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 مديره پيام هيأت 

با عرض سالم و خير مقدم حضور يكايک سهامداران محترم، گزارش هيأت  نام و ياد خداوند متعال و  به مجمع عمومي  »با  عادي مديره 

 ساند:ريرا به استحضار م 1401آذرماه  30هي به گذاري پرديس )سهامي عام( براي سال مالي منتصاحبان سهام شركت سرمايه

ت  تحت  گذشته جهان  سال  پشت أدر  را  اوكراين شرايط سختي  و  روسيه  توسط  گذاشتسر  ثير جنگ  روسيه  تحريم  از يک سوي   .

ثير آن بر حوزه انرژي و از سوي ديگر افزايش قيمت مواد غذايي موجب گرديد تا اقتصاد جهاني تورم شديدي را تجربه  أهاي غربي و تدولت

نمايد. سياست پولي و مالي كشورها در جهت كنترل تورم با افزايش نرخ بهره موجب ركود در حوزه تجارت جهاني گرديد. همين امر موجب  

هاي و سياست  در چين  19ويروس كوويد  گيريهمه  ها شد. از سوي ديگر شدت گرفتن مجددت كاموديتيكاهش تقاضا و به تبع آن كاهش قيم

وضعيت مناسبي را پشت سر گرديد. در نتيجه اقتصاد جهاني  هاي توليدي و كاهش تقاضاي مواد اوليهواحد تعطيليكنترلي اين كشور موجب 

 . نگذاشت

شدت گرفتن تحريم    نيزها و  نصيب نماند و حوزه صادراتي بدليل كاهش قيمت كاموديتيي ب   اشاره شده فوق  شرايط اقتصاد كشور نيز از  

. همچنين گشتمطلوبي برخوردار نبود. در نتيجه رشد نرخ ارز شدت گرفت و آثار تورمي آن در اقتصاد كشور پديدار    وضعيتهاي غربي از  دولت

هاي توليدي ثير مستقيم بر عمليات و كاهش سودآوري شركتأهاي توليدي به دليل كمبود توليد و عرضه تدومينوي قطع گاز و برق واحد 

 گذاشت. 

هيأت راستا  اين  م  مديرهدر  اجرايي شركت و  مناسب    ديريت  راهبردهاي  تدوين  با  نمود  قبيلتالش  در    از  فعال  استراتژي  پيگيري 

حفظ و ارتقاء  منافع سهامداران محترم را  ،  و اجراي آنها  معامالت بورسي، توجه به مديريت ريسک شركت و افزايش انضباط مالي و گزارشگري

با  ،  اشاره شده  شرايط اقتصادي سخت  رغمعلي سبب گرديد تا    باالترف كسب بازدهي  با هد  گذاريهاي مناسب سرمايهانتخاب گزينه  .بخشد

 .رشد شركت حفظ گرددبه هاي عملياتي، بازده مورد انتظار كسب و روند رو ها و مديريت ريسکگذاريبخشي در سرمايه تنوع رويكرد

هاي سهامداران و حسن اعتماد ايشان به مديران خود در اداره ترين اين عوامل حمايتيكي از مهم  در دستيابي به اهداف تعيين شده

شركت توانست بخشي از فاصله خود را به لحاظ   ،ه در سال مالي مورد گزارش با مشاركت سهامداران محترماي كبه گونه   ،شركت بوده است

از اين رو سرمايه شركت در طي دو مرحله از مبلغ    اندازه و سايز با بازار سرمايه تعديل نموده و حضور موثرتري در بورس ايران داشته باشد.

 ليارد ريال افزايش يافت كه اين مهم نقش بارزي در تحقق اهداف راهبردي شركت داشته است. مي 3.000ميليارد ريال به مبلغ  1.250

هاي  آن است كه با بهبود مستمر رويه بر گذاري پرديسمديره و كاركنان شركت سرمايههاي پيش، تالش هيأتهمانند سالدر پايان 

در  را  ارتقاء جايگاه شركت    حفظ و  ،هاي سهامداران محترمهاي مناسب در سايه حمايتاستراتژي  و انتخابتوان تخصصي    افزايش ،  عملياتي

 « . بازار سرمايه كشور به ارمغان آورند
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 بخش اول : مروري بر اقتصاد جهان، ايران و وضعيت بورس تهران 

 

 مروري بر اقتصاد جهاني  -1-1

  بود.   كاينرخ بهره توسط فدرال رزرو آمر  ش يو افزا يانقباض يپول است ياتخاذ س ، يو مال يپول يدر بازارها  2022سال  داديرو نيترمهم

. با  بحران جديدي مواجه شددوباره با    يدوم شد اقتصاد جهان  يبعد از جنگ جهان  يركود جهان  نيترقيكرونا باعث عم   كهنيدو سال پس از ا

به منظور مقابله با تورم    فدرال رزرو.  يافتكاهش    2022در سال    يرشد اقتصاد جهان  ،نرخ بهره  شيو افزا  ندهيتورم فزا  ن،يتوجه به جنگ اوكرا

اقدام به رشد نرخ    ،نيكراوا  و  هيروس  جنگ  افزايش قيمت انرژي در پيكرونا و    يپاندم  انيپا  ها به دنبالپس از باز شدن اقتصادشده    جاديا

 نيتراز امن كه  را    هاي مختلف به سمت دالر و اوراق خزانه اياالت متحدهگذاران از بازاروچ سرمايه ك  اين امرنمود.    2022در سال    بهره خود

طوري  به    د يهمراه گرد  يبازده  ش يبا افزا  كا ياوراق خزانه دولت آمر  جه يدر نت.  داشتدر پي ،  شوندمحسوب مي   هاي جهانيدر بحران   هاييدارا

 .افتي شيدرصد افزا 3.8 محدوده به  1.6 محدوده از كاي ساله آمر 10اوراق خزانه  يبازده كه

 

 2022در سال    ساله آمریکا   10بازدهی اوراق خزانه   .  1 شماره  نمودار 

 

 Finance.yahoo.comمنبع : 

 

  ي محدود و برخ  هاشي افزا يالبته برخ دادند  ش يافزا خود را، نرخ بهره 2022سپتامبر   ل يدر سراسر جهان از اوا  يمركز  يهااكثر بانک 

سياست كاهش نرخ بهره را نيز   ، ها نرخ بهره خود را نه تنها افزايش ندادند بلكه در جهت عكسدر اين بحبوحه برخي كشور  بود. بيشتر  گريد

  داد. فدرال رزرو   شينرخ بهره را افزا  يسال گذشته در ماه جوال  ازدهيبار در    نياول  ياروپا برا  يبا تورم، بانک مركز  هدر مواجه   دنبال كردند.

متحده    االتيا  را يداد ز  شيافزا   يشتريشدت ب  بابود، نرخ بهره را    بنديصفر پا  نرخ بهره  به   ي مدت طوالن  ياروپا برا  يكه مانند بانک مركز
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نرخ بهره را كاهش دادند   2022كه در سال  بودند يياز جمله كشورها نيو چ ه يترك از كشورها قرار گرفت. يارياز بس دتريتورم شد ريتأثتحت 

جمله كمبود   از  ياديز  يهاسکياما با ر  مواجه نيستبا تورم باال    نيدارند. اقتصاد چ  2022  ه ينسبت به اول ژانو  ينرخ كمتر 2022 در دسامبرو  

 مواجه است. ا كرون روسيو گيريو همه  يانرژ

 

 2022تغییرات نرخ بهره در سال   .  2 شماره  نمودار 

 

 Investing.com & Tradingeconomics.comمنبع : 

 

باعث    نرخ تورم را كاهش دهد  تواند مي  افزايش نرخ بهره اقتصاد و  كند اما  اقتصادشدن   ي شود. روند آمارهايم  نيز  يكاهش رشد 

 زيو ن  2022آمريكا در نيمه دوم سال    و همچنين روند نزولي نرخ تورم  2022  سالدر  نظير روند كاهش نرخ بيكاري آمريكا    كايآمر  ياقتصاد

  انقباضي  يها  استيو س  افتيادامه خواهد    2023در سال    يكمتر  شدتنرخ بهره با    شيافزا  احتماال  دهدي من  فدرال رزرو نشا  رياخ  يهاه يانيب

  ريبلكه از سا كايآمر نه تنها از ياژهيو يانتظار رونق اقتصاد 2023سه ماهه نخست سال  يحال برا نيدنبال خواهد شد. با ا يكمتر شدتبا 

  وجود ندارد. نيز ديگر بزرگ ياقتصادها 
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 2023رشد اقتصادی سال    بینی پیش و    2022های مختلف در سال  رشد اقتصادی کشور  .  3 شماره  نمودار 

 

 پول  الملليبينصندوق منبع : 

 

 رشد اقتصاد جهاني -1-1-1 

درصد برآورد و    3.4مثبت    2022جهان را در سال    ي(، رشد اقتصاد2023ژانويه  خود )  بينيپيش  نيدر آخر  پول  الملليصندوق بين 

براي   را رشد اقتصادي جهان الملليبيناين نهاد  (2022پيشين )اكتبر در گزارش نموده است.  بينيپيشدرصد را  2.9مثبت  2023سال  يبرا

كه در گزارش اخير در ماه ژانويه اين عدد نسبت به گزارش قبل افزايش داشته است. با اين  كرده بود  بينيپيشدرصد  2.7مثبت  2023سال 

تر بسيار پايين  باشد( مي2000-2019ميانگين تاريخي ساالنه )  درصد كه  3.8از مثبت    هنوز  2023شده براي سال    بينيپيش وجود رشد جهاني  

   است.

  جنگقدرتمند شكل گرفته است:  يرويسه ن داريپا راتيكه توسط تأث شوديم روبرو يمهم يهاهمچنان با چالش يجهان اقتصاد

گزارش  در  نيهمچن .نيدر چ يمداوم و كاهش سرعت رشد اقتصاد يتورم ياز فشارها يناش يزندگ يهانه يبحران هز ن،ياوكرا و هيروس

درصد در   4.3به  و ابدي كاهش 2023درصد در سال  6.6به   2022درصد در سال  8.8از  يشده است، تورم جهان  بينيپيشاين صندوق، 

 كاهش يابد. 2024سال 

 

 تجارت جهاني  -1-1-2

درصد كاهش نسبت به    5را با    2022  سال  در  جهان  خدمات  و  كاال  تجارت  حجم  رشد   2023  ژانويه  گزارش  در  پول  الملليصندوق بين

 سال  براي  جهان خدمات و كاال تجارت  حجم رشد  نرخ  صندوق اين كه  است حالي در  اين. نمايدميدرصد برآورد  5.4سال قبل برابر با مثبت 

 . است نموده  بيني درصد پيش 2.4مثبت با معادل  2022كاهش نسبت به سال  ددرص 3 با را 2023
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بالغ بر   هاي پيشرفتهبراي اقتصاد   2022واردات كاال و خدمات در سال  حجم  پول، رشد  المللي بينصندوق    2022ر  باكتماه    در گزارش

اين رقم به    2023شود در سال  مي   بينيپيشدرصدي روبرو بوده است.    3.5با كاهش    2021درصد برآورد شده كه نسبت به سال    6مثبت  

 درصد كاهش يابد. 2مثبت 

اكتبر   پول در  الملليبيناز سوي صندوق    2022هاي پيشرفته در سال  از سوي ديگر رشد حجم صادرات كاال و خدمات براي اقتصاد

شود در سال  مي   بينيپيشدرصدي مواجه گرديده است.    4.5با كاهش    2021درصد برآورد شده كه نسبت به سال    4.2بالغ بر مثبت    2022

 درصد كاهش يابد.  2.5اين رقم به مثبت  2023

مثبت   2022هاي پيشرفته را در سال  براي اقتصاد  رشد حجم تجارت كاال و خدمات  2023  هيدر گزارش ژانو  پول  الملليصندوق بين

حجم تجارت كاال و  دهد. همچنين در اين گزارش  درصد كاهش را نشان مي   2.8درصد برآورد نموده است كه نسبت به سال قبل از آن    6.6

 شده است.  بينيپيشدرصد  2.3مثبت  2022بت با سال درصد كاهش نس 4.3با  2023هاي پيشرفته در سال براي اقتصاد خدمات

رشد حجم واردات در حوزه كاال و خدمات در اقتصادهاي در حال توسعه و    2022اكتبر  ماه  پول در    الملليبينبه گزارش صندوق  

براي اقتصادهاي   2022شود. رشد حجم واردات كاال و خدمات در سال  تر از اقتصادهاي پيشرفته برآورد ميضعيف   2022نوظهور، براي سال  

شود اين رقم بيني ميو پيش درصدي روبرو بوده 9.4ل قبل با كاهش درصد اعالم شده كه نسبت به سا 2.4نوظهور و در حال توسعه، مثبت 

 افزايش يابد.   2023درصد در سال  3به مثبت 

براي اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور مثبت    2022همچنين بر اساس اين گزارش، رشد حجم صادرات كاال و خدمات در سال  

  2022پول در گزارش اكتبر  المللي  بيناست. صندوق    روبرو بوده  2021به سال    درصدي نسبت  8.5درصد برآورد شده كه با كاهش    3.3

 درصد كاهش يابد. 2.9به مثبت  2023بيني نموده اين رقم براي سال پيش

براي اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور را در   رشد حجم تجارت كاال و خدمات  2023  هيدر گزارش ژانو  پول  الملليصندوق بين

دهد. همچنين در اين گزارش  درصد كاهش را نشان مي   8.7درصد برآورد نموده است كه نسبت به سال قبل از آن    3.4مثبت    2022سال  

  2.6مثبت    2022سال    بهدرصد كاهش نسبت    0.8با    2023براي اقتصادهاي در حال توسعه و نوظهور در سال    حجم تجارت كاال و خدمات 

 شده است.  بينيپيشدرصد 

  



 
 
 

8 

 
 
 

 
ت مدري

هيأ ت 
لي فعا ش 

گزار
رباي 

سهام 
حبان 

ي صا
مي عاد عمو مجمع  ه هب 

منتهي هب  لي  سال ما
  1401 آرذ 30

 
   حجم تجارت کاال و خدمات درصد تغییر  .  4 شماره  نمودار 

 

 پول  الملليصندوق بينمنبع : 

 

 تحوالت اقتصادي آمريكا  -3-1-1

درصد رسيد. اين    4.5درصد افزايش پيدا كرد و به    4.25  به ميزان   مرحله توسط فدرال رزرو  7  درنرخ بهره آمريكا    2022طي سال  

  2  نزولي شدن نرخ تورم و نزديک شدن به نرخ تورم هدف  شود بامي   بينيپيش سياست جهت مهار تورم به وجود آمده انجام شده است و  

ساليانه  نرخ تورم    2022در دسامبر    طبق آخرين اعالم فدرال رزرو  . با اين وجود كاهش يابد  2023سرعت رشد نرخ بهره در سال    درصدي

 رود كه نرخ بهره در سطوح باال باقي بماند.  انتظار مي ،نرخ تورم هدفمحدوده درصد قرار دارد و تا رسيدن به  6.5آمريكا در محدوده 
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   2022نرخ تورم آمریکا در سال   .  5 شماره  نمودار 

 

 Tradingeconomics.comمنبع : 

 

نسبت به سال قبل به    درصدكاهش  1.7با    2022المللي پول، نرخ بيكاري در آمريكا در سال  صندوق بين  ماه اكتبر  براساس گزارش

المللي پول نرخ  درصد بوده است. صندوق بين 5.4نرخ بيكاري در اياالت متحده  2021درصد رسيده است. الزم به ذكر است كه در سال  3.7

 نموده است.   بينيپيشدرصد   4.6ميالدي  2023بيكاري را براي بزرگترين اقتصاد جهان در سال 

درصد   4با  2022منتشر گرديد، نرخ رشد توليد ناخالص داخلي اياالت متحده در سال  2023 ژانويهبه گزارش بانک جهاني كه در ماه 

ميالدي را    2023است. اين بانک نرخ رشد توليد ناخالص داخلي آمريكا براي سال  درصد رسيده    1.9مثبت  نسبت به سال گذشته به    كاهش

 بيني نموده است. درصد پيش 0.5معادل با  2022به سال  نسبتكاهش درصد  1.4با 

 

 حوزه يوروتحوالت اقتصادي  -4-1-1

شود.   ترقيعم 2023در سال    اختالفاين   رودياست، اما انتظار مبوده  متحده  االتيكمتر از ا  حوزه يورو  اقتصادي  رشد  2022در سال  

كه  يياقتصمادها يبرا خصمو اسمت، به   نيدر سمراسمر اروپا منعكس كننده اثرات جنگ در اوكرا  2023سمال  فيضمع اقتصمادي  رشمدانداز چشمم

ي از تعداد در پاييننرخ بهره سممياسممت  از جمله از عوامل يحال، تعداد نيقرار دارند. در ع  هيدر معرض كاهش عرضممه گاز روسمم شممتريب

درصممد    2.5حدود  2022نرخ بهره حوزه يورو در سممال  در مجموع .متحده كمک كرد االتيكمتر نسممبت به ا ركودبه    يياروپا  ياقتصممادها

 درصد در انتهاي ماه دسامبر رسيد. 2.5افزايش پيدا كرد و از محدوده صفر درصد به محدوده 
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درصمد كاهش نسمبت به سمال قبل  0.9را با    2022در سمال    نرخ بيكاري در حوزه يورو 2022پول در گزارش اكتبر   الملليبينصمندوق 

درصممد باشممد و در  0.2برابر با    2023شممود افزايش نرخ بيكاري در اين حوزه براي سممال مي بينيپيشدرصممد برآورد نموده اسممت.    6.8برابر  

 درصد قرار گيرد. 7محدوده 

سمط از رشمد اقتصمادي ميالدي به طور متو 2022، اقتصماد حوزه يورو در سمال  2023  ژانويهطبق برآورد بانک جهاني در ماه  همچنين 

درصمدي نسمبت به سمال   3.3  كاهشميالدي را با   2023همچنين اين بانک رشمد اقتصمادي سمال  درصمدي برخوردار بوده اسمت.    3.3مثبت 

 بيني نموده است.درصد پيش 0معادل با  2022

 

 خاورميانهاقتصادي تحوالت  -5-1-1

به دور هسمتند. كشمورهاي صمادر كننده  هاي ناشمي از جنگ روسميه و اوكراين و آثار تورمي آنبحرانكشمورهاي خاورميانه از برخي  

بنا  .كننديم فراهم يخارج سمرمايهجذب   يبرا  را يشمتريب تيكرده و ظرف  تيرا تقو شمانيهاخزانه  هاي نفتيدرآمد  شيبا افزانفت در منطقه  

در خاورميانه و شممال آفريقا   صمادركنندگان خالص نفت  نفت دينفت و گسمترش تول متيق  شيافزا 2023ژانويه  ماه در  گزارش بانک جهانيبر  

، به  2022سمال   اين منطقه تا نوامبر  نفت  ديتول  شمد. 2022سمال تا ماه آگوسمت  درصمد   35  زانيدرآمد صمادرات كاال به م عيسمر  شيمنجر به افزا

 اين درصمد 80به   کينزد .افزايش داشمت  درصمد  10.4 رسميد كه نسمبت به مدت مشمابه سمال قبل بشمكه در روز ونيلمي  34.1طور متوسمط 

 مين شد.أت از آن توسط عربستان سعودي يمين كه حدود به خود اختصا  دادند شوراي همكاري خليج فارس يرا كشورها توليد شيافزا

ارائه گرديده اسمت، نرخ رشمد اقتصمادي منطقه خاورميانه و شممال افريقا در سمال  2023  ژانويه  گزارش بانک جهاني كه در ماهبنابر  

درصمد رسميده اسمت. اين بانک نرخ رشمد اقتصمادي اين منطقه را براي سمال  5.7مثبت نسمبت به سمال قبل به رقم افزايش  درصمد   2  با 2022

 بيني نموده است.درصد پيش 3.5نسبت به سال قبل،  كاهشدرصد  2.2 ميالدي با 2023

 

 هاي عمده جهانيتحوالت ارز -6-1-1

شماخص وجود دارند  نيكه در ا يپول يواحدها  .اسمت  ارز ديگر  6با  در مقايسمه ميانگين وزني هندسمي ارزش دالر شماخص دالر آمريكا

كه بين   ٪3.6  سسمموئي  فرانک و  ٪4.2  سمموئد كرون  ،  ٪9.1 كانادا  دالر  ،  ٪11.9  سانگلي  پوند ،  ٪13.6ژاپن  ني  ، ٪57.6  وروياز   نداعبارت

 آمريكا ي اياالت متحدههاسمود شمركت كنار زد ورا  ديگر يارزها  ،2022در سمال  كايآمر خص دالرشما.  باشمدا ميآنها يورو بيشمترين وزن را دار

مربوط به ركود ممكن اسمت آن   يهايكرده اسمت، اما نگران كاهش پيدا 2022انتهايي سمال  يهادالر در هفته  شماخص  داد. اگرچه  شيرا افزا

 دهد. شيافزا 2023را در سال 

به دو  کيسمط  خود در نزد نيارزها، به باالتر  سماير از  يدر برابر سمبد  يدرصمد  20 شيدالر پس از افزاشماخص  در اوج ماه سمپتامبر، 

واحد كاهش  11حدود واحد رسيد كه نسبت به سقف خود در ماه سپتامبر  103در انتهاي دسامبر شاخص دالر به محدوده .  ديدهه گذشمته رسم
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نوسمان شماخص دالر  6 نمودار شمماره .بهره را كاهش دهدنرخ   شيافزا  سمرعتكه فدرال رزرو انتظار دارند  گذاران  هيسمرما  رايزكرده اسمت   پيدا

 .دهديم شينمارا  2000سال  ازرا  كايآمر

 

   شاخص دالر آمریکا  .  6 شماره  نمودار 

 

 Investing.comمنبع : 

 

  ت يدر تقو  ينقش مهم  نيز  يگري دالر بود، عوامل دشاخص    ش يافزا  يبرااي  كه شتاب دهنده  متحده  االتيا  نرخ بهره  شيافزا  به غير از

  ي تا از نوسانات بازار ناش  بردندهجوم  در جهان است،    هابحران زمان  محبوب در    يمقصد  كهبه سمت دالر    گذارانهيدالر داشتند. سرما  شاخص

 در امان بمانند.  بود، نياوكراو  هي روس جنگ كه ناشي از يانرژ يهامتيق ش يافزا و يتورم جهان شياز افزا

در زماني اتفاق افتاد كه اروپا با بحران انرژي دسمت   باشمد،گر قدرت نسمبي اقتصمادي اياالت متحده مييانكه نما افزايش شماخص دالر

 تغييرات شماخص كرد و سمياسمت هاي سمختگيرانه چين جهت كنترل ويروس كرونا به اقتصماد اين كشمور آسميب وارد كرده بود.و پنجه نرم مي

 رييتغ را  مواد خام مانند نفت و طال متيق جمله ازمتغيرهاي اقتصمادي   تواندمي  آن اندازچشمم  راياسمت، ز بسميار مهم  گذارانهيسمرما يدالر برا

 .دهديتحت فشمار قرار م  براي آنها، يدالر  يكاالها رينفت و سما متيق تر كردنگراني را با خارج دارانيخر متحده، اياالت يقو دالردهد. 

 .شمموديتر مگران نيز  اندخدمات خود به دالر وام گرفته يكه برا ييهاو دولت يخارج يهاشممركت  يبرا  بدهي،  اقسمماط همچنين بازپرداخت

در نمودار زير تغييرات . آورد  نييكشمورها را پا ريارز سما همچنين قدرت و كاهش دهد متحده را االتيكننده امصمرف متيق  تواندمي يدالر قو

 فرماييد:را مشاهده مي 2022اقتصادهاي نوظهور و اقتصاد هاي بزرگ نسبت به دالر در سال  درصدي ارزش ارزهاي
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 2022نسبت به دالر در سال   ارزش ارزها   ی درصد   رات یی تغ  .  7 شماره  نمودار 

 

 Reuters.comمنبع: 

 

عملكرد در برابر   ني بدتر برزيل و  رئالدر برابر دالر را  عملكرد نيبهتردر اقتصاد هاي بزرگ و اقتصاد هاي نوظهور،  2022در سال 

  از دست داده است.  را ارزش خود در مقابل دالردرصد  16حدود  2022كه در سال  داشته است ژاپن  ني را كايدالر آمر

 

 تحوالت بازار طال  -7-1-1

  20از    شيبا افت ب  سپس   دالر در هر اونس را شكست و  2.000و در ماه مارس    نوسانات زيادي را تجربه كرد  2022طال در سال  

به پايان  دالر   1.824 را در محدوده 2022سال . فلز زرد  ديدالر در سه ماهه سوم رس 1.623 يعنيماهه خود  18سط   ن يتر نييبه پا يدرصد

باعث    نيبه اوكرا ه يحمله روس ويروس كرونا را سپري كرده بودند امابحران همه گيري  2022سال  ليدر اوا  سراسر جهان  ياقتصادها.  رساند

نفع طال عمل كرد.  يجهان  بحران جديد  جاديا به  اول سال  اصل  جه ينت  2022عملكرد طال در سال    شد كه در سه ماهه                : بود  يدو عامل 

 . جنگ روسيه و اوكراين -1

 .اقدامات فدرال رزرو -2 
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 )انس/دالر(    2022ساله از ابتدای سال  یک طی دوره      جهانی طل قیمت  تغییرات   .  8 شماره  نمودار 

 

 

 تحوالت قيمت نفت خام- 1- 1- 8

  مت يدالر، ق  ش ايندكسيافزا  جهيدر نت  اگر چهاست.    افتهيكاهش    ن،يخود پس از جنگ در اوكراقيمتي  از اوج    ينفت به طور كل  متيق

  ه گذاشته است، اگرچ  ريتأث  نيدر چ  ژهيبر مصرف نفت، به و  ي. ركود اقتصادرفته استباالتر    ياز كشورها بر حسب ارز محل  يارينفت در بس

   بوده است.   رتريانعطاف پذ يتا حدود در حال توسعه ينوظهور و اقتصادها يدر بازارها
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 روز( )میلیون بشکه در  نفت خام   یجهان یتقاضا  مقداری بینیپیش ورد و رآب . 1 شماره جدول

 تغییرات)درصد( تغییرات  2023سال   2022سال   ناحیه

 25.07 25.34 0.27 1.1% ( OECDآمریکا)  

 13.65 13.68 0.03 0.2% ( OECDاروپا )

 7.47 7.5 0.03 0.4% ( OECDآسیا پاسیفیک)

 OECD 46.19 46.52 0.33 0.7%مجموع 

 %3.5 0.51 15.27 14.76 چین 

 %4.8 0.25 5.41 5.16 هند

 %3.9 0.35 9.33 8.98 سایر نقاط آسیا 

 %2.3 0.15 6.57 6.42 آمریکا التین

 %4.0 0.33 8.56 8.23 خاورمیانه 

 %4.3 0.19 4.56 4.37 آفریقا 

 %2.3 0.08 3.61 3.53 روسیه 

 %0.0 0 1.15 1.15 سایر کشورهای اوراسیا 

 %1.3 0.01 0.78 0.77 سایر نقاط اروپا 

 OECD 53.37 55.24 1.87 3.5%مجموع غیر از 

 %2.2 2.2 101.76 99.56 جمع کل 
 

 منبع : اوپک

 

 سال  در  و  بشكه  هر  در  دالر  92به طور متوسط    2023نفت خام برنت در سال    متيكه قرود  بانک جهاني انتظار مي  بينيپيشطبق  

و    يعيگاز طب  متيق  ،زغال سنگ  ديتول  شيو افزا  يعيگاز طب  مصرفكاهش  رود با  مي  انتظارهمچنين  .  برسد  بشكه  هر  در  دالر  80  به  2024

 کي  ، يعينفت خام و گاز طب  ي برا  ژهيودر عرضه، به   شترياختالالت ب  و   است  حتملم  يانرژ  متيق  شتري . نوسانات بابد يزغال سنگ كاهش  

كاهش قابل   تواند باعثياست كه م  يركود جهان  ،يانرژ  يبازارها  يبرا  ياصل  سکيرشود اما  ريسک مهم براي حوزه انرژي محسوب مي

 ها شود.متيق ديو كاهش شد يانرژ يتوجه تقاضا
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   ( 2019در فصل اول سال    100)شاخص   شاخص مصرف نفت     بینی پیش  .  9 شماره  نمودار 

 

 منبع : بانک جهاني

 

 نفت    هر بشکه   قیمت   بینی پیش  .  10 شماره  نمودار 

 

 منبع : بانک جهاني

 

 تغييرات قيمت نفت خام -9-1-1

  ر يپنج ساله اخ  نيانگيباالتر از مانتظار دارد كه قيمت آن    اما  ،باشدسال آينده مي  بانک جهاني كاهش قيمت انرژي در دو  بينيپيش

خود به    ديتول  بر كاهشاوپک پالس    ياعضا  را يز  بود دالر در هر بشكه    98در ماه اكتبر شاهد بازگشت به  برنت  نفت    متيق  ماند. ب  يخود باق
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و در انتهاي دسامبر به    هاي باالي نفت پايدار نماندو قيمت بود    ي موقتقيمتي  بازگشت    ني، اما ادر روز توافق كردندبشكه    ونيليم2  زانيم

 دالر رسيد. 86محدوده 

  2022  دسامبر  ماهانتهاي    درنفت    متيكه ق  يبه طور  افت،يبه شدت كاهش    2022  سال  دومماهه  شش نفت خام برنت در طول    متيق

ات قابل  بازار نفت، نوسان  ياديقابل توجه در مورد عوامل بن  ابهامات  لينفت به دل  مت ي. قبود  مارچ  در ماه  خود  اوج   از   كمتر  درصد    33حدود  

 كه عبارتند از:  باشدمياز عوامل   ياها منعكس كننده مجموعهمت يق شداشته است. كاه توجهي

 .يدر مورد ركود جهان ندهيفزا يهاي و نگران يكاهش رشد جهان-1

 .ني در چ كوويد يهاتيادامه محدود -2

 . آمريكا کياستراتژ ر يانتشار قابل توجه نفت خام از ذخا-3

 

 )بشکه/دالر (    2022از ابتدای سال    برنت قیمت نفت  تغییرات   .  11 شماره  نمودار 

 

 

 ها در بازارهاي مالي روند شاخص -10-1-1

ارزش   دالر از  ونيليتر 30از    شيب 2022سمال  طي در جهانسمهام و اوراق قرضمه ، نينرخ بهره و جنگ در اوكرا شيپس از تورم، افزا

دهد نشمان مي  MSCI جهاني  شماخص  شمد. يجهان ياز زمان بحران مال ييدارا يدر بازارها  انيز  نيدتريدسمت دادند كه باعث شمد خود را از

 ياسمت، به طور 2008كاهش از سمال  نيشمتريكه ب  داده اسمت  از دسمتارزش خود را   از پنجم  کيو نوظهور امسمال   افتهيتوسمعه يبازارها كه

 هاونيلياسمتقراض تر يهانهيهز شيافزا  را تجربه كردند.  يافت قابل توجه  يو فرانكفورت همگ يتا شمانگها تياسمترسمهام از والبازار  كه 

 50 ايديتراشمه سماز انو  ودو سموم ارزش خود  باًيتقر  ،يتسمال، خودروسماز برق  برد.  نياز ب  را نيز متحده االتيا يفناور  يهادالر از ارزش غول

 40 باًيگوگل تقر ودرصمد  30 باًيمتحده تقر االتيا  يبزرگ فناور يهاشمركت كروسمافت،ي. اپل و مااز ارزش خود را از دسمت داده انددرصمد  
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 ديضمد كوو  رانهياقدامات سمختگبه دليل  زين نيچسمهام   يبازارها  درصمد سمقوط كرده اسمت. 64  بوک،سيو متا، مالک ف اندريزش كردهدرصمد 

درصمد بر حسمب ارز  22و شمنژن   يدر شمانگها CSI 300جنگد. شماخص يباز شمدن دوباره خود م  برايكشمور اكنون   نيمختل شمده بود و ا

درصمد  11 ورو،يبر حسمب و  درصمد كاهش 16حدود  ياز نظر دالرنيز  اروپا  MSCIشماخص  .افتيبر حسمب دالر كاهش   ددرصم  28و  يمحل

 است. افتهيكاهش 

 افتهيدالر كاهش  ونيليتر 1.7  زانيبه م 2022سممال  ياز ابتدا نيز  تاليجيد يارزش بازار ارزها مز،يتا  ننشمماليفا  يهابر اسمماس داده

 است. رفتهاز بينسال  نيحاكم شد در ابر بازارها  2020كه در سال  فضاي هيجانياست كه چگونه  نياز ا يانشانهاست، كه 

 

 2022های مهم در سال  تغییرات شاخص بورس  . 2 شماره جدول

 درصد تغییر 2022انتهای سال   2022ابتدای سال   نام شاخص 

Dow Jones 36,451 33,147 -9.10% 

Nasdaq 15,698 10,466 -33.30% 

FTSE100 7,385 7,452 0.90% 

DAX 15,885 13,924 -12.30% 

Hang Seng 23,398 19,781 -15.50% 

Nikkei225 28,792 26,095 -9.40% 
 

 Tgju.orgمنبع : 

 

 تغييرات قيمت ساير كاالها در بازارهاي جهاني-11-1-1

كف قيمتي سمال و  افتيرصمد كاهش د 50 حدود ماه مارچپس از رسميدن به سمقف قيمتي خود در مس   متيق  :قيمت جهانی مس

 8379از افت قيمتي خود را جبران كرد و در انتهاي دسمامبر به محدوده قيمتي   بخشمي ادامه سمالدر   .را در ماه جوالي به ثبت رسماند 2022

بر  يها در مورد احتمال ركود جهانيدارد، نگران يجهان  ياقتصماد  يهاتيبه فعال ياژهيو تيمس حسماسمكه  يياز آنجا  دالر در هر تن رسميد.

كمبود برق در   ليبه دل ديو پرو( و كاهش تول يليعرضمه )به عنوان مثال، ش  سممت اختالالت در  يمس شماهد برخ  گذاشمته اسمت.  ريتاث هامتيق

مصمرف انرژي براي  رايدر كارخانه ذوب در اروپا صمورت نگرفته اسمت، ز  يكاهشم چيحال، تا به امروز ه  نيبوده اسمت. با ا نياز مناطق چ  يبرخ

 متيقميانگين رود يانتظار مطبق گزارش كارشممناسممان بانک جهاني  اسممت.   ياز رو  يميو ن  ومينيپنجم آلوم کيكمتر از  مسو توليد   وبذ

)كه  يبرق يرو به گسمترش خودروها ديمس از تولتقاضماي  ،  بلند مدتدر  اما باشمد  2022كمتر از ميانگين قيمتي در سمال   2023در سمال  مس

( و تجديد ناپذير  برق  توليداز  شممتري)مصممرف مس ب ريدپذيبرق تجد ديتول(، كننديمس اسممتفاده م ينيبنز ياز خودروها شممتريبرابر ب 4تا   2.5

 .در پي رشد تقاضا در مقابل عرضه، افزايش يابدو قيمت مس  رشد كندتواند  مي  يبرق يخودروها  يبراو زيرساخت شارژ   يكشميس نيهمچن
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 )دالر/تن(   2022از ابتدای سال    تغییرات قیمت جهانی مس در بازار بورس کاالی لندن  .  12 شماره  نمودار 

 

 

دالر آغمماز كممرد. در ممماه آوريممل بممه اوج  120را در محممدوده قيمتممي  2022آهن سممال سممنگ: آهنقيمتتت جهتتانی  تت  

درصممدي در ممماه اكتبممر بممه كممف قيمتممي خممود در سممال  50حممدود  دالر رسمميد و پممس از آن بمما كمماهش 160قيمتممي خممود در محممدوده 

بخمش  تما انتهماي سمال مميالدي سمنگ آهمن توانسمت  دالر قمرار گرفمت بما ايمن حمال در اداممه  79رسيد و در محدوده قيمتمي    2022

قيمتمي سمنگ آهمن در كماهش  افت قيمتمي را جبمران كنمد و در انتهماي دسمامبر بمه محمدوده قيمتمي ابتمداي سمال خمود برسمد.عمده  

آهممن سممنگ رايمم، زاسممتدر جهممان  يو سمماختمان يصممنعت تيممفعال يكنممد ليممفمموالد بممه دل ديممنشممان دهنممده كمماهش تول 2022سممال 

و ضمعف بخمش اممالک محمدود شمده   هاتيمحمدود  ليمبمه دل  نيفموالد در چم  ديم. تولباشمدميفموالد    ديمتول  يبمراترين ماده اوليه  مهم

فموالد را مجبمور   دكننمدگانيتول  ،يانمرژ  بماالي  يهانمهيسماخت و سماز و هز  يهماتيمكنمد شمدن فعال  ن،يدر خارج از چمهمچنين    است.

 يهاتعرفمه شيافمزا ليمو كماهش صمادرات از هنمد بمه دل نيو اوكمرا هياز روسم  فموالد  كماهش صمادراتبما    كرده اسمت.  ديبه كاهش تول

پمس از  سمنگ آهمن  ممتيشمود قيم  بينميپيشطبمق گمزارش بانمک جهماني  اسمت.    شمده  مازاد عرضمه  بازار سنگ آهن دچار  ،يصادرات

 مواجه شود. يدرصد 15 حدود با كاهش 2023در سال ، 2022درصدي در سال  3افت 

و  افممزايش ظرفيممت .خمود را اضممافه كننمد تيممظرف ليمو برز اياسممترال يمعمدن يهاكمه شممركت روديدر سممت عرضممه، انتظمار ممم

 .ندرا وارد بازار ك يشتريمنابع ب توانديفوالد م افتيباز شيافزا

  توانداين كاهش مصمرف ميكاهش دهد اما آهن را فوالد و مصمرف سمنگ ديتواند توليم نيچ  ييزداكربنيهاتقاضما، برنامهدر سممت  

هاي بادي هاي پاک مانند توربينهاي تجديدپذير خنثي شمود زيرا مواد اوليه براي توليد انرژيبا افزايش تقاضماي ناشمي از اسمتفاده از انرژي

 دهد.باشد و تقاضاي فوالد را افزايش مينيازمند مصرف فوالد مي
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 )دالر/تن(   2022از ابتدای سال     % 62آهن  نگ تغییرات قیمت جهانی س  .  13 شماره  نمودار 

 

 

ترين عامممل در ممموثر ايممدر دن يبممازار مصممرف محصمموالت فمموالد نيتممربزرگچممين بممه عنمموان  فتتو:د:جهتتانی قيمتتت 

 2022صممفر چممين در سممال  بحممران مممالي در بخممش امممالک و سياسممت كوويممدبممروز  باشممد.نوسممانات قيمممت محصمموالت فمموالدي مي

كماهش رشمد و بمه تبمع آن فشمار بيشمتر بمر كماهش قيممت محصموالت فموالدي گرديمد.  منجر به كاهش تقاضاي محصوالت فوالدي  

و انگيزه دولمت جهمت بازگردانمدن چمين بمه مسمير رشمد، احتممال تصمويب قموانين دولتمي جهمت كماهش   2022اقتصادي چين در سال  

دهممد اممما بمما ايممن حممال، وجممود مممازاد عرضممه و كمماهش حاشمميه سممود محصمموالت را كمماهش مي 2023اجبمماري توليممد فمموالد در سممال 

در  قيممتتوانمد پتانسميلي جهمت رشمد سمازان را بمه سممت كماهش توليمد سموق دهمد كمه ايمن عاممل ميفوالدي ممكمن اسمت فوالد

هممايي باعممث بممه وجممود آمممدن نگرانيهمماي اجتممماعي در چممين آراميهاي كرونممايي در پممي نااممما كمماهش محممدوديت .باشممد 2023سممال 

از كارشناسمان  انمد و بسميارينسبت به تقاضاي فوالد شمده اسمت. بسمياري از ممردم در چمين بمه صمورت كاممل واكسمن دريافمت نكرده

 دنيا را با فراگيري ويروس كرونا مواجه كند.  تواند مجدداها ميمعتقدند كه كاهش محدوديت

 رسمديبمه نظمر م  ديم، بعشمود  روبمرو  نيچم  يو صمادرات  يبمازار داخلم  در  يجمدهاي  تيمحمدود  تواند بماميكه تقاضا    يطيدر شرا

بمين عرضمه و تقاضما قيممت فموالد   تقابمل  2023بايمد ديمد در سمال    .كننده افمت تقاضما باشمدبتواند جبران  فوالدسازان  ديكه كاهش تول

 :به نمايش گذاشته شده است CIS فوالد متيروند ق ريدر نمودار ز دهد.را به كدامين سمت سوق مي
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 )دالر/تن( 2022از ابتدای سال    CISتغییرات قیمت جهانی شمش فوالد   .  14 شماره  نمودار 

 

 

 يدالر، بما نوسمانات  450تما    150  نيبم  قيمتمي  كانمال  کيمتماكنون، در    2018متمانول از سمال    ممتيققيمت جهانی متتتانول:  

 ممتيق كماهشبما هممراه و  نيو چم كمايآمر يشمروع جنمگ تجمار ليمبمه دل 2018سمال   اواخمرمحصول از    نيا  متيهمراه بوده است. ق

 مممتينفممت، ق مممتيكرونمما و سممقوط ق روسيممو وعي. بمما شممكممرد( آغمماز چممين CFRدالر ) 425 مممتيقحممدود را از  ينزولمم ينفممت، رونممد

را  خمود رشمد ،كرونما روسيمو نسمبي محصمول بما كنتمرل نيما  ممتيدالر افمت كمرد. ق  150  محمدوده  بمه  2020سمال  اواسط  متانول در  

رشمد نكمرد و بما  در اداممه بما وجمود رشمد قيممت نفمت، قيممت متمانول .ديدالر رسم 450بمه محمدوده  2021 سمال اواخمرآغاز كرد و در 

 32بما افمت حمدود  سمنگ در چمينو كماهش قيممت زغالتوجمه بمه افمزايش ظرفيمت توليمد متمانول در ايمران، چمين و ايماالت متحمده 

بممه  چممين CFR متممانول مممتيرونممد ق ريممدر نمممودار زدالر رسمميد.  300بممه محممدوده  2022سممال  انتهممايدرصممدي مواجممه شممد و در 

 :گذاشته شده است شينما
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 )دالر/تن(   2022از ابتدای سال    چین   CFRتغییرات قیمت جهانی متانول   .  15 شماره  نمودار 

 

 

قيمت   باشممد.يم تيحائز اهمبراي قيمت اوره بسمميار اوره  ديتول  هيبه عنوان ماده اول  و زغال سممنگ گاز متيققيمت جهانی اوره:  

قيمت  2022در نيمه اول سمال   داشمته اسمت. هشكادرصمد  44حدود  2021درصمدي در سمال  200  بيش ازافزايش بعد از    2022سمال  دراوره 

افزايش پيدا كرد اما در ادامه هاي صممادراتي چين افزايش هزينه توليد، اختالالت عرضممه ناشممي از تحريم روسمميه و محدوديت اوره به دليل

ها در مورد قيمت اوره با و نگراني  فراتر رفت  2008قيمت خود در سممال قيمت اوره از اوج   2022در سممال .  قيمت اوره وارد كانال نزولي شممد

 2022و كاهش قيمت گاز طبيعي در اروپا در نيمه دوم سممال   هاي فراوانرده بود اما عرضممهدار شممدن جنگ در اوكراين افزايش پيدا كادامه

 .كاهش دادقيمت اوره را 
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 تغییرات قیمت جهانی اوره  .  16 شماره  نمودار 

 

 

 انداز آينده چشم -12-1-1

از كشورها در معرض خطر ركود در    يار يو بس  در سال اخير دارد  المللي پول حاكي از كند شدن تجارت جهانيبين  آمارهاي صندوق

به خصو     ركود  ديبا تهد  را  كشور  نيمبارزه فدرال رزرو با تورم، ا  يبهره، در راستا  يهانرخ   يشيروند افزا  كايدارند. در آمرقرار    2023سال  

نوظهور است و    يتورم به بازارها  انتقالراه در حال    نيبرده و از ا  باالارزش دالر را    ،يانقباض  يهااست ياست. سكرده  مواجه  در بازار مسكن  

 .كندي تر مآنها را سخت  يارز يهايهمزمان پرداخت بده

كنندگان را تحت فشار قرار  و مصرف   بكشاند  يليها را به تعطكارخانه   توانداين بحران مي   است كه  ريدرگ  يانرژ  دياروپا با بحران شد 

  نيچ گر،يد يدارد. در سو يبستگ  ييو هواآب   راتييبه تغ يطور قابل توجه است كه شدت ركود آن، به  يتيوضع رياكنون درگ سبز. قاره دهد

 نده يدوباره درباره آ  يريگميصفر است كه مستلزم تصم   ديووك  استياز س  يناش  ياقتصاد  يهايثباتي درحال مبارزه با سقوط بازار مسكن و ب

 است.  رانهيسختگ يهانهيقرنط

چرا كه اكنون اسممت   نيتجربه نخواهد كرد، چ کينزد ندهيرا در آ يو پول يمال يهااسممتيسمم  نيكه خطر تنش ب  يتنها اقتصمماد بزرگ

هاي كوويد صممفر و كند شممدن رشممد اقتصممادي چين اعمال محدوديتدليل پايين بودن سممط  تورم به دليل  كند.تورم بااليي را تجربه نمي

به بحران   ديبا نيشمدن اسمت. چ شمترينقاط جهان در حال ب ريو سما نياقتصماد چ  نيصمفر احتمال قطع ارتباط ب  ديكوو  اسمتيسم هيدر سما  باشمد.مي

 متياگر به ق يكند حت دايصمفر پ ديكوو  يهااسمتيخروج از سم  يبرا يپاسم  دهد و راه ياعتماد عموم فيتضمع  زانيم  نيمسمكن خود با كمتر

 تمام شود. 19به كوويد  انيمبتال ردر آما  يجهش

ده اسمت. بر اين اسماس  اد كاهشرا   2023خود از رشمد اقتصمادي جهان در سمال   بينيپيش 2023  ژانويهبانک جهاني در گزارش ماه  

 درصد در سال جديد خواهد رسيد. 1.7به مثبت  2022درصد در سال  2.9از مثبت رشد توليد ناخالص داخلي در سط  جهاني 
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 رشد اقتصادی    بینی پیش  .  17 شماره  نمودار 

 

 منبع : بانک جهاني             

 

 كرده اسمت. صمندوق بينيپيشتر از بانک جهاني بينانهكمي خوش را  2023رشمد اقتصمادي جهان در سمال   پول  الملليصمندوق بيناما 

درصمد  3.4درصمد كاهش نسمبت به سمال قبل برابر    2.8را با  2022رشمد اقتصمادي جهان در سمال   2023پول در گزارش ژانويه    الملليبين

 محدوده و قرارگرفتن در 2023براي سمال رشمد اقتصمادي جهان درصمدي    0.5 كاهش  المللي پولبين صمندوق  بينيپيشبرآورد نموده اسمت.  

 .مي باشد درصد 2.9 مثبت
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 رشد اقتصادی   بینی پیش  .  18 شماره  نمودار 

 

 پول الملليبين  صندوقمنبع :            

 

 مروري بر اقتصاد ايران -2-1

درصد برآورد نموده و اين در حالي است    2.9مثبت  را    2022سال  نرخ رشد اقتصادي ايران در    2023  ژانويهماه  بانک جهاني در گزارش  

 درصد بوده است.  5.7مثبت كه متوسط نرخ رشد در اين سال براي منطقه خاورميانه و شمال افريقا در محدوده 

  بيني پيشكه بر اساس    باشدميدرصد    2.2  ميالدي بالغ بر مثبت  2023سال  نرخ رشد اقتصادي ايران براي    ازاين بانک    بينيپيش

 رصد مثبت خواهد بود. د 3.5 ميالدي 2023فريقا در سال آبانک جهاني متوسط اين نرخ براي منطقه خاورميانه و شمال 

بيني بر اقتصاد ايران سايه اين خوشها  اي براي اقتصاد ايران آغاز شد و تا ماهبيني به انجام توافق هسته در ايران با خوش  1400سال  

به دنبال آن انتظارات  اي كاهش پيدا كرد و  اما به يكباره اميدها به انجام توافق هسته   رسيددر زمستان به اوج خود    بيني. اين خوش افكنده بود

 1401ماه  انتهاي آبان تا    دينگيحجم نق  رشد  و  قرار داشت درصد    40  محدودهدر  نقدينگي    نقطه به نقطه تورمي در جامعه شدت گرفت. رشد  

نرخ ارز تغيير چنداني نكرد. اين فنر فشرده در انتهاي    رشد نقدينگي  رغم علي  ماهمردادتا انتهاي  .  پيدا كرد  ادامهدرصد ماهانه    2.6با نرخ متوسط  

 درصدي آن تا انتهاي پاييز گرديد.  35 حدود رها شد و باعث جهش نرخ ارز و افزايش مردادماه

 

 اقتصادي  رشد -1-2-1

درصد برآورد نموده است. اين صندوق    3مثبت  رشد اقتصادي ايران را براي سال مذكور،    2022المللي پول در اكتبر سال  صندوق بين  

المللي پول بين  درصد ذكر نموده است. از سوي ديگر صندوق   5مثبت  را براي اين سال    آسياي مركزيمتوسط نرخ رشد منطقه خاورميانه و  

اين صندوق نرخ رشد  داده است.    كاهشدرصد    2  نسبت به سال قبل به  تغيير  درصد  1ميالدي با    2023نرخ رشد اقتصادي ايران را در سال  
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درصد برآورد نموده    3.6معادل با    2022نسبت به سال    درصدي  1.4با كاهش  را براي اين سال    آسياي مركزياقتصادي منطقه خاورميانه و  

 است. 

 

 توليد و صادرات نفت -2-2-1

صادرات  با   2023متحده، سال    االتيا  يهاميو با وجود تحر  د يحد خود رس  نيبه باالتر 2022در دو ماه آخر سال    رانيصادرات نفت ا

ايران  صادرات نفت  آغاز شده است اين تحريم روي    2018از سال    ايرانصادرات نفت  تحريم  . شدز  و ونزوئال آغا  نيبه چ  بيشتر  يهامحموله

 ي اتوافق هسته  يايكه به دنبال اح  دن، يجو با  زمان دولتاز    نفت ايران  صادرات  است.هايي گرديده  يتمحدود  باعث مرتبط با آن    يدرآمدهاو  

وجود توقف در مذاكرات    رغمعلي امر    نياست. ا  دهيرس  2019سط  از سال    نيبرآوردها به باالتر  ياست و بر اساس برخ  افتهي  ش يبود، افزا

  .جهت فروش با تخفيف نفت روسيه است هيروس با و رقابتاي هسته

  د يبشكه در روز رس  ونيليم  2.574به  ،  2022  سال  دسامبردر ماه    رانينفت ا  دي، تول2023سال    ژانويهماه  در    اساس گزارش اوپک  بر

را نسبت به متوسط سال    ايار بشكه هز  20  افزايشو    نوامبربشكه در روز در    ونيليم  2.565  ديبا تول  سهيدر مقا  هزار بشكه اي  9  افزايشكه  

 دهد. يم شاناز خود ن ميالدي گذشته

  ن يدالر در هر بشكه بوده است. ا  79.11 معادل  2022سال    دسامبردر ماه    رانيا  نيفروش نفت سنگ  متيگزارش اوپک متوسط ق  به

  43.2افزايش  دالر در هر بشكه عنوان نموده كه نشان از    99.92  برابر  2022را در سال    ران يا  نيفروش نفت سنگ  مت يسازمان متوسط ق

 سال قبل دارد. توسطنسبت به م يدرصد

 

 ها تراز پرداخت -3-2-1

افزايش نرخ نفت و رشد قيمت    .كمي بهتر شد  1400درآمدهاي كشور از محل صادرات نفت كمتر شد. شرايط در سال    1399در سال  

مورد اخير منجر به ايجاد ثبات نسبي در سامانه ارزي نيما    .اكثر كاالهاي جهاني باعث شد كه تراز حساب جاري در سال مذكور مثبت شود

بر اساس گزارش بانک    داشتند.عوامل منفي در بازار ارز ايفاي نقش عنوان  به گرديد. با اين حال تقاضاي سفته بازي و خروج سرمايه از كشور 

رشد چشمگيري نسبت به بهار   1401نفتي در بهار    هايفرآوردهحساب جاري كشور به واسطه رشد قيمت نفت و  ،  1401در خرداد    مركزي

 دالر برسد. ميليارد 7.845درصدي را ثبت كند و به رقم  122داشت و توانست رشد  1400
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 )میلیون دالر(  ایران طی سالهای مختلف تراز حساب سرمایه ای و جاری     .  19 شماره  نمودار 

 

 

 و اشتغال   نقدينگي ،تورم -4-2-1

درصد برآورد نموده است    40نرخ تورم متوسط ايران را براي سال مذكور معادل    ،2022المللي پول در گزارش ماه اكتبر  صندوق بين

معادل نيز    2023اين صندوق نرخ تورم ايران را براي سال   است كه دهد. اين در حالي  درصدي را نشان مي  0.1  كاهش  كه نسبت به سال قبل

 نموده است.  بينيپيشدرصد  40

روند متفاوتي    از  1401تا آذرماه    1400ماه  دياز  به گزارش مركز آمار ايران، نرخ تورم ميانگين ساالنه كشور طي دوره يک ساله  

روند   1401داشت ولي در ادامه تا پايان آذرماه    نزوليروند    1401  ارديبهشتبرخوردار بوده است. بر اين اساس، ميانگين نرخ تورم ساالنه، تا  

درصد   42.4 ربالغ ب 1400ماه داده شده است نرخ ميانگين تورم ساالنه در دي زير نيز نمايش طور كه در نمودار. همانبه خود گرفت صعودي

 درصد رسيده است.   45به رقم  1401بوده كه در آذرماه 
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 1401تا پایان آذر    1400تورم میانگین ساالنه از ابتدای دی ماه   .  20 شماره  نمودار 

 

 منبع: مركز آمار ايران 

 

كه به   بود كه  الير  ارديليهزار م  58،068معادل    1401ماه سمال  آبان انيدر پا  يحجم نقدينگبر اسماس آخرين گزارش بانک مركزي، 

مذكور در هشمت ماهه  ريرشمد متغ اسمت. افتهي  شيافزا 1400آبان ماه سمال  انيو پا 1400 سمال  انيدرصمد نسمبت به پا 34.5و   20.2  بيترت

در  يپول هيحجم پاهمچنين درصمد بوده اسمت.  42.0و   24.2معادل    بيبه ترت 1400به آبان ماه سمال  ينخسمت سمال قبل و دوازده ماهه منته 

با  يپول هيماهه پا نرخ رشمد دوازده ن،يدرصمد داشمته اسمت. همچن  20.5معادل    ي، رشمد1400سمال  انينسمبت به پا 1401ماه سمال  آبان انيپا

 .ديرس 1401سال  ماهبانآ انيدرصد در پا 34.6واحد درصد كاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل به  1.2
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 ( میلیارد ریال )هزار   1401  آبان تا پایان    1400از ابتدای دی ماه    حجم نقدینگی  .  21 شماره  نمودار 

 

 بانک مركزي منبع: 

 

قرار دارند.  شمتريبسماله و  15  يكشمور در رده سمن تيهزار نفر از جمع 886و   ونيليم 63تعداد   ،1401 زييطبق گزارش مركز آمار از پا

 يهزار نفر اسمت از نظر اقتصاد  207 ويون ليم 26شمتر كه برابر  يسماله و ب 15 تيدرصمد از جمع 41 ن اسمت كهياز ا  يحاك يريطرح آمارگ جينتا

 اند.قرار گرفته كارانيب ن يادر گروه شاغال يعنياند، فعال بوده

 0.1( به ميزان 1400)پاييز   ن نرخ نسمبت به فصمل مشابه در سال قبلياز آن اسمت كه ا يحاك  ينرخ مشماركت اقتصماد  راتييتغ  يبررسم

نسمبت به فصمل مشمابه  كههزار نفر بوده  70ون و  يليم 24ن فصمل يدر ا  شمتريسماله و ب 15  شماغلين  تيجمع نياسمت. همچن  افتهي  افزايشدرصمد 

 ش داشته است.يهزار نفر افزا 535سال قبل 

بر اسماس    اند.بوده  كاريفعال، ب تيدرصمد از جمع 8.2دهد كه مي  نشمان  1401  زييدر پا  شمتريسماله و ب 15 تيجمع  يكارينرخ ب  يبررسم

طرح  يفصمل جياسمت. بر اسماس نتا بوده شمتريب  يينسمبت به نقاط روسمتا يزنان نسمبت به مردان و در نقاط شمهر نيدر ب  يكارينرخ ب  ج،ينتا نيا

 دهيدرصمد رسم 8.2به     8.9از و   افتهيدرصمد كاهش   0.7نسمبت به دوره مشمابه سمال قبل،    1401  زييدر پا  يكاريكار، نرخ ب  يروين  يريآمارگ

 است.
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 ی و نرخ مشارکت اقتصاد   ی کار ی نرخ ب  .  22 شماره  نمودار 

 

 

 انداز آينده چشم -5-2-1

نامناسب اصالحات اي، اجراي  عدم احياي توافق هسته.  پيدا كردو ارزش پول ملي كاهش    تر شدضعيفاقتصاد ايران در يكسال گذشته  

    ترين داليل تضعيف اقتصاد ايران نام برد. توان از مهمقيمت كاالهاي اساسي و كسري بودجه دولت را مي 

است بوده    دالر  ارديل ي م  48.5حدود  واردات گمركي  دالر و    ارديليم  45.3حدود    رانياصادرات گمركي  ،  1401ابتدايي سال  ماهه    دهدر  

درصد و   18.1 صادرات با مدت مشابه در سال گذشته  در مقايسه كرده است. جاد يدالر ا ارديليم 3.2 حدوددر  يتجار تراز  يكسر جه يدر نتكه 

   .درصد افزايش يافته است 16.9واردات 

هاي ديگري نيز مواجه است.  ها و مشكالتي كه در وارد كردن ارز به كشور وجود دارد دولت با چالشتر شدن تحريمشديد عالوه بر  

باشد. با توجه به  مي   2022تر از ميانگين آن در سال  پايين  2023دهد كه متوسط قيمت نفت در سال  هاي بانک جهاني نشان مي بينيپيش

با  دجه دولت را  بو  دولت را كاهش دهد و تراز  درآمدهايتواند  هاي نفتي اين مهم ميوابسته بودن اقتصاد ايران به صادرات نفت و فرآورده

 كسري مواجه كند. 

هايي كه اتحاديه اروپا روي قيمت نفت روسيه قرار داده است باعث شده روسيه نفت خود را با تخفيف بيشتري  از طرف ديگر محدوديت 

كه نهايتا بدهد  هاي بيشتري را به مشتريان  كند براي فروش نفت خود تخفيف . اين مورد ايران را مجبور مي نسبت به قبل به فروش برساند

 .گرددمي هاي نفتي كاهش درآمد منجر به

مطابق با ارقام  سهم منابع درآمدي ديگر مانند ماليات را افزايش داده است.    1402در بودجه سال  دولت    ،هاي نفتيبا كاهش درآمد

درصد  57 حدود  1402سال   يرقم برا نيبود كه ا شده  ينيبش يتومان پ ارديليهزار م 526دولت  ياتيمال  ي، كل درآمدها1401سال  يابودجه 
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با تكيه بر اخذ ماليات بيشتر از بخش غير    1402دولت سعي بر اين دارد كه در سال    د تومان رسيده است. رهزار ميليا  826  رقمو به  رشد داشته  

 هاي ظالمانه غرب را به حداقل برساند. پذيري اقتصاد كشور از تحريماثر و  وابستگي خود به درآمدهاي نفتي را كاهش دهد ،مولد

در   يعيگاز طب مصرفشود. مي  روبرو هايي است كه دولت در سال جديد با آن ترين چالشتامين گاز مصرفي كشور يكي ديگر از مهم

تنها    گاز   ديكه تول  يدر حال  ،است  افتهي  ش يافزاي  فاز پارس جنوب  2مترمكعب در روز، معادل    ون يليم  60حدود    1400نسبت به سال    1401سال  

هاي گذشته باعث عدم رشد متوازن توليد  ها طي سالگذاري مناسب در زيرساخته است. عدم سرمايه متر مكعب در روز رشد كرد ونيليم 25

بار عدم افزايش توليد  هاي زيانسوزي صنايع از جمله پيامدقطعي گاز و برق بخش خانگي و تجاري و افزايش مازوتو مصرف گاز شده است.  

 تواند باشد. گاز مي

 

 ايران نگاهي به بورس  -3-1

در زمستان سال   ايرانبورس  به پايان رسانيد.    فراز و فرودهاي زياديرا با    1401ساله منتهي به انتهاي آذرماه  دوره يک  ايرانبورس  

سقف يكساله گذشته خود  محدوده روند خود را تغيير داد و با صعود به 1401در يک روند نزولي قرار داشت اما در دو ماه ابتدايي سال  1400

به عنوان يكي از شاخص    دوباره در مسير كاهشي قرار گرفت و  از آن،اران كرد. اما اين صعود پايدار نبود و پس  گذبازده خوبي را نصيب سرمايه 

با توجه به عواملي مانند افزايش نرخ ارز،  . در انتهاي آبان ماه  قيمتي شدريزش  دچار  درصد    20حدود    هاي مهم بورس ايران، شاخص كل

گيري روند صعودي و افزايش ارزش معامالت تا  از بازار شاهد شكل اشخا  حقوقي  انتشار اخبار مثبت از اليحه بودجه و همچنين حمايت  

بورس نسبت به   كلدي شاخصدرص 6افزايش  رغمعليكل در ماه آذر اتفاق افتاد ولي يكي از بيشترين رشدهاي شاخص  پايان آذرماه بوديم.

 .بوديماين ماه  طيخروج پول حقيقي از بازار سرمايه شاهد كماكان  ،ماه گذشته خود

هاي  طي يک سال اخير نقش داشتند. برخي از اين عوامل در ارتباط با صورت  هاو شاخص  امو نزول قيمت سه   صعودعوامل مختلفي در  

افزايش   و ، حذف ارز ترجيحي كاالهاي اساسي1401درصدي حقوق كارگران در سال  57افزايش  آن بودند. موثر برعوامل ها و مالي شركت

 بودند.  موارداز جمله اين نرخ كرايه حمل دريايي 

بر  با عمليات شركت ها  نوسان قيمت  عوامل ديگري نيز موثر  ارتباط چنداني  ايران طي يک سال اخير بودند كه  بازار سرمايه  ها در 

، افزايش قيمت  هاكاموديتيافزايش نرخ بهره آمريكا و كاهش قيمت  .  ظاهر شدند  فير مناين عوامل در نقش عوامل تاثير گذا  بيشترنداشتند. 

افزايش نرخ بهره بين بانكي در بازار پولي و نهايتا عدم رفع ابهام در حوزه سياسي مخصوصا برجام از  اوكراين،انرژي به دنبال جنگ روسيه و 

 .رقم زدندبازار سرمايه را در يک سال اخير  نوساني فاكتورهاي موثري بودند كه شرايط ترين مهمجمله 

  



 
 
 

31 

 
 
 

 
ت مدري

هيأ ت 
لي فعا ش 

گزار
رباي 

سهام 
حبان 

ي صا
مي عاد عمو مجمع  ه هب 

منتهي هب  لي  سال ما
  1401 آرذ 30

 
 ايرانبورس  هايروند شاخص -1-3-1

همراه بود. شاخص كل در   درصدي  13.5  افزايشبا  شاخص كل بورس اوراق بهادار تهران    30/09/1401طي سال مالي منتهي به  

 واحد رسيد. 1,496,201به رقم  1401واحد بود كه اين رقم در انتهاي آذرماه  1,318,360معادل  1400ماه ابتداي دي

  18,524درصدي از    3.5با رشد همراه بود و توانست با ثبت افزايش    30/09/1401س نيز طي سال مالي منتهي به  شاخص فرابور

 برسد. 1401ماه واحد در انتهاي آذر 19,173به  1400ماه واحد در ابتداي دي 

داشت. اين شاخص    و بازدهي بيشتري نسبت به شاخص فرابورس   شاخص كل  نسبت به  بازدهي كمتريگذاري  شاخص صنعت سرمايه

معادل   1400ماه  گذاري در ابتداي ديدرصدي را رقم زد. شاخص صنعت سرمايه   4.7 بازدهي  30/09/1401در طول سال مالي منتهي به  

گذاري صنعت سرمايه   شاخص  روند   24و    23شماره  نمودار  يافت. در    افزايش واحد    24,232به    1401ماه  واحد بود كه در انتهاي آذر 23،135

شاخص با  مقايسه  فرابورس  كلدر  شاخص  و  است.  بورس  مالحظه  نمودار    قابل  شاخص    ،25شماره  همچنين  روند  مقايسه   صنعتبه 

 .وزن پرداخته استهم كلبا شاخص  گذاريسرمايه

 

 شاخص کل بورس   در مقایسه با   سرمایه گذاری   روند شاخص صنعت  .  23 شماره  نمودار 
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 روند شاخص صنعت سرمایه گذاری در مقایسه با شاخص فرابورس  .  24 شماره  نمودار 

 

 

 در مقایسه با شاخص کل هموزن   گذاری سرمایه   روند شاخص صنعت  .  25 شماره  نمودار 

 
 

 ايران وضعيت معامالت در بورس   -2-3-1

مالي مورد گزارش و تغييرات آن    سالدر  )بورس تهران و فرابورس ايران(  ايرانسهام در بورس    خرداي حجم و ارزش معامالت  آمار مقايسه

 قبل در جدول زير ارائه شده است:  سال مالي دو نسبت به 
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 ایران روند حجم و ارزش معاملت بورس  . 3 شماره جدول

 حجم و ارزش معامالت 
يكساله منتهي به 

30/09/1401 
يكساله منتهي به 

30/09/1400 
يكساله منتهي به 

30/09/1399 
تغييرات يكساله 
 )درصد( 

 
 

تعداد سهام معامله شده 
 )ميليون سهم( 

2,476,962 2,136,244 2,695,085 16%  

  %26- 32,192,898 19,577,040 14,391,678 مبلغ )ميليارد ريال( 

 
 

  1401گردد حجم معامالت از لحاظ تعداد سهام معامله شده در دوره منتهي به آذرماه  مشاهده مي  3شماره  طور كه در جدول  همان

 ميليون سهم رسيده است.   2,476,962دهد و به نشان مي  افزايش رادرصد  16 نزديکقبل،  سال  نسبت به دوره مشابه

سال در  با    1401  مالي  همچنين  نيز  معامالت  يک  26حدود    تغييرارزش  به  نسبت  آذرماه  درصد  به  منتهي    مبلغ   به  1400ساله 

ريال  14,391,678 در    كاهش  ميليارد  است.  بورس    ركوديافته  و)ايران  معامالت  تهران  بورس  مختلفي    ،( ايران  فرابورس  شامل  عوامل 

رونق در بازارهاي موازي از جمله بازار اوراق   افزايشهاي توليدي، اعتمادي به قوانين حاكم بر عمليات شركت افزايش بي آفريني داشتند. نقش 

 گيري ركود در بازار سرمايه بودند.از جمله عوامل موثر در شكل  خودرو بازار بازار مسكن و،  سكه و ارزبازار ، درآمدثابت

به مبلغ    1400به آذرماه    يمنته   سالهک يبه    رشد نسبتدرصد    1.1با    ميانگين ماهانه ارزش بازار بورس ايران   1401  مالي  در سال

از مجموع حاصل ضرب قيمت هر سهم در تعداد سهام آن شركت   به صورت مستقيم  . ارزش بازاراست  افتهي افزايش الي اردريليمهزار  69,678

، افزايش  هانقدي توسط شركت همچون پرداخت سود  مواردي،  اثرگذار استقيمت سهام    بر  ها كهشود. عالوه بر عمليات شركتمحاسبه مي 

 دهد.مجموع ارزش بازار را تحت تاثير قرار مينيز  هاي جديد در بازار سرمايهشركت و عرضه  نقديها از محل آوردهسرمايه شركت 

مختلف اثرگذار است.  هاي نقدي در نماد و صنايع  جريانبه  دهي  عامل مهم ديگري در جهت  عنوانبه تراز معامالتي اشخا  حقيقي  

كل  هاي سهمي موجود درمعامالتي اشخا  حقيقي براي دو دوره يک ساله در معامالت سهام، حق تقدم و صندوقتراز    28شماره  در نمودار  

در سال مالي منتهي به    در كل بازار  م شده است. ارزش تراز معامالت اشخا  حقيقيترسي  (ايران  و فرابورس  تهران   بازار)معامالت بورس

دهد خروج پول حقيقي مي  كه نشان ميليارد ريال رسيد 519.701 منفي  به در سال مالي اخيركه  بود ميليارد ريال 733.407 منفي ر براب 1400

در سال مالي منتهي به  تهران نيز    بازار بورس   ارزش تراز معامالت اشخا  حقيقي در  نسبت به دوره مشابه در سال قبل كاهش يافته است.

 ميليارد ريال رسيد. 427.016منفي با كاهش خروج پول حقيقي به در سال مالي اخير  كه ميليارد ريال بود 593.655برابر منفي  1400

  



 
 
 

34 

 
 
 

 
ت مدري

هيأ ت 
لي فعا ش 

گزار
رباي 

سهام 
حبان 

ي صا
مي عاد عمو مجمع  ه هب 

منتهي هب  لي  سال ما
  1401 آرذ 30

 
 )ارقام به میلیون سهم( ایران حجم معاملت خرد صورت گرفته در بورس   .  26 شماره  نمودار 

 

 

 )ارقام به میلیارد ریال( ایران  ارزش معاملت خرد صورت گرفته در بورس   .  27 شماره  نمودار 
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 در بورس اوراق بهادار تهران )ارقام به میلیارد ریال(   تراز پول اشخاص حقیقی  .  28 شماره  نمودار 

 

 

 ( ریال   میلیارد هزار )ارقام به    ایران بورس    میانگین ماهانه ارزش روز   .  29 شماره  نمودار 
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 شركت بخش دوم: عملكرد و وضعيت مالی 

 

 كليات -1-2

 تاريخچه تأسيس شركت  -1-1-2

صورت شركت    تحت نام شركت جنرال پالستيک و به  06/1335/ 04( درتاري   گذاري پرديس )سهامي عامشركت سرمايه

ثبت رسيد. بنابر مصوبه مجمع   ها و مالكيت صنعتي در تهران بهدر اداره ثبت شركت  5335شماره  سهامي خا  تأسيس و طي  

العاده مورخ  استناد مصوبه مجمع عمومي فوقعايق پالستيک تغيير يافت. به    نام شركت به  28/08/1362العاده مورخ  عمومي فوق

  شد. نزد بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته   28/11/1377سهامي عام تغيير يافت و در مورخ  شخصيت حقوقي شركت به    1377/ 15/07

 گذاري پرديس تغيير يافت. سرمايه پالستيک بهنام شركت از عايق  27/06/1384العاده موجب مصوبه مجمع عمومي فوق به

 

 موضوع فعاليت شركت  -2-1-2

تطبيق اساسنامه  طبق  شركت  اصلي  فعاليت  فوق  موضوع  عمومي  مجمع  مصوب  بورس،  ضوابط  با  مورخ يافته  العاده 

گذاري در اوراق بهادار با رعايت مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق : »خريد، فروش و سرمايه عبارت است از  1387/ 03/09

 پذير«. بهادار با هدف كسب انتفاع بدون قصد كنترل عمليات شركت سرمايه

 

 سرمايه شركت و تغييرات آن -3-1-2

  ال يرميليارد  3,000به مبلغ    ال ير  ميليارد  1,250شركت از مبلغ    ه يسرما  ش يافزا  به منظور حفظ جايگاه شركت در بازار سرمايه،

و    ديشركت رس  رهيمدأتيه  بيبه تصو  29/02/1400   يدو مرحله در تار  طي  ينقداز محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده

ها به  در مرجع ثبت شركت 29/09/1401و   17/03/1401پس از انجام مراحل قانوني، هر دو افزايش سرمايه به ترتيب در روزهاي  

 ثبت رسيد. 
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 )ارقام به میلیارد ریال( ت  تغییرات سرمایه شرک . 4 شماره جدول

تاري  ثبت افزايش  

 سرمايه

تاري  مجمع افزايش 

 سرمايه

درصد افزايش 

 سرمايه

آخرين 

 سرمايه
 محل افزايش سرمايه 

 
  نقديمطالبات حال شده و آورده 200 1899% 23/03/1385 01/06/1385

  سود انباشته  260 30% 02/03/1390 01/04/1390

  سود انباشته  325 25% 23/12/1391 21/01/1391

  نقديشده و آوردهمطالبات حال 500 54% 10/04/1392 02/11/1392

  سود انباشته  800 60% 19/12/1392 09/02/1393

  نقديشده و آوردهمطالبات حال 1,000 25% 25/04/1393 30/10/1393

  نقديشده و آوردهمطالبات حال 1,250 25% 11/06/1396 11/06/1397

  نقديشده و آوردهمطالبات حال 2,300 84% 15/08/1400 17/03/1401

  نقديشده و آوردهمطالبات حال 3,000 30% 09/05/1401 29/09/1401

 

 تركيب سهامداران  -2-2

  باشد:شرح زير مي مالي به تركيب سهامداران شركت در پايان سال 

 

 1401آذر    30ترکیب سهامداران شرکت در  . 5 شماره جدول

 درصد سهام)ميليون سهم( سهامداران 
 % 46.4 1,391,559,552 عام(تدبير)سهامي گذاريسرمايه  گروه شركت

 % 4.5 136,014,219 مهر)سهامي خا  ( شركت سرزمين پهناور

 % 4.1 123,425,242 شخص حقيقي 

 %45 1,349,000,987 درصد 4سهامداران كمتر از 

 % 100 3,000,000,000 مجموع

 

 مديرهاعضاء هيأت -3-2

 شرح زير است:مديره شركت در سال مالي مورد گزارش به صورت اسامي اعضاء هيأت
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 مدیره مشخصات اعضای هیأت  . 6 شماره جدول

نام و نام 

 خانوادگی 
 سمت

به نمایندگی  

 از

سهم وثیقه 

 مدیرههیأت

دوره 

 انتصاب
 وضعیت 

خالص حقوق و 

مزایا  دریافتی  

 )میلیون ریال( 

 آخرین سوابق کاری  سوابق تحصیلی 

سیدمهدی 

 الهدی علم 

رئیس  

 مدیره هیأت 

شرکت ایران و  

شرق)سهامی 

 خاص( 

2.300 

از تاریخ  

28 /07 /1399  

 تاکنون

غیر 

 موظف
696 

 -کارشناسی حسابداری 

کارشناسی ارشد 

 حسابداری 

کارشناس سازمان بورس و اوراق 

بهادار، معاون اجرایی شرکت 

فرابورس ایران، مدیر امور ثروت 

 بانک آینده  

تایماز حمایلی 

 مهربانی 

 عضو هیأت 

 مدیره

شرکت سرمایه  

گذاری  

پویا)سهامی  

 عام( 

2.300 

از تاریخ  

27 /11 /1397 

 تاکنون

غیر 

 موظف
696 

کارشناسی مدیریت  

کارشناسی   -بازرگانی 

- ارشد مدیریت بازرگانی 

 دکتری مدیریت مالی

مدیره شرکت  هیأترئیس 

گذاری توسعه معین  سرمایه

 گذاری گروهملت، مدیر سرمایه

گذاری  مالی ملت، مدیر سرمایه

صنایع   گذاریگروه سرمایه

 بهشهر ایران

مجتبی ستاری  

 قهفرخی 

 عضو هیأت 

 مدیره

شرکت لیزینگ  

ایران و 

شرق)سهامی 

 عام( 

084.1  

از تاریخ  

27 /11 /1397 

 تاکنون

غیر 

 موظف
815 

کارشناسی و کارشناسی 

دکتری   -ارشد اقتصاد 

مدیریت قراردادهای نفت  

 و گاز

کارشناس ارشد شرکت گروه  

گذاری تدبیر، عضو  سرمایه

مدیره شرکت سیمان هیأت 

شاهرود، عضو کمیته حسابرسی 

 شرکت لیزینگ ایران و شرق

 احسان ذاکرنیا
 عضو هیأت 

 مدیره

شرکت  

سرزمین  

 پهناور مهر 

2.300 

از تاریخ  

30 /03 /1401  

 تاکنون

غیر 

 موظف
97 

کارشناسی و کارشناسی 

  -ارشد مدیریت مالی 

 دکتری مدیریت مالی

گذاری  اقتصادی و سرمایه  معاون

گذاری امین  شرکت سرمایه

 اعتماد، قائم مقام مدیرعامل و

گذاری هلدینگ مهر  معاون سرمایه 

بانک کشاورزی، مدیر  

 گذاری شرکت سرمایهسرمایه 

گذاری تدبیر، مشاور مدیرعامل  

بانک کشاورزی در امور بازار  

موسس   تأسرمایه و نماینده هی

مین  أبانک در تاسیس شرکت ت

سرمایه، مشاور مدیرعامل و عضو  

هلدینگ   گذاری کمیته سرمایه

 مین آتیه تدبیر سبز أت

 امیریمهدی 

نائب رئیس   

مدیره  هیأت 

 و مدیرعامل

شرکت گروه  

گذاری  سرمایه

تدبیر)سهامی 

 ( عام

2.300 

از تاریخ  

29 /06 /1399 

 تاکنون

 675 موظف

 -کارشناسی حسابداری 

کارشناسی ارشد مدیریت  

دانشجوی دکتری   -مالی 

 مهندسی مالی 

مدیرعامل گروه مالی ره آورد 

مدیره  هیأتتدبیر کیش، عضو 

موسسه مالی و اعتباری ثامن و 

های کارتن ایران،  شرکت

گذاری سامان مجد و  سرمایه

              بورس اوراق بهادار تهران

گذاری  اکنون( و معاون سرمایه)

گذاری  شرکت گروه سرمایه

 تدبیر 

 اوراق بهادار است هاي سازمان بورس و نامهمديره مربوط به گواهيهيأت اي اعضاي مدارک حرفه* 

 جلسه و با حضور كليه اعضاء بوده است.   18 مديره برگزار شده در سال مالي مورد گزارش تعداد جلسات هيأت

 هاي تخصصي كميته  -4-2

 شامل: سيپرد يگذاره يفعال در شركت سرما يتخصص تهيكم
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و هدف آن   دينمايم  تيشمركت، فعال  رهمدي  أتيه  يو نظارت  يامشماوره  يبه عنوان بازو تهيكم  نيا:  يحسمابرسم  تهي( كم1) 

  ي ها تيروندها و فعال عيو تسر  ليتسه  ،يريگيپ س،يپرد يگذارهيشركت سرما ييو اجرا يراهبرد  يهايريگميتصم تيفيك  يارتقا

  12. تعداد باشمديكسمب و كار م  يحاكم بر فضما  يهاسمکيمسمتمر ر شيو پا يشمركت  ينظام راهبر يشمركت در چارچوب كل يياجرا

 اعضاء برگزار شده است. هيجلسه با حضور كل

 ييتوانا  قيالورود و تطب ديپرسمنل جد  يو كارشمناسم  قيبه منظور انتخاب دق تهيكم  نيا(:  يانتصمابات)منابع انسمان  تهي( كم2)

.  گردديجهت جبران خدمات پرسمنل استفاده م  تهيكم  نيا  يهاتياز ظرف  ني. همچندينمايم  تيشمركت فعال  يهايازمنديبا ن  شمانيا

 اعضاء برگزار شده است. هيجلسه با حضور كل 6تعداد 

جهت اسمتفاده   يكارشمناسم   يهاليو تحل هيو تجز  هايبررسم   تيفيك  شيبه منظور افزا تهيكم نيا: يگذارهيسمرما  تهي( كم3)

 اعضاء برگزار شده است. هيجلسه با حضور كل 16است. تعداد  دهيگرد ليتشك  هيموجود در بازار سرما  يهافرصت  يياز شناسا  نهيبه

و    دهيگرد ليمرتبط با حوزه كسمب و كار شمركت تشمك  يهاسمکيمسمتمر ر شيبه منظور پا  تهيكم  نيا: سمکير  تهي( كم4)

 اعضاء برگزار شده است. هيجلسه با حضور كل 11. تعداد ندينمايم ياري سکير تيريشركت را در مد

 

 مشخصات بازرس قانوني  -5-2

مورخ   ساالنه،  عادي  عمومي  مجمع  مصوبه  اساس  راهبرمؤ  1400/ 12/ 25بر  مفيد  حسابرسي  و    به سسه  قانوني  بازرس  عنوان 

 ه است.انتخاب گرديد البدلعنوان بازرس عليبه همچنين حسابرس شركت و

 

 اي مربوط به آن هاي توسعه انساني و فعاليت منابع  -6-2

 تركيب تحصيالت و سن پرسنل شركت طي سال مورد گزارش به شرح زير است:
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 ترکیب سنی و تحصیلی پرسنل . 7 شماره جدول

 جمع  به باال  40 40-35 35-30 30-25 سن

 1 1 0 0 0 دکتری

 4 1 1 1 1 فوق لیسانس 

 1 0 0 1 0 لیسانس

 2 1 0 0 1 دیپلم 

 8 3 1 2 2 جمع 
 

 

 تعداد و نوع كاركنان شركت در سال مالي مورد گزارش به شرح زير است: 

 

 تعداد و نوع قرارداد کارکنان شرکت . 8 شماره جدول

 30/9/1400 30/09/1401 نوع قرارداد

 2 1 قراردادي 

 7 7 دائم

 9 8 جمع

گذاري(  ( و هادي محمدزادگان)مدير سرمايه پشتيبانيمالي و امورشركت شامل آقايان محمدحسن زينالي)مدير مديران مياني 

 باشد. ريال ميميليون  2.017و  2.796باشند. خالص حقوق دريافتي ايشان به ترتيب مبلغ مي

 

 باشد:مياي منابع انساني در سال مورد گزارش شامل موارد ذيل هاي توسعهاهم فعاليت

 ؛ ايجاد محيطي مناسب و سازگار با محيط زيست براي همكاران -

 ؛ارتقاي سط  پوشش بيمه تكميلي جهت تسهيل امور درماني كاركنان -

 ؛ اي كاركنانكنترل سالمت و انجام آزمايشات دوره  برگزاري برنامه  -

 ؛خصو  هاي ورزشي و پرداخت كمک هزينه در اينبرقراري برنامه  -

 

 ها در پايان سال مالي گذاري وضعيت سرمايه -7-2

دهد. ميهاي شركت را در پايان سال مالي مورد گزارش نشان  گذاري، تركيب سرمايه30و نمودار شماره    9جدول شماره  

ت  ي شركگذاري موجود سعي در مديريت سرمايه گذاري پرديس همواره با توجه به شرايط روز بازار و فضاي سرمايهشركت سرمايه
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دارد تا از اين طريق بتواند حداكثر سود ممكن از طريق بازارهاي مختلف را كسب نمايد و از طرفي نيز سعي در مديريت ريسک 

هاي اقتصادي و تاثيرات تغيير مولفهها در جهت كاهش نوسانات منفي را دارد. در طي سال مالي مورد گزارش با توجه به  اين سرمايه 

شركت همزمان با بازچينش پرتفوي   ها،كاموديتيهاي جهاني  قيمت  نوسانارز و  نرخ    تغييراتهمچون    فمتفاوت آن بر صنايع مختل

سرمايهسرمايه ميزان  راگذاري،  خود  پتانسيل  در  نيز  گذاري  پر  به    صنايع  نسبت  مالي  بازار  به سال  توجه  با  تا  داد  رشد  گذشته 

   ي مناسبي را اتخاذ نمايد.طريق مديريت سرمايهاز اين  هاي مثبت به بازار سرمايه بتواند بينيپيش

 

 ( ریالمیلیارد  ارقام بههای شرکت  ) گذاری شده سرمایه بهای تمام  تفکیک . 9 شماره جدول

 30/09/1398 30/09/1399 30/09/1400 درصد  30/09/1401 نوع سرمايه گذاري 

 1,898 2,847 3,698 %84 5,442 سهام و حق تقدم بورسي 

 120 463 486 %16 1,054 ساير

 2,018 3,310 4,184 %100 6,496 جمع

 

 
 شده بر اساس بهای تمام   شرکت های  گذاری ترکیب سرمایه  .  30 شماره  نمودار 

 

 

 هاي بورسي گذاريوضعيت سرمايه -1-7-2

  57گذاري در  از سرمايه  30/09/1401گذاري پرديس در پايان سال مالي منتهي به  هاي بورسي شركت سرمايهگذاريسرمايه

غ مبلميليارد ريال تشكيل گرديده كه ارزش روز آن در تاري  مورد گزارش به    5.442شده  تمامشركت در صنايع مختلف به بهاي

به  ميليارد  9.806 نسبت  و  بوده  حدود  تمامبهاي  ريال  مي  80شده  نشان  را  ارزش  افزايش  محل درصد  از  شركت  دهد. 
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ريال   ميليون  1.654.478ريال سود نقدي و  ميليون    919.220  شده فوق در سال مورد گزارش مبلغهاي بورسي انجام  گذاريسرمايه

 نموده است.  تحصيل هاي بورسيگذاريسرمايهفروش سود حاصل از 

 ها گذاريو ارزش روز سرمايه شدهروند بهاي تمام-2-7-2

هاي بورسي در سال مالي مورد گزارش و مقايسه با  هاي شركت در سهام شركتگذاريسرمايهتمام شده و ارزش روز  روند بهاي

 باشد. مي 31هاي اخير به شرح نمودار شماره سال

 

 )ارقام به میلیارد ریال(   های بورسی  های شرکت در سهام شرکت گذاری روند سرمایه  .  31 شماره  نمودار 

 

 

هاي جهاني و همچنين عدم ثبات شرايط حاكم بر بورس وضعيت پورتفوي  قيمتنوسانات  عدم ثبات نرخ ارز و    رغمعلي

هاي  گذاريشده سرمايهتماماختالف ارزش بازار و بهاي  1401در انتهاي آذر سال  شركت داراي ثبات نسبي بوده و از همين رو  

 يال رسيده است. رميليارد  4,364بورسي به ميزان 

 

 شده و ارزش روز تماممقايسه بهاي  -3-7-2

 شرح زير است:  تفكيک صنايع در پايان سال مورد گزارش بههاي بورسي شركت به گذاريشده و ارزش روز سرمايهبهاي تمام 
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 ارقام به میلیارد ریال( ) 1401/ 09/ 30های بورسی در گذاری و ارزش بازار سرمایه شدهتمام بهای  . 10 شماره جدول

 نام صنعت

افزايش   بازار ارزش  بهاي تمام شده
)كاهش(  
 ارزش

 درصد  مبلغ  درصد  مبلغ 

 1,517 %24 2,321 %15 804 فلزات اساسي 

 886 %21 2,013 %21 1,127 شيميايي

 714 %15 1,448 %13 734 هاي فلزي استخراج كانه 

 621 %10 991 %7 370 هاي نفتي فرآورده

 468 %7 639 %3 171 ها و موسسات اعتباريبانک

 209 %5.5 541 %6 332 اي صنعتيچندرشته

 189 %3.7 364 %3 175 هاي كمكي به نهادهاي مالي واسط فعاليت

 118- %3 314 %8 432 بيمه و بازنشستگي

 46 %2 195 %3 149 مخابرات

 30 %2 183 %3 153 دارويي

 10- %1.7 167 %3 177 سيمان آهک گچ

 7 %1.6 152 %2.7 145 الستيک و پالستيک

 43- %1 130 %3 174 فني و مهندسي

 11- %1 127 %2.5 137 هاگذاريسرمايه

 21 %1 125 %2 103 حمل و نقل انبارداري و ارتباطات  

 111- %0.5 51 %3 163 محصوالت فلزي 

 50- %0 45 %1.8 96 رايانه

 0 %0 0 %0 0 هاي فرهنگي و ورزشي فعاليت

 4,364 %100 9,806 %100 5,442 جمع

 

ميليارد ريال بيشتر از بهاي    4.364شود، ارزش روز سبد سهام بورسي شركت در پايان سال مالي حدود  كه مالحظه ميچنان

سعي بر آن  باشد. با توجه به نقدشوندگي ضعيف بازار سرمايه طي دوره مورد گزارش،  هاي صورت گرفته مي گذاريشده سرمايه تمام

 گذاري شود. اند سرمايه سود به نسبت مناسبي داشته بوده تا بيشتر در صنايعي كه پرداخت

 دهد كه بخش قابل توجهي از گذاري در صنايع مختلف بورسي نشان ميشده و ارزش روز سرمايهتمامبررسي تركيب بهاي

  13هاي فلزي با  درصد، استخراج كانه  15با    فلزات اساسيدرصد،    21با    شيمياييپرتفوي شركت به صنايعي نظير    شدهتمامبهاي

هاي درصد تخصيص يافته است. استراتژي شركت در سال مالي مورد گزارش استفاده از ظرفيت  7هاي نفتي با  درصد و فرآورده
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 سودسازي و پرداخت سود اين صنايع بوده كه منطبق با جو حاكم بر بازار سرمايه بوده است و در صورت صالحديد و تغيير شرايط

شرح  حسب درصد به  تفكيک صنعت و برشده سبد سهام شركت به  تمامبازار ممكن است دستخوش تغييرات گردد. توزيع بهاي

 باشد. مي 32نمودار شماره 

 

 صنعت   ک ی تفک سهام شرکت به   شده سبد تمام ی بها   ع ی توز  .  32 شماره  نمودار 

 
 

 باشد. مي 33 شماره نمودارشرح  برحسب درصد به صنعت و کيتفك ارزش بازار سبد سهام شركت به عيتوز

 

 توزیع ارزش بازار سبد سهام شرکت به تفکیک صنعت  .  33 شماره  نمودار 
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 شده در مقايسه با سال قبل بهاي تمام -4-7-2

شرح تفكيک صنايع به    هاي بورسي شركت در سال مورد گزارش و در مقايسه با سال گذشته بهگذاريشده سرمايهتمامبهاي

هاي بورسي شركت در سال مورد گزارش همسو با بازار افزايش گذاريچنانچه مشخص است، سرمايهباشد.  مي  11جدول شماره  

 يافته است. 

 

 )ارقام به میلیارد ریال( های بورسی گذاری سرمایه  شدهتمام بهای  . 11 شماره جدول

 نام صنعت 
1401/09/30 1400/09/30 

افزایش 

)کاهش(  

 ارزش 
 درصد مبلغ درصد مبلغ

 220 %25 907 %21 1,127 شيميايي

 183 %17 621 %15 804 فلزات اساسي 

 256 %13 478 %13 734 استخراج كانه هاي فلزي

 54 %10 378 %8 432 بيمه و بازنشستگي

 175 %5 195 %7 370 فرآورده هاي نفتي

 194 %4 138 %6 332 چندرشته اي صنعتي

 177 %0 0 %3 177 سيمان آهک گچ

 92 %2 83 %3 175 مالي واسط فعاليتهاي كمكي به نهاد هاي 

 0 %4.7 174 %3 174 فني و مهندسي

 2- %4.7 173 %3 171 بانكها و موسسات اعتباري

 0 %4 163 %3 163 محصوالت فلزي 

 118 %1 35 %3 153 دارويي

 66- %6 215 %3 149 مخابرات

 145 %0 0 %2.7 145 الستيک و پالستيک

 132 %0 5 %2.5 137 سرمايه گذاريها

 66 %1 37 %2 103 حمل و نقل انبارداري و ارتباطات  

 0 %2.6 96 %1.8 96 رايانه

 0 %0 0 %0 0 فعاليتهاي فرهنگي و ورزشي 

 1,744 %100 3,698 %100 5,442 جمع
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 خريد و فروش سهام در بورس -5-7-2

ميليارد ريال    5.967 ماهه مورد گزارش شامل مبلغ12  طي  (بورسيبورسي و غير    شركت )اعم از  هايميزان خريد و فروش 

شده شناسايي  و حق تقدم  فروش سهام  ميليارد ريال سود  1.654بابت مبلغ  باشد، كه از اين  ريال فروش مييليارد  م  5.401خريد و مبلغ  

با سال  12را در    هاي بورسياست. جدول زير خريد و فروش سهام شركت  هاي گذشته نشان  ماهه مورد گزارش و در مقايسه 

 دهد: مي

 

 های اخیر )ارقام به میلیارد ریال(سال  در  بورسی هایشرکت   سهام فروش و خرید . 12 شماره جدول

30/09/1401ساالنه  شرح 30/09/1400ساالنه   30/09/1399ساالنه   30/09/1398ساالنه    

 1,434 1,732 1,301 2,297 خريد

 1,436 2,391 1,658 2,323 فروش

 2,870 4,123 2,959 4,620 جمع

 

، توانست (يبورس  ريو غ  يشركت )اعم از بورس در سال مالي مورد گزارش، شركت همچنان با تداوم سياست فعال در خريد و فروش  

درصدي در  104 حدودسال مالي، گردش  انتهايميليارد ريال برساند كه با توجه به ارزش بازار  11.368 ارزش معامالت خود را به

  دهد.را نشان مي شركت گذاريسرمايه سبد

 

 )ارقام به میلیارد ریال( کل شرکت طی سالهای مختلف    فروش   و   خرید   مقایسه  .  34 شماره  نمودار 
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 دهد:نشان مي مختلفهاي را در طي ماه سال مالي اخير مجموع خريد و فروش  35نمودار شماره 

 

 )ارقام به میلیارد ریال(   1401کل شرکت طی ماه های مختلف سال    فروش   و   خرید   مقایسه  .  35 شماره  نمودار 

 

 

كند كه نوسانات معامالت انجام شده در مقايسه نمودار فوق با نمودار معامالت ماهانه بورس اوراق بهادار تهران مشخص مي

 باشد. ت معامالت بورسي ميشركت نسبتاً مطابق با نوسانا

 

 سنجش عملكرد پرتفوي بورسي -6-7-2

با    اند.درصد رشد داشته  13و    5شركت نسبت به سال مالي گذشته به ترتيب    و ارزش روز پرتفوي  ايران  ارزش روز بورس 

به ارزش بازار   شركت  نسبت ارزش روز پرتفوي  ،ارزش روز بورس ايران  مقابلدرتوجه به رشد بيشتر ارزش روز پورتفوي شركت  

ثبت شده در سال مالي اخير از جمله داليل مديريت بهينه پورتفوي و همچنين افزايش سرمايه  .  است  افزايش داشتهايران    بورس 

 مي باشد.  شركت رشد ارزش روز پورتفوي

تغيير سهم صنايع مختلف در پورتفوي  .  داشته است  افزايشگذشته    مالي  نسبت به سال نيز  همچنين گردش پرتفوي شركت  

هاي نوين مالي از داليل مهم افزايش ارزش معامالت و به با توجه به تغيير عوامل بنيادي صنايع و همچنين ورود به بازار  شركت

   باشد.تبع آن افزايش نسبت گردش پورتفوي شركت مي
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 ریال(  میلیارد)ارقام به   ایران با بورس ارزش بازار و گردش پرتفوی در مقایسه . 13 شماره جدول

 1398/09/30 1399/09/30 1400/09/30 1401/09/30 شرح 

 3,095 10,700 9,691 10,965 ارزش روز پرتفوی شرکت  

 15,539,151 76,317,247 67,370,630 70,661,475 ارزش روز بازار بورس ایران 

 % 0.020 % 0.014 % 0.014 %0.016 نسبت پرتفوی به بورس ایران )%( 

ارزش معامالت سهام و حق تقدم شرکت در 

 بورس 
4,790 6,431 7,411 2,870 

 4,461,627 32,483,046 19,581,404 14,391,678 ارزش معامالت بورس ایران 

 %0.064 % 0.023 % 0.033 % 0.033 معامالت شرکت نسبت به بورس ایران )%( 

 % 122 % 107 %62 % 104 گردش پرتفوی شرکت )%(

 

خالصه شده است. در طي   14عملكرد پرتفوي بورسي شركت در مقايسه با بازار بورس طي سال مورد گزارش در جدول شماره  

 بوده است.  %12حدود  سالهگزارش، بازدهي پرتفوي در دوره يکدوره مورد 
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 های عملکرد پرتفوی ریسک، بازده و شاخص  . 14 شماره جدول

 گزارش عملكرد دوره مورد  شاخص ها 

 ريسک 

 0.83 بتا پورتفو 

 %0.77 انحراف معيار روزانه بازار 

 %0.66 انحراف معيار روزانه پورتفو 

 304 ( ميليارد ريالدرصد ) 95ارزش در معرض ريسک روزانه پورتفوي در سط  اطمينان 

 %2.20 ارزش در معرض ريسک روزانه نسبت به ارزش پورتفوي

 بازدهي

 %0.05 هندسي روزانه بازده بدون ريسک 

 %0.035 بازده هندسي روزانه بازار 

 %0.031 بازده هندسي روزانه پورتفو 

 %20 بازده بدون ريسک )ساليانه(

 %13 بازدهي دوره بازار

 %12 بازدهي دوره پورتفو 

 ارزيابي عملكرد

 0.02- شارپ بازار 

 0.03- شارپ پورتفو 

 %0.02- ترينر بازار 

 %0.02- پورتفو ترينر 

 %0.01- آلفا جنسن 

 

 ها گذاريسرمايهساير  -7-7-2

 شرايط  ريال بوده، كه با توجه بهونيليم 1،054،072برابر با    30/09/1401ها در تاري   يگذارهيسرما  ريشده ساتمامبهاي

مالي و گواهي  بورسي، مسكوكات، اوراق تامينغيربورسي و  گذاري  سرمايههاي  اين مبلغ را در صندوق  شركت  سرمايه،  بازار  بر  حاكم

   است. ميليون ريال 1,574,615برابر با  هايگذارهيسرما اين نموده است. ارزش روز يگذاره يسرما و ساير موارد كاالييسپرده
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 ریال(  میلیون )ارقام به  هاگذاری سرمایه سایر   و ارزش بازار شدهتمام بهای  . 15 شماره جدول

 گذاري نام سرمايه 
 ارزش بازار  بهاي تمام شده

 درصد  مبلغ  درصد  مبلغ 

 %54.9 864,926 %55.9 589,087 گذاري بورسي هاي سرمايهصندوق

 %9.1 143,328 %0.8 8,500 گذاري غير بورسيسرمايههاي صندوق

 %8.9 140,258 %3.0 31,800 مسكوكات 

 %5.4 84,813 %7.9 83,472 اوراق تامين مالي

 %4.4 69,397 %6.6 69,320 گواهي سپرده كااليي

 %17.3 271,893 %25.8 271,893 ساير

 %100 1,574,615 %100 1,054,072 جمع

 

 استفاده از ساير ابزارهاي بازار سرمايه -8-7-2

 ارياسمتفاده شمده اسمت. اخت  زين  گريد  نينو  ياز ابزارها  ييو كاال  يسمهام  يهامورد گزارش در كنار صمندوق  يمال  سمالدر 

 سمکيدر جهت پوشمش ر ايمعامله    اري. از اختگردديبازار اسمتفاده م طيابزارها بوده اسمت كه از آن متناسمب با شمرا  نيمعامله از جمله ا

سمود پر   ييمعامله ها؛ در جهت شمناسما  ارياز اخت يبرخ  متيوجود اهرم مناسمب در ق ليبدل ايشمود و يموجود اسمتفاده م  يهاييدارا

مخصموصماً در  تواندياسمت كه م ياسمت راهكار مناسمب هيبازار سمرما ديجد يكه از ابزارها ريشمود. مورد اخ يبكارگرفته م سمکير

دهد و مورد  يگسمترده را نم  تيبودن آن اجازه فعال ديجد ليبدل ازارب ني. البته عمق كم ارديبازار مورد توجه قرار گ  يركورد طيشمرا

مثال شركت،   ياست. برا  دهيابزار د  نياز ا  يرا وابسته به استقبال عموم  تيهمواره مورد توجه شركت بوده است كه سط  فعال رياخ

معماملمه هما   اريم اخت گريبما د  سمممهيدر مقما  يترحجم معمامالت نسمممبتما بماال   يمماننمد فوالد ، وتجمارت، وبملمت و .... كمه دارا  ييدر نممادهما

 تيفعال زيزعفران و سمكه ن ييسمپرده كاال  يگواه رينظ  ييسمپرده كاال   يها يشمركت در گواه نيهمچن  هسمتند، فعال بوده اسمت.

 كند.  دايپ شيتواند افزايم ندهيدر آ زيشركت ن تيبازار فعال نيدارد و متناسب با رشد عمق و تنوع ا

  ياندازرسد. با راه  يبه گوش م  زين  هيسهام در بازار سرما  ياز آغاز معامالت آت   ياخبار  يمشتقه در حال توسعه است و حت  بازار

  شيخود را در بازار مشتقه به منظور افزا  تيبازار، فعال  نيابزار و رشد و توسعه بازار مشتقه، شركت در نظر دارد متناسب با عمق ا  نيا

 گسترش دهد.  يآورسود  شتريهر چه ب
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 وضعيت سهم شركت در بورس  -8-2

 دهد:هاي اخير نشان ميجدول زير وضعيت معامالت سهام شركت در بورس را طي سال

 

 روند معاملت سهم شرکت در بورس . 16 شماره جدول

 شرح 
منتهي به    سال مالي
30/09/1401 

سال مالي منتهي به  
30/09/1400 

سال مالي منتهي به  
30/09/1399 

سال مالي منتهي به  
30/09/1398 

 2,514,248,122 3,219,032,522 1,129,589,176 1,235,274,555 حجم معامالت سهام 
 

  5,748,146 24,425,132 6,298,975 3,631,250 معامالت سهام )ميليون ريال( ارزش  

  0 0 176,596,020 741,817,346 حجم معامالت حق تقدم

  0 0 256,784 1,136,850 ارزش معامالت حق تقدم )ميليون ريال( 

  % 201 % 258 % 90 % 66 گردش سهام شركت )%( 

  234 236 231 230 تعداد روزهاي معامالتي 

  229,404 446,037 123,750 101,617 تعداد دفعات معامله 

  2,980 7,310 3,410 2,847 قيمت پاياني )سهم( 

 

از نظر ارزش   افزايش اما   درصد  51در سال مالي مورد گزارش حجم معامالت سهام شركت در بورس از نظر تعداد سهام  

به سال مالي گذشته كه نسبت    نماد سهم شركت باز بوده است  روز  230  درصد كاهش داشته است. همچنين تعداد  27معامالت  

  بوده  %42گذاري پرديس در سال مالي مورد گزارش حدود يافته است. شايان ذكر است بازده سهم شركت سرمايه كاهشروز يک 

   است.

 

 هاي شركتخالص ارزش دارايي  -9-2

ميليارد ريال مورد محاسبه قرار گرفته است. الزم   3.000  ها به ازاي هر سهم بر مبناي سرمايهدر جدول زير ارزش خالص دارايي

شركت مدنظر   هايساير داراييهاي شركت مورد محاسبه قرار گرفته و  گذاريبه يادآوري است در محاسبات فوق، صرفاً سرمايه 

 نبوده است.
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 ریال( ن )ارقام به میلیو ( NAVهای شرکت ) خالص ارزش دارایی . 17 شماره جدول

 1398/09/30 1399/09/30 1400/09/30 1401/09/30 شرح 

 2,144,902 3,494,183 4,086,621 6,676,230 حقوق صاحبان سهام 

 1,197,403 7,852,467 5,993,309 4,364,326 اضافه ارزش پرتفوي بورسي 

 67,276 380,977 378,575 520,543 اضافه ارزش برآوردي پرتفوي غيربورسي 

 3,409,581 11,727,627 10,458,505 11,561,099 ها ارزش خالص دارايي

 1,250,000 1,250,000 1,250,000 3,000,000 ثبت شده   -سرمايه

 2,728 9,382 8,367 3,854 ازاي هر سهم )ريال(ها به  ارزش خالص دارايي

ها  بر اساس آخرين سرمايه ثبت شده  ارزش خالص دارايي
 ازاي هر سهم )ريال( به 

3,854 3,486 3,909 1,137 

 

 وضعيت مالي شركت - 2- 10

 صورت وضعيت ماليخالصه  -2-10-1

 باشد: سال مالي قبل به شرح زير مي 3شركت براي سال مالي مورد گزارش و  صورت وضعيت ماليخالصه 

 

 )ارقام به میلیون ریال(  صورت وضعیت مالیخلصه  . 18 شماره جدول

 شرح
سال منتهي به  

30/09/1401 
سال منتهي به  

30/09/1400 
سال منتهي به  

30/09/1399 
سال منتهي به  

30/09/1398 

 24,197 22,488 22,381 25,029 هاي غيرجاري دارايي

 2,171,409 3,536,611 4,517,835 6,866,176 هاي جاري دارايي

 2,195,606 3,559,099 4,540,216 6,891,205 هاجمع دارايي

 5,505 7,852 9,786 16,707 هاي غيرجاريبدهي

 45,199 57,064 443,809 198,268 هاي جاري بدهي

 2,144,902 3,494,183 4,086,620 6,676,230 حقوق مالكانه 

ها و حقوق  جمع بدهي
 مالكانه

6,891,205 4,540,216 3,559,099 2,195,606 

 

 صورت سود و زيان  -2-10-2

 باشد. مي  19 مالي قبل به شرح جدول شماره سال سهصورت سود و زيان شركت براي سال مالي مورد گزارش و 

  



 
 
 

53 

 
 
 

 
ت مدري

هيأ ت 
لي فعا ش 

گزار
رباي 

سهام 
حبان 

ي صا
مي عاد عمو مجمع  ه هب 

منتهي هب  لي  سال ما
  1401 آرذ 30

 
 زیان ) ارقام به میلیون ریال( صورت سود و   . 19 شماره جدول

 شرح
سال منتهي به  

30/09/1401 

سال منتهي به  
30/09/1400 

سال منتهي به  
30/09/1399 

سال منتهي به  
30/09/1398 

227،919 درآمد سود سهام  542,285 272,072 254,110 

 55,529 78,907 77,426 182,509 درآمد سود تضمين شده

سود )زيان( فروش سرمايه  
 گذاري ها

1,680,169 1,265,131 1,647,276 409,319 

 718,958 1,998,255 1,884,842 2,781,905 جمع درآمدهاي عملياتي 

 (32,849) (36,474) (47,547) (62,153) هاي عملياتي هزينه

,2,719 سود عملياتي 527  1,837,295 1,961,781 686,109 

,2,719 سود قبل از كسر ماليات  527  1,837,295 1,961,781 686,109 

 0 0 0 0 ماليات 

,2,719 سود خالص 527  1,837,295 1,961,781 686,109 

 1,250,000 1,250,000 1,250,000 3,000,000 سرمايه

 

 هاي نقدي صورت جريان -2-10-3

 باشد. مي 20 مالي قبل به شرح جدول شماره سال سه شركت براي سال مالي مورد گزارش و نقديهاي خالصه صورت جريان 

          

 ) ارقام به میلیون ریال(  صورت جریان وجوه نقد . 20 شماره جدول

 شرح
سال منتهي به  

30/09/1401 

سال منتهي به  
30/09/1400 

سال منتهي به  
30/09/1399 

سال منتهي به  
30/09/1398 

هاي نقدي حاصل از فعاليت جريان
 عملياتي

546,862 857,902  590,574  529,502  

هاي نقدي حاصل از فعاليت جريان
 گذاريسرمايه

(5,277) (1,001) (214) (328) 

فعاليت تامين هاي نقد حاصل از جريان
 مالي 

(512,900) (869,240) (602,672) (531,689) 

,12)  28,685 )كاهش( در موجودي نقدافزايش خالص  933 ) (12.312) (2,515) 

  32,914  30,399  18,088  5,748 مانده موجودي نقد در ابتداي سال

 30,399  18,087  5,748  34,433 مانده موجودي نقد در پايان سال
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  هاي ماليجدول نسبت -2-10-4

 باشد:شرح زير مي هاي گذشته بههاي مالي شركت در سال مورد گزارش و سالجدول نسبت

 

 های مالی شرکت روند نسبت  . 21 شماره جدول

 واحد شرح
سال منتهي به  

30/09/1401 

سال منتهي به  
30/09/1400 

سال منتهي به  
30/09/1399 

 %55.12 %40.47 %39.47 درصد  ( ROAها )بازده مجموع دارايي

 %56.14 %44.96 %40.74 درصد  (ROEبازده ارزش ويژه )

 4.7 4.3 3.1 مرتبه TTMقيمت بر درآمد 

 2.6 1 1.3 مرتبه قيمت بر ارزش ويژه 

 2,795 3,269 2,225 ريال  ارزش ويژه هر سهم

 1,250 1,250 3,000 ميليارد ريال  سرمايه

 

ها و  دارايييكباره و بازده ارزش ويژه نسممبت به سممال مالي گذشممته كمي كاهش داشممته اسممت. افزايش   هابازده مجموع دارايي

اين  اندک  از جمله داليل كاهش ي در سمممال مالي اخيرميليارد ريال  1.750ثبت افزايش سمممرمايه در ترازنامه در پي  مالكانهحقوق

 در مقايسه با سال مالي گذشته بوده است. ها نسبت

 

 اطالعات مربوط به معامالت با اشخا  وابسته -2-10-5

 

 )ارقام به میلیون ریال( اطلعات مربوط به معاملت با اشخاص وابسته . 22 شماره جدول

 مبلغ معامله )هزينه( نحوه تعيين قيمت  موضوع معامله  نوع وابستگي نام شخص وابسته 
 

شركت گروه 
گذاري  سرمايه 

 (عامتدبير)سهامي 

سهامدار و عضو  
 مديرههيأت 

 4,818 ارزش جاري  هاي جاري پرداخت هزينه 
 

 
  3,936 ارزش جاري  ساير

شركت كارگزاري  
 تدبيرگران فردا

 شركت گروه
  2,653 ارزش جاري  هاي جاري پرداخت هزينه 

  2,904 ارزش جاري  كارمزد معامالت 

شركت سبد گردان  
 تدبير)سهامي خا (

 2,490 ارزش جاري  وديعه اجاره  شركت گروه
 

 
شركت توسعه منابع  
 انساني مدبر 

  2,033 ارزش جاري  هزينه پرسنل خدماتي  ساير اشخا  وابسته 
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مديره ارائه نموده است. در اين خصو   هيأتفوق را بررسي نموده است و گزارشات الزم را به   كميته حسابرسي شركت معامالت

 فوق)با اشخا  وابسته( با ساير اشخا  باشد وجود نداشته است. معامالت  مورد خاصي كه حاكي از تفاوت شرايط

 

 وضعيت مالياتي  -2-10-6

و تسويه گرديده است. وضعيت    قطعي  1399و تا پايان سال   1397به استثناي سال  و حقوق    هاي تكليفيماليات بر درآمد و ماليات

 . در حال رسيدگي مي باشدتوسط سازمان امور مالياتي  1400مالياتي سال 

 

 محيط حقوقي شركت - 2-11

ها نامهها، قانون بازار اوراق بهادار و آيينعبارتند از: قانون تجارت، قانون ماليات  شركت  ترين قوانين و مقررات حاكم بر فعاليتمهم

ساير و    پولشويي  مبارزه با  ، مقررات حسابداري،  و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار، قانون كار و تأمين اجتماعي و استانداردها 

 . مقررات ابالغي از سوي سهامدار عمده

 

  هاي انجام شده در سال مورد گزارش فعاليتاهم  -2-12

  مورد  سال   در  شركت  شدهتعيين  پيش   از  هايبرنامه   و  اهداف  به  دستيابي  در  زمينه   ايجاد   منظوربه  شدهانجام  هايفعاليت  نتريمهم

 : است زير شرحبه در سه بخش گزارش 

 

 گذاريبخش سرمايه

 ساله شركت  5 کي اهداف و برنامه استراتژ بردشيپ -

خريد، فروش يا نگهداري هر گروه از صنايع بورسي و يا خارج از بورس، بر اساس صرفه و صالح شركت و همچنين  -

 ؛ گذاريهاي صورت گرفته در واحد سرمايهتحليل

 پذير؛هاي سرمايهحضور فعال كارشناسان شركت در مجامع شركت -

 و همچنين مسائل كالن داخلي و جهاني؛  عيها، صناگزارشات متعدد بنيادي و تكنيكال كارشناسي درباره شركت تهيه -

 هاي جسورانه؛ گذاري در صندوقگذاري خطرپذير به صورت سرمايههاي سرمايهورود به عرصه -

 گذاري در بازارهاي مشتقه سهام و كاال؛ورود به عرصه سرمايه -
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 اهداف شركت؛ شبرديدر پ هاتهيكم جيو استفاده از نتا  يتخصص يهاتهيكم جلسات منظم و مستمر يبرگزار -

هاي شممركت و گذاريمنظور ارزيابي مسممتمر سممرمايهگذاري و ريسممک بههاي سممرمايهبرگزاري منظم جلسممات كميته -

 ؛هاي شركت نسبت به بازدهي موردانتظارسرمايهسازي ريسک سنجش و متناسب

 

 مالي بخش 

 ؛  رسانيدهي به موقع به بورس و رعايت كامل شفافيت اطالعات و حفظ رتبه اول كيفيت افشاء و اطالعگزارش  -

 ر؛پذيهيسرما هايبابت مطالبات مربوط به شركت الير ونيليم  906,566وصول مبلغ  -

  ي گذارشمركت سمپرده قيسمهامداران از طرجاري و سمنواتي   بابت مطالبات سمود الير  ونيليم  1،315،877پرداخت مبلغ  -

مطالبات حال شمده  الير  ميليون  441،880لغ انتقال مب  ني، همچنواريز به حسماب بانكي سمهامداران)سمجام( و   يمركز

 ه؛يسرما شيسهامداران به حساب افزا

ميليارد ريال از محل مطالبات و آورده   3.000به مبلغ  ميليارد ريال  2.300از مبلغ   افزايش سمرمايه شمركت انجام فرآيند -

 ؛(29/09/1401)مورخ 1401پيش از پايان سال مالي  هاو ثبت آن نزد اداره ثبت شركت نقدي

هاي داخلي و رعايت  منظور ارزيابي و نظارت بر اثر بخشمي و كارايي كنترلبرگزاري مسمتمر جلسمات كميته حسمابرسمي به -

 ؛قوانين حاكم بر محيط كسب و كار ها وكامل دستورالعمل

 

 بخش اداري 

 آموزش و ارتقاء دانش كاركنان؛ -

 ؛كاركنانوري  هاي آموزشي تخصصي جهت بهبود و ارتقاء كيفيت بهرهشركت در دوره -

 ؛جهت تقويت روحيه و ايجاد آرامش در محيط كار  كاركنانفراهم نمودن امكانات ورزشي و رفاهي   -

 ؛انساني منابعبه منظور جذب نيروي انساني مورد نياز و بررسي امور مربوط به  كميته انتصابات جلسات برگزاري منظم -

 ؛نظر با فعاالن بازار سرمايه هاي تخصصي بازار سرمايه به منظور تبادلها و كارگروهشركت در نشست -
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 هاي آتي ها و فعاليتبرنامه -2-13

دي و نيز به منظور اقتصما شمرايط  با متناسمب  ،شمده ترسميم  گذاريسمياسمت و  اصمول راسمتاي در  پرديس گذاريشمركت سمرمايه

شمركت در مواجهه با تحوالت گوناگون اقتصمادي و حضمور فعال در بازار سمرمايه كشمور   هايييسمودآوري بيشمتر و افزايش توانا

 است:  دههاي زير را در اقدامات آتي خود لحاظ كربرنامه

با   شممتريجهت انطباق هرچه ب  ايدوره  يبازخوردها افتيسمماله شممركت و در 5 کيبرنامه اسممتراتژ  يو به روزآور ينيبازب -

 برنامه فوق؛

شمركت با هدف كاهش ريسمک و    هايگذاريهيتنوع در سمبد سمرما جاديو ا گذاريهاي سمرمايهاسمتراتژيمداوم   ينيبازب -

 افزايش سودآوري با لحاظ مسائل مختلف كالن و خرد اقتصادي و سياسي؛  

  ؛گذاريهسرماي جديد هايفرصت ييكارشناسي به منظور استفاده مناسب و بهينه از منابع در اختيار و شناسا ميت تيتقو -

با رويكرد افزايش  سمهم شمركت از معامالت بورس و فرابورس   شيو افزا  يفعال در معامالت بورسم   ياسمتراتژ يريگيپ -

 ؛  بازدهي و سودآوري

گذاري و فعاليت در و فراهم نمودن بسمتر سمرمايه مشمتقه سمهام و كاال   يدر بازارها يگذارهيحجم سمرما شيتداوم و افزا -

 ؛گذاري شركتسرمايههاي  بخشي به فعاليتجسورانه با رويكرد تنوعهاي  حوزه

 ؛سرمايه شركت به منظور انطباق هر چه بيشتر اندازه شركت با بازار سرمايهافزايش -

 ؛Hedgingهاي نظير ريسک ضمن پوشش ريسک آنها با استراتژيهاي پرگذاري در داراييتقويت سرمايه -

 
 مديره پيشنهادات هيأت -14-2

  و  قانوني  دفاتر به متكي گزارش   اين در مندرج  اطالعات كليه  رسماندمي  اسمتحضماردر خاتمه با تشمكر از سمهامداران محترم به

 ضمممن تجارت قانون 116 ماده اجراي در گزارش، اين تقديم با  مديرههيأت  و  بوده ترازنامه تاري  در  موجود  هايواقعيت با منطبق

 :نمايدمي پيشنهاد ،زيان و سود حسابو صورتت مالي عيصورت وضتقاضاي تصويب 

پس از كسر    و حضور موثرتر از كل سود قابل تخصيص  هي خود در بازار سرما  يتيو فعال  تيحفظ موقع  يدارد در راستاتقاضا  

 ه انتقال يابد.انباشت سود حساب به مابقي و تقسيم محترم سهامداران بين  ريال ميليارد 1,500مبلغ ، اندوخته قانوني
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 و حاكميتي شركتي   هاي داخليارزيابي و اثربخشي كنترل -15-2

 اقدامات انجام شده جهت اثربخشي اصول حاكميت شركتي: 

 چارچوب حاكميت شركتي اثربخش -الف

 هاي ذيربط ناظر بر محيط قانوني شركت؛ ها و نهاد هاي ابالغي از سوي سازماننظارت بر اجراي مقررات و بخشنامه -

 حاكميتي و تخصصي به صورت فصلي؛  هاينظارت بر عملكرد كميته -

 هاي حاكميتي و تخصصي؛ انتخاب و بكارگيري افراد مجرب و خبره در كميته -

 حفظ حقوق سهامداران و برخورد يكسان با آنها  -ب

ايجاد سامانه سهامداري به منظور دسترسي سريع و آسان سهامداران در ثبت اطالعات هويتي و مشاهده اطالعات  -

رسي به كاردكس تعدادي سهام و مطالبات سود سهام، اخذ صورت حساب سود سهام و برگ حق مالي از قبيل دست

 تقدم افزايش سرمايه؛

رفاه  و تقدم افزايش سرمايه به منظور تسهيل در پرداختايجاد بستر و درگاه پرداخت آنالين جهت واريز مبلغ حق -

 سهامداران؛ 

 نظارت رعايت در تساوي حقوق سهامداران از قبيل پرداخت هماهنگ سود سهام از طريق سامانه سجام؛  -

 رعايت حقوق ذينفعان -ج

نظارت بر رعايت دقيق دستورالعمل افشاي اطالعات ناشران بورسي به منظور دسترسي يكسان و همزمان ذينفعان به   -

 اطالعات؛ 

از سايت اختصاصي شركت و بروزآوري مستمر آن به منظور دسترسي به هنگام ذينفعان از اطالعات مورد   برداريبهره  -

 نياز؛ 

 هاي مالي گذاران نهادي، بازار سهام و ساير واسطهسرمايه  -د

گيري تضاد منافع و عدم مشاركت در هاي شركت به منظور جلوگيري از شكلگذارينظارت مستمر بر سالمت سرمايه  -

 هاي سوگيرانه؛ گذاريايهسرم

انجام اقدامات الزم به منظور كاهش روزهاي توقف نماد شركت به منظور افزايش اعتماد بخشي به فعاالن بازار  -

 ؛ متعلقهسرمايه در جلوگيري از انسداد دسترسي طوالني مدت به دارايي 
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 هاي قانوني ذينفعان؛ ي به انجام خواستهانجام اقدامات الزم در راستاي اجراي تكاليف مجامع به منظور اطمينان بخش -

 ت مديرهأپذيري هيمسئوليت -ه

 اخذ گزارش مطلوب از حسابرس شركت و بازرس قانوني؛  -

العاده شركت و پاسخگويي به سهامداران در رابطه با سواالت و موقع مجامع عمومي عادي ساالنه و فوقبرگزاري به -

 شده؛ابهامات مواجه

 مقررات ناظر بر محيط قانوني شركت؛ رعايت قوانين و  -

كار و استفاده بهينه از منابع در اختيار در راستاي افزايش واستيفاء حقوق صيانت از دارايي سهامداران در محيط كسب -

 سودآوري و رشد ثروت سهامداران؛ 

 ها افشا و شفافيت -و

در سامانه ناشران بورسي)كدال( در راستاي  كيفيت اطالعات شركتموقع و باايجاد ساختار مناسب به منظور افشا به  -

 هاي پذيرفته شده در بورس؛ رعايت دستورالعمل افشاي اطالعات شركت

رساني در بين تاكنون حائز رتبه اول كيفيت افشا و اطالع 1386گذاري پرديس از سال الزم به توضي  است شركت سرمايه

 باشد؛ هاي پذيرفته شده در بورس ميشركت

اي به منظور مديره ارزيابي ساالنهتأشده به منظور اطمينان بخشي از رعايت اصول حاكميت شركتي هيدر راستاي اقدامات انجام

هاي حاكميتي و مديره، مديرعامل، كميتهتأها در سط  هيدهد كه اين ارزيابيها و اهداف معين انجام ميدستيابي به برنامه 

 باشد. حصول و نيل به اهداف تعيين شده مي  بر  گواه نتايج گردد.ميتخصصي و كاركنان شركت انجام  

 

 گزارش پايداري  -16-2

عملكرد پايدار در وهله اول و در وهله دوم رشمد و توسمعه پايدار جهت برآورده كردن انتظارات كليه ذينفعان شمركت بسميار 

 سمهآفريني در پرديس به منظور اطمينان از رشمد و توسمعه پايدار و افزايش توان ارزش   گذاري. شمركت سمرمايهاسمتحائز اهميت  

 به اهداف خود انجام داده است: يلنبخش اقداماتي در راستاي 
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 عملكرد محيط زيستي -الف

كت موارد  به دليل ماهيت فعاليت اين شركت در ارتباط با عملكرد زيست محيطي مورد خاصي وجود ندارد با اين وجود شر

 ذيل را در دستور كار خود قرار داده است: 

 ؛استفاده از مواد مصرفي قابل بازيافت و سازگار با طبيعت -

 ؛سازي مصرف انرژيهاي هوشمند جهت بهينهاستفاده از سيستم -

 ؛الكترونيكي به منظور كاهش مصرف كاغذ هاياتوماسيون اداري و فايل استفاده از سيستم -

هاي قابل بازيافت )از قبيل كاغذ، شميشمه و پالسمتيک( و واگذاري آن به برقراري رويه مناسمب جهت تفكيک زباله -

 ؛مراكز تخصصي

   مسئوليت اجتماعي، بهداشت، آموزش و رفاه كاركنان -ب

هاي تابعه سمتاد اجرايي فرمان حضمرت امام)ره( اسمت، با توجه شمركتگذاري پرديس از با عنايت به اينكه شمركت سمرمايه -

به ماموريت آن سمتاد، قدرالسمهم سمود سمهام تعلق گرفته ناشمي از عملكرد شمركت در راسمتاي توجه و كمک به اقشمار 

زايش گيرد لذا هرگونه رشمممد و ارتقاء در عملكرد شمممركت موجب افبرداري قرار مينيازمند و محروم كشمممور مورد بهره

گذاري پرديس اسمت.  هاي آن سمتاد محترم از اقشمار نيازمند خواهد بود و اين مهم سمرلوحه مديران شمركت سمرمايهحمايت

المنفعه موردي نيز با رعايت دسمتورالعمل حاكميت شركتي و تصويب سهامداران در هاي عامضممناً در صمورت لزوم كمک

طي سمال مالي مورد گزارش هيچگونه كمک و پرداختي از اين بابت كه در   گرددمجمع عمومي عادي سماليانه انجام مي

 ؛انجام نشده است

 ؛بيمه در راستاي رعايت قوانين و مقررات اجراييموقع حقوق و ديون دولتي از قبيل ماليات و حقتاكيد بر پرداخت به -

 ؛به منظور كنترل سالمت و بهداشت پرسنل ايانجام آزمايشات و معاينات دوره -

 ؛تكميلي اي به منظور پوشش بيمههاي بيمهانعقاد قرارداد پرسنل شركت با شركت -

و كامل مطالبات سممهامداران از   موقعبهاكرام و تكريم سممهامداران از طريق برگزاري سمميسممتم پاسممخگو و نيز پرداخت  -

 ؛طريق سامانه سجام

اطالعات. شمايان ذكر اسمت  موقعبهرسماني  داران و ذينفعان از طريق كيفيت افشما و اطالعرعايت تسماوي در حقوق سمهام -

 ؛بوده است موقعبهرساني  افشا و اطالع تهاي اخير همواره اين شركت حائز رتبه اول كيفيطي سال

مان بورس و اوراق وري، نزد سمازهرهبمسمتمر آموزش پرسمنل به منظور ارتقاء در دانش و افزايش كيفيت   تنظيم برنامه -

 ؛بهادار
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 عملكرد اقتصادي -ج

هاي عملكردي شمركت و پايش منظم در دسمتيابي به اهداف  تدوين برنامه منظم در راسمتاي اسمتمرار در رشمد شماخص -

 ؛برنامه

 ؛بازار سرمايه كشور از قبيل ابزار مشتقه و بورس كاال   هايهاي عملياتي با بكارگيري كليه ظرفيتتوسعه فعاليت -

سازي ريسک عملياتي  هاي ارزيابي عملكرد و نيز متناسبهاي عملياتي به منظور تقويت شاخصمديريت مستمر ريسک -

 ؛با بازده مورد انتظار

 

 اطالعات تماس با شركت  -17-2

تلفن:     1517933314كدپستي:    -طبقه پنجم و ششم  -73پالک  -خيابان بيست و سوم  نبش  -خيابان گاندي جنوبي  -آدرس: تهران

 021- 88786718نمابر:   021- 88664290-88786717

  http://www.pardisinvestment.comتارنما: 

   info@pardisinvestment.comپست الكترونيک: 

  

http://www.pardisinvestment.com/
mailto:info@pardisinvestment.com
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