شرکت عبارتند از: تیو مقررات حاکم بر فعال نیقوان نیمهمتر

 قانون تجارت، 

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

 ی،اجتماع نیماقانون کار و ت 

  ی،حسابدار یاستانداردهااصول و 

 میمستق یها اتیقانون مال، 

 شرکت مادر یها نامه و بخش ها هنام نییآ، 

 ،اساسنامه شرکت 

 .سایر قوانین مرتبط 

 

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته  .4

معامالت  هیبه عنوان کل یمال یها صورت 27شماره  یحیتوض ادداشتیمعامالت با اشخاص وابسته در 

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

و عدم  رهیمد در خصوص کسب مجوز از هیات شده ادی 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 ریشرکت مد

 انجام شده است. ،وابسته و همگروه به آن
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 روند قیمتی سهم – 23نمودار شماره 
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 یاتیمال تیوضع  .5

و قبل از آن قطعی و تسویه  30/11/1398به  یمنته یسال مالشرکت برای عملکرد  یاتمال

 ،یممستق های یاتقانون مال 143ماده عنایت به معافیت با باشد که  الزم به توضیح می شده است.

 30/11/1399به  یمنته یسال مال یاتعملکرد مشمول مال. باشد ینم یاتشرکت مشمول مالفعالیت 

از درآمد  یکه ناش باشد یم یالر یلیونم 542و  600لغ امببه ترتیب  نیز رکتش 30/11/1400و 

)با اعمال  درصد 22.5به نرخ  و و شرق یرانا یزینگاوراق مشارکت ل ینکارمزد تضم سهم یاتیعمل

 .است شدهمحاسبه  های مستقیم( قانون مالیات 143تخفیف ماده 

 

 
 

سال مالی 

 منتهی به
 سود ابرازی

درآمد مشمول 

 مالیات ابرازی
 پرداختی قطعی تشخیصی ابرازی

مانده 

 پرداختنی

30/11/1398 968،659 600 150 150 150 150 - 

30/11/1399 7،161،614 600 135 - - 135 - 

30/11/1400 4.275.467 542 122 - - - 122 

 

 دعاوی حقوقی  .6

 .باشد یم انیدر جر یحقوق دعاویشرکت فاقد هرگونه 

 

 شرکت یراهبرنظام  .7

  رهیمد مربوط به ساختار هیاتاطالعات  .7.1
 

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

 

 

 

 

 

 وضعیت مالیاتی شرکت )ارقام به میلیون ریال( – 11شماره جدول 
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 شرکت ایران و شرق )سهامی خاص( -1

 نیا محمدرضا طائف نماینده شخصیت حقوقی

 غیرموظفعضو  -مدیره هیات یسری سمت

 27/07/1399 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 دکتری حسابداری ایتحصیالت/مدارک حرفه

 های سوابق کاریزمینه

رئیس حسابداری شرکت اصفهان تانک، حسابرس ارشد موسسه حسابرسی کاربرد 

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

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

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

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

 .سهام گروه توسعه اقتصادی تدبیر

 (عام)سهامی  گذاری تدبیر سرمایهگروه شرکت  -2

 امیرحسن اسالمی سید نماینده شخصیت حقوقی

 مدیره و مدیرعامل هیات یسری نایب سمت

 28/02/1398 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 ای کسب و کارهای مجازیمدیریت حرفه DBA، کارشناسی ارشد مدیریت مالی ایتحصیالت/مدارک حرفه

 کاریهای سوابق زمینه

مدیره  غیرموظف هیاتموظف و گذاری پردیس، عضو  گذاری شرکت سرمایه مدیر سرمایه

کارشناس ارشد  مدیره سیمان ارومیه، عضو هیاتکارگزاری تدبیرگران فردا، 

 گذاری تدبیر گذاری شرکت سرمایه سرمایه

 لیزینگ ایران و شرق )سهامی عام(     -3

 میثم بلگوریان نماینده شخصیت حقوقی

 موظف غیر -مدیره عضو هیات سمت

 28/02/1398 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 ت مالییدکتری مدیر ایتحصیالت/مدارک حرفه

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

 خوارزمیشرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان، استادیار دانشگاه 

 گذاری پردیس )سهامی عام( شرکت سرمایه     -4

 زاده وحید ویسی نماینده شخصیت حقوقی

 غیرموظف -مدیره عضو هیات سمت

 28/02/1398 تاریخ عضویت در هیئت مدیره

 دکتری مالی ایتحصیالت/مدارک حرفه

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

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

 مدیره و شرح سوابق ترکیب اعضای هیات – 12شماره جدول 
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از سمت خود استعفا  1399جناب آقای کزازی نماینده شرکت تولید و صادرات ریشمک نیز در تیرماه 

 اند و نماینده جدید تاکنون معرفی نگردیده است. نموده

جلسه بوده که تعداد جلسات  24 مورد گزارشسال مالی  طی مدیره تاهیشده جلسات برگزار تعداد

 :باشد یم لیاعضا به شرح جدول ذهریک از حضور 

 

 تعداد جلسات نام و نام خانوادگی

 24 آقای محمدرضا طائف نیا

 24 آقای سید امیرحسن اسالمی

 24 آقای میثم بلگوریان

 24 زاده آقای وحید ویسی

 رهیمد هیات یو اعضا رعاملیو پاداش مد ایحقوق، مزا  .7.2

)شرکت مادر( و  ریتدب یگذار هیسرما گروه شرکت شنهادیبه پ رعاملیمد یایحقوق و مزا یبه طور کل

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

 پذیرد. ( انجام میخاصگروه توسعه اقتصادی تدبیر )سهامی 

 خاص ش)ا رهیدم تیاو پاداش ه رهیمد هیات موظف ریغ یالزحمه حضور در جلسات اعضا حق

از جمله  ربطیذ نیمفاد قوان تیساالنه صاحبان سهام و با رعا ی( بر اساس مصوبات مجمع عادیحقوق

 .گردد یم نیینامه شرکت تعسقانون تجارت و اسا

 30/11/1400به  یمنته یال مالسدر جلسات  رهیمد هیات موظف ریغ یحق حضور اعضا 

 نییبه صورت ناخالص تع الیرمیلیون  15جلسه در ماه مبلغ  یکحداقل تشکیل  یه به ازانماها

 است. دهیگرد

 مورخ  انهیسال یعاد یجلسه مجمع عموم مطابق با صورت رهیهیات مد یپاداش اعضا

به صورت ناخالص  الیرمیلیون  3.000 مبلغ ،30/11/1399به  یمنته یال مالس یبرا 10/03/1400

 میلیون ریال پرداخت شده است. 2.760و مبلغ  خالص  دهیگرد نییتع

 

 

 

 

 

 

 مدیره جلسات هیات تعداد حضور در – 13شماره جدول  
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 شرکت ییاجرا رانیاطالعالت مربوط به مد .7.3

 

نام و نام

 خانوادگی
 تحصیالت سمت

سابقه اجرایی در 

 شرکت
 سوابق مهم اجرایی

محسن 

 جهانگیری

مدیر مالی، اداری و 

 پشتیبانی

کارشناسی 

 ارشد
 سال 1

مدیر حسابرسی در موسسه حسابرسی آزمون پرداز به  حسابدار رسمی،

های مختلف در صنایع مختلف و  مدیر حسابرسی پروژه ،سال 11مدت 

های کربن ایران، آسان  اعم از شرکت و غیر بورسی های بورسی شرکت

کیش، روزنامه  )آپ(، پرداخت الکترونیک سامان پرداخت پرشین

و مدیریت سرمایه اتیه همشهری، گروه توسعه مالی و اقتصادی سامان 

کارشناس ، کت آژند نوآوررییس حسابداری در شرخواهان و ...، 

های  حسابداری شرکت لوله سفالی باورز، مشاور مالی و مالیاتی شرکت

 مدرس جامعه حسابداران رسمی - متعدد

 گذاری مدیر سرمایه علیرضا مستقل
کارشناسی 

 ارشد
 سال 4.5

فردا، مدیر سبدگردانی  کارشناس و مدیر صندوق کارگزاری تدبیرگران

 آرمان  شرکت تامین سرمایه

 یحسابرس تهیکم  .7.4

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

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

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

جلسه کمیته حسابرسی تشکیل  10پردازد. در سال جاری تعداد  مدیره رسیده به فعالیت می تصویب هیات

 شده است. 

 اصغر اطمینان محمود میوند نیا محمدرضا طائف خانوادگینام و نام

 عضو کمیته عضو کمیته یس کمیتهری سمت

 خیر خیر مدیره عضو غیر موظف هیات مدیره هیاتیت در عضو

 - - )سهامی خاص( ایران و شرقشرکت  حقیقی نماینده

 بله بله خیر عضو مستقل

 بله بله بله عضو مالی

 تحصیالت
 حسابداری حسابداری حسابداری رشته

 آخرین

 مدرک تحصیلی
 ای دکتری حرفه کارشناسی ارشد دکترا

 23/06/1400 23/06/1400 23/06/1400 تاریخ عضویت درکمیته

 اهم سوابق

مدیر حسابرسی داخلی شرکت 

تحقیقاتی مهندسی توفیق دارو، مدیر 

حسابرسی داخلی شرکت خدمات 

مدیریت نظارت تدبیر برتر، کارشناس 

گذاری در معاونت  مسئول سرمایه

ریزی و توسعه اقتصادی ستاد  برنامه

امام )ره(، مدیر مجامع و اجرایی فرمان 

مالکیت سهام گروه توسعه اقتصادی 

 .تدبیر

سال،  5حسابرس ارشد مفید راهبر 

سرپرست حسابرسی موسسه آیین پژوهشگر 

سال، مدیر امورمالی انتشارات  1محاسب 

سال، مدیر ارشد حسابرسی  2امیر کبیر 

سال، مدیر ارشد  4موسسه آبان ارقام پارس 

حسابرسی و خدمات حسابرسی موسسه 

ماه، شریک و مدیر  6مدیریت داریاروش 

حسابرسی موسسه حسابرسی آزمون پرداز 

 .سال 5ایران مشهود 

های پرداخت  معاون مالی و اداری شرکت

الکترونیک سامان کیش، کارت اعتباری 

آوری و نوآوری  ایران کیش، هلدینگ فن

بانک صادرات، مدیر مالی و اداری 

مایه نوین، بانک دی های تامین سر شرکت

و مؤسسه مالی اعتباری آتی، کارگزاری 

گذاری ساختمان  فیروزه آسیا و سرمایه

نوین، عضو هیئت مدیره شرکت پرداخت 

 .الکترونیک سپهر

 مدیران شرکت – 14جدول شماره 

 اعضای کمیته حسابرسی – 15جدول شماره 
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 یداخل یواحد حسابرس .7.5

، شرکت خدمات مدیریت و نظارت تدبیر 09/11/1395مدیره مورخه  جلسه هیات با استناد به صورت

 انجام امور حسابرسی داخلی انتخاب گردیده است.برتر به جهت 

آقای امیر وفادار به عنوان مدیر حسابرسی داخلی شرکت منصوب  مورد گزارش همچنین طی سال مالی

 گردیدند. ضمنا اطالعات و سوابق ایشان به شرح جدول زیر است:

 

نام و نام

 خانوادگی
 تحصیالت سمت

سابقه اجرایی 

 در شرکت
 سوابق مهم اجرایی

 امیر وفادار
مدیر حسابرسی 

 داخلی

کارشناسی 

 ارشد
 ماه 5

مدیر  ی شرکت نوین اندیشان سرآوا پارس،داخل یمدیر حسابرس

گذاری گروه صنعتی رنا، حسابرس  سرمایه حسابرسی داخلی شرکت

مدیر اقتصای و  اداری،کبیر، مدیر امور مالی و داخلی پتروشیمی امیر

های گروه در شرکت  امور مجامع و مدیر نظارت بر عملکرد شرکت

های متعدد  شرکتدر مشاور مالی و مالیاتی  ،گذاری بیمه ایران سرمایه

حسابرسی در صنایع مختلف در موسسه داخلی و خارجی و سرپرست 

 .سال 7به مدت  حسابرسی

 

  یمشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانون  .7.6

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

بازرس  و راهبر به عنوان حسابرس مستقل دیمف یموسسه حسابرس ،10/03/1400 خیبه تار 30/11/1399به 

با حداقل افزایش  شانیالزحمه ا حق و دیانتخاب گرد 30/11/1400 ی منتهی بهسال مال یشرکت برا قانونی

میلیون ریال تعیین و تصویب گردید و هرگونه تغییرات  1.250درصدی نسبت به سال قبل و معادل  25

 .تفویض اختیار شد رهیمد هیات به نسبت به مبلغ مزبور

  یپرسنل تیوضع .8

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

 زیر جدول مورد گزارش به شرح یسال مال یو سن پرسنل برا التیتحص بیترک .گردد یم نییتع رهیمد اتیه

 :باشد یم

 به باال 40 35 -40 30-35 25 -30 شرح

 - 3 3 - فوق لیسانس و باالتر

 1 1 - 1 لیسانس

 - - - 2 دیپلم

 1 4 3 3 جمع

 نیروی انسانی به تفکیک تحصیالت و سن – 17شماره جدول 

 

 شرح سوابق مدیر حسابرسی داخلی – 16شماره جدول 
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 باشد: می جدول زیرتعداد و نوع کارکنان شرکت در سال مالی مورد گزارش و سال مالی قبل به شرح 

 

 

 30/11/1399 30/11/1400 نوع قرارداد

 7 9 دائم

 3 2 موقت

 10 11 جمع

 تعداد و نوع قرارداد کارکنان – 18 جدول شماره



 

 

44 
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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 یرتفوپ

و سهام  و تامین سرمایه امین برکت ییگروه دارو بورسی های شرکت شامل سهام عمدتابلندمدت شرکت 

بهای تمام . باشد یم یدهنده فاراب و شتاب ، سرزمین پهناور مهرایپا یاعتبار یبند رتبه های غیربورسی شرکت

 ها در پرتفوی شرکت در جدول زیر قابل مشاهده است: گذاری شده ترکیب انواع سرمایه

 

 

 گذاری نـوع سرمایه

 30/11/1399 سال مالی منتهی به 30/11/1400 سال مالی منتهی به

 درصد مبلغ درصد مبلغ

 %88 9،307،142 %85 9،982،768 مدت های کوتاه گذاری سرمایه

 %12 1،275،120 %15 1،752،329 های بلندمدت گذاری سرمایه

 %100 10،582،262 %100 11،735،097 ها گذاری جمع کل سرمایه

نسبت به سال گذشته با افزایش  های شرکت گذاری شده سرمایه بهای تمام فوق، با عنایت به جدول 

 است.روبرو گردیده  یدرصد 10.9ا حدود

 

 

 

 

 

85% 

15% 

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در 

 1400/11/30پایان سال مالی 

سرمایه گذاری های 

 کوتاه مدت

سرمایه گذاری های 

 بلند مدت

88% 

12% 

ترکیب سرمایه گذاری های شرکت در 

 1399/11/30پایان سال مالی 

سرمایه گذاری های 

 کوتاه مدت

سرمایه گذاری های 

 بلندمدت

 

 

 

 ها گذاری بندی سرمایه ترکیب طبقه – 24شماره  نمودار

 

 1400و  1399های مالی  های شرکت در پایان سال گذاری بندی سرمایه شده طبقه ترکیب بهای تمام – 19جدول شماره 

 



 

 

46 

 

 

 

 مدت کوتاههای  گذاری سرمایهشده و ارزش روز پرتفوی  مقایسه بهای تمام .1.2

دو  یمدت شرکت ط کوتاه های گذاری سرمایه یشده و ارزش روز پرتفو تمام یبها ای یسهمقا یتوضع

  :باشد یمزیر به شرح جدول  یجارمالی سال 

 

 30/11/1399 30/11/1400 مدت های کوتاه گذاری سرمایه

 9،307،142 9.982.768 بهای تمام شده

 18،605،410 17.277.998 ارزش روز

 9،298،268 7.295.230 اضافه )کاهش ارزش(

 یسال مال انیمدت شرکت در پا کوتاه یمشخص است اضافه ارزش پرتفو ول فوقطور که در جد همان

مقدار  نیکه ا باشد یمشده  بهای تمامدرصد  73 بالغ برو  میلیون ریال 7.295.230 بیش ازمورد گزارش 

  است. دهیمحاسبه گرد سال یط یافتیدر یمیتقس ینظر از سودها صرف
   

  

 

 

 7.26 یشمدت شرکت با افزا کوتاه یشده پرتفو تمام یبها شود یمشاهده م طور که در نمودار فوق همان

با توجه به  که یاست در حال یدهرس ریال یلیاردم 9.982 حدودا به مبلغنسبت به سال مالی گذشته  یدرصد

با  یارزش روز پرتفو طی سال مالی مذکور های متوالی شاخص کل و ریزش بازار سرمایهنامناسب وضعیت 

 .است ودهب ریال یلیاردم 17.277 بالغ بردرصدی  7دودا کاهش ح

ها و کاهش ریسک غیرسیستماتیک، پرتفوی شرکت در تاریخ  گذاری سازی سرمایه به منظور متنوع

باشد  گذاری مختلف حاضر در بازار سرمایه می صنعت و زمینه سرمایه 17مشتمل بر بیش از  30/11/1400

200,000 

5,200,000 

10,200,000 

15,200,000 

20,200,000 

 ارزش روز بهای تمام شده

9,307,142 

18,605,410 
17,277,977 

1399/11/30 1400/11/30 

 مدت )ارقام به میلیون ریال( شده و ارزش روز پرتفوی کوتاه مقایسه بهای تمام - 20 جدول شماره

 

 

 مدت شده و ارزش روز پرتفوی کوتاه بهای تمام –  25نمودار شماره 

9.982.768 
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صنعت با بیشترین وزن در ترکیب  3مشاهده است. بر مبنای ارزش روز که ترکیب آن در جدول زیر قابل 

.ات اساسیز، دارویی و فلواسط های کمکی به نهادهای مالی یتپرتفوی عبارتند از: صنایع فعال
 

 
 

 صنعت ردیف

1400/11/30 1399/11/30 

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

 %12 %6 %18 %6 های کمکی به نهادهای مالی واسط فعالیت 1

 %27 %7 %17 %9 دارویی 2

 %7 %7 %10 %12 فلزات اساسی 3

 %17 %31 %9 %19 گذاری قابل معامله صندوق سرمایه 4

 %6 %6 %9 %6 شیمیایی 5

 %5 %6 %7 %10 ای صنعتی رشته چند 6

 %6 %12 %7 %8 های فلزی استخراج کانه 7

 %3 %5 %5 %6 خودرو و قطعات 8

 %4 %8 %5 %7 های نفتی فرآورده 9

 %3 %3 %5 %7 عرضه برق، گاز، بخار و آب گرم 10

 %4 %4 %2 %3 ها و موسسات اعتباری بانک 11

 %2 %1 %2 %1 ها گذاری سرمایه 12

 %1 %1 %1 %1 فنی و مهندسی 13

 %1 %1 %1 %2 های مالی و پولی گری واسطه 14

 - - %1 %0 کانی غیر فلزی 15

 %1 %1 %0 %1 اطالعات و ارتباطات 16

 %1 %1 %1 %2 سـایـر 17

 %100 %100 %100 %100 جمع

 
 

 

 

 

 

 

 

 ها در سال مورد گزارش با سال مالی قبل به تفکیک صنایع گذاری شده و ارزش روز سرمایه مقایسه بهای تمام – 21 جدول شماره
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استخراج کانه های فلزی 

8% 
 اطالعات و ارتباطات

1% 
بانک ها و موسسات 

 اعتباری

3% 
 چند رشته ای صنعتی

10% 

 خودرو و قطعات

6% 

 دارویی

9% 

 سرمایه گذاری ها

1% 

 شیمیایی

6% 

 صندوق سرمایه گذاری

19% 

عرضه برق، گاز، بخار و آب 

 %7گرم 

 %7فرآورده های نفتی 

فعالیت های کمکی به 

 نهادهای مالی واسط

6% 

فلزات 

 اساسی

12% 

 فنی و مهندسی

1% 

 کانی غیر فلزی

0% 

واسطه گری های مالی و 

 پولی

2% 
 سایر

2% 

 استخراج کانه های

 %7فلزی  

 اطالعات و ارتباطات

0% 
 بانک ها و موسسات اعتباری

2% 
 چند رشته ای صنعتی

7% 

 خودرو و قطعات

5% 

 دارویی

17% 

 سرمایه گذاری ها

2% 

 شیمیایی

9% 
 صندوق سرمایه گذاری

9% 

عرضه برق، گاز، بخار و آب 

 %5گرم 

 فرآورده های نفتی

5% 

فعالیت های 

کمکی به 

نهادهای مالی 

 واسط

18% 

 فلزات اساسی

10% 

 فنی و مهندسی

1% 

 کانی غیر فلزی

1% 

 واسطه گری های 

 مالی و پولی

 سایر 1%

1% 

 ارزش روز پرتفوی شرکت ب: ترکی27نمودار شماره 

 شده پرتفوی شرکت : ترکیب بهای تمام26نمودار شماره 
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 بندی اعتباری پایا شرکت رتبه .1.3

قانون بازار اوراق بهادار محسوب  1موضوع بند  یمال ینهادها یقاز مصاد یاپا یاعتبار یبند شرکت رتبه

 یشده و ط یسخاص تاس یبه صورت شرکت سهام 23/07/1397 یخدر تار یبند شرکت رتبه ین. اگردد  یم

 11610 ارهشم یو ط تجاری یرها و موسسات غ در اداره ثبت شرکت 23/07/1397مورخ  532698شماره 

 های یتفعال .است یدهبه ثبت رس ینزد سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد مال 02/08/1397مورخ 

 :عبارت است از شرکت یاصل

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

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

 ی.اختصاص یابه عموم و 

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

 وجز یاپو گذاری یهاست که شرکت سرما یالیر 1.000سهم  یلیونم 200شرکت مذکور  یهسرما

ه در ظو نفوذ قابل مالح یتو با توجه به درصد مالک باشد یه آن میدرصد از سرما 49.5بوده و مالک  ینموسس

 ی. الزم به ذکر است طباشد یم یژهارزش وروش  ،یمورد استفاده جهت حسابدار یهآن شرکت رو های یاستس

ظرف  یدهعام( متعهد گرد ی)سهام یاپو گذاری یهشرکت سرماای به سازمان بورس و اوراق بهادار، نامه تعهد

 ید.اقدام ننما شرکا یبترک ییربه تغ نسبت ی،اعتبار یبند رتبه یتر مجوز فعالپنج سال از صدو

 

 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 اشخاص سایر

 %1.5 3.000 3.000.000 حقیقی سایر اشخاص

 جمع کل
 

200،000،000 200،000 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سهامداران عمده شرکت رتبه بندی اعتباری پایا – 22 جدول شماره
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 شرح

سال مالی  منتهی به 

30/09/1400 

سال مالی  منتهی به 

30/09/1399 

 مبلغ مبلغ

 17،959 78،771 درآمدهای عملیاتی

 (41،095) (75،314) هزینه عملیاتی

 (23،136) 3،457 عملیاتی (زیانسود )

 74،493 5،535 غیر عملیاتی های سایر درآمدها و هزینه

 51،357 8،992 سود قبل از مالیات

 - (865) مالیات بر درآمد

 51،357 8،127 سود خالص

 257 41 سود هر سهم

 

 

 مدت سنجش عملکرد پرتفوی کوتاه .2

در جدول  30/11/1400به  یمنته سال مالی یط یهبا بازار سرما یسهشرکت در مقا یعملکرد پرتفو

درصد بوده  7.48مذکور مثبت  سالدر  یپرتفو یطور که مشخص است بازده آورده شده است. همان یرز

نشان  رادرصد  6.29 یو منف 3.56مثبت  یبشاخص کل و شاخص شناور آزاد به ترت یکه بازده یدر حال

 یها شاخص. باشد یکمتر م ،کل بازار در دوره مذکور یسکشرکت نسبت به ر یکل پرتفو یسک. ردهد یم

 رحش

30/09/1400 30/09/1399 

 شرح

30/09/1400 30/09/1399 

 مبلغ مبلغ مبلغ مبلغ

 23.850 33.150 های جاری بدهیجمع  44.620 61.142 های جاری جمع دارایی

 1.126 1.967 های غیرجاری جمع بدهی 250.862 247.408 های غیر جاری جمع دارایی

 295.482 308.550 ها جمع دارایی
 24.976 35.117 ها جمع بدهی

 270.506 273.433 جمع حقوق مالکانه

 (یالر یلیونارقام به م) بندی اعتباری پایا رتبه شرکت وضعیت مالیصورت   -23جدول شماره 

 (یالر یلیونارقام به م) یاپا یاعتبار یبند شرکت رتبه یانصورت سود و ز  -24جدول شماره 
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 یزو جنسن ن ینرشارپ، تر یها نسبت ی،روزانه پرتفو 1بتا، ارزش در معرض خطر یلاز قب یگرد یمحاسبات

 یندر ا یسکبازده بدون ر نرخنکته است که  یناست. الزم به ذکر ا یدهبرآورد گرد یردر جدول ز

 درصد در نظر گرفته شده است. 19محاسبات برابر با 

 

 

 

 عملکرد مورد گزارش ها شاخص

 بازدهی

 7.48% یپرتفوبازدهی 

 %3.56 بازدهی شاخص کل

 ریسک

 %3.4 ریسک کل پرتفوی

 %3.41 ریسک کل بازار

 0.81 بتای پرتفوی

 %(1.23) %(95ارزش در معرض خطر پرتفوی )

 %(1.90) %(95ارزش در معرض خطر بازار )

عملکرد 

 پرتفوی

 -0.1 شاخص شارپ پرتفوی

 -0.1 شاخص شارپ بازار

 -0.003 شاخص ترینر پرتفوی

 -0.003 شاخص ترینر بازار

 0.0004 شاخص جنسن پرتفوی

 

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

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 یمنتخب باالتر باشد، نشان م یدر پرتفو ارهایمع نیا زانی. هر اندازه مریخ ای باشد یم

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

 

 

 
 

                                                 
1   Varمتحمل گردد. تواند یدوره مشخص م یکدرصد در طول  95شرکت با احتمال  یکه پرتفو یانی: عبارت است از حداکثر ز 

 سنجش عملکرد پرتفوی  -25جدول شماره 
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 عملیاتی شرکت در سال جاری مروری بر عملکرد مالی و  .3

 اقالم صورت سود و زیان 

 

 

 شرح
 سال مالی منتهی به 

30/11/1400  

 سال مالی منتهی به 

30/11/1399  
 درصد تغییرات

 %79 862،724 1،547،677 درآمد سود سهام

 (%56) 6،326،517 2،799،499 ها گذاری سرمایهسود فروش 

 (%100) - (14،012) ها گذاری زیان تغییر ارزش سرمایه

 (%77) 14،288 3،247 سایر درآمدهای عملیاتی

 (%40) 7،203،529 4،336،411 جمع درآمدهای عملیاتی

 %40 (30،199) (42،178) های حقوق و دستمزد و مزایا هزینه

 (%9) (3،443) (3،125) هزینه استهالک

 %91 (8،272) (15،772) ها سایر هزینه

 %46 (41،914) (61،075) های عملیاتی جمع هزینه

سود قبل از احتساب سهم شرکت 

 اصلی از سود شرکت وابسته
4،275،336 7،161،615 (40%) 

 (%82) 22،848 4،023 سهم گروه از سود شرکت وابسته

 (%40) 7،184،463 4،279،359 سود عملیاتی

 (%10) (135) (122) هزینه مالیات بر درآمد

 %19 7،184،328 4.279.237 سود )زیان( خالص

 (%48) 2،039 1،070 سود هر سهم )ریال(

 
 

 شرح
 سال مالی منتهی به 

30/11/1400  

 سال مالی منتهی به 

30/11/1399  
 درصد تغییرات

 %79 862،724 1،547،677 درآمد سود سهام

 (%56) 6،326،517 2،799،499 ها گذاری سود فروش سرمایه

 (%100) - (14،012) ها گذاری زیان تغییر ارزش سرمایه

 (%77) 14،288 3،247 سایر درآمدهای عملیاتی

 (%40) 7،203،529 4،336،411 جمع درآمدهای عملیاتی

 %40 (30،199) (42،178) های حقوق و دستمزد و مزایا هزینه

 (%9) (3،443) (3،125) هزینه استهالک

 %91 (8،272) (15،772) ها سایر هزینه

 %46 (41،914) (61،075) های عملیاتی جمع هزینه

 (%40) 7،161،615 4،275،336 سود عملیاتی

 (%10) (135) (122) درآمدهزینه مالیات بر 

 (%40) 7،161،480 4،275،214 سود )زیان( خالص

 (%47) 2،033 1،069 سود هر سهم )ریال(

  

 ای مجموعه )ارقام به میلیون ریال( صورت سود و زیان مقایسه – 26جدول شماره 

 

 ای شرکت اصلی )ارقام به میلیون ریال( صورت سود و زیان مقایسه – 27جدول شماره 
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 شرکت:  صورت وضعیت مالیاقالم 

 

 

 درصد تغییرات 1399/11/30 30/11/1400 شرح

 ها دارایی
   

 های غیرجاری دارایی
   

 (%10) 28،482 25،733 های  ثابت مشهود دارایی

 (%48) 231 119 های نامشهود دارایی

 37% 1،307،446 1،788،678 های بلند مدت گذاری سرمایه

 29% 1،089 1،410 دریافتنی های بلند مدت

 36% 1،337،248 1،815،940 های غیرجاری جمع دارایی

  های جاری دارایی
 

 

 76% 647،684 1،139،755 ها های تجاری و سایر دریافتنی دریافتنی

 7% 9،307،142 9،982،768 های کوتاه مدت گذاری سرمایه

 347% 25،826 115،318 موجودی نقد

 13% 9،980،652 11،237،841 های جاری جمع دارایی

 15% 11،317،900 13،053،781 ها جمع دارایی

  ها مالکانه و بدهیحقوق 
 

 

  حقوق مالکانه
 

 

 0% 4،000،000 4،000،000 سرمایه

 0% 437،066 437،066 اندوخته قانونی

 (%27) 6،843،231 5،002،468 سود انباشته

 (%16) 11،280،297 9،439،534 جمع حقوق مالکانه

  ها بدهی
 

 

  های غیرجاری بدهی
 

 

 100% - 2.354.450 های بلندمدت پرداختنی

 37% 6،703 9،194 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

  35،162% 6،703 2.363.644 های غیرجاری جمع بدهی

  های جاری بدهی
 

 

 (%60) 30،223 11.974 ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی

 (%10) 135 122 مالیات پرداختنی

 100% - 1.238.507 سود سهام پرداختنی

 (%100) 542 - ها دریافت پیش

  3،947% 30،900 1.250.603 های جاری جمع بدهی

 9،512% 37،603 3،614،247 ها جمع بدهی

 15% 11،317،900 13،053،781 ها جمع حقوق مالکانه و بدهی

 

 

 

 ای مجموعه )ارقام به میلیون ریال( وضعیت مالی مقایسه صورت -28جدول شماره 
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 درصد تغییرات 1399/11/30 30/11/1400 شرح

 ها دارایی
   

 های غیرجاری دارایی
   

 (%10) 28،482 25،733 های  ثابت مشهود دارایی

 (%48) 231 119 های نامشهود دارایی

 37% 1،275،120 1،752،329 های بلند مدت گذاری سرمایه

 29% 1،089 1،410 دریافتنی های بلند مدت

 36% 1،304،922 1،779،591 غیرجاریهای  جمع دارایی

 های جاری دارایی
   

 76% 647،684 1،139،755 ها های تجاری و سایر دریافتنی دریافتنی

 7% 9،307،142 9،982،768 های کوتاه مدت گذاری سرمایه

 347% 25،826 115،318 موجودی نقد

 13% 9،980،652 11،237،841 های جاری جمع دارایی

 15% 11،285،574 13،017،432 ها جمع دارایی

  ها حقوق مالکانه و بدهی
 

 

  حقوق مالکانه
 

 

 0% 4،000،000 4،000،000 سرمایه

 0% 437،066 437،066 اندوخته قانونی

 (%27) 6،810،905 4،966،119 سود انباشته

 (%16) 11،247،971 9،403،185 جمع حقوق مالکانه

  ها بدهی
 

 

  های غیرجاری بدهی
 

 

 100% - 2.354.450 های بلندمدت پرداختنی

 37% 6،703 9،194 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

  35،162% 6،703 2.363.644 های غیرجاری جمع بدهی

  های جاری بدهی
 

 

 (%60) 30،223 11.974 ها های تجاری و سایر پرداختنی پرداختنی

 (%10) 135 122 مالیات پرداختنی

 100% - 1.238.507 پرداختنیسود سهام 

 (%100) 542 - ها دریافت پیش

  3،947% 30،900 1.250.603 های جاری جمع بدهی

 9،512% 37،603 3،614،247 ها جمع بدهی

 15% 11،285،574 13،017،432 ها جمع حقوق مالکانه و بدهی

  

 ای شرکت اصلی )ارقام به میلیون ریال( وضعیت مالی مقایسه صورت - 29جدول شماره 
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 سرمایه شرح
اندوخته 

 قانونی
 جمع کل سود انباشته

 3.015.969 936.977 78.992 2،000،000 01/12/1398مانده در 

 1399بهمن  30تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 
 

   

 7.184.328 7.184.328 - - 1399بهمن  30سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی  به 

 (920.000) (920.000) - - سود سهام مصوب

 2.000.000 - - 2.000.000 افزایش سرمایه

 - (358.074) 358.074 - تخصیص به اندوخته قانونی

 11.280.297 6.843.231 437.066 4،000،000 30/11/1399مانده در 

 1400بهمن  30تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 
 

   

 4.279.237 4.279.237 - - 1400بهمن  30گزارش شده در سال مالی منتهی به سود خالص 

 (6.120.000) (6.120.000) - - سود سهام مصوب

 9.439.534 5.002.468 437.066 4،000،000 30/11/1400مانده در 

 

 
 

 سرمایه شرح
اندوخته 

 قانونی
 جمع کل سود انباشته

 3.006.491 927.499 78.992 2،000،000 01/12/1398مانده در 

     1399بهمن  30تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 

 7.161.480 7.161.480 - - 1399بهمن  30سود خالص گزارش شده در سال مالی منتهی  به 

 (920.000) (920.000) - - سود سهام مصوب

 2.000.000 - - 2.000.000 افزایش سرمایه

 - (358.074) 358.074 - تخصیص به اندوخته قانونی

 11.247.971 6.810.905 437.066 4،000،000 30/11/1399مانده در 

     1400بهمن  30تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به 

 4.275.214 4.275.214 - - 1400بهمن  30مالی منتهی به سود خالص گزارش شده در سال 

 (6.120.000) (6.120.000) - - سود سهام مصوب

 9.403.185 4.966.119 437.066 4،000،000 30/11/1400مانده در 

 صورت تغییرات در حقوق مالکانه شرکت اصلی )ارقام به میلیون ریال( - 31جدول شماره 

 میلیون ریال( صورت تغییرات در حقوق مالکانه مجموعه )ارقام به - 30جدول شماره 
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  شرکت ینقد های انیصورت جر

 

 

 شرح
 سال مالی منتهی به 

30/11/1400  

 سال مالی منتهی به 

30/11/1399  
 درصد تغییرات

 های عملیاتی های نقدی حاصل از فعالیت جریان
   

 (%1،688) (164،827) 2.616.934 نقد حاصل از عملیات

 (%10) (150) (135) های نقدی بابت مالیات بر درآمد پرداخت

 (%1،686) (164،977) 2.616.799 های عملیاتی خالص ورود نقد حاصل از فعالیتجریان 

  گذاری های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه جریان
 

 

 (%47) (498) (264) های ثابت مشهود های نقدی برای خرید دارایی پرداخت

 (%100) (264) - های ثابت نامشهود های نقدی برای خرید دارایی پرداخت

 (%65) (762) (264) گذاری های سرمایه جریان خالص )خروج( نقد حاصل از فعالیت

 (%1،679) (165،739) 2.616.535 های تامین مالی جریان خالص ورود  نقد قبل از فعالیت

  های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی جریان
 

 

 (%100) 173،000 - دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه

 %100 - (2.527.043) های نقدی بابت سود سهام پرداخت

 (%1،561) 173،000 (2.527.043) های تامین مالی جریان خالص )خروج( نقد حاصل از فعالیت

 1،133% 7،261 89.492 خالص افزایش در موجودی نقد

 39% 18،565 25.826 مانده موجودی نقد در ابتدای سال

 347% 25،826 115.318 سال مانده موجودی نقد در پایان

 باشد. شرکت اصلی و مجموعه یکسان می ینقدهای  صورت جریان

 یمال یها نسبت

 

   

 درصد تغییرات 1399/11/30 30/11/1400 واحد شرح

 های نقدینگی نسبت
    

 (%97) 9984/322 9859/8 واحد نسبت جاری

 های اهرمی )سرمایه گذاری( نسبت
 

 
 

 

 (%28) %67/99 %72 درصد نسبت مالکانه

 11،397% %0/33 %38/44 درصد نسبت بدهی به ارزش ویژه

 های سودآوری نسبت
 

 
 

 

%48/100 %41/40 درصد نسبت بازده حقوق صاحبان سهام  (59%) 

 (%63) %11/94 %18/35 درصد ها نسبت بازده دارایی

 (%47) 2،033 1.069 ریال سود هر سهم

 - 1،530 0 ریال سود نقدی هر سهم
(41) 654 ریال جریان نقدی هر سهم  (1،688%) 

  

 ای مجموعه و شرکت اصلی )ارقام به میلیون ریال( های نقدی مقایسه صورت جریان - 32جدول شماره  

 

 ای  های مالی مقایسه نسبت – 33جدول شماره 
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عملکردبودجه
پوشش 

)درصد(
عملکردبودجه

پوشش 

)درصد(
عملکردبودجه

پوشش 

)درصد(
عملکردبودجه

پوشش 

)درصد(

سال مالی منتهی به 

1400/11/30
5,138,2982,799,49954%1,050,0001,547,677147%80,32361,07576%6,113,0234,275,21470%

سود خالصهزینه هاسود نقدی + سود حاصل از سرمایه گذاریسود )زیان( حاصل از خرید و فروش

دوره

 

 

  سکیر لیو تحل هیتجز گزارش .4

 بازار ریسک  .4.1

 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 یاتیو مقررات مال 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 .4.2

 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 .4.3

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

صنعت،  ،یاجتماع ،یاقتصاد ،یاسیس تیاز جمله وضع یتابع عوامل متعددها  . 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 شیعوامل فوق افزا

 مقایسه عملکرد و بودجه  – 34جدول شماره 
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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 .4.4

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  .4.5

موجب  یو واردات یصادرات هیمواد اول متیبر ق یرگذاریتاث قیاز طر تواند ینرخ ارز م شیافزا ایکاهش 

بر شرکت ندارد  میمستق ریتاث سکیر نیگردد. لذا ا یدیتول یها شرکت یکاهش سودآورد ای شیافزا

نیز  اردد یکمتر یارز تیکه حساس یدر سهام یگذار هیسرما سکیر نیا تیریمد یشرکت برا نیهمچن

 خواهد نمود.

 

 ینرخ بهره بانک شیافزا ایکاهش  .4.6

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

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

به جمع  التینموده است که نسبت تسه یدر سهام یگذار هیشرکت اقدام به سرما سکیر نیکنترل ا یبرا

 دارند. یبهتر ییدارا

 

 ینگیکمبود نقد .4.7

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

 .شود یلحاظ م هیسرما شیافزا ینگینقد

 

 کاالها ینرخ جهان شیافزا ایکاهش  .4.8

کاالها  یجهان یها متیکشور وابسته به ق هیفعال در بازار سرما یها از شرکت یاریبس نکهیبا توجه به ا
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 یقرار خواهند گرفت. برا ینوسانات نیچن ریتحت تاث زین یگذار هیسرما یها لذا شرکت باشند، یو محصوالت م

 داشته باشد. یجهان یها از نرخ یترکم ریکه تاث دینما یم یدر سهام یگذار هیاقدام به سرما سکیر نیکاهش ا

 

 یمواز یدر بازارها متینوسانات ق .4.9

 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 یکه باعث شده است بعض افتهی شیورود افزا یتعداد تقاضاها برا

داشته و در صورت لزوم  نظر ریزها را  آنها با دقت  سهام نیورود به ا یشرکت برا اند. داشته حیتوج رقابلیغ

ها کمتر از ارزش  یگذار هیسرما نیکدام از ا چیارزش ه سال مالی ماهه 12 در که یخروج داشته به طورنیز 

 نبوده است. یدفتر

 

 یگذار هیسرما بیترک سکیر .4.10

در  یگذار هیبه سرما یرو یبازده نیکسب بهتر یبرا 30/11/1400به  یمنته یشرکت در سال مال

با  یگذار هیخصوص نسبت به سرما نیدر ا .را داشته است 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 باالتر  نیا سکیداشته است هر چند که ر یشتریدر سهام منفعت ب یگذار هیبور سرمازدر دوره م لیدل

شرکت  سکیر نیپوشش ا یبرا کنیسهام شرکت متحمل خطر خواهد شد ل متیاست و در صورت کاهش ق

 یگذار هیسرما لیو تحل هیتجز نیا کهنموده است  یواقع یدر سهام با خطر کمتر و بازده یگذار هیرو به سرما

 رهیمد اتیه ،یگذار هیسرما تهیکم ،یگذار هیمستخرج واحد سرما یگزارشات کارشناس ،یکارشناس میتوسط ت

 انجام شده است. رعاملیو مد

 

 ینقدشوندگ سکیر .4.11

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 هیاقدام به سرما سکیر نیا تیریمد یباشد. شرکت برا یم سکیر نیآمدن ا

 .دنباش یم یوانه مناسبتپش ید و داراندار یدر نقدشوندگ یکه سابقه خوب

 ینگینقد سکیر تیریمد .4.12

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

 ریسک نقدینگی – 35جدول شماره 
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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

 

 سال مالی منتهی به

30/11/1400 
 عندالمطالبه

 کمتر از

 ماه 3

 12تا  3بین 

 ماه

 5تا  1بین 

 سال

 بیشتر از

 سال 5
 جمع

 1،205 - - - 1،205 - های تجاری پرداختنی

 2.365.219 - 2،354،966 5.679 4،074 500 ها سایر پرداختنی

 122 - - - - 122 مالیات عملکرد پرداختنی

 1.238.507 - - - - 1.238.507 سود سهام پرداختنی

 9،194 9،194 - - - - ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 3.614.247 9.194 3.354.966 5.679 5،278 1.239.129 جـــمــع
 

 اعتباری سکیر تیریمد .4.13

تعهدات خود ناتوان باشد که منجر به  یفایاشاره دارد که طرف قراداد در ا یسکیبه ر یاعتبار سکیر

وصول مطالبات سود سهام سازوکار مورد استفاده در  یبرا ییشرکت شود. ضمانت اجرا یبرا یمال انیز

شده و  میکه در صورت عدم پرداخت سود سهام تقس یبی. به ترتباشد یسازمان بورس اوراق بهادار م

 هاتیفراخور موضوع تنببه سازمان بورس و اوراق بهادار  ،ها شرکت انهیسال یشده در مجمع عموم بیتصو

کاهش دهد.  انیتعهدات توسط مشتر یفایدر ا یاز ناتوان یناش یاعتبار سکیتا ر دیریگ یرا در نظر م یمقتض

شده و ارزش کل  رته طور مستمر نظاآن، ب یآت یطرف قراردادها یاعتبار یبند شرکت و رتبه یریپذ بیآس

طرف  یها تیمحدود قیاز طر یاعتبار یریپذ بی. آسابدی یشده گسترش م دییتا یمعامالت با طرف قراردادها

 یتجار یها یافتنی. درشود یکنترل مو  دیتائ، یبررس سکیر تیریمد تهیقرارداد که به طور ساالنه توسط کم

متنوع و مناطق  عیصنا نیکه در ب ریپذ هیسرما یها از سود سهام شرکت یمطالبات ناش یشامل تعداد

انجام  یافتنیدر یها حساب یمال تیمستمر بر اساس وضع یاعتبار یابیگسترده شده است. ارز ییایجغراف

 یها سکیاعتبار به منظور پوشش ر شیافزا یها روش ریسا ای قهیگونه وث چیشرکت ه نی. همچنشود یم

 یتیبا اهم یاعتبار سکیر یریپذ بی. شرکت آسکند ینم یخود نگهدار یمال یها ییمرتبط با دارا یاعتبار

 ،یپول یها ییدرصد ناخالص دارا 20از  یاعتبار سکیداد ندارد. تمرکز ررقرا یاز طرف ها کی چینسبت به ه

 5قرارداد از  یها طرف ریمرتبط با سا یاعتبار سکی. تمرکز رکند یدر طول سال، تجاوز نم یدر هر زمان

  .کند یدر طول سال، تجاوز نم یدر هر زمان ،یپول یها ییدارا خالصدرصد نا

 

 شامل سررسید شده و نشده به شرح جدول زیر است: 30/11/1400 لیست مطالبات شرکت در تاریخ

 
 

 لیست مطالبات شرکت شامل سررسید شده و نشده – 36جدول شماره 
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 کاهش ارزش میزان مطالبات سررسید شده تجاری مطالباتمیزان کل  نام مشتری

 - - 322،575 تامین سرمایه امین

 - 152،191 152،191 تولید و صادرات ریشمک

 - 91،775 91،775 گروه دارویی برکت

 - - 72،492 پتروشیمی مبین

 - - 69،841 نفت و گاز پارسیان

 - - 53،086 توسعه معادن و فلزات

 - - 44،538 پتروشیمی خلیج فارسصنایع 

 - - 36،014 فوالد مبارکه

 - 30،835 30،835 سنگ آهن گهرزمین

 - - 28،882 فوالد خوزستان

 - - 28،286 پتروشیمی پارس

 - - 22،396 شرکت صنایع ملی مس

 - - 22،122 پتروشیمی پردیس

 - - 16،969 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی

 - - 16،318 گروه بهمن

 - - 11،000 سرمایه گذاری گروه توسعه ملی

 - - 6،448 گل گهر سیرجان

 - - 3،652 سرمایه گذاری پارس آریان

 - - 3،458 مدیریت پروژه های نیروگاهی )مپنا(

 - - 624 مبین وان کیش

 - - 19 صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران

 - - 11 سرمایه گذاری صبا تامین

 - - 1 ایران و شرق لیزینگ

 - - 105،436 سایر

 - 274،801 1،138،969 جمع

 

 

 یاقتصاد مقاومت یگزارش اقدامات در راستا .5

 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
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 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 یها تیاهم فعال .6

جلسات به صورت منظم و مستمر  نیاست. ا دهیبرگزار گرد رهیمد جلسه هیات 24 مالی سال یط .1

در  رهیمد محترم هیات یدهنده مشارکت فعال اعضا بوده است و نشان رهیمد شامل جلسات هیات

 ،باشد یامور شرکت م

 شرکت، وصول مطالباتجهت مداوم  یریگیو پ نهیبه تیریمد .2

سال  سه یآن ط یا سهیکه جدول مقا الیر ونیلیم 22.562.548 لغو فروش سهام به مب دیخر .3

 :باشد یم ریزجدول گذشته به شرح 

 

 

 
 

 یها شرکت در صندوق یگذار هیسرما یاز پرتفو یو انتقال بخش ینقد های نایجر نهیبه تیریمد .4

 میلیون ریالی گردیده است، 327.733که منجر به کسب سود خالص  ابتثبا سود  یگذار هیسرما

 ،یضرورریغ یها نهیشرکت در جهت کاهش و حذف هز       یها نهیکنترل موثر بر هز .5

 محل سود از یالیر ونیلیم 1.219.944سود  وکسب ریپذ هیسرما یها مجامع شرکت در شرکت .6

 ،ریپذ هیسرما یها در شرکت یگذار هیسرما حاصل از

 ،هیم بر معامالت بازار سرمایو تمرکز دا کالیو تکن یادیبن های مداوم گزارش هیته .7

 استقرار واحد حسابرسی داخلی، .8

آن در جلسات  یبازخوردها هیو ارا یدر سال جار یحسابرس تهیجلسه کم 10 یبرگزار .9

 ،رهیمد اتیه

 گذاری، جلسه کمیته سرمایه 12برگزاری  .10

 ،جلسه کمیته ریسک 12برگزاری  .11

 ،جلسه کمیته انتصابات 2برگزاری  .12

 

 

 رحـش

 سال مالی منتهی به 

30/11/1400  

 سال مالی منتهی به 

30/11/1399  

 سال مالی منتهی به 

30/11/1398  

 3.258.504 9،387،343 10.464.948 خرید

 2،803،014 8،395،951 12.097.600 فروش

 6،061،518 17،783،294 22.562.548 جمع کل معامالت

 خرید و فروش سهام )ارقام به میلیون ریال( - 37جدول شماره 
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روزکردن اطالعات  دبیر و به آوری اطالعات گروه توسعه اقتصادی ت افزار جمع روز رسانی دائم نرم هب .13

 شرکت،

 ،بروز کردن اطالعات در سامانه منابع انسانی گروه توسعه اقتصادی تدبیرثبت و  .14

 کت با عملکرد بازار و بودجه شرکت،ای شر بررسی هفتگی عملکرد مقایسه .15

 ازیامت درصد 94.52 نیو همچن تیرعا یحسابرس اتیعمل در خصوص 983از  930 ازیاخذ امت .16

 ،یداخل یحسابرس

 اخذ شده است(  قطعی و تسویهقبل  یها سال هی)کل 1398 مالی عملکرد سال اتیمالتسویه  .17

به شرح زیر  و قوانین اهم اقدامات انجام شده در خصوص اجرای سازو کارهای حاکمیت شرکتی .18

 باشد: می

 های تخصصی طبق دستورالعمل تشکیل کلیه کمیته، 

 مدیره تشکیل دبیرخانه مستقل هیات، 

  دستورالعمل راهبری شرکتی،تهیه و تصویب 

 االجرا  رعایت کامل مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی به استثنای مواردی که تاکنون الزم

 نشده است،

 تهیه و تصویب دستورالعمل مبارزه با پولشویی، .19

 های مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار. رعایت ضوابط و دستورالعمل .20

 

 مدیره برای تقسیم سود پیشنهاد هیات .7

 ،گزارش نیاطالعات مندرج در ا هیکل رساند یسهامداران محترم به استحضار مدر خاتمه با تشکر از 

 رهیمد تایو ه باشد یم صورت وضعیت مالی خیموجود در تار یها تیو منطبق به واقع یبه دفاتر قانون یمتک

و صورت سود  صورت وضعیت مالی بیتصو یتقاضا ،تجارت قانون 116ماده  یاجرادر گزارش،  نیا میبا تقد

 .دینما یرا م انیو ز

نموده  ذیقانون تجارت را تنف 129معامالت مشمول ماده  دینما یاز مجمع تقاضا م رهیمد اتیه نیهمچن

 90 میبا تقس انهیسال یعاد یدستورجلسه مجمع عموم ،موارد ریدر خصوص سا میو ضمن اتخاذ تصم

 .ندیسود خالص شرکت موافقت نما یدرصد
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 آینده شرکتهای  برنامه .8

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

موجود در  داتیها و تهد فرصت ی. لذا شرکت با بررسباشد یروزانه م یها یمستمر بازار و انجام کارشناس

شرکت  یآت یاه پرداخته است. اهم برنامه ندهیخود در سال آ یها برنامه نینسبت به تدو ه،یبازار سرما طیمح

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

 ساله 5برنامه  یاهداف سهامدار عمده در راستا شبردیپ، 

 شرکت یپرتفو ی مستمرساز نهیو به هیحضور فعال در بازار سرما، 

 شرکت یفعل یها نامه نیآئ یبازنگر نیشرکت و همچن ازیو مورد ن دیجد یها نامه نییآ بیتصو، 

 ی،الملل نیو ب یداخل یدر بازارها یمال یها ییدارا تیریمد یالزم برا یساختارها و ارتقای جادیا 

 ی،گذارهیسرما یهاصندوق تیریو مد یمشارکت در راه انداز 

 گذاری و ...، ی، ریسک، سرمایهحسابرس های مختلف اعم از تهیمنظم جلسات کم یبرگزار 

 ی،داخل یها و کنترل یداخل یحسابرس ستمیس یجهت ارتقا یزیر برنامه 

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

 ،نفعانیذ

 شده در بازار  موفق و شناخته ی معتبرگذار 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

 

 

 

 

 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

 




	جلد گزارش فعالیت
	گزارش فعالیت هیئت مدیره 1400 ورژن 12
	جلد پشت

