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 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

 پیص گفتبر

ص اصراق  ثبد   د ط سدسد سدا مار بدضر       غایدسدوضر اعملدا اجرا دف ای دای اع شدات  دروو       7مدادط   5بشد    فاددر اجرای م       

بددر اسددا  طددضابظ  غگددظ شددسارر  31/06/1397بغددادار ب ب  شضسددگزظ شددسارر  فدددگری مدد  ر   بددرای سدداه مدداعف مشوغددف بددظ  

ص بددر یا ددظ سددضابك ب مدد ارن ص اع شددات عگدد ت مدد  رط سددا مار بددضر  ص اصراق بغددادار  04/10/1396مصددض    فدددگری مدد  ر  

 مضجضد  غگظ ص بظ  رح ذ ا  م  م مف شردد .

 فدگری م  ر   شسار ف ا  صضرت عدای مداعف ص د  در دادط عدای یمداری سا در اسد  ودظ بدظ بداصر مد  ر    درو  بدظ              شسارر 

یغم ص درن بگ دور سدغام ارار  درو  ا  صطدمگ  مداعف یمزدف ص ی شد ط ب  دگگدرات در صطدمگ  مداعف ص سودا ک شلزگدات  درو               

ضدظ  د ط در صدضرت عدای مداعف ص  درا ظ ص رص د ادعا ف        وله خضاعد  ودرد . ا دز شدسارر بدا اراضدظ  ضطدگاات دربدارط مبداع  ارا         

وددظ مضجددل  ددىا شگددری ا ددز اع شددات  دد ط اسدد  ب مددولم ص مىلددا صددضرت عددای مدداعف اسدد  . عل شددگز شددسارر  فدددگری   

مدد  ر   دربرشگرسدد ط اع شددا ف دربددارط صا دد   کدداری ص شلزىددرد یر اسدد  وددظ در صددضرت عددای مدداعف اراضددظ س دد ط اسدد  ب امددا  

 کاری مغم مادض  مف  ضد .برای م  ر   صا    

 مضرد    گ  عگ ت م  رط لرار شریوظ اس  . 30/08/1397ا ز شسارر در  ار خ 

 

 سوت ًبم ًوبیٌذُ اضخبظ حقَقی اعضبی ّیئت هذیرُ ٍهذیرعبهل

 شزکت سزهایِ گذاری هسکي البزس  )سْاهی خاص (
 حسي کاظن پَر دّکزدی

 )غیز هَظف(

 رئیس ّیات هذیزُ

 

 گزٍُ  سزهایِ گذاری هسکي )سْاهی عام ( شزکت

 

سیذ جوال الذیي طوظام شزیعت 

 )غیزهَظف(
 ًایب رئیس ّیات هذیزُ

 عضَ ّیات هذیزُ فزیبزس ًعیوی)غیز هَظف( شزکت باسرگاًی سزهایِ گذاری هسکي )سْاهی خاص(

 هجیذ سفاری)هَظف( شزکت پارس هسکي ساهاى )سْاهی خاص(
 عضَ ّیات هذیزُ

 عضَ ّیات هذیزُ ٍهذیز عاهل علی هذرس ّاشوی)هَظف( شزکت هٌْذسیي هشاٍر سزهایِ گذاری هسکي )سْاهی خاص (

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

 

 

 

 فصل اول :

 هاهیت کسب و کار
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 

 

 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

 هاّیت کسب ٍ کار

 جایگاُ هسکي در اقتصاد هلی

ُزاساٙ اهتصادی  ١ا ٝ ػیاػت دسر٠ اّٝ دٝٓت ١ای تشیٚ ٛیاص١ای تـش، ١٘ٞاسٟ یٌی اص اٝٓٞیت ػٜٞاٙ یٌی اص اػاػی ٗؼٌٚ ت٠

١ای اصٔی  ػٜٞاٙ یٌی اص تخؾ ١ای اهتصادی ت٠ هٞی تا ػایش تخؾ 1تٞدٟ اػت. تخؾ ٗؼٌٚ ت٠ دٓیْ استثاعات پؼیٚ ٝ پیـیٚ

ای ١ ػاص سؿذ تٞٓیذ ٝ اؿتـاّ دس ػایش تخؾ ٗحشى سؿذ اهتصادی دس ًـٞس ٗغشح تٞدٟ ٝ ١ش٠ُٛٞ تحشى تٞٓیذ دس ایٚ تخؾ صٗی٠ٜ

 ؿٞد. ٝاتؼت٠ ٗی

 6,940، 1396دس ػاّ  ١1390ای حاتت ػاّ  ت٠ هی٘ت 3، ر٘غ ًْ تٞٓیذ ٛاخآص داخٔی2تش اػاع تشآٝسد١ای تاٛي ٗشًضی

١ضاس ٗیٔیاسد سیاّ اػت. ١٘چٜیٚ تا تٞر٠ ت٠ اٛزإ ٗحاػثات  ١307ضاس ٗیٔیاسد سیاّ تٞدٟ اػت ٠ً ػ٢ٖ صٜؼت ػاخت٘اٙ اص ایٚ ٗوذاس، 

دسصذ اص ًْ  5.1ٗؼادّ  ١1396ای راسی، ایٚ ػ٢ٖ دس ػاّ  ٗؼتـالت اص تٞٓیذ ٛاخآص داخٔی تا تٞر٠ ت٠ هی٘ت ػ٢ٖ تخؾ اٗالى ٝ

، ػ٢ٖ 1396تٞٓیذ ٛاخآص داخٔی ًـٞس تٞدٟ اػت ٠ً ٛـاٙ اص ا١٘یت ایٚ تخؾ دس اهتصاد ًـٞس داسد. ایٚ تخؾ ١٘چٜیٚ دس ػاّ 

 ت٠ اػت.دسصذی اص ًْ سؿذ تٞٓیذ ٛاخآص داخٔی ًـٞس داؿ 0.1

 560حذٝد  1396ػاّ ٠ٛ ٗا٠١ اّٝ ُزاسی دس ًـٞس داسد. دس  ای دس حزٖ ًْ ػشٗای٠ ١٘چٜیٚ تخؾ ػاخت٘اٙ ٛوؾ ػ٘ذٟ

اػت ٠ً ٛؼثت ت٠ ٗذت ٗـات٠ ػاّ  ُزاسی ؿذٟ ١ای ٜٗاعن ؿ٢شی ػشٗای٠ سیاّ تٞػظ تخؾ خصٞصی دس ػاخت٘اٙ ٗیٔیاسد ١ضاس

 دسصذ سؿذ داؿت٠ اػت. 12ُزؿت٠، 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Backward and Forward Linkage 

 ، ٜٗتـش ؿذٟ تٞػظ تاٛي ٗشًضی ١1395ای ػ٘ذٟ اهتصادی  صُضاسؽ ؿاخ  2
3
 ١1390ای حاتت ػاّ  ت٠ هی٘ت  
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 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

  بزرسی رًٍذ باسار

، ٝاسد سًٞد ػِٜیٜی ؿذٟ تٞد ٠ً ایٚ ٗؼأ٠ٓ ًؼة ٝ 1392ٝ ت٠ ٝیظٟ اص ػاّ  ١ای ُزؿت٠ تاصاس ٗؼٌٚ ٝ ػاخت٘اٙ عی ػاّ

١ای  ػاصی سا تحت تأحیش هشاس دادٟ اػت. آٗاس كؼآیتًاس١ای ٗختٔق ت٠ ٝیظٟ ًؼة ٝ ًاس١ای ٗشتثظ تا صٜؼت ػاخت٘اٙ ٝ اٛثٟٞ

سٝٛذ  1395تا ػاّ  ١1392ا دس ٜٗاعن ؿ٢شی اص ػاّ د١ذ، سٝٛذ ؿشٝع ٝ تٌ٘یْ ػاخت٘اُٙزؿت٠ ٛـاٙ ٗی ١ایػاخت٘اٛی دس ػاّ

١ای ًاسؿٜاػاٙ دس ٗواعغ ٗختٔق صٗاٛی ٗثٜی تش ات٘إ دٝسٟ سًٞد، دٝسٟ ٗزًٞس تیٜی سؿٖ پیؾ ػٔی(. 1ٛ٘ای٠ ًا١ـی داؿت٠ اػت )

تشیٚ دٝسٟ سًٞد تاصاس ٗؼٌٚ دس ستغ هشٙ اخیش تٞدٟ اػت ٝ ٚ دٝسٟ سًٞدی، عٞالٛیای ٠ً ت٠ ُٞاٟ آٗاس١ا، ای داس ُشدیذ، ت٠ ٠ُٛٞ ادا٠ٗ

ُزاسی دس صٜؼت  اٛذ ٝ ١٘یٚ ٗٞضٞع ٛیض ٜٗزش ت٠ ًا١ؾ ؿذیذ ػشٗای٠ ١ای ػاخت٘اٛی ت٠ ؿذت اص ایٚ تاتت ٗتضشس ؿذٟ ؿشًت

 ٚ ٗغٔة اػت.ػاخت٘اٙ ٝ ٛیض ٝاحذ١ای ؿشٝع ٝ تٌ٘یْ ؿذٟ ُشدیذٟ اػت ٠ً ٛ٘ٞداس١ای صیش، ٗٞیذ ای

 
 ١ای ٗختٔق )ٜٗثغ: تاٛي ٗشًضی( ١ای ؿشٝع ٝ تٌ٘یْ ؿذٟ دس ػاّ تؼذاد ػاخت٘اٙ -1 ٛ٘ای٠

سٝٛذ ٗتلاٝتی سا ٛـاٙ  ،1397 ػاّ ؿؾ ٗا٠١ اّٝٝ  1396 ػاّآٗاس تاٛي ٗشًضی دس ساتغ٠ تا ػاخت ٝ ػاص ٗؼٌٚ دس 

ؿذٟ  ػاخت٘اٙ تٌ٘یْ 82.263د١ذ ٠ً تؼذاد  ٛـاٙ ٗی 1396 ٗا٠١ اّٝ ػاّ ١٠ٛای ػاخت٘اٛی تخؾ خصٞصی دس  آٗاس كؼآیت د١ذ. ٗی

١ای  ، تؼذاد ػاخت٘ا1ٙاٛذ. ٗغاتن رذّٝ  ت٠ ػاخت ٛ٘ٞدٟ ؿشٝع 1396ٛیض دس ٠ٛ ٗا٠١ اّٝ ػاّ  ػاخت٘اٙ 96.919 اػت. ١٘چٜیٚ تؼذاد

د١ذ ٠ً  ٛؼثت ت٠ ٗذت ٗـات٠ ػاّ ُزؿت٠ سؿذ داؿت٠ اػت، اٗا ایٚ آٗاس ٛـاٙ ٗی 1396ػاّ تٌ٘یْ ؿذٟ ٝ ؿشٝع ت٠ ػاخت ٛ٘ٞدٟ دس 

 ، سٝٛذ ًا١ـی داؿت٠ اػت.١1396ای ؿشٝع ؿذٟ دس ٗواعغ ٗختٔق ػاّ  ٛشخ سؿذ ػاخت٘اٙ
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ُزاسی دس  ػشٗای٠ ٗیضاٙٛ٘ٞداس ایٚ  سدٛـاٙ دادٟ ؿذٟ اػت. ١ای ػاخت٘اٛی ُزاسی تخؾ خصٞصی دس كؼآیت سٝٛذ ػشٗای٠ 2 ٘ای٠دس ٛ

ت٠ تصٞیش صٞست كصٔی ٝ تش اػاع اعالػات ٜٗتـشٟ تٞػظ تاٛي ٗشًضی  ت٠  1396تا ػاّ  1394 ١ای ػاّ تیٚصٜؼت ػاخت٘اٙ 

 .ًـیذٟ ؿذٟ اػت

 
 )ٜٗثغ: تاٛي ٗشًضی( ١ای ػاخت٘اٛی دس ٜٗاعن ؿ٢شی ُزاسی تخؾ خصٞصی دس كؼآیت ٗیضاٙ ػشٗای٠ -2 ٘ای٠ٛ

تا ٗذت ٗـات٠ ػاّ  ٗیٔیاسد سیاّ اػت سا  ٠ً559.132 ٗثٔؾ  1396ٛخؼت ػاّ  ٗا٠١ ٠ٛ ُزاسی اٛزإ ؿذٟ دس ٗیضاٙ ػشٗای٠ٜاٛچ٠ چ

١ای  ُزاسی دس ػاخت٘اٙ ، حزٖ ػشٗای1396٠ؿٞد. دس ػیٚ حاّ، دس پاییض ػاّ  دسصذی ٗـا١ذٟ ٗی 12سؿذ  ،ُزؿت٠ ٗوایؼ٠ ٛ٘اییٖ

١ای تٌ٘یْ ؿذٟ دس ٠ٛ ٗا٠١  ٢شی، ٛؼثت ت٠ تاتؼتاٙ ًا١ؾ یاكت٠ اػت ٠ً تاییذ ًٜٜذٟ ٛتایذ رذّٝ كٞم اػت. تؼذاد ػاخت٘اٙرذیذ ؿ

ً٘تش اص یي دسصذ سؿذ داؿت٠ اػت. ٌٛت٠ هاتْ رًش دیِش، ١ضی٠ٜ ػاخت تٜا اػت ٠ً ٛـاٙ د١ٜذٟ  1395ٛؼثت ت٠ ػاّ  1396ػاّ 

 تٞدٟ اػت  1396٘اٙ دس ٠ٛ ٗاٟ اتتذای ػاّ ١ای ػاخت اكضایؾ ٗؼت٘ش ٛشخ تٞسٕ ٢ٛادٟ

 تاٛي ٗشًضی(ٜٗثغ: هی٘ت ػاخت یي ٗتش ٗشتغ تٜا ) -1رذّٝ 

 دٍرُ
 قیوت ساخت یک هتز هزبع بٌا

 )ریال(

ّشیٌِ ساخت یک هتز هزبع بٌا رضذ 

 1395بِ  1396هسکًَی سال 

 %6.5   8.639.922 سِ هاِّ ًخست

 %8 8.882.999 ضص هاِّ ًخست

 9.1% 9.066.856 ًِ هاِّ ًخست
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 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

 1397سال  ضص هاُ ًخستٍ  1396تحَالت باسار در سال 

 ٝ پغ اص اٛتخاتات سیاػت ر٢٘ٞسی، تحٞالت هاتْ تٞر٢ی سخ داد ٠ً ا١ٖ آٙ ت٠ ؿشح صیش اػت: 1396اص اتتذای ػاّ 

  ٟػاص تا چآؾ رذیذی ٗٞار٠ ُشدیذ.  ١ای اٛثٟٞ ٗؼٌٚ، كؼآیت ؿشًتٛا٠ٗ رذیذ اخز ٗآیات اص  ، تا اتالؽ آیی1396ٚدس خشداد ٗا

ٛا٠ٗ، هی٘ت صٗیٚ تا  دسصذ ػٞد ػاخت ٝ ػاص تایؼتی ت٠ ػٜٞاٙ ٗآیات پشداخت ُشدد )دس ایٚ آییٚ 25ٛا٠ٗ،  تشاػاع ایٚ آییٚ

تٞاٛذ ٜٗزش ت٠  ٗآیات، ٗی١ا خٞا١ذ ؿذ(. اخز ایٚ  ؿٞد ٠ً ٜٗزش ت٠ ًا١ؾ ٗیضاٙ ٗآیات ؿشًت ت٢ای سٝص دس ٛظش ُشكت٠ ٗی

 تاؿذ. ؿٞد؛ ١ش چٜذ تاصاس تاتغ ػٞاْٗ دیِشی ٛیض ٗی ُزاسی دس حٞصٟ ػاخت٘اٙ  ًا١ؾ ت٘ایْ ت٠ ػشٗای٠

  ٟ١ای تاٌٛی تٞػظ تاٛي ٗشًضی، ٗٞرة ایزاد ٗٞد سٝاٛی تشای ٝسٝد ت٠ ػایش  ، ًا١ؾ ٛشخ ػٞد ػپشد1396ٟدس ؿ٢شیٞس ٗا

١ا تا ٛشخ ػاتن، تا  ١ا تشای رزب ػپشدٟ ذ كشصت چٜذ سٝصٟ تاٛي ٗشًضی ت٠ تاٛيُزاسی ُشدیذ. ١ش چٜ تاصاس١ای ػشٗای٠

١ای اخیش ٝ ػذٕ پزیشؽ ػپشدٟ رذیذ تا ٛشخ تاال تٞػظ  ١ا دس ٗاٟ حذٝدی ایٚ ػیاػت سا ًٖ احش ًشد، اٗا خشٝد تذسیزی ػپشدٟ

 ١ا، اص ر٠ٔ٘ ػْٔ سٝٛن تاصاس ػشٗای٠ ٝ ٛیض اكضایؾ ٛشخ اسص تٞد. تاٛي

 ٟ38.250آـؼاع خٞد هشاس داد ٝ ٛشخ دالس آٗشیٌا دس تاصاس آصاد اص  ١ای اخیش، سٝٛذ اكضایؾ هی٘ت اٛٞاع اسص، تاصاس سا تحت دس ٗا 

سػیذٟ اػت. ایٚ تـییش اص یي ػٞ تاػج  1397ؿ٢شیٞس ٗاٟ  31سیاّ دس  140.000تیؾ اص ت٠  1396سیاّ دس اتتذای ػاّ 

٠ً ت٠  ار آالت ٝ ٗصآح ٝاسداتی ؿذٟ ٝ اص ػٞی دیِش، اص آٙ ٘اٙ اص ر٠ٔ٘ آ١ٚ١ای اصٔی ػاخت اكضایؾ ت٢ای تشخی اص ٢ٛادٟ

، «١ا دس ٗواتْ اسص حلؼ اسصؽ داسایی»صٞست ػٜتی تا اكضایؾ ٛشخ دالس، ػایش تاصاس١ای ٗٞاصی ت٠ دٓیْ رٞ سٝاٛی ٛاؿی اص 

 ٗٞضٞع اػت. ؿٞٛذ، یٌی اص دالیْ اصٔی تحشى تاصاس ٗؼٌٚ دس چٜذ ٗاٟ ُزؿت٠، ١٘یٚ دچاس تٞسٕ ٗی

 ٠ً تاػج تؼغیٔی ٗٞهت تؼذاد هاتْ  26+١2ای رذیذ صیؼت ٗحیغی دٝٓت چیٚ ٗٞػٕٞ ت٠ ١٘ضٗاٙ تا ایٚ سخذاد١ا، ػیاػت

١ای اصٔی احذاث ػاخت٘اٙ  تٞر٢ی اص ًاسخاٛزات كٞالد ایٚ ًـٞس ؿذٟ تٞد، تاػج اكضایؾ هی٘ت آ١ٚ ت٠ ػٜٞاٙ یٌی اص ٢ٛادٟ

دسصذ سؿذ  21.4آالت، دس ت٢اس  سٝٛذ سا ١٘چٜاٙ سٝ ت٠ اكضایؾ تشدٟ ٝ ؿاخص هی٘ت آ١ٚاكضایؾ ؿذیذ ٛشخ اسص، ایٚ ُشدیذ. 

 سػذ ایٚ سٝٛذ دس ایٚ كصْ ٛیض ادا٠ٗ داؿت٠ تاؿذ. داؿت٠ اػت ٠ً تا تٞر٠ ت٠ سؿذ هاتْ تٞر٠ ٛشخ اسص دس تاتؼتاٙ، ت٠ ٛظش ٗی
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 اٙ()ٜٗثغ: ٗشًض آٗاس ایش 1396تا  1391آالت اص  ؿاخص هی٘ت آ١ٚ -3ای٠ٛ٘

 ٢ٗ96ش ٗاٟ ٗاٟ ُزؿت٠ )اص اتتذای  12اٛذ؛ ت٠ ٛحٞی ٠ً دس  دس ١٘یٚ ٗذت، ػایش تاصاس١ای ٗٞاصی ٛیض سٝٛن ٛؼثتاً ٜٗاػثی داؿت٠ 

(، ً٘تشیٚ تاصدٟ دس ٗیاٙ تاصاس١ای ٗزًٞس، ٗشتٞط ت٠ تٞسع ت٢شاٙ ٝ ػپغ ٗشتٞط ت٠ ٝاحذ١ای ٗؼٌٞٛی 97 ؿ٢شیٞستا اٛت٢ای 

 .د١ذ ٛشخ تاصدٟ تاصاس١ای ٗٞاصی سا ٛ٘ایؾ ٗی 4 ای٠ت٢شاٙ تٞدٟ اػت. ٛ٘

 

 
 1397ؿ٢شیٞس تا  1396 ؿ٢شیٞسای اص  ٛشخ تاصدٟ تاصاس١ای ػشٗای٠ -4 ای٠ٛ٘

 ١ای ٗزاص( ٜٗاتغ: )تٞسع: ػاصٗاٙ تٞسع ٝ اٝسام ت٢اداس، ٗؼٌٚ: ُضاسؿات تاٛي ٗشًضی، اسص ٝ عال: صشاكی
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 1397هاُ  ضْزیَرٍضعیت هعاهالت ضْز تْزاى در 

سؿٖ ای٠ٌٜ  ُشدد، دس ایٚ تخؾ اص ُضاسؽ ػٔی تا ػٜایت ت٠ ای٠ٌٜ ت٢ٜا ٗؼاٗالت ؿ٢ش ت٢شاٙ تٞػظ تاٛي ٗشًضی ٜٗتـش ٗی

ُشدد، اٗا ر٢ت تشسػی یي ٠ٛٞ٘ٛ تضسٍ ٝ هاتْ اتٌاء اص ٝضؼیت تاصاس ٗؼٌٚ، اص  ؿ٢ش ت٢شاٙ رضئ حٞصٟ كؼآیت ؿشًت ٗحؼٞب ٛ٘ی

ػٜٞاٙ ٠ٛٞ٘ٛ تاصاس ٗؼٌٚ اػتلادٟ ؿذٟ اػت. ؿایاٙ رًش اػت ٗ٘ؼ٘ٞال تحٞالت تاصاس  آٗاس ٗؼاٗالت سػ٘ی ٜٗتـش ؿذٟ ایٚ ؿ٢ش ت٠

 ٗؼٌٚ تا یي ٝهؼ٠ صٗاٛی ٝ تا ؿذت ً٘تشی دس ػایش ؿ٢ش١ا ًـٞس تٌشاس خٞا١ذ ؿذ. 

د١ذ ٠ً دس ایٚ ٗاٟ، ٗیضاٙ ٗؼاٗالت ٛؼثت ت٠ ٗذت ٗـات٠ ػاّ ُزؿت٠،  ٛـاٙ ٗی 1397ٗاٟ  ؿ٢شیٞسُضاسؽ تاٛي ٗشًضی، دس 

 د١ذ.  ٛـاٙ ٗیسا  ، تؼذاد ٗؼاٗالت ٝ ٛیض ٗتٞػظ ٛشخ ت٢ای ٗؼاٗالتی ت٢شاٙ دس ایٚ ٗاٟ 2یاكت٠ اػت. رذّٝ  ًا١ؾ دسصذ 33حذٝد 

دسصذ اكضایؾ یاكت٠  74ّ ٛؼثت ت٠ ٗذت ٗـات٠ ػاّ هثْ، اٗؼاٗاٟ  ؿ٢شیٞسٗتٞػظ ت٢ای كشٝؽ ١ش ٗتش ٗشتغ ٝاحذ ٗؼٌٞٛی ت٢شاٙ دس 

ؿٞد ایٚ سٝٛذ دس  تیٜی ٗی ١ا داسد، ١٘چٜیٚ پیؾ ١ای اخیش ت٠ ػٔت اكضایؾ هی٘ت ایٚ آٗاس حٌایت اص سًٞد تخؾ ٗؼٌٚ دس ٗاٟ اػت.

 ١ای آتی ٛیض ادا٠ٗ یاتذ. ٗاٟ

 (ی)ٜٗثغ: تاٛي ٗشًض 1397ؿ٢ش ت٢شاٙ دس خشداد ٗاٟ  ػٌ٘ٔشد ٗؼاٗالت اٛزإ ؿذٟ دس -2رذّٝ 

درصذ تغییز ًسبت بِ  هقطع سهاًی عٌَاى

 1397ضْزیَر  1396ضْزیَر  هاُ هطابِ سال قبل

 % -33.5 10.335 15.545 )ٍاحذ هسکًَی( تعذاد هعاهالت

 % 74.1 80.958 46.500 هتَسط قیوت ّز هتزهزبع )ّشار ریال(
 



 

 هی٘ت ٝ تؼذاد ٗؼاٗالتٗتٞػظ  -5 ٛ٘ای٠

 

 82,851   85,182  

 74,896  

 42,282   44,844  

 67,477  

 1397ضص هاِّ سال   1396ضص هاِّ سال  1395ضص هاِّ سال 

 (ّشار ریال)هتَسط قیوت  تعذاد هعاهالت
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 بزرسی تَرم هصالح ساختواًی

تٞاٛذ  یٌی اص ٗٞاسدی ٠ً دس ٗٞسد تاٗیٚ ًٜٜذُاٙ تایؼتی ٗذ ٛظش هشاس ُیشد، ٛشخ سؿذ ت٢ای ٗصآح ػاخت٘اٛی اػت ٠ً ٗی

ٙ ٠ُٛٞ ٠ً د١ذ. ١٘ا ١ای ػاخت٘اٛی دس ت٢شاٙ سا ٛ٘ایؾ ٗی ٜٗزش ت٠ اكضایؾ هی٘ت ٗؼٌٚ ؿٞد. ٛ٘ٞداس صیش، ؿاخص ت٢ای ٢ٛادٟ

سػذ تا اٛتـاس آٗاس ػ٠  ١ای ػاخت٘اٙ ٗؼٌٞٛی دس ت٢شاٙ ت٠ ػشػت دس حاّ سؿذ تٞدٟ ٝ ت٠ ٛظش ٗی ؿاخص ت٢ای ٢ٛادٟؿٞد،  ٗالحظ٠ ٗی

 ٗا٠١ دٕٝ ػاّ، ایٚ سٝٛذ ١٘چٜاٙ سٝ ت٠ اكضایؾ تٞدٟ تاؿذ. 

 

 عای ساخولاسف ص سرخ  ضرم شلضمف مما دظ  ضرم سغادط -6سلا ظ 

 ایزاى هاخذ: هزکش آهار

١ای ػاخت٘اٙ ت٠ دٓیْ تواضای پاییٚ، ً٘تش اص ٛشخ  ؿٞد، دس دٝسٟ سًٞد صٜؼت، ٛشخ تٞسٕ ٢ٛادٟ ١٘اٙ ٠ُٛٞ ٠ً ٗـا١ذٟ ٗی

تٞسٕ تٞدٟ ٝ ١٘ضٗاٙ تا تاصُـت سٝٛن ٛؼثی ت٠ تاصاس، ایٚ ٛشخ اص ٛشخ تٞسٕ ػ٘ٞٗی كشاتش سكت٠ اػت. ٌٛت٠ دیِش ایٚ ٠ً دس صٗاٙ اكضایؾ 

١ای ػاخت٘اٙ، ٛضدیي ت٠ ٛشخ تٞسٕ ػ٘ٞٗی تٞدٟ اػت. تش ١٘یٚ اػاع، ١ش چٜذ تا اكضایؾ ٛشخ اسص  ٛشخ تٞسٕ ٢ٛادٟ ،91ٛشخ اسص دس ػاّ 

ایؾ تؼیاس صیادی خٞا١ٜذ ١ای ػاخت٘اٛی )ت٠ ٝیظٟ ٗصآح ٝ تز٢یضات ٝاسداتی( اكض تشخی اص ٢ٛادٟ 97ٝ اتتذای ػاّ  96دس اٛت٢ای ػاّ 

 داؿت.
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 ُ باساربیٌی آیٌذ بٌذی ٍ پیص جوع

 ١ای آتی تحت تاحیش ػٞاْٗ صیش هشاس ُیشد: سػذ آیٜذٟ تاصاس دس ٗاٟ ١ای اخیش، ت٠ ٛظش ٗی تا تٞر٠ ت٠ ٗٞاسد ٗغشٝح٠ ٝ ٛیض سٝٛذ تاصاس دس ٗاٟ

 ٟ١ای ػاخت٘اٛی ت٠ دٓیْ اكضایؾ هی٘ت اسص ٝ ٛیض اكضایؾ هی٘ت آ١ٚ دس تاصاس١ای ر٢اٛی، ٜٗزش ت٠ اكضایؾ  اكضایؾ هی٘ت ٢ٛاد

إ ؿذٟ ػاخت٘اٙ ٝ ت٠ تثغ آٙ، اكضایؾ هی٘ت ٝاحذ١ا خٞا١ذ ؿذ. ایٚ ٗٞضٞع ٌٗ٘ٚ اػت ػٞدآٝسی تخـی اص ت٢ای ت٘

تیٜی ت٢ای ت٘إ ؿذٟ  ١ا سا تحت تاحیش هشاس د١ذ ٠ً آثت٠ دس ت٘اٗی اعالػات اكـا ؿذٟ، ایٚ سٝٛذ ٓحاػ ؿذٟ ٝ پیؾ پشٝطٟ

 ؿٞٛذ. ١ا ت٠ صٞست ٗؼت٘ش ت٠ سٝص آٝسی ٗی پشٝطٟ

  ١ا اص تاٛي ٝ ٝسٝد آٙ ت٠ ػایش تاصاس١ای ٗٞاصی ؿذٟ اػت.  ١ای تاٌٛی، ٜٗزش ت٠ خشٝد تشخی اص ػپشدٟ ػٞد ػپشدًٟا١ؾ ٛشخ

١ا ٗزذدا ٝاسد تاٛي ؿٞٛذ.  ؿٞد تخـی اص ایٚ ػشٗای٠ تیٜی ٗی ای، پیؾ دس صٞست حثات ٗزذد ٛشخ اسص ٝ ػایش تاصاس١ای ػشٗای٠

 یٚ سٝٛذ احت٘اال تؼشیغ خٞا١ذ ؿذ.١٘چٜیٚ چٜاٛچ٠ ٛشخ ػٞد تاٌٛی اكضایؾ یاتذ، ا

 ١ا دس ٗواتْ دالس ؿذٟ ٝ ٛتیز٠ آٙ، اكضایؾ هی٘ت  اكضایؾ هی٘ت اسص، ٜٗزش ت٠ ایزاد رٞ سٝاٛی ٗثٜی تش حلؼ اسصؽ داسایی

اػالٗی تٞػظ كشٝؿٜذُاٙ دس تاصاس ٗؼٌٚ ؿذٟ اػت. دس ؿشایظ كؼٔی، ١ٜٞص اسصؽ داسایی ٌٗٔی اكشاد دس تؼیاسی اص ٛواط ت٠ 

 ؿٞد كشٝؿٜذُاٙ ت٠ ساحتی اهذإ ت٠ ًا١ؾ هی٘ت خٞد ٜٛ٘ایٜذ. تیٜی ٗی ٛشخ اسص سؿذ ٛذاؿت٠ ٝ ت٠ ١٘یٚ دٓیْ ٛیض پیؾ اٛذاصٟ

 ؿٞد. تیٜی ٗی ٛتیز٠ ایٚ سٝٛذ، دس هآة سًٞد تٞسٗی دس تاصاس پیؾ

 ٙد. سٝٛذ ٛـاٙ دادٟ ؿذٟ دس ُزاس ١ای ٛٞػاص دس تاصاس، ػاْٗ ٢ٖٗ دیِشی اػت ٠ً تش آیٜذٟ تاصاس ٗؼٌٚ تاحیش ٗی خالء آپاست٘ا

١ای  )ٛاؿی اص ً٘ثٞد تؼذاد پشٝا٠ٛ، تاػج ؿذٟ اػت ٠ً دس حاّ حاضش تؼذاد آپاست٘اٙ ٛٞػاص ػشض٠ ؿذٟ 2ٝ  1ٛ٘ٞداس١ای 

 ٙ سا سهٖ صدٟ اػت.دس تاصاس ًٖ تاؿذ ٝ ١٘یٚ ٗٞضٞع تخـی اص سؿذ هی٘ت آپاست٘اػاخت٘اٛی دس ػآیاٙ ُزؿت٠( 

  دسصذ اكضایؾ د١ذ  5تا  ١3ای احذاحی سا تیٚ  تٞاٛذ ت٢ای ت٘إ ؿذٟ ػاخت٘اٙ ػاصی، ٗی اٛثٟٞ دسصذی اص ػٞد 25اخز ٗآیات

٠ً دس تاصاسی ٠ً ت٠ صٞست ًاْٗ سهاتتی یا اٛحصاسی ٛیؼت، تخـی اص ایٚ اكضایؾ ت٢ای ت٘إ ؿذٟ ت٠ ٗصشف ًٜٜذُاٙ 

 ُیشد. ٜٗتوْ ٝ تخـی ٛیض تش ػ٢ذٟ تٞٓیذ ًٜٜذُاٙ هشاس ٗی

  تٞاٜٛذ دس ؿ٢ش١ای تضسٍ  ١ا، هذست خشیذ ٗصشف ًٜٜذُاٙ ًا١ؾ یاكت٠ ٝ تؼ٢یالت اػغایی خشیذ ٛیض ٛ٘ی هی٘تتا اكضایؾ

هذست خشیذ ٜٗاػثی ایزاد ًٜٜذ. ت٠ ١٘یٚ دٓیْ ٛیض تخـی اص تواضای ٗصشكی دس ٗاٟ اخیش اص تاصاس خاسد ؿذٟ ٠ً ٛ٘ٞد آٙ دس 

 ٗـ٢ٞد اػت.ٗاٟ ٗـات٠ ػاّ هثْ  ٗاٟ ٛؼثت ت٠ ؿ٢شیٞسدسصذی آٗاس ٗؼاٗالت دس  33.5 ًا١ؾ

ؿٞد تا  تیٜی ٗی سػذ تاصاس دس ٗؼیش ٝسٝد ت٠ سًٞد هشاس داسد؛ ١ش چٜذ احت٘اّ ًا١ؾ هی٘ت تؼیاس ًٖ تٞدٟ ٝ پیؾ تش ایٚ اػاع، ت٠ ٛظش ٗی

ت٠ ٛظش  ؿیٖ. ػ٘ال١ًا ٛیض تا اكضایؾ ت٢ای ت٘إ ؿذٟ )ٛاؿی اص ػٞاْٗ ٗختٔق اص ر٠ٔ٘ اكضایؾ ٛشخ اسص( حتی ؿا١ذ اكضایؾ تیـتش هی٘ت

تیٜی ًاسؿٜاػاٙ ایٚ اػت  خٞا١ذ تٞد. پیؾ 1392سػذ تاصاس دس ٗؼیش هشاس ُشكتٚ دس سًٞد تٞسٗی اػت ٝ ٝضؼیت تاصاس ٗـات٠ ػاّ  ٗی

تٞاٛذ حذاهْ یي ػاّ ٝ حذاًخش چٜذ ػاّ ادا٠ٗ داؿت٠  ١ای دٝٓت، ٗی آؿاص ؿذٟ ٝ تؼت٠ ت٠ ػیاػت ٠ً1397 ایٚ سٝٛذ اص ٛی٠٘ دٕٝ ػاّ 

اكضایؾ ٗزذد ٛشخ اسص ٛاؿی اص كـاس١ای »تٞاٛذ ایٚ سٝٛذ سا تـییش د١ذ ٝ آٙ ١ٖ  ، ت٢ٜا یي ػاْٗ ٗیٗذت ًٞتاٟسػذ دس  ؿذ. ت٠ ٛظش ٗیتا

ای سا كؼاّ ػاخت٠ ٝ ٜٗزش ت٠ ایزاد  تٞاٛذ ٗزذدا تاصاس١ای ػشٗای٠ اػت ٠ً ٗی« ١ای احت٘آی ایٚ ًـٞس ایاالت ٗتحذٟ آٗشیٌا ٝ تحشیٖ
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س چٜیٚ ؿشایغی، د داس ٛخٞا١ذ تٞد. ٗصشف ًٜٜذُاٙ، ادا٠ٗ اصاس ٗٔي ؿٞد ٠ً آثت٠ ایٚ سٝٛذ تا تٞر٠ ت٠ هذست خشیذ پاییٚتاصی دس ت ػلت٠

 ػاص، ؿاْٗ ٗٞاسد صیش اػت: ١ای اصٔی اتخار ؿذٟ تٞػظ ایٚ ؿشًت ت٠ ػٜٞاٙ یي اٛثٟٞ ػیاػت

 ١ا دؿٞاستش اػت. ی تزاسی ٠ً كشٝؽ آٙاػتلادٟ اص سٝٛن ٛؼثی تاصاس ت٠ ٜٗظٞس كشٝؽ ٗحصٞالت؛ ت٠ ٝیظٟ ٝاحذ١ا 

 سػایت آضاٗات عشاحی ٝ ػاخت ت٠ ٜٗظٞس ایزاد ٗضیت سهاتتی دس ٗواتْ سهثا ت٠ ٜٗظٞس پش١یض اص تشٝص ٗـٌْ دس كشٝؽ ٝاحذ١ا 

 ٟ١ایی ٠ً حتی دس دٝسٟ سًٞد ٛیض كشٝؽ ٜٗاػثی داؿت٠ تاؿٜذ؛ ت٠ ٝیظٟ ٝاحذ١ای ٗؼٌٞٛی تا ٗتشاط پاییٚ ٝ ٝیظٟ تؼشیق پشٝط 

 اهـاس ٗیاٙ دسآٗذی

 ٟ١ا اص عشین ت٢اتش ٝاحذ١ای دس حاّ احذاث یا ٝاحذ١ای تا اٌٗاٙ كشٝؽ پاییٚ )تا حذ اٌٗاٙ( ت٠  تاٗیٚ ٗآی ػاخت پشٝط

 ١ای ٗآی ٜٗظٞس حذاهْ ػاصی ٗیضاٙ تؼ٢یالت ٝ پش١یض اص ایزاد ١ضی٠ٜ

 ١ا خشیذ صٗیٚ ٝ تؼشیغ دس ؿشٝع ٝ ارشای پشٝطٟ اتخار اػتشاتظی ٗـاسًت دس ػاخت ت٠ ٜٗظٞس پش١یض اص هلْ ؿذٙ ٜٗاتغ تشای 

 ٟ١ا ت٠ ٜٗظٞس ًا١ؾ سیؼي ٗتٜٞع ػاصی ػثذ پشٝط 

 ٟ١ا( ت٠ ٜٗظٞس ًا١ؾ ت٢ای ت٘إ ؿذٟ ١ای ٛٞیٚ )تا سػایت ػایش آضاٗات پشٝطٟ ُیشی حذاًخشی اص كٜاٝسی ت٢ش 

 ص ایزاد سیؼي اكضایؾ ت٢ای ػاخت ٝ تؼییٚ صٗاٙ ٜٗاػة پیؾ كشٝؽ ت٠ ٜٗظٞس ٗذیشیت ٛوذیِٜی ٝ دس ػیٚ حاّ، پش١یض ا

 ًا١ؾ ػٞدد١ی پشٝطٟ
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 تبریخچِ فعبلیت ضرکت

 درو  سددرما ظ شد اری مدددىز  ا شد ط رصد بددا ماعگد   ددمبظ ص مروس د   ددغر اصدفغار بددا  اد  یض دد  لدراردادر اسددواسغای         

مددضرخ  27491عددف  ددلارط بددظ صددضرت  ددرو  سددغامف خددا   10/4/1385اصددفغار ب اغددار مادداه ب وگدداری ص  ددسد در ددار خ 

بددر اسددا  مصددضبظ مکلدد    25/12/1392در ادارط ثبدد   ددرووغای مشغمددظ اصددفغار بددظ ثبدد  رسددگ ط ص در  ددار خ    10/4/1385

در یرابددضر   02/02/1393سددضع  ددرو  بدظ  ددرو  سددغامف شددام  بدد  ا ص در  ددار خ   25/03/1392شلدضمف یددضق اعمددادط مددضرخ  

سدا مار بدضر  اصراق بغدادار ثبد  شرد د ط اسد  . در داه  اطدرا ز   درو           سدسد   11249ا رار ی  ریودظ  د  ص  اد   دلارط     

 کدداری  ددرو  شددرصط مدداعف باسدده  سغددا ف ص صا دد  بددظ ششددضار  ىددف ا   ددرووغای شددرصط سددرما ظ شدد اری مدددىز  سددغامف شددام 

 اصددفغار ب  13/02/1393مددف با دد . مروددس اصددزف  ددرو   بددر اسددا  مصددضبات مکلدد  شلددضمف یددضق اعمددادط مضرخددظ    مدددىز

   مف با   . 13ابار اسواس اری بوضاظ  غگ  شلراسف   خگ

 فعبلیت اصلی ضرکت

 باضذ : اساسٌاهِ، بِ ضزح سیز هی 2هَضَع فعالیت ضزكت طبك هفاد هادُ 

 غگظ  مدگز صامدضاه رگرمشمضه شرصدظ ص اشگدار اشم ا  خر د   دا اجدارط  دا  لزده ا  عر دك ادارات  مدگز  دغری ص رگدرط جغد                 

عددای  غرسددا ی ص سدداخولاسفب اسکددام وارعددای   ولاسفب مغاعمددظ ص عرا ددف ص اجددرای عر غددا ص یددرص ط عددای سدداخ اجددرای یددرص ط

عدای سداخولاسف بدظ صدضرت یگلاسىداری  دا امداسف ب  غگدظ          مماعمظ واریب لبضه م داصرط ص سادارت ص اجدرا  ص اسکدام وارعدا ص یدرص ط      

ضدر ما ددگز یيت مددضرد سگددا  ص مصدداعك سدداخولاسفب ص  ضعگدد  مصدداعك ص وزگددظ عددضا م ص ما ددگز یيت سدداخولاسف ب خر دد  ص صارد سلدد

جدد   سددرما ظ عددای ا دد ا   مگمددف ص  مددضلف ص م ددارو  مدد سف در ا کددادب سدداخ ب  ضسددمظ ص  ىلگددا یددرص ط عددای          

ساخولاسف ص  اسگدا ف ص صشا   مر بظ بدا یسغداب در اید  ص وددل اشوبدار  دا عرشضسدظ  ددغگ ت مداعفب عدر سدضع سدرما ظ شد اری              

 ا  ا   مگمف  ا  مضلف ص سا ر امضر مر بظ با مضطضع ص اع اف  رو  مف با   . ص م ارو   مضلف با
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 سبختـبر سبزهـبًی 
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 قَاًیي ، هقررات ٍ سبیر عَاهل برٍى سبزهبًی

 هْوتزیي لَاًیي ٍ همزرات حاكن بز فعالیت ضزكت عبارتٌذ اس:           

  ص یضگز سامظ عای داخزف  رو    اساسشامظ ص مصضبات مکل 

 لاسضر  کارت 

 ص لاسضر ماعگات بر ار ر ایسصدط   لاسضر ماعگا غای مدومگم 

 لاسضر وار ص یضگز سامظ عای مر بظ ا  جلزظ یضگز سامظ عای مربضط بظ  فاظ  ص بغ ا   وار 

 ص یضگز سامظ عای مربضط بظ یر   امگز اجولاشف لاسضر 

 صراق بغادارلاسضر ص ممررات سا مار بضر  ص ا 

 لاسضر ساام مغش سف ص ممررات مزف ساخولار 

   لاسضر مبار ط با یضع ضضف 

   طضابظ  غردار غا 

   مکزس  ضرای اس مف 12/10/1389لاسضر یگ  یرصر ساخولار مصض 

   مصضبات باسه مروسی در خصض   دغگ ت 

 مصضبات مکزس  ضرای اس مف ص عگات ص  رار در خصض  مدىز مغر 

  یگلار ص دسوضراعملا عای ساظر بر یر را ظ شلضمف 

 سا ر لضاسگز مضطضشظ 
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 اعالعبت هذیراى ضرکت

 ى اصلی ضرکتاسْبهذار

 6/88مددف با ددش  وددظ در مکلددضع  4اعددف  1سددغام ارر اصددزف  ددرو  در  ددار خ  را سامددظ عبددك جدد صه   ددر در رد دد  عددای   

 درص  سغام  رو  را در اخوگار دارس  . 

  دگگرات  کم ص درص  سغام اری سغام ارار در ساه ماعف جاری بظ  رح ج صه   ر اس  .

 شرصط سرما ظ ش اری مدىز مف با   رو  با  ضجظ بظ  روگل سغام اری یضق ب م  ر    رو  در اخوگار 

 

 

 

ف
سدی

 

 ػوت ًوبیٌذُ ؿخصیت حقَقی عضَ ّیبت هذیشُ
تبسیخ 

 عضَیت
 صهیٌِ ّبی ػَاثق کبسی تحصیالت

1 
 ؿشکت ػشهبیِ گزاسی هؼکي الجشص 

 ) ػْبهی خبف (

حؼي کبظن پَس 

 دّکشدی

 سئیغ ّیبت هذیشُ

 )غیشهَظف(
 کبسؿٌبػی 19/06/1392

 هعبًٍت فٌی ػبصهبى ػشهبیِ گزاسی ؿْشداسی تْشاى

 هذیش عبهل ؿشکت ػبهبى صیؼت ؿْش

هـبٍس عوشاًی سئیغ کل گوشک ایشاى ٍ هؼئَل پشٍطُ ّبی ػبختوبًی 

 گوشکبت کـَس

2 
 ؿشکت گشٍُ ػشهبیِ گزاسی هؼکي

 ) ػْبهی عبم(

ػیذ جوبل الذیي 

 صوصبم ؿشیعت

 ًبئت سئیغ ّیبت هذیشُ

 )غیشهَظف(
 هعبًٍت هعوبسی ٍ ؿْشػبصی اصفْبى دکتشی 04/06/1396

3 
 ؿشکت ثبصسگبًی ػشهبیِ گزاسی هؼکي

 ) ػْبهی خبف (
 فشیجشص ًعیوی

 عضَ ّیبت هذیشُ

 )غیشهَظف(
 ػشپشػتی ثبًک هؼکي هشکضی اصفْبى کبسؿٌبػی 04/06/1396

4 
 ؿشکت پبسع هؼکي ػبهبى

 ) ػْبهی خبف (
 هجیذ ػفبسی

 عضَ ّیبت هذیشُ

 )هَظف(
 کبسؿٌبػی 26/11/1393

 هذیشیت هبلی ؿشکتْبی ثخؾ خصَصی

هعبًٍت هبلی ادای ٍ عضَ ّیأت هذیشُ ؿشکت ػشهبیِ گزاسی هؼکي 

 جٌَة 

 هعبًٍت هبلی ٍ اداسی ؿشکت ػشهبیِ گزاسی هؼکي صایٌذُ سٍد

5 
 ؿشکت هٌْذػیي هـبٍس ػشهبیِ

 گزاسی هؼکي)ػْبهی خبف(
 علی هذسع ّبؿوی

ّیبت  هذیش عبهل ٍ عضَ

 )هَظف( هذیشُ
 کبسؿٌبػی 19/06/1392

هذیشیت کبسخبًجبت تَلیذ اػکلت فلضی پیؾ ػبختِ ٍ قبئن هقبم 

 هذیشعبهل ؿشکت ػپبفشم ایشاى

 هذیشعبهل ؿشکت فشاٍسدُ ّبی ثتٌی ػیوبى ػپبّبى

 هذیش عبهل ؿشکت ػشهبیِ گزاسی هؼکي صایٌذُ سٍد

 ضزکتدرصذ  یکباالی لیست سْاهذاراى 

 سْاهذارًام  ردیف
31/06/1397 31/06/1396 

 درصذ تعذاد سْام   درصذ تعذاد سْام 

 82.5863 412.931.917 82.7121 413،560،263 ) سْاهی عام (گزٍُ سزهایِ گذاری هسکي  1

 2.9200 14.599.872 3.0158 15،078،872 حویذ رضا خذام 2

 1.6110 8.054.776 1.6110 850545776 ) سْاهی خاص (ضزكت سزهایِ گذاری هسکي البزس  3

 1.4724 7.361.803 1.4740 753695803 ) سْاهی خاص (ضزكت پَیا ًَیي پارس  4

 11.4103 57.051.632 11.1871 55,936,286 درصذ 1سایز سْاهذاراى سیز  5
 100 500.000.000 100 500.000.000 جوع
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 فصل دوم :

 راهبزدهای دستیابی ،اهداف هدیزیت 

  و هعیارهای ارسیابی عولکزد 
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 پرٍشُ ّب، عرح ّب ٍ برًبهِ ّبی تَسعِ

 كابزی پزٍصُ

سیزبٌای 

كل 

 )هتزهزبع(

 هخارج )هیلیَى ریال( ٍضعیت تَلیذ )هتزهزبع(

سال هالی 

هٌتْی بِ 

31/6/1396 

پیص بیٌی سال 

هالی هٌتْی بِ 

31/6/1398 

 عولکزدٍالعی

31/06/1397 

پیص بیٌی 

سال هالی 

هٌتْی بِ 

31/6/1398 

 پیص بیٌی 

سال هالی 

هٌتْی بِ 

31/6/1397 

عولکزد ٍالعی 

سال هالی 

 هٌتْی

31/6/1397 

پیص بیٌی 

سال هالی 

هٌتْی بِ 

31/6/1398 

 172،878 169،054 184،504 3،356 5،237 6،661 8،185 16،778 تجاری چْارباغ باال

 41،891 38،798 71،888 801 1،390 1،988 3،152 5،343 هسکًَی بْار آسادی

 - 16،439 - - 155 155 15،307 15،462 هسکًَی فزضتِ یشد

 - 35،136 8،462 - 520 520 12،488 13،008 هسکًَی باراى ضوالی

 53،676 30،652 37،526 2،385 1،136 2،450 7،765 286،11 هسکًَی باراى جٌَبی

 - - 29،127 - 1،652 1،652 2،103 3،755 تجاری اداری ًطاط

 26،125 18،969 15،768 1،897 1،033 1،919 236 3،166 هسکًَی 2فزضتِ یشد 

 هطخصبت فٌی پرٍشُ :

 ٗؼاحت ًْ پشٝطٟ ًاستشی ٗحْ پشٝطٟ پشٝطٟ
 تؼذاد ٝاحذ 

 ػ٢ٖ ؿشًت
 ػ٢ٖ ؿشًت

 %100 48 15،462 هسکًَی یشد فزضتِ یشد

 %100 78 13،008 هسکًَی ضْزکزد باراى ضوالی

 %100 62 112286 هسکًَی ضْزکزد باراى جٌَبی

 %59 12 3،755 تجاری اداری اصفْاى ًطاط

 %60 8 5،343 هسکًَی اصفْاى بْار آسادی

 %29 21 162778 تجاری اصفْاى چْارباغ باال

 %60 4 32166 هسکًَی یشد 2فزضتِ یشد 

 %100 5 312 اداری اصفْاى پارسیاى

 %100 12 1996 اداری اصفْاى خَاجِ ًظام

 %100 1 48 تجاری یشد ساهاى 

 %100 2 49 تجاری اصفْاى کارٍاًسزای خویٌی ضْز

 %100 2 280 هسکًَی اصفْاى ایزاى سهیي
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 پزوصه های در دست اجزا

 پزٍصُ تجاری چْار باغ : -1

ا دز یددرص ط در لاعددل م ددارو  بددا  ددرو   ضسددمظ ص شلددرار امگدد  بددظ ششددضار ماعدده  مددگز در خگابددار اغاربددا  اصددفغار  مر دد   دد ط  

مورمربد  ص   16370ص   در بشدای ودا     2357% مدف با د .  مدگز ا دز یدرص ط بدظ مددا          29اس . درص  سغم  درو  در ا دز یدرص ط    

عبمددظ   ددر مگز عرا ددف  دد ط اسدد  . در  دداه  اطددر یددرص ط  4علىدد  بددا عبمددظ رصی  4مورمربدد  در  6397  ربشددای مفگدد   کدداری 

 % بضدط اس  .75باع  بر  31/6/97مف با  . یگ ری  یگس ىف در  سا ن واری در مر زظ اجرای

 پزٍصُ هسکًَی بْار آسادی : -2

دی ب اغاربدا  بداي   مورمربد  صالد  در خگابدار بغداری ا     1080ا ز یدرص ط در لاعدل م دارو  بدا  د ص  مگمدف در  مگشدف بدظ مددا            

مورمربد  ص   5286% بدضدط ص ا دز یدرص ط بدا مددا     ربشدای ودا        60اصفغار  مر     ط اسد  . درصد  سدغم  درو  در ا دز یدرص ط       

عبمددظ یاروگشددا عرا ددف  دد ط اسدد  . در  دداه  اطددر یددرص ط در      2عبمددظ رصی علىدد  ص   5مورمربدد  در  3200  ربشددای مفگدد   

 % بضدط اس .90باع  بر 31/6/97 ری  یگس ىف در مر زظ اجرای سا ن واری مف با  . یگ

 پزٍصُ هسکًَی باراى ضْزکزد : -3

 ضسددظ  ددرو  خر دد اری  1386مورمربدد  صالدد  در خگابددار  ددایش  ددلاعف  ددغرورد در سدداه  5249 مددگز ا ددز یددرص ط بددظ مدددا   

صا دد   144بزددضن ص  2 مورمربدد    ربشددای مفگدد  در  14545مورمربدد  بددا   24671شرد دد  . ا ددز یددرص ط بددا مدددا     ربشددای وددا    

 . مف با  % 78% صبزضن جشضبف 100باع  بر یگ ری  یگس ىف بزضن  لاعف عرا ف   ط اس  . در  اه  اطر 

 یشد : 2پزٍصُ فزضتِ  -4

مورمربدد  صالدد  در  1824مورمربدد  ص   ربشددای مفگدد    3166مورمربدد  ص بددا   ربشددای وددا   748ا ددز یددرص ط در  مگشددف بددظ مدددا     

مشغمدظ صدفاضگظ  دسد مدف با د . ا دز یدرص ط بدا وداربری مددىضسف در لاعدل م دارو  بدا  د ص  مگمدف شمد                   خگابار  گلدار ی  فب

 .% مف با  46% بضدط ص در  اه اجرای سا ن واری با درص  یگ ری  یگس ىف 60وظ سغم  رو  ا  یرص ط مسبضر لرارداد   ط 

 پزٍصُ هطارکتی ّوت آباد در بافت فزسَدُ اصفْاى -5

بزدضن مددىضسف باید  یرسدضدط علد  یبداد صارد        4جغد  صرصد بدظ باید  یرسدضدط ب  درو  در مشالصدظ       بدظ  ىزگد  عزد  شا     ششا  با 

درصد  ص   43/59مورمربد  بدا ل راعددغم     3688بدظ مودرا  ساخداعص     3بزدضن ممریدف شرد د  ودظ بزدضن  دلارط        2  ط ص بمشدضار برسد ط   

صا دد  مدددىضسف مددف با دد  ص در  دداه  53درصدد  ممدداده  57/62دددغم مورمربدد  بددا ل راع 375ب7بددظ موددرا  ساخدداعص  7بزددضن  ددلارط 

 شم  لرارداد مف با گم .

 پزٍصُ گل ًزگس : -6
یس ا  اش م یراخضار سا مار امضر م ارووغای  غرداری اسوار اصفغار ا  اسبضط سا ار جغ  یرص ط شا سرشس صال  در خگابدار صدفظ ب ا دز    

درص  اش م    وظ  48/61مورمرب  ساخاعص با ل راعدغم   300ب16بظ مورا   31 لارط   رو  یس ا   ضضر در مشالصظ بمشضار برس ط بزضن

 در  اه م اورط جغ   ضایك سغا ف مف با گم .

 پزوصه های در دست هطالعه وبزرسی

 : باغ جٌتپزٍصُ   -1

ماعده خصضصدف بدرای م دارو  در      رو  یس ا  بررسف ص امىار سشکف  مر   یرص ط عا ف با با دط مشاسل الوصادی ب  فاعم سامظ ای بدا  

مورمربد  مشممد  سلدضدط ص در     151ب15ساخ  دص بزضن مدىضسف صال  در خگابار  لس یبادی ب وضی با  جش  بظ مورا    مر بدف ساخداعص   

  اه م اورط جغ   مگگز ل راعدغم مف با گم .
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 گشارش عولکزد اجتواعی شزکت

 سـبزگـبر بـب هحیـظ زیست ّبی ًـَیي ٍهـذیـریت هٌببع ٍ تـَســعِ فـي آٍری
 ددرو  سددرما ظ شدد اری مدددىز  ا شدد ط رصد در راسددوای اجراضددف سلددضدر رص ىددرد با ار ددابف اجولدداشف ص بددظ مشاددضر اسکددام رسدداعوغای  

خددضد ص در لبدداه جاممددظ ص اسددوفادط مشاسددل ا  مشدداب  ب یماعگوغددای مومدد دی را مدد سار لددراردادط اسدد  . ا ددز یماعگوغددا عگدد  صسددگمف  

شگرسدد  وددظ ا  الدد امات وار شاسددف در عرا ددفب اسو ددا  مشاسددل مصدداعك ب ار مددا  سدد م  ص ا لشددف واروشددار وارشاعغددا  را در بددر مددف 

بددظ مشاددضر ودداع   ددضادز  ددا یمددض ر واروشددار بددظ مشاددضر بدداي بددردر بغددرط صری ص م ددارو  در یماعگوغددای شلددضمف ص داصعزباسددظ    

 ظ  رح ذ ا سام برد :اجولاشف را  اما مف  ضد . اعم ا ز ال امات را مف  ضار ب

 هذیریت اهٌیت دارایی
بدد عگا  شددضع (طددلز  شاسددا ف ر ددده عددا ص شضامددا  غ  دد  وششدد ط دارا ددف عددا ص  مگددگز رصر عددای ممابزددظ م وزدد    ا ددز  ددرو  

ب سدب  بظ ا کداد رص ىردعدای مموضدف جغد   د ف  دا وداع  م داعرات سا دف ا  یسغدا الد ام سلدضدط مضدایا  دارا دف عدا ص                )دارا ف عا

 مگزگضر ر اه در ممابا خغر ا ولاعف ا  یض   بگلظ ای برخضردار مف با   . 660ب56مضجضدی اسبار  رو  بظ مگسار 

 بْیٌِ سبزی هصرف اًرشی ٍ هَاد خبم
مشدداب  شلددضمف ص اسددر ی در جاممددظ ا   ىدددض ص  دداثگر ا ددز مشدداب  مزددف  در یگ ددبرد  یماعگوغددای اجراضددف    بدد عگا اعلگدد   فاظدد  ا  

یددرص ط عددا ص وگفگدد  صا دد عای سدداخوظ  دد ط ب  ددرو  یماعگدد  عددای مددر بظ بددا مدد  ر   مصددرف اسددر ی ص مشدداب  شلددضمف را در دص   

 :ب     ر عرح ر سی ص اجرا سلضدط اس 

 اسر ی در عرا ف صا  عا   رشا   اصضه بغگشظ سا ی مصرف1

    م  ر   ص بغگشظ سا ی مصرف اسر ی ص مشاب  شلضمف در  گز شلزگات اجراضف یرص ط عا ص یماعگ  عای جاری2

 عراحی پرٍشُ ّب هتٌبسب بب ًیبز هطتریبى 
ظ  ددرو  سددرما ظ شدد اری مدددىز  ا شدد ط رصد علددضارط سددمف دا ددوظ لبددا ا  عرا ددف عددر یددرص ط بررسددف عددای خددضد را در  مگشدد      

یرعش ددف ب اجولدداشف ب الزددگم ص  شاسدداضف سددابمظ ی مملدداری مشغمددظ ص سگا عددای م ددور ار  ىلگددا سلا دد  ص یددس ا  یر عرا ددف        

 موشاسل با یرعشا ص الزگم مشغمظ ص سگا  م ور ار  غگظ سلا   .

 هذیریت ایوٌی ٍ بْذاضت کبرکٌبى
اسکددام عددا بددر سدد م  ص ا لشددف واروشددارب طددلز   ب خصضصددا شلزگددات اجرا ددف یددرص ط   در راسددوای مدد  ر    دداثگرات ماددگظ وددار  

ص  مگددگز مددداضه ا لشددف ص بغ ا دد  بددرای  لددامف وارشدداط عدداب      ی ما  ددات بدد ص اسددو  ام ص مما شددات یس ددىف دصرط ای یرسددشا   

دسددوضراعملا  فاظدد  ص ا لشددف وارشدداط عددای سدداخولاسف ب  بددرای ساامشدد  سددا ی شلزگددات مربددضط بددظ  فاظدد  ص ا لشددف سدداخولاسف  

در سدداه جدداری دصرط عددای یمض  ددف بددرای یرعشددا سددا ی بغ ا دد  واروشددار در سددغك  ددرو  ص     .ا شرد دد ط اسدد  دد ص ز ص اجددر

اسدد ا ط شگددری  . اثرب  ددف ا ددز رص ىردعدا ا  عر ددك شرد د   برشددسار  ا لشدف در شلزگددات سدداخولاسف وارشاعغدا ا  جلزددظ سلگشاریمض  ددف  

ا ددز رص ىددرد بددا  ددادشگری ا   کربگددات .لددرار مددف شگرسدد   دداخص عددا ف عل ددضر یراصاسددف  ددضادز ص رطددا   واروشددار مددضرد ار  ددابف

 ددرو  عددای سدداخولاسف شددرصط سددرما ظ شدد اری مدددىز ص ا  عر ددك با خضردعددای در ددایوف ا  مددداضعگز ا لشددف یسغدداب مددضرد بددا س ری 

 .لرار شریوظ اس 
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 عراحی ٍ پیبدُ سبزی استبًذاردّب
   ISO 14001:2015 , ISO OHSAS 18001:2007گَاّیٌاهِ 

 ددرو  سددرما ظ شدد اری مدددىز  ا شدد ط رصد عل ددام بددا یخددر ز دسددواصردعای صددشموف ص  ىشضعددض ی ص بغددرط شگددری ا  امىاسددات سددرم  

ایساری ص س   ایدساری سددب  بدظ عرا دف ب سداخ  ب یدرصر ص خد مات یدس ا  یدرصر در ب د  مددىز یماعگد  سلدضدط ص ا  ا دز               

در جغدد  یگ گددر  ددض وشوددره  ددضادز ب بگلار غددای  دددزف ب  رص  ددرو  مصددلم ص مومغدد  بددظ  امددك اعدد اف ص سگاسدد  عددای ذ ددا  

 مف با   . HSEیگام عای سامغزض    د  ماگغف ص سگس س غ اری ص بغبضد مدولر سگدوم م  ر    ىپاراظ 

 ال ام مدولر در  مگشظ  شاساضف خغرات ب ار  ابف ب م  ر   مؤثر ص واع  ر ده عا ص جشبظ عای   د  ماگغف 

 مدولر شلزىرد یری ش عا ص یگادط سا ی سگدوم م  ر    ىپاراظ  یا   ص ار  ابف ص بغبضدHSE 

 سدد م  ص ار مددا   ضاسلشدد ی سگددرصی اسددداسف بمشددضار اصددزف  ددر ز سددرما ظ  ددرو  ا  عر ددك وشوددره ص یگ دد گری   فددش ورامدد  ب

 ا  صلضع رص  ادعا  

 گز م  ر   ب واروشار ص ذ شفمارار ما  یرعشا بغ ا   ب ا لشف ص ماگظ   د  ص ا کاد یضای ار باعف با  ص سا س ط ب 

     یراعم سلضدر یمض ر عای ي م جغ  ار فا  سغك ا لشف ص بغ ا 

   ایسا   سغك یشاعف ص داسHSE  

    مزسم سلضدر یگلاسىارار در راسوای  امك اع اف م  رHSE  

      بغددرط صری  ددرو  بددا   فاظدد  ا  مشدداب  ص  کغگددسات ص ودداع  مصددرف ص اسددوفادط بغگشددظ ا  مشدداب  ص اسددر ی ا  عر ددك ایددسا

 ع ف مصارف ص یعضدشف ماگظ   د 

 گسارش عولکرد رفبّی ٍ بْذاضتی کبرکٌبى
 . برشساری جزدات ا لشف ص بغ ا   ص اسوفادط ا  عضا م ص  کغگسات ا لشف یردی 

 . اسمماد لراردادعای بگلظ شلر ص  ادثظ ص بگلظ  ىلگا درمار جغ  یرسشا 

  صر  ف جغ  واروشار .  ض ك واروشار بظ صر ر ص اجارط ساعز 
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 صطمگ   اصگزف

 یضق د پزم   د پزم ص یا گز  ر

 یضق عگداسس ص باي ر عگداسس  

 

 اعالعبت آهبری هٌببع اًسبًی

 كل ضزكت ّا كارگاُ دفتز هزكشی آهار ٍضعیت استخذاهی 

ص
ضاخ

 
ی 

ّا

هٌابع
 

ی
ساً

اً
 

 55 33 22  م اد وا یرسشا

 42 40 44 موضسظ سز 

 12 10 14 موضسظ سابمظ وار

ٍضعیت 

 استخذاهی 
 55 33 22 لراردادی  لام صل 

ت 
ضعی

ٍ
ی

صیل
تح

ی( 
جوَع دائن ٍ ساعت

)ه
 

 18 11 7  ر د پزم ص یا گز

 8 4 4 یضق د پزم 

 26 17 9 عگداسس 

 3 1 2 یضق عگداسس ص باي ر
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 ضرکت از هٌظر فرابَرس ایراى

 31/06/1396 31/06/1397 ؿشح

 45 45* ستث٠ - ًیلیت اكـا ٝ اعالع سػاٛی

 327 360 تؼذاد سٝص١ای ُـایؾ ٛ٘اد

 214 236 تؼذاد سٝص١ای ٗؼاٗالتی

 %36 %36 ٛؼثت حزٖ ٗؼاٗالت ت٠ ٗیاِٛیٚ ٗٞصٝٙ ػشٗای٠

 هی باضذ . 29/12/96*آخزیي رتبِ بٌذی هٌتطز ضذُ در کذال هزبَط بِ 
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 فصل سوم :

 ههوتزین هنابع ،

 ریسک ها و روابط 
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 هٌببع هبلی در اختیبر ضرکت

مگزگضر ر اه ب در ایوشف عای  کاری ص رگدر   215ب8 رو  صجضط سم ی مماده  1397 غر ضر ماط  31مشوغف بظ  ساه ماعف در یا ار 

مگزگدضر ر داه ب مکلدضع دارا دف جداری ممداده        101ب682مگزگضر ر اه ب مضجدضدی مدضاد ص وداي ممداده      828ب376 کاری مماده 

 مگزگضر ر اه دا وظ اس  .   528ب551ی مماده مگزگضر ر اه ص مکلضع ب عف جار 122ب123ب1

 ریسک سیستوبتیک 

 . یگادط سا ی سگاس  اسمباطف ص روضد در ب   مدىز 

 . ایسا   سرخ مصاعك مصریف ص ثاب  ماس ر بغای یرصر 

 اصزف  ضعگ  ب   مدىز . ایسا   لگل   مگز بظ ششضار سغادط 

 غلور ز رلگل صشم  مدىز در ج   سرما ظ عا .ایسا   سرخ سضد سپردط باسىف  ضسظ باسىغا بظ ششضار م 

 . ضضر رلبای ج    در با ار ص طرصرت  ضاسلش  سا ی سا مار با  ضجظ بظ سگا  م ور ار ص  ضاسلش ی رلبا  

 . ش م علدض ف لضاسگز ص سگاسوغای جاری در ب   عا با سگاس   ضعگ  اسبضط 

 داخزف . ممررات  دگگر  ا ص اعلززف بگز شضاما بظ مربضط ر ده 

 . ر ده مربضط بظ ایسا   سرخ ار  ص   ثگر یر بر ال م صاردا ف مصریف 

 

 غیر سیستوبتیک ریسک 

 ریسک ًقذیٌگی 

 اعدم  ا  سمد  ش ف یدرص ط   جر دار  مد  ر    ص  دامگز  اسد  ب  سداه  3  د صد  سداخولار  سداخ   شلزگدا ف  سدگىا  ا شىظ بظ  ضجظ با

 شد م مد  ر     سداخولار  صدشم   در مضجدضد  ر ددىغای  مغلودر ز  ا   ىدف  بغضر ىدظ  مدف با د  ب   مضطدضشات در ا دز  مگشدظ   

 سلدضدط  الد ام  سدب  داراضگغدا   سدا ی  مودضا ر  بدظ  سمد  ش فب  ر دده  مد  ر    جغد   در  درو   دعگدا  علدگز  بظ  .اس  سم  ش ف

 مف با   . مضطضع ا ز مصاد ك   ر ال امات اسکام.اس 

 یرصر . یگ  عر ك ا  ماعف  امگز 

  وار  ضسظ یگلاسىارار در لباه  غا ر با صا  عای ا  اثف . امگز مصاعك مصریف ص اجرای 

 ص  لا ا بظ ساخ  یرص ط عای  صد با دط . عا یرص ط سا ی وضاه 

 .  م ارو  در ساخ 

 بْرُ ًرخ ریسک

 عدای  درو ب   یدرص ط  بدرای  )مداعف   دامگز  رص دغای  ا   ىدف ( ددغگ ت  اراضدظ  بدر  مبشدف  باسىغدا  ص  درو   بگز  ماما بظ  ضجظ با

 ودردر  موشدضع   ضجدظ بدظ   بدا  اخگدر  سداعغای  در اعبودظ  .با د   شد ار   داثگر   درو   شلزىدرد  رصی بدر   ضاس  مف بغرط سرخ در سضسار

 سلدضدط   دض ط  ا دز  در ر دده  بدظ مد  ر     الد ام   درو   مداعفب   دامگز  سدب   در  ددغگ ت  سرخ واع  ص ماعف  امگز رص غای

 .اس 
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 ریسک تأخیر پرٍشُ
ب مدف با د      ده  درو    صصدف در  مگشدظ اجدرای یدرص ط عدا        ا شد ط رصد  با  ضجظ بظ ا شىظ  درو  سدرما ظ شد اری مددىز     

شضامددا م وزدد  ا کدداد  دد خگرات  اسدد  عدد ادر سوگکددظ علددضارط  ىددف ا   غ  دد ات شلدد ط  ددرو ب  دد خگر در اسکددام یددرص ط عددا  

 ي م  ا ص بررسددف ص الدد ام یگ دد گراسظ  ددا صاوددش ماعددظ ر ددده  شاسددا ف  دد ط ص مددضرد  ازگدد  دد دریددرص ط عددا درشسار ددات 

ا  عددرف د  ددر ار مددا  مدددولر داسدد  مدد  ر   یددرص ط ص برسامددظ ر ددسی دلگددك اجددرای یددرص ط بددر مبشددای      مددف شگددرد.  لددرار

 یری ش عای م  ر   یرص ط ا  اعض   عای اصزف  رو  اس  .

 هحصَالت  کیفیت ریسک 

 ا د از  در بدضدر  یگ درص  بدر  مبشدف  خدضد  اسد ا   ا دم  راسدوای  در شدام   ا شد ط رصد سدغامف    مددىز  شد اری  سدرما ظ   درو  

 دسدوگابف  را ي مدظ  ماصدضيت  وگفگد   بغبدضد  ص  فدش  ر د   د اویری ب   بدظ  دسدوگابف  بدا  اداری ص  کداری  صا  عای مددىضسفب 

 اسد   دا دوظ   مگشدظ  ا دز   اسدگس در  بد ص  ا  ودظ  شلزىدردی  ادامدظ  در ص راسدوا  ا دز  در ص مگ اسد   خضد   ط   ص ز اس ا  ا م بظ

 شضامدا  ا   ىدف  ودظ  ادرا  .سلا د   شرطدظ  م دور ار خدضد   بدظ  مرجد   یرا را اسدواس اردعای  ماصدضعف  وظ اس  سلضدط سمف علضارط

 ماصدضيت  وگفگد   ا  عر دك ایدسا   در    شاسدا ف برسد   درو     م دور ارب   فدش  ص بدا ار  دا دوز  دسد   در جغد   ش ار  اثگر

 .دارد ار باط دریم  ر   ص یرصر با مدومگلا  وظ مگبا  

 ضرکت تعْذات سرهبیِ ای ، بذّی ّبی احتوبلی ٍ سبیر تعْذات
مگزگددضر ر دداه مربددضط بددظ  000ب793 مغدد ات سددرما ظ ای مددف با دد  . در ب دد  بدد عف عددای ا ولدداعف مبزدد    ددرو  یالدد  

اسددشاد  ضددلگشف  ددرو  شددرصط سددرما ظ شدد اری مدددىز ب  ددرو  سددرما ظ شدد اری مدددىز  غددرار ص  ددرو  سددرما ظ شدد اری   

 مگزگضر ر اه مف با   . 206ب297مدىز  لاعدر  مف با   . ص ب عف عای ا ولاعف  رو  سگس مبز  

 ًسبت ّبی هبلی هربَط بِ ٍضعیت اعتببری
بظ عضر وزف سدب  عدای مداعف بدظ اغدار عبمدظ سددب  سمد  ش ف ب سددب  بد عف ب سددب  یماعگد  ص سددب  سدضدیصری عبمدظ               

سددب  بد عف ص سددب  سمد  ش ف بگداس ر صطدمگ  اشوبداری  درو  اسد  . در ادامدظ           عبمدظ ب   4بش ی مف شردد . ا  مگدار ا دز   

 ا ز سدب  عا ص مما دظ یر با ساه عای ماعف لبا ب اراضظ   ط اس  .

 1397ساه  1396ساه  1395ساه  1394ساه   

 سدب  سم  ش ف
 03/2 98/1 90/1 89/2 سدب  جاری

 03/2 98/1 90/1 89/2 سدب  یسف

 سدب  ب عف
 %45 %47 %50 %67 ماعىاسظ سدب 

 83/1 90/1 99/1 06/3 سدب  یض   ب عف
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 هعبهالت بب اّویت بب اضخبظ ٍابستِ
ممام ت با اعلگد  بدا ا د ا  صابددوظ مربدضط بدظ جد صه خر د  وداي ص خد مات ا   درووغای  ابمدظ اسد  ودظ در  اددا د                 

 مربضط بظ ماس ط  دا   رووغای  ابمظ اراضظ   ط اس  .صضر غای ماعف اراضظ   ط اس  . در ج صه ذ ا اع شات  33

 

 ًام شخض

 ٍابستِ 

13979/6931 13969/6931 

 خالص  خالص 

 بذّی  طلب بذّی  طلب

 621738 - 811165 - ؿشکت گشٍُ ػشهبیِ گزاسی هؼکي )ػْبهی عبم(

 11632 - 11656 - ؿشکت ثبصسگبًی ػشهبیِ گزاسی هؼکي)ػْبهی خبف (

 - 107 - 106 هؼکي ػبهبى)ػْبهی خبف (ؿشکت پبسع 

 - 377 - 377 ؿشکت ػشهبیِ گزاسی هؼکي پشدیغ )ػْبهی خبف (

 11059 - 1,265 - ؿشکت هٌْذػیي هـبٍس ػشهبیِ گزاسی هؼکي)ػْبهی خبف (

 21221 - 21240 - ؿشکت پَیب ًَیي پبسع )ػْبهی خبف (

 - 211846 - 31162 ؿشکت ػشهبیِ گزاسی هؼکي ًَیي پبیذاس)ػْبهی خبف (

 21735 - 31024 - ؿشکت ػشهبیِ گزاسی هؼکي الجشص)ػْبهی عبم(

 - 2 - - ؿشکت ػشهبیِ گزاسی هؼکي تْشاى)ػْبهی عبم(

 701385 221332 89,350 31645 جوع
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 فصل چهارم :

 نتایج عولیات و چشن انداسها
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 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

 

 ًتبیج عولیبت

ص  97 ضصگفف رص ز ا  شلزىرد ماعف ص رگرماعف صا    کاری اس  . در ا ز لدل  شلزىرد  درو  در سداه مداعف    ا ز ب   بگاس ر 

 ازگا اجسای یر اراضظ   ط اس  . جغ   ضصگ  بغور ابو ا  را سامظ ایمف ص شلضدی  رو  اراضدظ ص سدپس  ضطدگك  دگگدرات ص الد م      

 ص ال م یر ذور   ط اس  . مغم بگار   ط اس  . در ادامظ صضرت سضد ص   ار ایمف

 ترازًبهِ 

جغ  اراضظ د   ا  صطمگ  ماعف در ب    را سامظ ب در ج اصه صفاظ بم  ب  را سامظ شلضدی ص ایمف  درو  بغلدراط  ازگدا الد م بدا      

 سامظ ایمدف ب ص ر  اعلگ  اراضظ   ط اس  . در  را سامظ ایمف ب درص   دگگرات عر ه ا  ال م  را سامظ سدب  بظ ساه لبا خضد ص در  را

 عر  ه ا  ال م سدب  بظ جل  وا دارا ف عا اراضظ   ط اس  .

 
 

 

13979/693113969/6931بذهی ها و حقوق صاحباى سهام13979/693113969/6931داسایی ها
هیلیوى سیالهیلیوى سیالهیلیوى سیالهیلیوى سیال

بذّی ّای جاری دارایی ّای جاری 
212,916190,280پشداختنی های تجاسی  وغیشتجاسی 8,2153,216هوجودی نقذ

3,074-هالیات پشداختنی 405,108383,146دسیافتنی های تجاسی و غیش تجاسی 
87,34371,674سود سهام پشداختنی 6,0284,577هوجودی هواد و کاال

261,817256,547تسهیالت هالی 55,97849,423پیص پشداخت ها 
1,23322,190/پیص دسیافت ها 3,163-پیواى های دس دست اجشا

600,136565,086پشوطه های دس دست تکویل
59,43866,659پشوطه های تکویل ضذه

563,309543,765جوع بذّی ّای جاری1,134,9031,075,270جوع دارایی ّای جاری
بذّی ّای غیزجاری دارایی ّای غیز جاری 

109,391113,004تسهیالت هالی بلنذهذت 58,211146,230دسیافتنی های بلنذ هذت 
8,0667,452رخیشه هضایای پایاى خذهت  کاسکناى 1,0971,097سشهایه گزاسی های بلنذ هذت 

705881داسایی های ناهطهود
37,86941,430داسایی های ثابت هطهود

117,457120,456جوع بذّی ّای غیز جاری 4,5501,404سایش داسایی ها
680,766664,221جوع بذّی ّا102,432191,042جوع دارایی ّای غیز جاری

حقَق طاحباى سْام
500,000500,000سشهایه

23,46923,469انذوخته قانونی
33,10078,622سود انباضته 

556,569602,091جوع حقَق طاحباى سْام
1,237,3351,266,312جوع بذّی ّا ٍ حقَق طاحباى سْام1,237,3351,266,312جوع دارایی ّا



 

 

30 

 

 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

 

 

 در ایوشف عای  کاری ص رگر کاری -1

مگزگضر ر اه ب عزل ا  خر  ارار صا  عا بظ مبزد    241ب265ال م ا ز عبمظ ا  داراضگغا شل  ا  مربضط بظ اسشاد در ایوشف بظ مبز  

 مگزگضر ر اه مف با   وظ بظ مرصر در ای  مف شردد . 708ب48مگزگضر ر اه ص عزل باب  وار یگلاسىاری  892ب33

 مضجضدی مضاد ص واي   -2

مگزگدضر ر داه ص    136ب600مگزگضر ر اه ب یرص ط در دسد   ىلگدا    028ب6ا ز ب   ا  دارا ف مربضط بظ مضاد ص مصاعك بظ مبز  

 ا ار ذور اس   رو  برسامظ یرصر صا د عای در جر دار  ىلگدا ص     . ر اه مف با  مگزگضر  438ب59یرص ط عای  ىلگا   ط 

 دارد . 1398 ىلگا   ط در ساه ماعف 

 در ایوشف عای بزش  م ت   -3

ال م ا ز عبمظ  اما اسشاد در ایوشف ا  خر  ارار صا  عای صاش ار   ط مف با   وظ شل  ا  مربضط بظ مغاعبات سا دف ا  اسومداه   

 با اسوماه اسشادماعىگ  صصضه شردد . 1399اسواار مف رصد در ساه سش  بضدط وظ 

 سضد سغام یرداخوشف   -4

مگزگضر ر اه بدضدط ودظ  د ر مدف      611ب77سضد سغام یرداخوشف شل  ا  مربضط بظ  رو  شرصط سرما ظ ش اری مدىز بظ مبز  

 شردد ا ز مبز  بظ مرصر  مار یرداخ  شردد .

  دغگ ت ماعف   -5

سررسدگ   د ط ص    1398مگزگدضر ر داه در سداه مداعف      817ب261مگزگضر ر اه بضدط وظ مبز   208ب371بر   دغگ ت ماعف باع 

مابمف بزش  م ت مف با   . ع ا بریصرد مف شردد با یرداخ  لدلوف ا   دغگ ت ص  ل    مدابمف یر  کدم  ددغگ ت ص عس شدظ     

 واع  سلا   . 1398عای ماعف در ساه 
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 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

 ترازًبهِ هقبیسِ ای افقی 

 دسصذ تغییشات 13969/6931 13979/6931 داسایی ها

       دارایی ّای جاری :

 1551 31216 81215 هوجودی نقذ

 61 3831146 4/511/8 دسیافتنی های تجاسی و غیش تجاسی 

 321 41577 61/28 هوجودی هواد و کاال

 131 491423 551978 پیص پشداخت ها 

 1//1- 31163 - پیواى های دس دست اجشا

 61 5651/86 1136//6 پشوطه های دس دست تکویل

 111- 661659 591438 پشوطه های تکویل ضذه

 61 /11/75127 1113419/3 جوع داسایی های جاسی

       دارایی ّای غیز جاری :

 6/1- /146123 581211 دسیافتنی های بلنذ هذت 

 1/ 11/97 11/97 سشهایه گزاسی های بلنذ هذت 

 2/1- 881 7/5 داسایی های ناهطهود

 91- /41143 371869 داسایی های ثابت هطهود

 2241 114/4 /4155 سایش داسایی ها

 461- 1911/42 1/21432 جوع داسایی های غیش جاسی

 21- 112661312 112371335 جوع داسایی ها

       بذّی ّای جاری :

 121 /19/128 2121916 پشداختنی های تجاسی  وغیشتجاسی 

 1//1- 31/74 / هالیات پشداختنی 

 221 711674 871343 سود سهام پشداختنی 

 21 2561547 2611817 تسهیالت هالی 

 941- /22119 11233 پیص دسیافت ها 

 41 5431765 56313/9 جوع بذهی های جاسی

       بذّی ّای غیزجاری :

 31- 4//1131 1/91391 تسهیالت هالی بلنذهذت 

 81 71452 81/66 رخیشه هضایای پایاى خذهت  کاسکناى 

 21- 12/1456 1171457 جوع بذهی های غیش جاسی 

 21 6641221 68/1766 جوع بذهی ها

       حقَق طاحباى سْام :

 1/ ///1//5 ///1//5 سشهایه

 1/ 231469 231469 انذوخته قانونی

 581- 781622 //3311 سود انباضته 

 81- 6/21/91 5561569 جوع حقوق صاحباى سهام

 21- 112661312 112371335 جوع بذهی ها و حقوق صاحباى سهام

 

 میلیون لایرمبالغ به 
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 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

 ترازًبهِ هقبیسِ عوَدی 

 13979/6931 داسایی ها
 نسبت به جوع

 کل داسائیها 
13969/6931 

 نسبت به جوع 

 داسائیهاکل 

         دارایی ّای جاری :

 1/ 3,216 11 8,215 هوجودی نقذ

 311 383,146 331 405,108 دسیافتنی های تجاسی و غیش تجاسی 

 1/ 4,577 01 6,028 هوجودی هواد و کاال

 41 49,423 51 55,978 پیص پشداخت ها 

 1/ 3,163 01 - پیواى های دس دست اجشا

 461 565,086 491 600,136 تکویلپشوطه های دس دست 

 51 66,659 51 59,438 پشوطه های تکویل ضذه

 871 1,075,270 921 1,134,903 جوع دارایی ّای جاری

         دارایی ّای غیز جاری :

 121 146,230 51 58,211 دسیافتنی های بلنذ هذت 

 1/ 1,097 01 1,097 سشهایه گزاسی های بلنذ هذت 

 1/ 881 01 705 ناهطهودداسایی های 

 31 41,430 31 37,869 داسایی های ثابت هطهود

 1/ 1,404 01 4,550 سایش داسایی ها

 151 191,042 81 102,432 جوع دارایی ّای غیز جاری

 1/21 1,266,312 1001 1,237,335 جوع دارایی ّا

         بذّی ّای جاری :

 151 /19/128 171 2121916 پشداختنی های تجاسی  وغیشتجاسی 

 1/ 3,074 01 0 هالیات پشداختنی 

 61 71,674 71 87,343 سود سهام پشداختنی 

 211 256,547 211 261,817 تسهیالت هالی 

 21 22,190 01 1,233 پیص دسیافت ها 

 441 543,765 461 563,309 جوع بذّی ّای جاری

         بذّی ّای غیزجاری :

 91 113,004 91 109,391 تسهیالت هالی بلنذهذت 

 11 7,452 11 8,066 رخیشه هضایای پایاى خذهت  کاسکناى 

 1/1 120,456 91 117,457 جوع بذّی ّای غیز جاری 

 541 664,221 551 680,766 جوع بذّی ّا

         حقَق طاحباى سْام :

 4/1 500,000 401 500,000 سشهایه

 21 23,469 21 23,469 انذوخته قانونی

 61 78,622 31 33,100 سود انباضته 

 491 602,091 451 556,569 جوع حقَق طاحباى سْام

 1/21 1,266,312 1001 1,237,335 جوع بذّی ّا ٍ حقَق طاحباى سْام

 

 

 

 

 

 مبالغ به میلیون لایر
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 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

 صَرت سَد ٍ زیبى

ثیبًگش ًتابی  عولکاشد   صَست ػَد ٍ صیبى ثش خالف تشاصًبهِ کِ ثیبًگش ٍضعیت هبلی ؿشکت دس یک هقطع اص صهبى هی ثبؿذ ، 

هبلی ؿشکت دس طَل ػبل هبلی اػت . دس ایي ثخؾ ًیض جْت اسائِ تحلیل ثْتش اقالم هْن ، صَست ػَد ٍ صیبى افقی ٍ عوَدی 

اسائِ ؿذُ اػت. دس صَست ػَد ٍ صیبى افقی ، دسصذ تغییشات ّش یک اص اقالم ًؼجت ثِ ػبل قجل خَد ٍ دس صَست ػَد صیبى 

 ص اقالم ًؼجت ثِ جوع کل دسآهذّبی عولیبتی اسائِ ؿذُ اػت .عوَدی ، ٍصى ّش یک ا

  
 سال هالی  هنتهی به 

 

 سال هالی 

 هنتهی به

  
13979/6931 

 
13969/6931 

  
 هیلیوى سیال 

 
 هیلیوى سیال 

 
 هیلیوى سیال 

 دسآهذ های عولیاتی 
   

4351793 
 

4731766 

 بهای توام ضذه دسآهذ های عولیاتی 
   

(387136/) 
 

(3891946) 

 سود ناخالص
   

481433 
 

83182/ 

 هضینه های فشوش ، اداسی و عووهی
 

(321716) 
   

(341514) 

 سایش اقالم عولیاتی 
 

(21858) 
   

(81881) 

    
(351574) 

 
(431395) 

 سود عولیاتی
   

121859 
 

4/1425 

 هضینه های هالی 
 

(411588) 
   

(221773) 

 سایش دسآهذها وهضینه های غیش عولیاتی 
 

        112/7  
 

 
 

317/8 

    
(4/1381) 

 
(191/65) 

 سود) صیاى ( قبل اصهالیات
   

(271522) 
 

21136/ 

 هالیات بش دسآهذ
   

 -  
 

(21483) 

 سَد )سیاى (خالض 
   

(271522) 
 

181877 

 سود)صیاى( پایه هش سهن :
      

 سیال  -سود)صیاى( عولیاتی هش سهن 
   

26 
 

74 

 سیال  -صیاى غیش عولیاتی هش سهن 
   

(81) 
 

(36) 

 سیال  -سود )صیاى(پایه هش سهن 
   

(55) 
 

38 

       
 گشدش حساب سود انباضته

 سود) صیاى ( خالص
   

(271522) 
 

181877 

 سود انباضته دس ابتذای سال هالی  
 

781622 
   

931689 

 سود سهام هصوب
 

(181///) 
   

(331///) 

    
6/1622 

 
6/1689 

 سود قابل تخصیص
   

3311// 
 

791566 

 انذوخته قانونی 
   

 -  
 

(944) 

 سود انباضته دس پایاى سال هالی 
   

3311// 
 

781622 
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 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

 صَرت سَد ٍ زیبى هقبیسِ ای افقی 

 دسصذ تغییشات 13969/6931 13979/6931 عنواى 

 81- 4731766 4351793 دسآهذ های عولیاتی 

 11- (3891946) (/387136) بهای توام ضذه دسآهذ های عولیاتی 

 421- /83182 481433 سود ناخالص

 51- (341514) (321716) هضینه های فشوش ، اداسی و عووهی

 681- (81881) (21858) سایش اقالم عولیاتی 

  (351574) (431395) -181 

 681- 4/1425 121859 سود عولیاتی

 831 (221773) (411588) هضینه های هالی 

 671- 317/8 112/7 سایش دسآهذها وهضینه های غیش عولیاتی 

  (4/1381) (191/65) 1121 

 2291- /21136 (271522) سود )صیاى( قبل اصهالیات

                           هالیات بش دسآهذ
-  

(21483) - 

 2461- 181877 (271522) سَد )سیاى( خالض 

 صَرت سَد ٍ زیبى هقبیسِ عوَدی 

 13979/6931 عنواى 
 نسبت به 

 دسآهذهای عولیاتی
13969/6931 

 نسبت به 

 دسآهذهای عولیاتی

 1//1 4731766 1//1 4351793 دسآهذ های عولیاتی 

 821- (3891946) 891- (/387136) بهای توام ضذه دسآهذ های عولیاتی 

 181 /83182 111 481433 سود ناخالص

 71- (341514) 81- (321716) هضینه های فشوش ، اداسی و عووهی

 21- (81881) 11- (21858) سایش اقالم عولیاتی 

  (351574) -81 (431395) -91 

 91 4/1425 31 121859 سود عولیاتی

 51- (221773) 1/1- (411588) هضینه های هالی 

 11 317/8 1/ 112/7 سایش دسآهذها وهضینه های غیش عولیاتی 

  (4/1381) -91 (191/65) -41 

 51 /21136 61- (271522) سود )صیاى( قبل اصهالیات

                           هالیات بش دسآهذ
-  

/1 (21483) -11 

 41 181877 61- (271522) سَد )سیاى( خالض 

 

 مبالغ به میلیون لایر

 مبالغ به میلیون لایر
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 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

 درآهذّبی عولیبتی

 ٗوایؼ٠ دسآٗذ ٝ ت٢ای ت٘إ ؿذٟ كؼآیت ١ای ػ٘ٔیاتی :

 ٛإ پشٝطٟ

  1397 ضْزیَر 31هٌتْی بِ  سال هالی

 )هیلیَى ریال(
 1396ضْزیَر هاُ  31سال هالی هٌتْی بِ 

 )هیلیَى ریال(

 ت٢ای ت٘إ ؿذٟ دسآٗذ كشٝؽ ت٢ای ت٘إ ؿذٟ دسآٗذ كشٝؽ

 100،966 142،421 48،757 49،340 كشؿت٠ یضد
 32،671 36،889 68،913 84،959 تاساٙ ؿ٘آی

 - - 54،146 61،197 ٛـاط
 57،739 69،580 92،184 92،289 ت٢اسآصادی

 32،776 38،555 8،724 10،413 خٞار٠ ٛظإ

 14،944 16،045 - - تزاسی ػپ٢ش تاالس
 16،287 16،928 - - صایٜذٟ سٝد

 106،483 121،371 12،825 25،100 خیاتاٙ ٝ پاسًیَٜ كشؿادی
 28،080 31،200 65،390 72،655 ػپ٢ش ٝحیذ

 - - 10،716 11،839 اداسی پاسػیاٙ

 - - 7،568 7،848 ایشاٙ صٗیٚ
 - - 18،136 20،152 ػَٜ كشؽ خیاتاٙ چ٢استاؽ ػثاػی

 - 777 - - ػایش
 389،946 473،766 387،360 435،793 ر٘غ

 

هیلیاَى سیابل های ثبؿاذ کاِ اًتیابس های سٍد         49س340دسآهذ تحقق یبفتِ اص هحل پشٍطُ فشؿتِ یضد دس پبیبى ػبل هابلی   -1

 هتشهشثع ثبقیوبًذُ ثفشٍؽ ثشػذ . 473ػِ هبِّ اٍل  97-98تبپبیبى ػبل هبلی 

ِ  های  سیابل  هیلیاَى  92س289 هابلی  ػبل پبیبى دسثْبسآصادی  پشٍطُ هحل اص یبفتِ تحقق دسآهذ -2  سٍد های  اًتیابس  ثبؿاذک

 . ثشػذ ثفشٍؽ ثبقیوبًذُ هتشهشثع 474 اٍل هبِّ ػِ 97-98 هبلی ػبل تبپبیبى

ِ  ثبؿذ هی سیبل هیلیَى  61س197 هبلی ػبل پبیبى دس ًـبط پشٍطُ هحل اص یبفتِ تحقق دسآهذ -3  تبپبیابى  سٍد های  اًتیابس  کا

 . ثشػذ ثفشٍؽ ثبقیوبًذُ هتشهشثع 172 اٍل هبِّ ػِ 97-98 هبلی ػبل
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 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

 اعالعبت چٌذ سبلِ ترازًبهِ

 )ميليون ريال(        

 1397سال  1396سال    1395سال    1394سال    عٌَاى

 85215 35216 655034 305502 مضجضدی سم  ص باسه

 3885286 3725154 3525878 1515527 عا ص اسشاد در ایوشف  کاری  دا 

 16.822 10,992 85477 95309 عا ص اسشاد در ایوشف سا ر  دا 

 65028 45577 145187 75129 مضجضدی مضاد ص واي

 555978 495423 495426 275090 عا سفار ات ص یگ  یرداخ 

 600.136 5685249 4675281 4145375 عای در جر ار  ىلگا یرص ط

 595438 665659 195160 545044 عای  ىلگا   ط یرص ط

 151345903 15075,270 9765443 6935976 ّای جاری جوع دارایی

 375869 41,430 455493 445763 دارا ف ثاب  م غضد

 705 881 387 355 دارا گغای سام غضد

 15097 15097 15097 15097 عای بزش م ت سرما ظ ش اری

 625761 1475634 2085470 2455946 عا  سا ر داراضف

 1025432 191,042 2555447 2925161 ّای غیزجاری  جوع دارایی

 152375335 15266,312 152315890 9865137 ّا جوع كل دارایی

 64,226 455496 485867 535548 عا ص اسشاد یرداخوشف  کاری  دا 

 1485690 1445784 825105 445715 عا ص اسشاد یرداخوشف سا ر  دا 

 15233 225190 415787 455217 عا در ای  یگ 

 0 35074 35668 65276 ذخگرط ماعگات

 875343 715674 1205042 25751 سضد سغام یرداخوشف

 2615817 2565547 2165881 1035432 م ت  دغگ ت ماعف وض اط

 5635309 5435765 5135350 2555939 جوع بذّی جاری

 1095391 1135004 955200 595991  دغگ ت ماعف بزش م ت

 85066 75452 75125 65100 ذخگرط با خر   خ م  واروشار

 1175457 1205456 1025325 665091 جوع بذّی بلٌذهذت )غیزجاری(

 6805766 6645221 6155675 3225030 ّا جوع كل بذّی

 5005000 5005000 5005000 4595900 سرما ظ

 235469 235469 225526 205000 اس صخوظ لاسضسف

 335100 785622 935689 1845207 سضد    ار اسبا وظ 

 5565569 6025091 6165215 6645107 حمَق صاحباى سْام جوع

 152375335 152665312 152315890 9865137 ّا ٍ حمَق صاحباى سْام جوع كل بذّی
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 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

 :اعالعبت چٌذ سبلِ سَد ٍ زیبى

 1397 ا  1394مما دظ سضد ص   ار ساه ماعف 

 )ميليون ريال(                                                                                                                                          

 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  ضزح

 793ب435 4735766 4935638 5365473 یرصر ص دریم   اصا ا  اراضظ خ مات

  360ب387   3895946   3885696   3305513  بغای  لام   ط ام ن صاش ار   ط ص خ مات اراضظ   ط

 485433 835820 1045942 2055960 سضد    ار  ساخاعص

  325716   345514   325036   295601  عای یرصرب اداری ص شلضمف عس شظ

  25858   85881   65424  25038 عا  شلزگا ف خاعص دریم عا  عس شظ

 125859 405425 665482 1785397 سضد    ار  شلزگا ف

  415588   225773   185150  55021 عای ماعف عس شظ

 433 - 37 170 عا سضد  اصا ا  سرما ظ ش اری

 774 35708 25371  457  عای  موفرلظ خاعص دریم عا  عس شظ

 اثرات اسبا وظ  دگگرسضد    ار  لبا ا  ال م رگر مورلبظ/ 

 در اصضه  داب اری 
1735089 505740 215360  275522  

 -  25483   232   458  ماعگات

  275522  185877 505508 1725631 سضد    ار  خاعص یس ا  ودر ماعگات
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 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

 ًسبت ّبی هبلی

 1397سال  1396سال  1395سال  1394سال  ضزح

 ًؼجتْبی ًقذیٌگی :

 2/03 1/98 1/90 2/89 جبسیًؼجت     

 2/03 1/98 1/90 2/89 ًؼجت ػشیع )آًی(

 - (7/158) (1/72) (0/13) ػَد ًقذ ؿًَذگیًؼجت 

 591 585 579 575 ًؼجت داسائی جبسی

 ًؼجتْبی فعبلیت :
 535 537 540 554 گشدؽ داسایی    

 ًؼجتْبی ػشهبیِ گزاسی )اّشهی(
 57 57 57 57 ًؼجت داسایی ثبثت ثِ اسصؽ ٍیظُ    

 545 547 550 567 ًؼجت هبلکبًِ

 554 552 550 532 ًؼجت کل ثذّی

 1/83 1/90 1/99 3/06 ًؼجت پَؿؾ ثذّی
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 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

 هتراش قببل فرٍش ٍ فرٍش رفتِ بِ ضرح ریل هی ببضذ .

  فزٍش رفتِ  

 قابل فزٍش 
 فزٍش رفتِ 

 تا ابتذای دٍرُ

 فزٍش رفتِ 

 طی دٍرُ

جوع ٍاحذّای 

 رفتِ فزٍش
 باقیواًذُ

 ٗتشٗشتغ ٗتشٗشتغ ٗتشٗشتغ ٗتشٗشتغ ٗتشٗشتغ پشٝطٟ ١ای دس رشیاٙ ػاخت :

 508 7،539 2،857 4،682 8،047 تٔٞى ؿ٘آی -ٗؼٌٞٛی تاساٙ ؿ٢شًشد

 6،504 - - - 6،504 تٔٞى رٜٞتی -ٗؼٌٞٛی تاساٙ ؿ٢شًشد

 1،789 - - - 1،789 تزاسی اداسی چ٢استاؽ

 474 1،466 511 955 1،940 ٗؼٌٞٛی ت٢اس آصادی

 172 636 636 - 808 تزاسی اداسی ٛـاط

 1،050 - - - 1،050 2ٗؼٌٞٛی كشؿت٠ یضد 

      پشٝطٟ ١ای تٌ٘یْ ؿذٟ :

 105 - - - 105 ٗؼٌٞٛی ٛؼیٖ ؿ٢شًشد 

 17 - - - 17 تزاسی ٗحتـٖ ًاؿاٙ

 472 8،743 521 8،222 9،215 ٗؼٌٞٛی كشؿت٠ یضد

 49 - - - 49 خ٘یٜی ؿ٢شتزاسی ًاسٝاٛؼشای 

 0 312 312 - 312 اداسی پاسػیاٙ

 47 - - - 47 اٗیشچخ٘ام یضد –تزاسی ػاٗاٙ 

 - 983 207 776 983 اداسی خٞار٠ ٛظإ آ٘ٔي

 - 280 280 - 280 ایشاٙ صٗیٚ
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 1397ضْزیَر  31گشارش تفسیزی هذیزیت بزای سال هالی هٌتْی بِ 

 چطن اًذازّب

اص سٍیذادّب ٍ عولکشد هبلی اػت . ایاي جواالت دس    جوالت آیٌذُ ًگش ًـبى دٌّذُ اًتیبسات ، ثبٍسّب یب پیؾ ثیٌی ّبی جبسی

بٍت اص ًتبی  هَسد هعشض سیؼک ّب ، عذم قطعیت ّب ٍ هفشٍضبت غیش قطعی قشاسداسًذ . ثٌبثشایي ًتبی  ٍاقعی هوکي اػت هتف

 اًتیبس ثبؿذ .

 تَلیذ :

 جذٍل ریل تَلیذ گشدد:هتش هشثع ٍاحذ هؼکًَی ٍ تجبسی ثِ ؿشح  8،050پیؾ ثیٌی هی گشدد دس ػبل هبلی آتی 

 صیشثٌبی کل )هتشهشثع( ًبم پشٍطُ
صیشثٌبی ػبختِ ؿذُ تب اثتذای 

 دٍسُ )هتشهشثع(

 1398پیؾ ثیٌی ػبخت طی ػبل هبلی 

 )هتشهشثع(

 2،385 8،901 11،286 ثبساى جٌَثی

 3،356 13،422 16،778 چْبسثبغ

 1،508 1،234 2،742 2فشؿتِ یضد

 801 4،542 5،343 ثْبسآصادی

 فرٍش :

اًتیبس هیشٍد دس ػبل هبلی آتی ثب تَجِ ثِ ثْجَد صَست گشفتِ دس حجن هعبهالت هؼاکي ثاش اػابع گاضاسؽ ثبًاک هشکاضی ،       

)سٍؽ ؿٌبػابیی دسآهاذ دس ؿاشکتْبی     29ؿبّذ افضایؾ دس حجن فشٍؽ ؿشکت ثبؿین ؿبیبى رکاش اػات ثاش اػابع اػاتبًذاس      

ٌبػبیی ٍ هحقق هی گشدد . ایي ؿشکت پایؾ ثیٌای های ًوبیاذ دس     ػبختوبًی( ، دسآهذ ٍاحذّبی ٍاگزاس ؿذُ ثب پیـشفت آًْب ؿ

 2ٍاحاذ اص چْبسثابغ ،    6ٍاحاذ اص فشؿاتِ یاضد دٍ ،     3ٍاحذ اص ثبساى جٌَثی ،  57ٍاحذ اص فشؿتِ یضد ،  2فشٍؽ  1398ػبل هبلی 

 ٍاحذ ًـبط هحقق گشدد .  2ٍاحذ ثْبسآصادی ٍ 

 


