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 مقدمه
 لیتحل ۀارائ و شرکت ۀگذشت یهاتیفعال ریعام( با هدف تفس ی)سهام دیام هیسرما نیتأم شرکت تیریمد یریتفس گزارش

 با همراه دیبا گزارش نیا. است شده هیته اهداف، تحقق یراهبردها و اندازهاچشم ،یآت یهابرنامه از انهیگراواقع یریتفس و

 از یآت یمال عملکرد و هاینیبشیپ انیب یبرا گزارش نیا در. شود مطالعه آن به مربوط یهاادداشتی و یمال یهاصورت

 .است شده استفاده نگرندهیآ یکردیرو

. است شده هیته هیاسرم بازار فعاالن و شرکت سهامداران یبرداربهره منظور به 30/01/1399 خیتار در گزارش نیا

 :است ریز شرح به شرکت ۀریمد أتیه با گزارش یۀته تیمسئول

 
 امضا سمت یقیحق ۀندینما رهیمد ئتیه یاعضا

 یبازنشستگ صندوق یگذارهیسرما شرکت

 عام( یها )سهامکارکنان بانک
  رهیمد أتیه سیرئ جامخانه یشمس ابوالقاسم

ازکار  فه،یوظ ،یبازنشستگ صندوق

 ها انداز کارکنان بانکو پس یافتادگ
 یزهندیفر یزمان میمر

 سیرئ بینا

 رهیمدأتیه
 

 دیام یگذارهیسرما تیریمد گروه شرکت

 عام( ی)سهام
  رهیمد أتیه عضو محمدرضا دهقانی احمدآباد

 چادرملو  یو صنعت یمعدن شرکت

 عام( ی)سهام
  رهیمد أتیه عضو نژادیبهشت یمهد محمد دیس

 گل گهر  یو صنعت یمعدن شرکت

 عام( ی)سهام
 یاهکلیس یحداد رضا بیحب

 عضو و رعاملیمد

 رهیمد أتیه
 

 

 تیفعال و خچهیتار
 مجمع مؤسس به شکل لیبا تشک 02/08/1390 خیدر تار 10320701236 یبه شناسه مل دیام یۀسرما نیشرکت تأم

ان تهر یتجار ریها و موسسات غثبت شرکت ۀنزد ادار 23/08/1390مورخ  418229شماره  یو ط سیخاص تأس یسهام

و به  16/08/1395صاحبان سهام مورخ  دهالعافوق یمجمع عموم ۀورتجلسذکر است به استناد ص انی. شادیبه ثبت رس

(، یعموم یهادهاتمرکز اطالعات ن ۀسازمان بورس و اوراق بهادار )ادار 07/09/1395مورخ  14621/122استناد مجوز شماره 

 یمه قبلاساسنا نیگزیتبصره جا 21ماده و  66مشتمل بر  یدیجد ۀکه اساسنام افتی رییعام تغ ینوع شرکت به سهام

 است. دهیتهران به ثبت رس یرتجاریها و موسسات غثبت شرکت ۀنزد ادار 27/10/1395 خیو در تار دهیگرد

 

. مرکز دیگرد سازمان بورس و اوراق بهادار اخذ از 09/09/1390 خیدر تار 160556شرکت به شماره  تیمجوز فعال نیهمچن

 تیفعال واقع است. موضوع 2 الکپ ،خرمشهر، نبش کوچه شکوه ابانیخ ،یشمال یسهرورد ابانیشرکت در تهران خ یاصل

خود  یامکانات مال در حد هیثانو یهابهادار در عرضهاوراق دیو تعهد خر یسینورهیتعهد پذ ،یسینورهیشرکت شامل پذ یاصل

 .است طیواجد شرا یاشخاص حقوق مشابه/ ینهادها ریبا سا کایسند لیتشک قیاز طر ای
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 شرکت یتیریدم ساختار
مجوز  09/09/1390 خیتحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار در تار یبه عنوان نهاد مال دیام یۀسرما نیتأم شرکت

 یواع خدمات مالان ۀاست که به ارائ یتخصص ینهاد مال کی دیام یۀسرما نیتأمسازمان اخذ نمود.  نیخود را از ا تیفعال

 تعهد ک،یدغام و تملا ۀمشاور ،یابیرزشا بهادار،اوراق  فروشو  یابیبازار ،ییدارا تیریمد ،یبازارگردان ،یمال نیتأمشامل 

 هاآن مشابه یهاتیفعال و کار و کسب و یسنجامکان یهاگزارش هیها، تهشرکت رشیعرضه و پذ ۀمشاور ،یسینورهیپذ

 .ورزدیم مبادرت

 (عام یسهام) دیام هیسرما نیتأم تیمامور ۀیانیب
 یدیکل انیرا به مشتر ریز یخدمات مال نیبرتر شرویپ یهاسالمناسب در  یزیرتا با برنامه میبرآنمدون،  یتراتژاس مطابق

 :میینما هیشرکت ارا

 صندوق پروژه؛ ن،ید دیانتشار اوراق منفعت، صکوک جعاله، خر قیاز طر یمال نیتأم یسازتنوع •

 ؛یسبدگردان •

 ؛یمال نینو یابزارها شنهادیپ و یطراح •

ندوق با درآمد ثابت و صندوق جسورانه، صندوق طال، ص تیریمد و یاندازراه قیاز طر ییدارا تیریمد یسازتنوع •

 ؛ییصندوق امالک و مستغالت و صندوق کاال

 سهام؛ یبازارگردان و ییدارا تیریمد •

 سک؛یر تیریمد ۀحوز در مشاوره •

 الگوها؛ نیدتریجد اساس بر هاشرکت ساختار اصالح •

 ؛مشتقه یابزارها یاندازراه •

 ؛یتمیالگور معامالت یاندازراه •

 سهام؛ یسینورهیپذ تعهد انجام •

 الملل؛نیب یمال نیتأم ۀمشاور •

 ؛یخارج گذارهیسرما جذب •

 .... . و عیصنا یهیتوج یهاطرح دییتأ ،یمال ناظر عنوان به هاپروژه در نقش یفایا •

ستراتژ کردیرو شته، یهاسال در کیا بانک  انیشترمو گروه  دیگروه ام ۀرمجموعیز یهاشرکت به یمال خدمات هیارا گذ

ست. اکنون با هدف  ضا نیتأمسپه بوده ا ضور ،یدیکل فعاننیذ تیر  خواهد رارق شرکت تیفعال یمبنا ریز یبازارها در ح

 :گرفت

 نهیدولت در زم یمال نیتام REIT 

 بزرگ طرح توسعه(؛ یها)شرکت ساختار اصالح یمتقاض یهاشرکت 

 بزرگ؛ یهایگذارهیسرما و یمال ینهادها مه،یب ،یبازنشستگ یهاصندوق 

 (؛انیبندانش یهاشرکت)مانند  دیجد کاروکسب یاندازراه انیمتقاض 

 (؛یخارج گذارانهی)سرما سکیر پوشش انیمتقاض 

 (؛هیسرما بازار پول،)بازار  یداخل یقیحق و ینهاد گذارانهیسرما 

 ؛یمیپتروش و گاز نفت، صنعت در فعال محورپروژه یهاشرکت 

 یاساس فلزات و یفلز یهاکانه استخراج صنعت در فعال محورپروژه یهاشرکت. 
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 یگذاردفهدر سااطک کشااور  ابندهینوظهور و رشااد یخدمات متنوع به بازارها ۀئارا ،یآت یطیمح یهاضاارورت اساااس بر

ساس فعال نی. بر ادیگرد ستراتژ یهاچالش دیجد یهاردر بازا تیا شت خواهد همراه به کیا  شرح به آن نیمهمتر که دا

 :است ریز

 شرکت؛  تیناظر بر فعال یهانامهنییها و آگسترده دستورالعمل راتییتغ 

 مناسب؛ رساختیز وجود عدم و یادار یبوروکراس 

 د؛یجد یبازارها بودن محدود 

 مناسب؛ یابیارباز ستمیس وجود عدم ای یابیبازار نهیهز بودن باال 

 د؛یجد یدر بازارها هیسرما نیتأمبودن برند  ناشناخته 

 یفعل محصوالت با دیجد یبازارها یازهاین تناسب عدم. 

 که میهست خاص یهایستگیشا جادیا ازمندین دیجد یبازارها در انیمشتر به متنوع و زیمتما خدمات هیارا یبرا گمانیب

سعه به توانیم هاآن نیمهمتر از سات و هاسازمان با یهمکار و اکتشر تو س  یهاهیسرما یارتقا ،یالمللنیب معتبر مو

 .نمود اشاره یتیریمد نینو یهانظام یریبکارگ و استقرار ،یانسان

 

 دیام هیسرما نیتأم شرکت کیاستراتژ اهداف
 ؛یمشتر ازین با متناسب یمال ینوآور و ابتکارات یطراح 

 فروش؛ شبردیپ اتیو عمل یابیبازار ۀتوسع 

 ؛یالمللنیب یهامشارکت و یداخل یهایهمکار ۀتوسع 

 سهامداران؛ یبرا افزوده ارزش و ثروت خلق 

 از آن هداشتنگ و کارآمد یانسان منابع جذب و موجود یانسان منابع مستمر یسازتوانمند قیطر از یرقابت تیمز خلق 

 .کیاستراتژ خدمات جبران زمیمکان قیطر
 

 29/12/1398 به یمنته ۀماه سه یبرا دیام هیرماس نیشرکت تأم یدستاوردها

 هیسرما شیافزا ۀمشاوردو مورد  انجام -

  یگذارارزشمورد قرارداد  کی انجام -

 وکارکسب طرح ،یمال یسنجامکانمورد قراداد  کی انجام -

 سهام یسینورهیپذ تعهدسمت  یقبول قراردادمورد  کی انجام -

 ن،یآفر دیبذر ام یگذارهیصندوق سرما ان،یرانیا دیام نهیبت گنجدرآمد ثا با یگذارهیسرما صندوق تیریمد -

 انیرانیا دیام یگردانبازار یاختصاص یگذارهیو صندوق سرما انیرانیا دیزرافشان ام یگذارهیصندوق سرما

 و آهن گهرزمین سنگ ،توسعه مولد نیروگاهی جهرم مرغ،یس د،یام یۀسرما نیتأم یهاسهام شرکت یبازارگردان -

 انیرانیا دیام یبازارگردان یاختصاصصندوق  در گهردنی و صنعتی گلعم شرکت

 شرکت سکیر یاشتها نیتدو ندیفرا بردشیپ و شرکت یهاسکیر گزارش یرسان روزبه -

 شرکت تیریمد تحت یهاییدارا تیوضع گزارش ستمیس یسازکپارچهی -
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 دیام هیسرما نیتأم شرکتشده در  ییشناسا یهاسکیر
رده ک یسازمان سکیر تیریمد یسازادهیخود اقدام به پ یروشیپ یهاسکیر تیریمد یبرا دیام هیرماس نیتأم شرکت

 هایاستراتژ یها، اجرامقابله با آن یهایاتخاذ استراتژ ،یابیو ارز لیتحل ها،سکیر ییمرحله شامل شناسا 5در  نیاست. بنابرا

 ۀریمد أتیهط منشور آن توس بیپس از تصو سکیر تیریمد ۀتیتا کمراس نی. در اگرددیانجام م سکیر تیریمد ،یابیو ارز

ان شرکت و دو دو نفر از معاون ره،یمد أتیه یاز اعضا یکیشامل  تهیکم یحق رأ یدارا یشرکت، آغاز به کار کرد. اعضا

حضور  باکه  هتیاست. در جلسات کم یمال یو مهندس سکیر ریآن مد ریهستند و دب هیبازار سرما ۀنفر از کارشناسان خبر

مطالعات  جینتا رو،شیپ یهاسکیر یابیارز شود،یم لیتشک یمقتض طیشرا درخواهد داشت،  تیرسم تهیکم سیرئ

أتیهبه  بیتصو یراب تهیکم یشنهادهایپ تیقرار گرفته و در نها یمورد بررس سکیکارگروه ر شنهاداتیشده و پانجام

 یندهایر فرآدابالغ و به سرعت  ربطیذ یبه واحدها سکیمقابله با ر یتژاسترا ب،ی. در صورت تصوگرددیارسال م رهیمد

 ایک دنمعتبر و شناخته شده در سط یهاکیبراساس تکن دیام هیسرما نیتأم یهاسکیر ییشناسا. گرددیم یشرکت جار

گذشت  نیمچنهو  دیام یۀسرما نیشرکت تأم تیفعال یهاحوزه یگستردگ به توجه با است ذکر انیشا. استانجام گرفته 

نمودار  ستخراجااقدام به  دیام یۀسرما نیتأم شرکت سکیر تیریمد ،هیاول سکینمودار ر نیتدو ندیسال از فرا کیاز  شیب

 .تنموده اس شرکت یهاسکیر دیجد



(1398 اسفند 29 به یمنته ۀماه سه یادورهانیم یمال یهاصورت)براساس  دیام هیسرما نیتأم شرکت تیریمد یریتفس گزارش  

  شرکت کار و کسب بر رگذاریتأث یهاسکیر

مناب  ریسک

ریسک های اعت اری و سرمایه گذاری

ریسک های با ار

ریسک های استراتژیک

ریسک های عم یاتی

ریسک سرمایه

ریسک نقدین ی

ریسک کفایت سرمایه

ریسک مدیریت م ارف

بدهی -ریسک دارایی 

ریسک نقدشوندگی

ریسک ن و  ناشر

ریسک ک ور

ریسک  رف مقاب 

ریسک فروش اورا  در  ذیره نویسی

ریسک نر  سود

ریسک نر  ار 

ریسک ر ابت

ریسک شهرت

ریسک نو وری

ریسک  یمت سهام شرکت

ریسک مناب  انسانی

ریسک حاکمیت شرکتی

ریسک مدیریت

ریسک مد 

ITریسک نرم افزار و 

ریسک فرایندها

ریسک انط ا 

ریسک عدم ایفای تعهدات با ارگردانی

ریسک سیستمیک

ریسک  وانین و مقررات

ریسک سیاسی

ریسک رویداد

ریسک ا  دست دادن نیروی خ ره

ریسک عدم ارتقای ش  ی

ریسک  ذ  و به کارگیری

ریسک  س ندگی نیروی انسانی ناکار مد

ریسک رفتار

ریسک های داخ ی

ریسک های خار ی

ریسک مسئولیت  ذیری ا تماعی
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 :است شده ارائه هیسرما نیتأم شرکت بر بمترت یهاسکیر فیتعار ریز جدول در

 
 سکیر فیتعر سکیر نوع

 یگذارهیسرما و یاعت ار یهاسکی. ر1

 .اوراق ینبازارگردا و یسینورهیپذ تعهد قبول جهت در هیسرما تیکفا عدم از یناش سکیر هیسرما تیکفا سکیر

 م ارف  تیریمد سکیر

 (هاییدارا بی)ترک
 .هاییدارا نامناسب تبایترک از یناش انیز سکیر

 یبده - ییدارا تطابق عدم سکیر
 پرداخت یبرا ازین مورد ینگینقد نیتأم در شرکت کی ییتوانا عدم به مربوط سکیر

 .خود یهایبده

 ینقدشوندگ سکیر
 گرید متس در معامله به لیتما عدم لیدل به بازار جیرا متیق در معامله امکان عدم سکیر

 .بازار

 .خود تعهدات کردن برآورده یبرا ناشر لیتما عدم ای یناتوان سکیر شرنا ن و  سکیر

 ک ور سکیر
 یباراعت ۀرتب کاهش از یناش شرکت یهاییدارا و بهادار اوراق بر مترتب یاسیس سکیر

 .کشور

 در اورا  فروش سکیر

 یسینورهی ذ
 .شرکت یسینورهیپذ تعهد تحت اوراق فروش در ییتوانا عدم سکیر

 با ار یهاسکی. ر2

 .سود نرخ اتنوسان اثر بر هاییدارا و هایگذارهیسرما بازده ای ارزش در رییتغ سکیر سود نر  سکیر

 ار  نر  سکیر
 ارز یبرابر نرخ اتنوسان اثر بر هاییدارا و هایگذارهیسرما بازده ای ارزش در رییتغ سکیر

 تیذابج علت به بالقوه گذارانهیسرما دادن دست از سکیر نیهمچن و ارزها ریسا به الیر

 .یگذارهیسرما یبرا ارز بازار

 کیاستراتژ یهاسکیر. 3

 .وکارکسب طیمح در یرقابت فشار از یناش اهداف، به یابیدست عدم ای انیز سکیر ر ابت سکیر

 شهرت سکیر
 خود یهاوعده خواهدیم و تواندیم شرکت که نفعانیذ نیب در باور نیا به مربوط سکیر

 یاخالق یهاجنبه شرکت نکهیا به باور و سازد؛ محقق را بستانکاران و قراردادها نیطرف به

 .دهدیم قرار نظر مد خود یهاتیفعال در را یانسان و

 .شرکت یهاتیفعال در آن به قیتشو عدم و ینوآور عدم سکیر ینو ور سکیر

 شرکت سهام متی  سکیر
 در آن سهام متیق کاهش اثر در شرکت اعتبار و شهرت به بیآس از حاصل انیز سکیر

 .بازار

 .یتشرک تیحاکم اصول تیرعا عدم ای و الزم یهاتهیکم و ساختارها وجود عدم سکیر یشرکت تیحاکم سکیر

 یا تماع یری ذتیمسئول سکیر
 عموم و نفعانیذ به نسبت شرکت یاجتماع یریپذتیمسئول عدم از یناش یهاانیز سکیر

 .جامعه مردم

 کیستمیس سکیر. 4

 کیستمیس سکیر
 و یمال یبازارها ها،شرکت ریسا دیتهد و شرکت کی یاحتمال شکست به مربوط سکیر

 .یینویدوم ریتأث ای یارهیزنج یواکنش ریتأث جادیا قیطر از یجهان اقتصاد یحت

 یداخ  یاتیعم  یهاسکیر. 5

 خ ره یروین دادن دست ا  سکیر

 (یانسان)مناب  
 .یرمالیغ و یمال لیدال به خبره پرسنل یمندتیرضا معد سکیر

 .یانسان یروین یشغل یارتقا یراستا در یشفاه توافقات ای یشغل ۀنامنییآ از انحراف سکیر  یش   یعدم ارتقا سکیر
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 سکیر فیتعر سکیر نوع

 (یانسان)مناب  

  یریکارگ ذ  و به سکیر

 (یانسان)مناب  

 و لهمحو فیوظا با هایتوانمند تناسب عدم د،یجد یانسان یروین نامناسب نشیگز سکیر

 .دیجد یروهاین یبرا یآموزش یزیربرنامه عدم ای

 یانسان یروین ی س ندگ سکیر

 ناکار مد
 .شرکت در ناکارآمد یانسان یروین تیفعال تداوم سکیر

 .شرکت پرسنل یسو از یسازمان یهنجارها تیرعا عدم سکیر رفتار سکیر

 تیریمد سکیر
 ک،یتراتژاس ابعاد که شرکت رانیمد نادرست ماتیتصم از یناش یهابیآس و هاانیز سکیر

 .ردیگیم رب در را نظارت و یبندزمان ،ییدارا صیتخص ،یتیحاکم ،ییاجرا ،یریگمیتصم

 مد  سکیر
 استفاده ردمو مدل فیضع عملکرد ای یناتوان از یناش نامطلوب یهایخروج و هاانیز سکیر

 .رکتش یکمّ اطالعات یابیارز یبرا

 ITافزار و نرم سکیر
 یفناور و یافزارنرم یهاستمیس فیضع عملکرد ای یناتوان از یناش یهاانیز سکیر

 .ارانهخرابک اقدامات با مقابله و منظم یریگبانیپشت دار،یپا عملکرد شامل اطالعات

 .راثربخشیغ ای ناکارآمد یندهایفرا از یناش انیز سکیر ندهایفرا سکیر

  انط ا سکیر
 و یرفتار یاکده ای و یمقررات ای یقانون تعهدات با انطباق در یناتوان از یناش انیز سکیر

 .شرکت وکارکسب یهاتیفعال با مرتبط ناظر یهاسازمان یاستانداردها

 تعهدات یفایا عدم سکیر

 یبا ارگردان

 تیالعف در روزانه معامالت تعهد حداقل کردن برآورده امکان عدم از یناش انیز سکیر

 .شرکت یبازارگردان

 یخار  یاتیعم  یهاسکیر. 6

 مقررات و نی وان سکیر
 مقررات و نیقوان از یناش تعهدات برآورد در یناتوان ای و رییتغ جادیا از یناش انیز سکیر

 .شرکت خدمات و انیمشتر قراردادها، ات،یعمل ت،یفعال ۀحوز و منطقه کشور،

 .کشور کی در یاسیس ثبات عدم ای تحوالت از یناش انیز سکیر یاسیس سکیر

 .نشده ینیبشیپ دادیرو هر از یناش انیز سکیر دادیرو سکیر

 

شده در جدول فوق، قادر است اشاره یهاسکیر یامنظم و دوره لیو تحل قیدق یریگبا اندازه دیام هیسرما نیتأم شرکت

مورد  سکیر ۀتیدر کم یشنهادیپ یهای. استراتژدیاعمال نما اهسکیر نیا یکارا تیریمد یمؤثر را در راستا یهایاستراتژ

موجود در شرکت  یهاسکیر یبندتی. اولوشوندیم شیو عمل پا یها در قالب تئورآن یقرار گرفته و اثربخش یابیارز

 است: ریبه شرح نمودار ز دیام یۀسرما نیتأم
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 (1398) دیما ۀیسرما نیتأم( شرکت سکیر سی)ماتر سکیر ۀنق 
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شده  یبندرتبه اثر شدت براساس 1398و  1397، 1396 یمال یهاسال یشده در ط ییشناسا یهاسکیر ریزدر جدول 

 داده شده است. شینما گریکدیو انحراف آنها از 

 

 1396-98 یمال یهاسا  ی  دیام یۀسرما نیتأمشرکت  یهاسکیر اثر شدت ۀرت  ۀسیمقا

 
 

  یهاسکیر تیاز آن است که اهم یحاک سکیر ۀدر نقش دیام یۀسرما نیتأم شرکت یهاسکیر لیتحل و هیتجز جینتا

ده و کمتر ش 1397نسبت به سال  1398در سال  کیستمیو س ینقدشوندگ ،هیسرما ،یاتیعمل ،یانسان یروین ،یاسیس

 1397نسبت به سال  1398در سال  دادیرو و یشرکت تیحاکم ،اعتبار و شهرت ،مقررات و نیقوان ،رقابت یهاسکیر

در  ینگینقدو  یاراعتب ،بازار یهاسکیر دیام یۀسرما نیاند. الزم به ذکر است که از نظر شرکت تأمقلمداد شده ترتیبااهم

 زین شرکت یروشیپ یهاسکیر قرار دارند. از نظر کنترلِ تیاهم زانیدر همان رتبه و م 1397نسبت به سال  1398سال 

 ینقدشوندگ یهاسکیر یاستثنا به هاسکیر ریسا. در اندنشده رییدچار تغ یانسان یروین و اعتبار، و رتشه یهاسکیر تنها

 شرکت یهاسکیر لیتحل و هیتجز جینتا. برخوردارند گذشته سال به نسبت یشتریب کنترل از هاسکیر ریسا ،یاسیس و

 یهاسکیه راست و لذا توجه ب باالگزارش  نیدر ا به شدت ینظرسنج ییروا زانیمکه  دهدینشان م دیام یۀسرما نیأمت

 است. تیحائز اهم اریبدست آمده بس یبندشرکت بر اساس رتبه

ال نسبت در آن س سکیر ۀانحراف رتب زانیم ۀرنگ سبز درون هر سلول نشان دهند فوقبه ذکر است که در جدول  الزم

ه رنگ سبز ب شتریسلول ب ،رودیم شیپ تیبه سمت کم اهم سکیر ۀهر چه رتب نی. بنابراباشدیم سهیمورد مقا یهابه سال

 نسبت به سال قبل است. سکیر ۀآمدن رتب نییو نشان از پا دیآیمدر
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 یر ابت سکیو ر ر ابت تیوضع یبررس
 تاطالعا به توجه اب. هستند تیفعال حال درسازمان بورس و اوراق بهادار  از مجوز اخذ با هیسرما نیتأم شرکت 9 اکنون هم

 HHIاساس شاخص  بر. است دهیگرد محاسبه ینیج بیتمرکز و ضر بتنس ،HHI شاخص قالب در رقابت شدت موجود،

 باشد 2,000 از بزرگتر عدد چه هر برعکس و بوده تریرقابت ت،یفعال طیباشد مح 2،000هر چه عدد شاخص کوچکتر از 

 .بود خواهد تریانحصار طیمح

 نیتأمورود  با وجود گسترش حجم بازار، با یو بازارگردان یسینورهیتعهد پذ ۀو حوزدر د یمال نیتأمدر صنعت خدمات 

از سال  یمال نیتأمت خدما اراست و باز افتهی شیشدت رقابت افزا ،یقبل یهاهیسرما نیتأمو فعال شدن  دیجد یهاهیسرما

قبل  کهآن الح است؛ دهیرس خود اوج به 1395 سال در طیشرا نیا تداوم، حفظ با ودرآمده است  یحالت رقابت به 1393

 یهاصندوق تیریدمرقابت در بخش  دهدینشان م هاییدارا تیریرقابت در مد تیبوده است. وضع یرقابتمهین با  یاز آن تقر

در خدمات  هیسرما نیتأمصنعت  یرا برا HHI ۀشدشاخص محاسبه ریز جدولاست.  افتهی شیبا درآمد ثابت به شدت افزا

 :دهدیان منش ریز

 

 یهارکتدرصد از ش 30 اریدر اخت یبازارگردان تیدرصد فعال 77 با یتقر 1391تمرکز در سال  بتبر اساس شاخص نس

که عدم  ینیج بیبر اساس ضر نیاست. همچن افتهیدرصد کاهش  33سال به  5 ینسبت ط نیصنعت بوده است و ا

محاسبه  یهاشاخص یتمام مجموعاست. در  افتهی شینعت افزارقابت در ص دهد،یم نشاندر صنعت را  کسانی یپراکندگ

تعهدات  رشیپذ یراب یدرخواست یهارقابت در نرخ نیاز ا یبخش .هستند هیسرما نیتأمرقابت در صنعت  شیافزا انگریشده ب

محل شده  نیاز ا هاهیسرما نیتأم یموضوع موجب کاهش سطک درآمدها نیکه ا افتهینمود  یسینورهیو پذ یبازارگردان

رار گرفته ق زیشرکت ن رعاملیو مد رهیمد أتیهکه توسط  دیام هیسرما نیتأمشرکت  کیاز موضوعات استراتژ یکیاست. 

به ذکر است  زمالرقابت بوده است.  سکیر تیریبا هدف مد دیجد یکسب و کارها یاندازو راه یتنوع درآمد جادیاست ا

 هاهافتیاساس  برمحاسبه شده است.  زین یمال نیدر صنعت تأم 1398و  1397 یهاسال یبرا HHIشاخص  زانیکه م

 .دارد قرار یرقابت نسبتا   تیدو سال در وضع نیدر ا رانیاوراق بهادار در ا یسینورهیرقابت در پذ
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 یمال اطالعات نیآخر براساس که 1397و  1396 یمال سال در هیسرما نیتأم یهاشرکت یمال یهانسبت ریز جدول در

 :است شده هیارا ،است یگذارهیسرما یبانکدار صنعت در فعال یهاشرکت

 1396 یسا  مال یبرا هیسرما نیتأم یهاشرکت ا  یبرخ یمال یهانس ت -الف

 
 1397 یمال سا  یبرا هیسرما نیتأم یهاا  شرکت یبرخ یمال یهانس ت - 

 
 

 اطالعات هک 1396 یمال سال در هیسرما نیبا صنعت تأم دیام یۀسرما نیشرکت تأم یدرآمد یاجزا ۀسیمقا ریجدول ز در

 نیتأم شرکت شودیم مشاهده که طور همان. شودیم هیارا است، شده منتشر بهادار اوراق و بورس سازمان توسط آن

 .است داده اختصاص خود به را هیسرما نیتأم صنعت درآمد کل از درصد 10 حدود دیام هیسرما



(1398 اسفند 29 به یمنته ۀماه سه یادورهانیم یمال یهاصورت)براساس  دیام هیسرما نیتأم شرکت تیریمد یریتفس گزارش  

 
 

 در بهادار، وراقا بورس یتابلو در رشیپذ لیدل به کدال تیسا در گرید هیسرما نیتأم شرکت دو العاتاط یافشا به توجه با

 نیتأم کتشر اطالعات همراه به ادشدهی شرکت دو گذشته یمال سال انیپا یمال اطالعات نیمهمتر از یبرخ ریز جدول

 :است شده هیارا دیام هیسرما

 

 دیام شرح

30/09/98 
 لوتوس

30/10/98 
 نینو

29/12/98 
 م ت

29/12/97 

 10،495،358 55،585،293 15،833،172 12،503،525 هاییدارا جمع

 3،847،424 38،704،178 5،489،621 1،981،889 هایبده کل جمع

 4،000،000 9،000،000 5،000،000 7،000،000 هیسرما

 6،647،934 16،881،115 10،343،551 10،521،636 سهام صاحبان حقوق جمع

 2،354،762 7،811،093 4،837،887 2،970،334 یاتیعمل یرآمدهاد

 2،260،996 7،628،688 4،049،810 2،547،079 یاتیعمل انیز /سود

 2،127،468 6،981،279 3،896،729 2،456،713 سودخالص

ROE 23% 38% 41% 32% 

 

 یبرا یمال نیدر تأم یادیز اریشکاف بس ،یاهیسرما یاقتصاد کشور در خصوص کاالها ۀتوجه به واردات محور بودن عمد با

 یمبنا اگر کا،یآمر دالر شاخص بر هیتک با. است داده رخ ریچند ماه اخ درارز  نرخنوسانات  لیواردکننده به دل یهاشرکت

برابر  5/3از  شیب 1396که نسبت به سال  است الیر 129،000 حدود در دالر متیباشد، ق 1398 آذر ماه 30 دالر ۀسیمقا

)عمدتا   یاهیسرما یکاالها وارداتجهت  ازین مورد یمال منابع نیتأم یبرا یصنعت و یدیتول یها. لذا شرکتشده است

 یمال نیتأماوراق  انتشار ندیفرآ در را یشتریب یالیر منابعهستند  ناچارنرخ ارز  شی( به موازات افزازاتیو تجه آالتنیماش

 نیدر تأم یرینقش خط ،پول بازار در فعال ینهادها کنار در هیسرما نیتأم یهاکتشر نکهیا به توجه با. ندینما جذب خود

 یالیر یمال نیاز تأم یحجم باالتر یپاسخگو دینرخ ارز، با قابل توجه ها بر عهده دارند، لذا با نوساناتدولت و شرکت یمال

 یسینورهیپذ تعهدات قبول بهادار، اوراق و سبور سازمان دستورالعمل اساس بر گرید یسو از. باشند خود انیمتقاض یسو از

 موضوع نیا که است مناسب هیسرما تیکفا بودن دارا به منوط هیسرما نیتأم یهاشرکت یسو از یبده اوراق یبازارگردان و
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 شورک در یارز دیشد نوسانات به توجه با لذا. دارد آن هایبده و هاییدارا تیماه و شرکت یۀسرما حجم با میمستق ۀرابط

 هیسرما نیتأم یهاشرکت ندهیآ در رسدیم نظر به آالت،نیماش و زاتیتجه واردات یبرا ازین مورد یمال منابع شیافزا و

 رونیاز ا .داشت دننخواه خود انیمشتر یمال نیتأم یازهاین به ییپاسخگو یبرا خود هیسرما تیکفا تیتقو از ریغ یراه

 اردیلیم 6،000به  الیر اردیلیم 4،900از  در مرحله اول خود را یۀسرما 1398 یدر سال مال دیام هیسرما نیشرکت تأم

 استبه ذکر  الزم .است داده شیافزا الیر اردیلیم 7،000به  الیر اردیلیم 6،000دوم از  ۀدر مرحل وداده  شیافزا الیر

 7،000 از مرحله دو یط ار خود یۀسرما ،30/09/1399 به یمنته یمال سال در دارد قصد دیام یۀسرما نیتأم شرکت

   .دهد شیافزا الیر اردیلیم 11،000 به الیر اردیلیم

  هیسرما با ار قی ر ا  دولت یمال نیتأم
 میابوده هیازار سرماب قیاز طر هایو شهردار یدولت یهاو سازمان دولت یمال نیحجم تأم شیشاهد افزا ریاخ یهاسال در

از حجم اوراق  هیماسر بازار در معاملهقابل یاوراق دولت حجم حاضر، حال در رشد هب رو کامال یروند اساس بر که یطور به

 الیر اردیلیر مهزا 1،468آمار منتشره توسط سازمان بورس و اوراق بهادار از حدود  نیآخر طبقگرفته است.  یشیپ یشرکت

درصد متعلق  84 معادل الیر اردیلیار مهز 1،228حدود  ،1398 ماه بهمن انیپا یمنتشره در بازار برا یمانده اوراق بده

 (الیر اردیلیهزار م 65درصد ) 4 یعنی یمابق و یشرکتاوراق  سهم( الیر اردیلیهزار م 176درصد ) 12 حدود به دولت و

 بازار قیاز طر یمال نیاز تأم زین هایارها، دولت و شهردعالوه بر شرکت نیبنابرا است. هایمربوط به اوراق مشارکت شهردار

تحت  یگذارهیسرما یهاو صندوق هیسرما نیتأم یهاشرکت منتشره،. براساس آمار دارند یتوجه درخورسهم  هیسرما

 متعهدو هم به عنوان  گذارهیبه عنوان سرما هم که هستند در بازار یدولت اوراق پرقدرت انیمشتراز  یکی شانیا تیریمد

 جهیو در نت هیسرما تیفاک زانیموضوع م نی. اکنندیم ینیآفرنقش وش آنانتشار و فر ندیدر فرآ بازارگردانو  سینورهیپذ

 تیتقو نیبنابرا .داد اهدخو قرار ریتأث تحترا  یمتقاض یهاشرکت یمال نیتأم یازهایبه ن هاهیسرما نیتأم ییپاسخگو زانیم

راستا شرکت  نیدر هم ضوع است.مو نیمناسب به ا ییپاسخگو یراهکار مناسب برا هیسرما شیافزا قیاز طر هیسرما تیکفا

در دو مرحله،  الیر اردیلیم 11،000به  الیر اردیلیم 7،000 زانیاز م هیسرما شیقصد دارد که با افزا دیام یۀسرما نیتأم

است  نیاارد وجود د 1399سال  ۀبودج ۀحیکه در ال یموضوع گریمحل را به حداقل برساند. از طرف د نیاز ا یناش سکیر

منابع  ،یاسالم یالانواع اوراق م یتومان از محل فروش و واگذار اردیلیهزار م 80 ۀشده است دولت به انداز ینیبشیکه پ

 هیو فروش آن در بازار سرما یمال کرده است که با انتشار اوراق درخواست حهیال نیتر، دولت در اکسب کند. به عبارت ساده

بدون در نظر  ،یولتداز فروش اوراق  نانیاطم یکند. دولت برا افتیدر هیبازار سرما زتومان پول ا اردیلیهزار م 80از  شیب

 50حداقل  یگذارهیها را ملزم به سرماصندوق نیبا درآمد ثابت، ا یگذارهیسرما یهاآن بر صندوق یگرفتن اثرات احتمال

 :آمده است 99سال  ۀبودج ۀحیال 5 ۀتبصر "ر"در بند  مشخصا نموده است.  یخود در اوراق دولت یهاییدرصد از دارا

برابر با  یوراق بهادار دولتصندوق در ا یهاییبا درآمد ثابت از کل دارا یگذارهیسرما یهاصندوق یگذارهیسرما حداقل

قانون رفع موانع  (17بند )ب( ماده ) یهااتیمال یهامهیمشمول جر فیتکل نی. عدم انجام اشودیم نییپنجاه درصد تع

 یاتیازمان امور مالبا س یکشور است و سازمان بورس اوراق بهادار مکلف به همکار ینظام مال یو ارتقا ریپذرقابت دیتول

 حکم است. نیا یاجرا یبرا

 پوشش زین ار محل نیا از یناش یاحتمال یهاسکیر تواندیم دیام یۀسرما نیتأم شرکت یۀسرما شیافزا موضوع نیبنابرا

 .دهد
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 یبان  یهاسپرده به  ن  رداخت شدن شمارماه و سود نر  راتییت  سکیر
اوراق بهادار با  در شرکت تیریتحت مد منابع از یاعمده بخش همواره د،یام هیسرما نیتأم شرکت تیفعال تیماه لیدل به

درآمد  از ییسهم باال هایگذارهیسرما نیدرآمد حاصل از ا رونیو از ا گرددیم یگذارهیسرما یبانک یهادرآمد ثابت و سپرده

همراه سازد.  یتیمشرکت را با نوسانات بااه داتیعا تواندیم ینوسانات در نرخ سود بانک نی. بنابرادهدیم لیکل را تشک

نرخ بازده مورد  در رییموجب تغ یدر نرخ سود بانک رییتغ ،یاوراق بده یبازارگردان یهانهیهز یاز منظر بررس نیهمچن

رکت را به همراه دارد. ش یبازارگردان یهانهیکاهش هز ای شیافزا جهیاوراق شده و در نت دارانی( خریحینرخ ترج ایانتظار )

ز سازمان بورس و شرکت طبق دستور و مجو یاز اوراق تحت تعهد بازارگردان یتوجهکه اکنون بخش قابل نیبا توجه به ا

 رشیپذ لیبه دل زین هیسرما نیمتعلق به تأممنابع  ۀدرصد منتشر شده و عمد 18عموما  کمتر از  یهااوراق بهادار با نرخ

موجب  ندهیدر آ یانکبنرخ سود  شیشده است، لذا افزا یگذارهیاوراق سرما نیدر ا یو بازارگردان یسینورهیتعهدات پذ

 با یبازارگردان نهیمحل هز نیو لذا از ا دیپرداخت نما دارانیرا به خر یباالتر یحیترج یهاشرکت به ناچار نرخ شودیم

اوراق  دیابت خرب دیام هیسرما نیشرکت تأم نده،یآدر  ینرخ سود بانک شیافزاصورت  در نی. بنابرادینما ییشناسا یتیاهم

 یفایارآمد، عدمداز جمله کاهش  یمتعدد یهاسکیر ریتحت تاث یبازارگردان یهانهیهز شیو به دنبال آن افزا یبرگشت

 نیمچنهمحقق خواهد شد.  یموضوع با کاهش نرخ سود بانک نیعکس ا گردد. یورشکستگ سکیو ر یتعهدات بازارگردان

 در شدهسپرده مبلغ نهیکم به شمارماه سود پرداخت یبرا یاعتبار مؤسسات و هابانک به یمرکز بانک هیابالغ براساس

 یهاوقصند و هیسرما نیتأم یهاشرکت خصوص به یمال ینهادها اکثر روزشمار، سود یجا به یبانک یهاسپرده

 طول در خود یبانک یهاحساب از متعدد یهاو برداشت زیخود عمدتا  با وار یهاتیکه در فعال با درآمد ثابت یگذارهیسرما

 تواندیوضوع مم نیکه ا شوندیمنابع در گردش خود مواجه م یسود سپرده برا افتیعدم در سکیبا ر ،هستند روبرو ماه هر

مناسب در  یزیربرنامه نیبنابرا قرار دهد. ریمختلف تحت تأث یهاییمنابع در دارا ییابجاها را با توجه به حجم جدرآمد آن

 ادشدهی سکیر تیریبه مد تواندیکارآمد در اوراق با درآمد ثابت م یگذارهیو سرما یبانک یهاوجوه در سپرده تیریمد

 .است شده محقق دیام هیسرما نیتأم شرکت در مهم نیا تاکنون که دینما یانیشا کمک

  یاسیس تحوالت ریسا و یا ت اد یهامیتحر سکیر
 تحوالت و یاقتصاد یهامیتحر ریتأث د،یام هیسرما نیتأم شرکت یسودآور و درآمد بر مترتب یهاسکیر از گرید یکی

 هیسرما ارباز در اوراق انتشار قیطر از یمال نیتأم یمتقاض یهاشرکت یاتیعمل و یمال تیوضع بر ایدن و یامنطقه یاسیس

 نیتأم شرکت مشارکت با هیسرما بازار در اوراق انتشار قیطر از یمال نیتأم به موفق که ییهاشرکت یبرا موضوع نیا. است

 در یاقتصاد یهامیتحر بودن برقرار فرض با. کندیم صدق ند،ینما اقدام ندهیآ در است قرار ای و اندشده دیام هیسرما

 فروش از حاصل وجوه افتیدر محصوالت، صادرات در ها،شرکت نیا از یتعداد که دارد وجود احتمال نیا یآت یهاسال

 که دارد وجود احتمال نیا نیبنابرا. گردند روبرو یمشکالت با آن امثال و آالتنیماش زات،یتجه ه،یاول مواد دیخر و یخارج

 ضامن رکن به آن یاصل سکیر گرچه. شدنبا خود منتشره اوراق مبلغ اصل ای یادوره یسودها پرداخت به قادر ناشر

 یبازارگردان و یسینورهیپذ تعهدات رشیپذ لیدل به هاسکیر نیا از یبخش بالتبع یول گردد،یبرم اوراق اصل و سود پرداخت

 شرکت یهاسکیر یبررس رو،شیپ یمال سال در که داشت توجه دیبا نیبنابرا. شد خواهد هیسرما نیتأم شرکت متوجه

 شیافزا یریگیپ صرفا   و دارد تیاهم گذشته از شیپ یبازارگردان و یسینورهیپذ تعهدات رشیپذ از قبل اوراق نتشارا یمتقاض

تعهدات  رشیپذ یبرا رونیاز ا .است یرمنطقیغ آن، بر مترتب یهاسکیر سنجش و یابیارز بدون بازار در اوراق انتشار حجم

کسب و کار ناشر که  یاقتصاد طیو شرا یمال تیدر خصوص وضع سکیع رابتدا گزارش جام ،یو بازارگردان یسینورهیپذ
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قرار گرفته و در  یمورد بررس ردیگیم نیتدو دیام هیسرما نیشرکت تأم یمال یو مهندس سکیر تیریتوسط واحد مد

 . گرددیم یریگمیآن تصم رشیپذ اینسبت به رد  تینها

 یانسان مناب  سکیر
 ،هستند روبرو آن با دیام یۀسرما نیتأم شرکتها و از جمله اقتصاد کشور اکثر شرکت یکنون طیشرا درکه  یگرید ۀمسأل

 ،1398 یدر سال مال .بودتر خواهد پررنگ 1399 یمالسال  دراثرات آن  رسدینظر م بهکه  است یانسان منابع سکیر

 درتق کاهش آن یپ در و رصدد 40 حدود به تورم نرخ شیافزا چون یلیدال به شرکت یانسان یروین یشتیمع تیوضع

 با مشکل یاتیر مالسازمان امو یاز سو یاتیمال طبقات اصالح لیدل به حقوق بر اتیمال یهانهیهز شیافزا نیهمچن و دیخر

بهبود  یراب شرکت دیتجارب مف یخبره و دارا یانسان یرویموضوع در طول زمان موجب خواهد شد ن نیمواجه شده است. ا

. از آن دگردن یمال ینهادها ریسابه حقوق و دستمزد باالتر از بدنه شرکت خارج و جذب  یابیو دست یشتیمع تیوضع

خود بوده و  یمنابع انسان یهاییبر مهارت، تخصص و توانا یو متک انیبندانش یشرکت دیام یۀسرما نیشرکت تأم کهییجا

 ریب در سااست، لذا خروج از شرکت و جذ ریذپامکان کارآمد یانسان یروینتالش  یۀدر سا شدهیتحقق بودجه هدفگذار

 دهد،یم شیافزا روشیپ یالمسال  یرا برا هیسرما نیشرکت تأم یکاهش درآمد و سودآور سکیکه ر نیها عالوه بر اشرکت

 یروین یاقتصاد تی. لذا بهبود وضعسازدیمواجه م یمختلف کسب و کار با مخاطرات جد یهاسهم بازار شرکت را در حوزه

آمد و به تبع آن کار یاز دست دادن منابع انسان سکیر تواندیجبران فشار تورم م یحقوق و دستمزد برا شیبا افزا یانانس

 تیبر اصول حاکم هیراستا و با تک نیدر ا دیام یۀسرما نیشرکت تأم کاهش دهد. یقابل قبول زانیرا تا م هاسکیر ریسا

 است. دهیشیاند یداتیتمه یشرکت

 شهرت سکیر
 یارهایو مع یمشتر یارهایمع ،یمال یارهایمع یکل اریاز سه مع دیام یۀسرما نیشهرت در شرکت تأم سکیر ۀمحاسب یبرا

ماه  یانجام گرفته در د شیاساس پا برها داده لیتحلوهیبدست آمده در بخش تجز جیکارکنان استفاده شده است. نتا

 دو نیا در لذا و دارد قرار یمناسب تیوضع در هاییدارا ازدهب و خالص سود یۀحاش نظر از شرکت که داد نشان، 1398

 نگاه نیهمچن. ندارد وجود شرکت در شهرت سکیر شاخص دو نیا لحاظ از نیبنابرا. ستین متحمل را یسکیر شاخص

 که دهدیم نشان تینگیاسپر و آلتمن ،یجوسکیزم مدل سه دگاهید از یورشکستگ احتمال یهاشاخص به جامع و یکل

 سکیر ۀکنند مشخص که یگرید شاخص. دارد ینییپا یلیخ شهرت سکیر زین نظر نیا از دیام یۀسرما نیتأم تشرک

 1393 سال در لذا. است مثبت هاسال ریسا یبرا و یمنف 1393 سال یبرا که است ینقد اناتیجر نوسانات است شهرت

 با ،یمال یهاصورت یۀاصالح نظر از. است ممکن حداقل در شهرت سکیر گرید یهاسال در و دارد وجود شهرت سکیر

 تواندینظر م نیلذا از ا است، کرده منتشر را یاصالح یمال یهاصورت یموارد در دیام یۀسرما نیتأم شرکت نکهیا به توجه

 یهانتشار اوراق بد ،یسینورهیپذ ،یمختلف )بازارگردان یهااز جنبه ی. شاخص سهم بازاردیوارد نما بیبه شهرت شرکت آس

 یمتوسط گاهیجا در نظر نیا از شرکت شهرت سکیر تیوضع لذا ،استمتوسط  گاهیدر جا یمشتر یارهایمع انیو ...( در م

 روبرو ممکن سکیر حداقل با دیام یۀسرما نیتأم شرکت ه،یسرما تیکفا یمبنا بر یاعتبار یبندرتبه نظر از. دارد قرار

شاخص حقوق و  ان،یمتصد و کارکنان یارهایمع از. است شرکت نیا به علقمت صنعت انیم در رتبه نیباالتر که رایز است،

 شهرت سکیر عدم ۀدهند نشان است باالتر ساالنه تورم شاخص از نکهیا لیدل به نیهمچن و بودن مثبت لیدل به دستمزد

 را سکیر ینوع اندتویم است، داشته ینزول روند شاخص نیا گذشته سال سه یط نکهیا به توجه با البته. است شرکت در

 شرکت در پرسنل یشغل و یشخص نگیدیگر ستمیس یسازادهیپ و فیتعر به توجه با یطرف از. دینما وارد شرکت شهرت به
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 شهرت سکیر از لذا و است افتهی بهبود کارکنان خدمات جبران تیوضع است، گرفته انجام را یاخ که د،یام یۀسرما نیتأم

 فعال یمال نهاد کی عنوان به دیام یۀسرما نیتأم شرکت که شودیم مشخص جینتا به وجهت با یکل طور به. شودیم کاسته

 ازیامت شرکت نیا یبرا برند یذهن ریتصو و است برخوردار یخوب شهرت تیوضع از یمال یهاواسطه از یکی عنوان به و

 ییشناسا ازمندین آن، سنجش یهاروش و تیماه درک بر عالوه شهرت، موفق تیریمد. است کرده افتیدر را یمطلوب

 یبازساز و جادیا در تواندیم ییزهایچ چه نکهیا و ابدییم توسعه شهرت آن، قیطر از که است یمقدمات ای و هامحرک

 سازمان یاهیپا شهرت به خود نوبۀ به باشند، داشته( مثبت ای) یمنف ریتأث اگر مقدمات، و هامحرک نیا. باشد میسه شهرت

 ترمحتمل را هاانیز که شوند گرفته نظر در یخطرات است ممکن هانیا سک،یر تیریمد نظر از. رسانندیم)بهبود(  بیآس

 .کندیم شتریب را هاآن مقدار ای

  یاسیس سکیر
 هم دیام یۀسرما نیتأم شرکت و بوده یاسیس سکیر ران،یا در فعال یهاشرکت یتمام یهاسکیر از یکی نکهیا به توجه با

. ردیگیم قرار اشاره مورد رانیا یاسیس سکیر گزارش بخش نیا در است، داشته اشاره آن به خود یهاگزارش در

 یاسیس سکیر ۀمحاسب در را استفاده نیشتریب که کرده فیتعر را مورد 12 از متشکل یشاخص ،(ICRG) یجآریسیآ

 فساد، ،یخارج نزاع ،یداخل نزاع ،یگذارهیسرما تیوضع ،یاقتصاد -یاجتماع طیشرا دولت، ثبات شامل شاخص نیا. دارد

 یبروکراس تیفیک و یدموکراس تیوضع قانون، و نظم ،یمذهب یهاتنش است،یس در نید حضور است،یس در انینظام حضور

 قرار یمال مؤسسات ریسا و پول یالمللنیب صندوق و یجهان بانک ن،یمحقق ۀاستفاد و دیتائ مورد یبندشاخص نیا. است

 1980از سال 1اسآر..یپ. است یالمللنیب سکیر ینیبشیپ و نیتخم یبرا هاروش نیپرکاربردتر از یکی و است گرفته

 سکیر حسب بر را مختلف یکشورها ها،آن از استفاده با و کرده یاسیس سکیر یهاداده یآورجمع به اقدام یالدیم

 2019 یال 1984 یهاسال به مربوط یهاداده ران،یا یاسیس سکیر گزارش در اساس نیا بر. است نموده یبندرتبه یاسیس

 .است گرفته قرار استفاده مورد( هاداده تیمحدود به توجه)با 

 رانیا( ی  ریسی)  یاسیس سکیر شاخص
. است ردهک یط را یصعود روند( 1363)سال  ابتدا از یاسیس سکیر شاخص شودیم مشاهده رینمودار ز ازطور که  همان

ال بعد از جنگ، س کی یها و حتسال نیدر عدد شاخص وجود ندارد و در ا یادینوسان ز یلیجنگ تحم یهاسال طول در

 شیافزا دهادشی شاخص جنگ، خاتمه محض به. شودیم یبنددسته «باال اریبس سکیر» محدوده در کشور، یاسیس سکیر

 با یتقر شاخص کم، زیخ و افت رغمیعل 1384 یال 1370 یهاسال در. است نییپا سکیر ۀدهندنشان که دارد یتوجه قابل

 سال از اما؛ ردیگیم قرار «متوسط سکیر» محدوده در کشور یاسیس سکیر و است بوده یکل روند از باالتر و داشته ثبات

 در یاسیس سکیر مدت، نیا طول در و رودیم باال یاسیس سکیر و شودیم شروع ینزول روند بعد به 1385-1384

انعقاد برجام  .ردیگیقرار م« باال اریبس سکیر»در مرز محدوده  1390در سال  و شودیم یبندطبقه« االب سکیر» دهمحدو

شد. در  کینزد« متوسط سکیر» ۀبه محدود یاسیس سکیصورت گرفت که به دنبال آن ر 1392-1396سال  ۀدر محدود

دوباره وارد محدوده  یاسیس سکیشد که ر بموج 1396-1398 یهاسال ۀبرجام در محدود ۀاز معاهد کایادامه خروج آمر

 گردد.« باال سکیر»

                                                      
1. PRS (Political Risk Services) 
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 www.prsgroup.com: داده منبع

  یشرکت تیحاکم
 تیفافش جادیبهبود عملکرد شرکت، ا شامل آن اهداف به یابیدست نیهمچن و یشرکت تیحاکم سکیر تیریمد یراستا در

 اصولده است کر تالش دیام هیسرما نیشرکت تأم رهیمد أتیه ،و سهامداران نفعانیدر برابر ذ رهیمدتأیه ییو پاسخگو

 نحو به 12/08/1397 خیسازمان بورس و اوراق بهادار در تار یاز سو آندستورالعمل  ابالغرا قبل از  یشرکت تیحاکم

و  ،یحسابرس ک،سیر یتخصص یهاتهیکم ۀادار باارش مورد گز یمال دوره در رهیمد أتیه رو،نیا از. دینما اجرا احسن

 یاعضا . در ادامه مشخصاتدیحرکت نما یشرکت تیبه اهداف حاکم یابیدست یدر راستا نمود یسع ،التیتسه و یرفاه

 آورده هاآن تجارب و التیتحص ،29/12/1398 به یمنته ۀماه سه یبرا دیام هیسرما نیتأم شرکت رهیمدأتیه یقیحق

 شده است:

 

 

  

http://www.prsgroup.com/
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رد
ی

 یقیحق شخص ف

 رهیمد أتیه
 یاو مدارک حرفه تجار  التیتح   سمت

1 

 ابوالقاسم

 یشمس

 جامخانه

 أتیه سیرئ

 رموظفیغ -رهیمد

 -سانسیل فوق

 علوم و یحسابدار

یمال  

 و املع أتیه عضو و سهام یگذارمتیق دفتر کل ریمد -1

 یساز یخصوص سازمان معاون

 یتایسازمان امور مال یاتیو کارشناس ارشد مال زیمم -2

  ییستاد اجرا یزیو برنامه ر یادار ،یمعاون مال-3

 ارساخت اصالح و یساز آماده معاون و عامل أتیه عضو -4

 یساز یخصوص سازمان هابنگاه

2 
 یزمان میمر

 یزهندیفر

 أتیه سیرئ بینا

 رموظفیغ -رهیمد

 -سانسیل فوق

 یحسابدار

 کنان بانکهاکار یصندوق بازنشستگ یگذارهیسرما سیرئ -1

کارکنان  یگصندوق بازنشست یگذارهیامور سرما ریمد -2

 بانکها

 هاارکنان بانکک یصندوق بازنشستگ یمعاون مال -3

3 

محمدرضا 

 یدهقان

 احمدآباد

 رهیمد أتیعضو ه
 یمال – یدکتر

 (یبانکدار شی)گرا

 سپه بانک ۀریمد أتیه مشاور -1

 اند به رتتجا اندازچشم شرکت ۀریمد أتیه عضو -2

 یگذارهیسرما صندوق یسبدگردان و یگذارهیسرما ریمد -3

 صادرات سپهر مشترک

4 

 دمحمدیس

 یبهشت یمهد

 نژاد

 -رهیمد أتیه عضو

 موظف

 ندهیآ -یدکتر

 یپژوه

 هیتآ رگرانیتدب یگذارهیشرکت سرما رهیمدأتیه عضو -1

 انیرانیا

 ملت مهیشرکت ب رهیمد أتیعضو ه -2

 رانیا یلبانک م یشرکت کارگزار رهیمد أتیعضو ه -3

 یرآوفن و قاتیتحق ،اداره در وزارت علوم سیرئ -4

5 

 رضا بیحب

 یحداد

 یاهکلیس

 عضو و رعاملیمد

 رهیمدأتیه

 -سانسیل فوق

 شیگرا یبازرگان

 یمال

 یگذارهیرماس تیریشرکت گروه مد رهیمد أتیعضو ه -1

 دیام

 یکارگزار شرکت یرو ادا یمال ریمد و رهیمد أتیعضو ه -2

 رانیا یبانک مل

 هرانبورس اوراق بهادار ت یامور مال ریمد -3 

  رشرکت شتابکا یداخل یحسابرس ریمد -4

 

ورس ایران های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابدستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت 42ماده  براساس

 اسفندماه 29به  یهمنت ماهه 3 یمال ۀدور یبرا یاصل رانیمد یایو مزاحقوق  ،سازمان بورس و اوراق بهادار یاز سو یابالغ

 شده است: هیارا 1398

ورس ایران های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابدستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت 42ماده  براساس

اسفند  29به  یهماهه منت 3 یمال ۀدور یراب یاصل رانیمد یایسازمان بورس و اوراق بهادار، حقوق و مزا یاز سو یابالغ

 شده است: هیارا 1398ماه 

 مبلغ صناخال طور به گزارش مورد یمال سال در جلسه 3 یبرا رهیمدأتیه رموظفیغ یاعضا حضور حق مجموع -1

 .است الیر ونیلیم 100
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 الیر ونیلیم 1،558مورد گزارش به طور ناخالص مبلغ  یشرکت در سال مال رعاملیمد یایمجموع حقوق و مزا -2

 118شماره  صورتجلسه 7در بند  شدهنیی( بوده که کمتر از سقف تعالیر ونیلیم 1،122)به طور خالص مبلغ 

 است. دهیپرداخت گرد رهیمد أتیه 21/01/1398مورخ  138صورتجلسه شماره  2و بند  10/05/1397مورخ 

ق و درصد مبلغ حقو 75معادل  رهیمد تأیعضو موظف ه یایسقف حقوق و مزا ادشده،یمطابق با صورتجلسات 

 .دیگرد نییتع رعاملیمد یایمزا

 برابر شرکت یسازمان یواحدها رانیمد و معاونان شامل ییاجرا ارشد رانیمد ناخالص یایمزا و حقوق مجموع -3

 .است( الیر ونیلیم 3،323 مبلغ خالص طور)به  الیر ونیلیم 4،232

 بهمربوط  وعاتموض، 12/08/1397 خیتار درسازمان بورس و اوراق بهادار  یسواز  ادشدهیدستورالعمل  هیابالغ با مطابق

 تیعضو تیمحدود ران،یمد قهیسهام وث زانیم رموظف،یمستقل و غ یتعداد اعضا ،رهیمد أتیهعضو مستقل انتخاب  ۀنحو

 بیپس از تصو دیام هیاسرم نیشرکت تأم رونیاز ا .استاالجرا الزم 31/06/1398 خیاز تار ،چند شرکت رهیمدأتیهدر 

که  هیسرما نیتأم یهاشرکت یبرا یشنهادیاقدام به ارسال اساسنامه پ ،یشرکت تیحاکم یهاتهیاز کم کیمنشور هر 

است که در صورت  هنمودبه سازمان بورس و اوراق بهادار  شده بود، هیته یشرکت تیحاکم دستورالعمل مفادبر  یمبتن کامال 

 اجرا درخواهد آمد. ۀبه مرحل یشرکت تیحاکم یسازادهیپ یموافقت با آن، مراحل بعد

 ریشرح ز به یتخصص یهاتهیکم ،دیام هیسرما نیدر شرکت تأم یشرکت تیحاکم اصول یسازادهیپ چارچوب در نیهمچن

 :هستند تیفعال حال در

 :یحسابرس ۀتیکم

 یبخشاز اثر نانیآن جهت کسب اطم و بهبود رهیمد أتیه ینظارت تیمسئول یفایبا هدف کمک به ا یحسابرس ۀتیکم

 یل حسابرساستقال ،یداخل یحسابرس یاثربخش ،یمال یسالمت گزارشگر ،یداخل یهاو کنترل ینظام راهبر یندهایفرآ

 یزهندیفر یزمان میمر هاخانم تهیکم نیشده است. در ا لیمقررات و الزامات تشک ن،یقوان تیآن و رعا یمستقل و اثربخش

ضور دارند ح تهیکم نیدر ا یحسابرس ۀتن از کارشناسان خبر کیو  شرکت رهیمد أتیه یاعضا عنوان به ییو فاطمه رضا

 .است شرکت یحسابرس داخل زیآن ن ریو دب

 : سکیر تیریمد ۀتیکم

معاون  ،تهیکم سیبه عنوان رئ رهیمد أتیهعضو  نژادیبهشت یمهد محمد دیس یآقاشامل  سکیر تیریمد ۀتیکم یاعضا

 ۀبر عهد آن یریدب و هستند هیسرما بازار ۀخبر کارشناسان از تن دوبازار و  ۀو توسع یگذارهیمعاون سرما ،یمال خدمات

از  شدهضیتفو اراتیو اخت یشرکت تیبر اساس الزامات حاکم سکیر تیریمد تهیکم .است یمال یو مهندس سکیر ریمد

. است رفتهگ شکلشرکت  کیاستراتژ یهاو برنامهبه اهداف  یابیدست یبرا تیریبا هدف کمک به مد رهیمد أتیه یسو

 تیریمد یسازکپارچهیبر  یسع ،یمال یزارهابا ۀطیدانان و کارشناسان مجرب در حمشاوره از حقوق خذضمن ا تهیکم نیا

ارشد در  انریآن و کمک به مد یوربهره شیافزا یالزم در راستا یهاشنهادیشرکت، ارائه پ یهاتیفعال سکیر

و  یابیرزاشرکت را  سکیر تیریمد رچوببه صورت ماهانه، مناسب بودن چا تهیکم نیا نیدارد. همچن هایریگمیتصم

 .کندیگزارش م رهیمد أتیهرا به  جیکنترل نموده و نتا

 استخدام: ۀتیکم

 ۀندینما بیترک باحسب ضرورت  استخدام ۀتیکم کارکنان، استخدام و انتخاب دستورالعمل یاجرا حسن منظور به

 ۀندینما ایحسب مورد  یواحد متقاض ایبالفصل حوزه  ریمد ای(، معاون تهیکم سی)رئ یانسان منابع و یادار ریمد رعامل،یمد

 سکیر ریمد تهیکم نیدر ا رعاملیمد ۀندیحال حاضر نما در. شودیم لی( تشکتهیکم ری)دب یو کارشناس منابع انسان یو
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 یشخصت یهاآزمون یبرگزار ۀنحو بر نظارت استخدام، یآگه انتشار و میظتن بر نظارت تهیکم نیا. است یمال یو مهندس

 .دارد برعهده را داوطلبان استخدام و جذب مورد در یینها یریگمیتصم و یتخصص یهامصاحبه انجام ،یذهن ییتوانا و

 :التیتسه و یرفاه ۀتیکم

 حسن بر نظارت ۀفیوظ که است یمال ریمد و یانسان عمناب و یادار ریمد شان،یا ۀندینما ای رعاملیمد از متشکل تهیکم نیا

مکانات و ا یو کم یفیسطک ک ءارتقا نیهمچن و شرکت در رفاه شتریب چه هر گسترش و یرفاه امکانات یاجرا و انجام

 را برعهده دارد. یمال التیدر خصوص تسه یریگمیتصم

 دیام هیسرما نیتأم شرکت یسا مان  ارت
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 کتشر یهاتیفعال  ار و 
 بهادار، اوراق سود پرداخت ضمانت ،یسینورهیتعهد پذ ،یبازارگردان خدمات ۀیارا حاصل هیسرما نیتأم یاتیعمل یدرآمدها

 هایسپردهع اوراق بهادار و در انوا یگذارهیسرما از حاصل سود و یخدمات مال یۀو ارا یگذارهیسرما یهاصندوق تیریمد

 :است ریز شرح به هاتیریمد از کی هر یتخصص یهاتیفعال و یاتیعمل یواحدها .است یاحتمال دیرکرد جرایم و بانکی

 یالم  نیب و یداخ  یمال نیتأم -

 ؛یبده اوراق انتشار عرضۀ و رشیپذ مشاورۀ 

 بهادار اوراق انواع یسینورهیپذ تعهد. 

  یمال م اوره خدمات -

 بورس؛ در دیجد سهام عرضۀ و هیسرما شیافزا مشاورۀ 

 ؛یارزشگذار 

 رش؛یپذ اورۀمش 

 کار؛وکسب طرح نیتدو 

 یسنجامکان گزارش ۀیته. 

 هاییدارا تیریمد -

 نوع 4 به یجار سال درشرکت  تیریتحت مد یهاتعداد صندوق ؛یگذارهیسرما یهاصندوق تیریمد 

 صااندوق هام،ساا نوع از نیدآفریام بذرمعامله  قابل یگذارهیساارما صااندوق از عبارتند که افتی شیافزا

 یبازارگردان یاختصاص یگذارهیسرما صندوق ثابت، درآمد با نوع از انیرانیا دیام نهیگنج یارگذهیسرما

 .زرافشان یطال صندوق و انیرانیا دیام

 یبا ارگردان و یگذارهیسرما خدمات -

 اوراق رابحه،م اوراق مشااارکت، اوراق شااامل بازار در یبده اوراق انواع از یاگسااترده فیط یبازارگردان 

 اجاره؛ اوراق و منفعت راقاو ،سلف

 دیام یبازارگردان یصااندوق اختصاااصاا نیشاارکت و همچن یکد بازارگردان قیاز طر سااهام یبازارگردان 

 ؛انیرانیا

 بهادار اوراق فروش و یابیبازار. 

 یمال یو مهندس سکیر تیریمد -

 ؛یسازمان سکیر تیریمد مشاوره هیارا 

 ؛یمتقاض یهاسازمان به یپژوهش خدمات هیارا 

 شرکت؛ سکیر تیریمد با مرتبط یهاگزارش نیتدو 

 ؛یشرکت تیحاکم یراستا در سکیر تیریمد ۀتیکم لیتشک 

 شرکت رایاخت در منابع تیریمد بر مترتب یهاسکیر یبررس جهت یگذارهیسرما کارگروه لیتشک. 

 شرکت هیسرما ساختار  یتح 
 نیتأمسهامداران  ینقد آوردۀ و شده حال مطالبات محل از کنون تا سیتأس یابتدا از دیام ۀیسرمانیتأم شرکت یۀسرما

 اردیلیم 4,900 مبلغ به لیذ شرح به مرحله 5 یط که بوده الیر اردیلیم 1,000 سیتأس بدو در شرکت ۀیسرما. استشده 

 شرکت سهام از درصد 10 ،1396 سال آذر 29 در. است افتهی شیافزا 30/09/1396 به یمنته یمال سال انیپا در الیر
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شرکت  رونی. از ادیگرد عرضه تهران بهادار اوراق بورس دوم یتابلو در ریال 1،600 هرسهم متیق با دیام ۀیسرما نیتأم

  .دیآیم حساب به رانیا هیسرما نیتأمدر بورس در صنعت  شدهرفتهیشرکت پذ نیبه عنوان اول دیام هیسرما نیتأم

بلغ مشرکت از  هیسرما د،یام هیسرما نیشرکت تأم 16/07/1397فوق العاده مورخ  یمجمع عموم ماتیبر اساس تصم

 قرار بیوتص دمور درصد 42 زانیم به یاز محل مطالبات و آورده نقد الیر اردیلیم 7،000 به مبلغ الیر اردیلیم 4،900

در  گریرصد دد 20و  شد( انجام الیر اردیلیم 1،100مبلغ  زانی)به م یدرصد به صورت قطع 5/22 زانیم نیا از که گرفت

 28/03/1398 خیر تارد رهیمد أتیه ۀجلس رویپکه  بود ه( قرار گرفتالیر اردیلیم 1،000مبلغ  زانی)به م رهیمد أتیه اریاخت

ر سال مالی الزم به ذکر است شرکت تأمین سرمایۀ امید قصد دارد د شد. بیتصو یالیر اردیلیم 1،000 یۀسرما شیافزا

   فزایش دهد.میلیارد ریال ا 11،000میلیارد ریال به  7،000ا طی دو مرحله از ، سرمایۀ خود ر30/09/1399منتهی به 

 

فیرد ث ت خیتار   
(ا یر اردی ی)م هیسرما شیافزا  هیسرما شیافزا م  غ 

(ا یر اردی ی)م  
هیسرما شیافزا درصد  

ی    هیسرما دی د هیسرما   

1 08/12/1391  1،000 1،500 500 50 

2 27/09/1392  1،500 601،9  460 31 

3 22/02/1394  1،960 2،410 450 23 

4 24/07/1394  2،410 3،176 766 32 

5 21/09/1395  3،176 4،000 824 26 

6 02/05/1396  4،000 4،900 900 5/22  

7 16/02/1398  4،900 6،000 1،100 44/22  

8 27/09/1398  6،000 7،000 1،000 66/16  
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 29/12/1398 خیدر تار دیام هیسرما نیسهامداران شرکت تأم بیترک

 

 

 شرکت دسترس در مالی مناب 
علق به مت یمال منابع. است شرکت به متعلقاست که  یوجوه شامل دیام هیسرما نیتأمدر دسترس شرکت  یمال منابع

اق با درآمد واع اورباال مانند ان یبا نقدشوندگ یمال یدر ابزارها هیسرما نیکسب و کار صنعت تأم تیشرکت با توجه به ماه

 نقد معادل و نقد یموجود. گرددیم یگذارهیسرما آن امثال و یبانک ۀسپرد یگواه ،در بورس و فرابورس شدهرفتهیثابت پذ

 شامل بلغم نیا ۀعمد بخش. است بوده الیر اردیلیم 12،819 مبلغ ،29/12/1398 خیتار در دیام یۀسرما نیتأم شرکت

در اوراق بهادار با  یگذارهیسرما الیر اردیلیم 3،253 ،یگذارهیسرما یهادر صندوق یگذارهیسرما الیر اردیلیم 7،886

مربوط  هاییدارا زا الیر اردیلیم 453 حدود در نیهمچنبوده است.  هابانک نزد یموجود الیر اردیلیم 131درآمد ثابت و 

با درآمد  یگذارهیصندوق سرما تیریمد دیام هیسرما نیشرکت تأم مضافا  . است هایافتنیدر ریساو  یتجار یهایافتنیدربه 

 انیرانیا دیام یتصاصاخ یبازارگردان صندوق ال،یر اردیلیم 26،590حدود  ییدارا ارزش خالصبا  انیرانیا دیام نهیثابت گنج

ارزش  خالص اب نیآفر دیقابل معامله بذر ام یگذار هیصندوق سرما ال،یر اردیلیم 1,914 حدود ییارزش دارا خالصبا 

 الیر اردیلیم 818 ییاراارزش د خالصبا  انیرانیا دیزرافشان ام یگذارهیسرما صندوق و الیر اردیلیم 1،057 حدود ییدارا

 و نیقوان چارچوب در صندوق نوع و تیماه به توجه با یگذارهیسرما یهاصندوق تیریمد تحت وجوه. دارد عهده بر را

 .شودیم یگذارهیسرما یمال یانواع ابزارهادر  ه،یسرما بازار ناظر نهاد مقررات

ی سرمایه گذار.م.شرکت گروه

امید

20.47%

سرمایه گذاری سپه

1.75%

معدنی و صنعتی  ادرم و

16.36%

 ترو امید  سیا

0.71%

صندو  با ن ست ی، وظیفه، ا  

ن هاکارافتادگی و  س اندا  کارکنان با

33.72%

ی سرمایه گذاری ساختمان

سپه

0.71%

پهموسسه رفاه وتامین  تیه کارکنان بانک س

6.54%

شرکت سرمایه گذاری 

نان صندو  با ن ست ی کارک

بانک ها

0.42%

معدنی و صنعتی گ  گهر

11.14%

توسعه تجارت بین الم  ی

 رین  رشیا امید

0.23%

سایر سهامداران

7.97%
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  ینقد اناتی ر و ین ینقد یبررس
 که دهدیم نشان 30/09/1398نسبت به  را شیافزادرصد  5/4حدود  30/12/1398شرکت در  یجار یهاییدارا حجم

. استد گزارش مور یمال ۀدور در یرتجاریغ و یتجار یهایافتنیدرو  مدتکوتاه یهایگذارهیسرما در شیافزا از یناش

یبده حجم .است نداشته یمحسوس رییتغ ،30/12/1398 به یمنته ۀماه سه ۀدور یطشرکت  یرجاریغ یهاییدارا حجم

 اردیلیم 1،429سه ماه از  یداشته و ط یدرصد 150 رشد ،یمال سال یابتدابه  نسبت 30/12/1398 خیتار در یجار یها

 درآمداست.  یناز سود سهام پرداخت یناش رییتغ نیا ۀکه بخش عمد است افتهی شیافزا الیر اردیلیم 3،600به رقم  الیر

که  دهدیم نشان رارشد  درصد 107حدود  مشابه سال قبل، ۀدوربه  نسبت 29/12/1398 به یمنته ۀماه سهدر  یاتیعمل

اوراق  یازارگردانبدرصد( و  136در اوراق بهادار ) یگذارهیسرما از حاصل سودحاصل از  درآمد شیبه افزا مربوطآن  ۀعمد

 درصد 15 حدود لقب یمال سال مشابه دورهنسبت به  دوره نیا در یبازارگردان یهانهیهز نیهمچن .است( درصد 85)بهادار 

 .است دهیرس الیر اردیلیم 27 حدود رقم به الیر اردیلیم 32رقم  از و است داشته کاهش

 دیام هیسرما نیتأمشرکت  ف ری و انسانی سرمایه
کند. اگر چه کارکنان به عنوان شود، بیان میدانش سازمان را که توسط کارکنان نمایش داده می ۀانسانی، ذخیر سرمایه

تواند خود را مالک آنها بداند. خروج رکت نمیشمطرح هستند ولی  دیام یۀسرما نیتأمترین دارایی سازمانی در شرکت مهم

راستا اقدامات  نیشود. در همان محسوب میمان شود و بنابراین تهدیدی برای سازمساز ۀتواند منجر به افت حافظافراد می

احساس تعلق خاطر کارکنان  شیزاحفظ و اف یبرا یمنابع انسان یهاو دستورالعمل هانامهنییدر آ یاز جمله بازنگر یمناسب

 یها براحلرین راهسازمان در استخراج بهت با قابلیت جمعی دیام یۀسرما نیتأمانجام گرفته است. سرمایه انسانی در شرکت 

ناکارآمد،  ینانسا یروهاین یچسبندگ سکیکاهش ر یبرا نی. همچنشودیتوصیف م انیو مشتر هیخدمات به بازار سرما ۀارائ

 یبرا شوند.می نیگزیالزم جا یهاتیشده و در صورت عدم کسب صالح شیپا یاشرکت به صورت دوره یانسان یروین

 : ردیگیم انجام ریز اقدامات دیام یۀسرما نیتأم شرکت در یانسان ۀیسرما یاز اجزا کیهر  تیتقو

 باشد(؛ نها میکه تحقق اهداف سازمان در گرو انجام مؤثر آ یمشاغل ییشرکت )منظور شناسا کیاستراتژ مشاغل ییشناسا -

 بهبود؛ یهابرنامه از استفاده و کارکنان یستگیشا سطک مستمر یریگاندازه -

 کارکنان؛ یشغل تیرضا زانیم لیتحل و هیتجز و یریگندازها -

 ؛یشغل تیرضا شیافزا یبرا یاصالح یهابرنامه یسازادهیپ -

 سازمان؛ مشاغل یبرا ینیجانش جداول و یشغل یرهایمس ۀیته -

 آنها؛ یارتقا هنگام به افراد یعملکرد اطالعات از استفاده -

 مناسب  یریادگی سطک یرادا که یکارکنان یآت وضع بهبود به کمک یبرا ینسازما یهافرصت و هامشاوره ها،آموزش ارائه -

 .هستند
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 التیتح  کیتف  به یانسان مناب  یفراوان

 درصد تعداد التیتح  سطح فیرد

 %9 6 یدکتر 1

 %6 4 یدکتر یدانشجو 2

 %32 22 سانسیل فوق 3

 %30 21 سانسیل 4

 %9 6 پلمید فوق 5

 %14 10 پلمید 6

 100 69 ک   م 

 

 شرکت یانسان مناب  التیتح  زانیم بیترک نمودار

  
 

  شده شناسایی کم ودهای مدیریت و ما اد مناب  مدیریت
 یبازده سک،یر زانیم از کامل درک با هاییدارا مختلف طبقات در شرکت اریاخت در منابع صیتخص ۀنحو خصوص در یریگمیتصم

. ردیگیم صورت یگذارهیسرما کارگروه در شرکت یاصل رانیمد یهمفکر و یهماهنگ با هاییدارا ینقدشوندگ زانیم و انتظار مورد

 یاجتماع و یاسیس ،یاقتصاد یهانهیزم در هالیتحل و اطالعات یگذاراشتراک و یصورت هفتگ بهجلسات  لیراستا با تشک نیا در

 یفایا یخود و در راستا تیفعال تیماه لیبه دل دیام یۀسرما نیتأم. شرکت شودیم یریگمیتصم ،یمال یبازارها بر آن اثرات و

 جمع. کند یگذارهیسرما باال ینقدشوندگ با یمال یهاییدارا در را خود مازاد منابع دیبا بازار در یبازارگردان و یسینورهیتعهدات پذ

 لیذآن در نمودار  یگذارهیسرما بیکه ترک بوده الیر اردیلیم 12،308 بلغم 29/12/1398 خیشرکت در تار یجار یهاییدارا کل

 یهایگذارهینقد و معادل نقد )سرما یموجودشرکت  یجار یهاییاز دارا درصد 96 حدود نمودار نیا اساس بر. است مشاهده قابل

9%
6%

32%

30%

9%

14% دکتری

دان جوی دکتری

فو  لیسانس

لیسانس

فو  دیپ م

دیپ م
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 یهایید از دارادرص میاز ن کمتراست.  هایافتنیدر ریو سا یتجار یهایفاتنیدر جزودرصد  4 حدود .است شدهمدت( را شامل کوتاه

 . دهدیم لیتشک هاپرداختشیشرکت را پ یجار

 

 ها ن با مهم روابط ا  یناش یهاسکیر تیریمد نفعان،یذ با مهم روابط
 نیترمهم جمله از. گردندیم یتلق نفعیذ باشند داشته ریتاث سازمان کی یهاتیفعال یرو بر که ییهاگروه ای افراد یکل طور به

 است مطرح نهیزم نیا در که ییهاسکیر نیترمهم. هستند آن کارکنان و انیمشتر سهامداران، ،دیام ۀیرماس نیأمت شرکت نفعانیذ

 احتمال ها،ییدارا زدهبا خالص، سود یۀحاش یهاشاخص از .است گذارریتاث نفعانیذ با سازمان روابط بر که بوده شهرت سکیر

 و حقوق و ینقد اناتیجر نوسانات سود، یدستکار احتمال ،(یجوسکیزم و تینگیاسپر آلتمن، مدل سه اساس بر) یورشکستگ

. شودیم استفاده فعاننیذ با تعامل تیفیک دهندۀنشان یهاشاخص از یکی عنوان به شهرت سکیر محاسبۀ جهت کارکنان دستمزد

 یمناسب تیوضع در هاآن یازهاین نیتأم و نفعانیذ با روابط یراستا در دیام ۀیسرما نیتأم شرکت دهدیم نشان فوق موارد ۀمحاسب

 مناسب یمشتر یارهایعم انیم در...  و یبده اوراق انتشار ،یسینورهیپذ ،یبازارگردان یهاتیفعال در بازار سهم شاخص. دارد قرار

 هب توجه نظر از .دارد قرار یمتوسط گاهیجا در نظر نیا از دیام ۀیسرمانیتأم شرکت شهرت سکیر تیوضع لذا است، شده یابیارز

 و خبره یهاروین ادند دست از سکیر ،یشغل نگیدیگر ستمیس یسازادهیپ با دیام ۀیسرما نیتأم شرکت ،یانسان منابع و کارکنان

 یمال یهاصورت در هساالن دستمزد و حقوق شیافزا روند به تیعنا با نیهمچن. استداده کاهش ممکن زانیم حداقل به را یدانش

 .است شده توجه یانسان ۀیسرما به زین ساالنه تورم کامل پوشش و

 در که بوده انیترمش دادن دست از سکیر ان،یمشتر با ارتباط در دیام هیسرما نیتأم شرکت یرو شیپ یهاسکیر از یکی همواره

 قیطر از یگذارهیسرما و یمال خدمات مختلف یهابخش در زمان حداقل در تیفیباک خدمات یۀارا با است شده تالش راستا نیا

 موضوع نیا که دهد نشان خود از یموفق عملکرد دیجد انیمشتر جذب و موجود انیمشتر حفظ در سکیر تیریمد یسازادهیپ

 . است شده محقق تاکنون
 

0%
4%

96%

های  اری شرکتترکیب دارایی

پیش پرداختها

تنی دریافتنی های تجاری و سایر دریاف

ها

موجودی نقد و معادل نقد
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 1تاثیرگذار هایاهرم انتظارات ذینف  ردیف

1 

)صاحبان  مشتریان

کسب و کار و 

و  تولیدی هایشرکت

 هایشرکت خدماتی،

 (بورسی غیرو  بورسی

 حداقل در ازین مورد یمال منابع نیتأم •

 هانرخ نیکمتر با ممکن زمان

 در انیمتقاض یتیریمد یهامیتصم مکرر  رییتغ •

 یمال نیتأم یبرا یسازآماده ندیفرآ

 یمال نیتأم مختلف یراهکارها هیارا •
 یمتقاض یهاشرکت یمال ساختار انطباق بودن زمانبر •

 هیسرما بازار الزامات با

 یگذارهیسرما از شتریب سود به یابیدست •

 تیریمد تحت یهاصندوق یواحدها در

 یمتقاض توسط مستندات هیارا در ریتاخ •

 یبده -ییدارا تیوضع با یمال نیتأم راهکار تطابق •

 یمتقاض

 هیسرما بازار در رکود و رونق تیوضع •

 سهامداران شرکت 2

 سود عیتوز یهااستیس • شتریب یسودآور •

 شرکت هیسرما شیافزا استیس • گروه یهاشرکت یمال نیمتأ •

 نهیهز یسازنهیبه •
 نیتأم سکیر شیافزا و تیفعال حوزه در تنوع عدم •

 یمال

 بودجه و برنامه بیتصو • مقررات و نیقوان تیرعا •

 مصوبیهادستورالعمل و نامهنییآ داشتن •
 یهایمشخط نییتع جهت کنترل و نفوذ از استفاده •

 یتیریمد

 دیجد یبازارها به ورود از ممانعت • خدمات ارائه در سرعت •

3 
سازمان بورس و اوراق 

 هابهادار و بورس

 یهاشرکت یمال نیتأم در عیتسر •

 یگذارهیسرما مشاوره خدمات و یمتقاض

 صندوق سیتاس و

 در الزم یهامجوز دیتمد عدم ای و صدور عدم ر،یتاخ •

 یمال خدمات انواع هیارا

 تخدما هیارا نینو یهاروش از یریگبهره •
 رصدو و لیتسه در یمال ینهادها با کسانی رفتار عدم •

 مجوزها

 یرقابت و تیفیک با یمال خدمات هیارا •
 یمتقاض یهاشرکت رشیپذ یبرا رانهیسختگ الزامات •

 رشیپذ

 بازار قیطر از یمال نیتأم سهم شیافزا •

 هیسرما
 یمال نیتأم یمجوزها صدور بر ناظر مقررات و نیقوان •

 یگذارهیسرما دانش توسعه به کمک •
 هیاول عرضه یبرا سهام بازار رکود ای رونق طیشرا •

 سهام

 یمال یونهادها ابزارها از تیحما و توسعه •

 عرضه قابل یمال نیتأم اوراق حجم •

 هاتیفعال توسعه در یهمکار عدم ای یهمکار •

 دیجد انیمشتر یمعرف •

 هاناریسم یبرگزار •

4 
ها و موسسات بانک

 اعتباریو  پولی

 ای ترارزان یهانرخ با هابنگاه یمال نیتأم •

 کوتاهتر زمان در

 یهاحساب در یگذارهیسرما به گذارانسپرده قیتشو •

صندوق یگذارهیسرما یواحدها یجا به بانک سپرده

 ها

 کنند ارائه هاصندوق به نسبت یترجذاب سود • منابع جذب •

 کارکنان 5

 منابع مصوب یهادستورالعمل و نیقوان •

 یانسان
 گزارش ارائه در ریتاخ •

 هنگام زود شغل ترک • شفاف یرسان اطالع •

                                                      
 .شود آن تسریع یا کارها پیشرفت مانع تواندمی که ذینفع توان از بخشی.  1
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 1تاثیرگذار هایاهرم انتظارات ذینف  ردیف

 زهیانگ وجود عدم • ارتقاء و شرفتیپ به  ازین •

 نییپا عملکرد ارائه • یشغل تیرضا نیتأم •

 مناسب یایمزا و حقوق •

 منافع یبرا شرکت یهافرصت و منابع از استفاده •

 یشخص

 کارکنان ریسا به مستمر آموزش •

 بانک سپه 6

 شرکت یبرا ازین مورد منابع نیتأم • منابع جذب •

 بانک مشکالت رفع •
 ییدارا تیریمد •

 سپه بانک خدمات ارائه و یتیفعال حوزه گسترش •

 گروه هایشرکت 7

 نهیهز نیترکم با یمال نیتأم •

 نیترکم و زمان نیترکوتاه اب خدمات ارائه • ماتیتصم بر یرگذاریتأث و نفوذ •

 نهیهز

 دولت 8

 ترعیسر یمال نیتأم •

 و اهداف شبردیپ یبرا یفناور یهاسامانه یاندازراه •

 هابرنامه

 دولت از ترکم کارمزد ای و سود افتیدر •

 ،یاتیمال حوزه در مقررات و نیقوان تیرعا •

 مهیب

 بندیرتبه هایشرکت 9
 یدهرتبه یبرا هاشرکت یسازآماده •

 یبندرتبه یهاشرکت

 اوراق انتشار در سهولت •

 اوراق انتشار صدور ندیفرآ در ریتاخ ای ممانعت جادیا •

10 
شتاب  هایشرکت

 دهنده
 هاطرح یبرا یمال نیتأم راهکار ارائه •

 شرکت یبازارها توسعه و شبرندهیپ •

 شرکت درآمد شیافزا •

  یاتیعم  طیمح داتیتهد و هافرصت
 یطیمح داتیتهد و هافرصت و گرفته قرار یبررس مورد پورتر مدل از استفاده با دیام هیسرما نیتأم یاتیعمل طیمح ریز لجدو در

 .است شده ذکر عامل هر با مرتبط

 شرح

 عوام 

 طیمح یاص  عوام 

 یاتیعم 
 دیتهد فرصت

تأم
ی

 ن
ن
کنندگا

 

 گروه یهاشرکت

 یمال خدمات بازار سهم شیافزا امکان 

 یبرا مناساااب نرخ با یتخصاااصااا اتخدم یۀارا 

 گروه نگیهلد یهاشرکت

 جهینت در و هاگروه ریسااا بالقوه یهاتیظرف از اسااتفاده عدم 

 سااطک کاهش احتمال و هدف انیمشااتر در یسااازتنوع عدم

 درآمدها

 هایشهردار و دولت

 ش درآمد شیافزا شار در سمت رشیپذ از ینا  انت

 یشهردار و یدولت اوراق

 یبده اوراق انتشار و تعهدات بدس در یسازتنوع 

 شیافزا و دولت اوراق یسااو از مناسااب سااود نرخ شاانهادیپ 

 یشرکت اوراق بازگشت احتمال

 لت نیتمک عدم و هایشاااهردار اوراق نکول  ریساااا ای و دو

 خود سهم پرداخت به نیضامن

 مختلف یهاحوزه در یهماهنگ و یهمکار شیافزا قانونگذار و ناظر نهاد
 یمال خدمات انواع هیارا در الزم یها وزمج صدور عدم 

 مجوزها صدور و لیتسه در یمال ینهادها با کسانی رفتار عدم 

 یهاشرکت

 خدمات دهندههیارا

 و یداخل یافزارنرم

 یخارج

 عه مات توسااا  نواقص رفع و موجود یمال خد

 یاحتمال

 نینو یمال خدمات هیارا ۀنیزم در یهمکار 

 انیترمش به یقبل خدمات ارائه لیتسه 

 مطلوب وهیش به هاتیفعال از مناسب یبانیپشت عدم 

 انحصار لیدل به دیجد یهاتیفعال توسعه امکان عدم 

 به یشاارکت درون یهاسااتمیساا شاادن آلوده امکان سااکیر 

 نترنتیا شبکه به اتصال صورت در یافزارنرم یهاروسیو
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 نرم یهاشااارکت اتیتجرب و دانش از اساااتفاده

 ای کار و کسااب بهبود جهت در یالمللنیب یافزار

 دیجد یمال ینهادها لیتشک

 کان فاده صاااورت در هانهیهز شیافزا ام مات از اسااات  خد

 یالمللنیب یهاشرکت

 نیتأم یهاسازمان

 یکننده دانش تخصص

 یروین یبرا

)مانند مرکز یانسان

 (رانیا یمال

 ستفاده امکان  یتخصص یروهاین از یریگبهره و ا

 یوربهره بهبود جهینت در و کارآمد

 یاحرفه و یتخصص یعموم یهادوره یسپاربرون 

 هیسرما بازار ازین مورد

 یاحرفه و یتخصص آموزش از یانسان یروین استقبال عدم 

 اهداف با همراستا ای تیفیباک یتخصص یهاآموزش هیارا عدم 

 هاییدارا تیریمد یکار طهیح در یسازمان نیچن وجود عدم 

 یآموزش یهادوره یگزاربر یهانهیهز شیافزا امکان 

 هابانک

 نیتأم ازیمورد ن یمنابع مال نیتأم یبرا یهمکار 

 هیسرما

 و شاارکت منابع به مناسااب سااود نرخ پرداخت 

 تیریمد تحت یگذارهیسرما یهاصندوق

 تیفیباک یبانک خدمات از یمندبهره 

 کاهش  جهیو در نت یبه صورت انحصار یخدمات بانک افتیدر

نرخ  ایانواع خدمات  افتیدر در هیسرما نیتأم یزنقدرت چانه

 سود مناسب؛

 یبانک تیفیباک خدمات هیارا عدم 

 هابانک یسو از تعهدات از یبرخ نکول احتمال 

در  یمال ینهادها

خارج از کشور شامل 

ها، ها، بانکصندوق

 نیتأم ها،مهیب

 هاهیسرما

 سترش ضا گ سب یف  یهاحوزه به ورود و وکارک

 انیمشتر ازین مورد دیجد

 کان مال ام نابع  مد  شیو افزا دیجد یورود م درآ

 هیسرما نیتأم

 ندارد وجود کشور در سکیر پوشش یابزارها 

 یبندرتبه یهاشرکت وجود عدم 

 شوند یتلق هیسرما نیتأم یهاشرکت یجد بیرق عنوان به 

خر
ی

داران
 

 یمتقاض یهاشرکت

 یمال نیتأم

 کان حل از ساااود کسااااب ام ئه م مات ارا  خد

 یبازارگردان و یسیونرهیپذ

 بازار سهم شیافزا 

 یمال نیتأم ازمندین دیجد یهاشدن با حوزه آشنا 

 نوآورانه یهاوهیش یو طراح

 یهایمال نیتأمبرند شااارکت با  گاهیجا یارتقا 

 هیموفق در بازار سرما

 بلندمدت و یبازارگردان از یناش انیز ضررو احتمال 

 یمتقاض یهاشرکت نکول متعاقب شرکت برند ارزش کاهش 

 هاهیسرما نیتأم
 ضع بهبود  از یبخش فروش با هیسرما تیکفا تیو

 منتشره اوراق

 سود باالتر یهانرخ افتیدر در یزن چانه قدرت شیافزا 

 نیتأماوراق توسااط ناشااران و بروز صاادمه به صاانعت  نکول 

 هیسرما

 هابانک

 شااادن آزاد و هابانک به اوراق از یبخشااا فروش 

 دیجد تعهدات رشیپذ و اوراق انتشار تیظرف

 منابع جذب در بانک شااعب تیظرف از اسااتفاده 

 هاصندوق یبرا

 هاتیمحدود شیافزا و پول بازار مقررات و نیقوان در رییتغ 

 نک تیمحدو جادیا ما لیدل به یمرکز با  در یگذارهیسااار

 یگذارهیسرما یهاصندوق

 صندوق به نرخ ارائه و منابع نگهداشت در یزنچانه قدرت 

 یهادوقصن

 یبازنشستگ

 ضمانت یهاصندوق

)از  یمال ینهادها

 یهاصندوق جمله

 یگذارهیسرما

 (مشترک

 سبد محصوالت  یگذارهیسرما  هیسرما نیتأمدر 

 هیسرما تیکفا تیبهبود وضع جهیو در نت

 ما بیترک در تنوع جادیا  نیتأم گذارانهیسااار

 هیسرما

 مال حت یبده اوراق فروش احت لک ت ندوق تم  یهاصااا

 ای و سال انیپا مانند مشخص یزمان یهادوره در یشستگبازن

 ینگینقد به ازین

 سود باالتر یهانرخ افتیدر یبرا یزنچانه قدرت جادیا امکان 

 نرخ پرداخت صورت در خدمات ارائه در هابانک با رقابت عدم 

 مشابه
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 یخارج گذارانهیسرما
 کان مال ام نابع  مد  شیو افزا دیجد یورود م درآ

 هیماسر نیتأم

 یالمللنیب یهامیتحر لیدل به بازار از یناگهان خروج 

 واسطه به انتظار مورد سود کسب عدم لیدل به یتینارضا بروز 

 ارز نرخ راتییتغ

با ارها
 ی

کاال
 ی

ی ا
 ز
ی

 ن

 یبانک التیتسه

 (یارز و یالی)ر
 سته  ارائه سه یمال نیتأمب صورت ت و اوراق  التیب

 یبده
 یمال نیتأم نایاز متقاض یبرخدست دادن  از 

 رمتشکلیغ یبازارها

 گذاران هی)سرما

 (یخصوص بخش

 یخصوص گذارانهیارتباط با سرما یبرقرار امکان 

 مکمل کنندهیمال نیتأمبه عنوان 
 یمال نیتأم انیاز متقاض یدست دادن برخ از 

 پول بازار

 ارز بازار

 بهادار اوراق انواع

 یربورسیغ

 مسکن بازار

 و طال بازار

 هاییادار ریسا 

 یگذارهیسااارما یبانکدار نینو خدمات انواع هیارا 

 یمواز یبازارها فعاالن به دیجد یهاحوزه در

 یمواز یبازارها تیجذاب لیدل به هیسرما جذب در تیمحدود 

 مات  هیارا ها،  یاز ساااو یمال نیتأمخد نک  با بازار پول )

 نییپا یو ...( با نرخ ها یواعتبار یموسسات مال

 تیجذاب لیدل به بازارها ریساااا به هاصاااندوق از منابع انتقال 

 شتریب

ر  ا
 ی

ب 
س

ک
وکار

 

 هاهیسرما نیتأم

 هیارا و کار و کساااب دیجد یها حوزه ظهور 

 نینو خدمات

 شک شار در کایسند لیت  رشیپذ و یبده اوراق انت

 تعهدات

 مختلف یهاحوزه در اتیتجرب و دانش تبادل 

 شار در یمنف رقابت  شنهادیپ با خدمات ریسا هیارا و اوراق انت

 ارزان یهانرخ

 حت اوراق فروش  باالترو یهانرخ با بازار به یبازارگردان ت

 بازار در سود نرخ شیافزا جهیدرنت

 یکارگزار یهاشرکت

 مشاوره یهاشرکت

 یگذارهیسرما

 در یهمکار یهانهیزم کردنفراهم با درآمد شیافزا

 یگذارهیسرما یبانکدار خدمات هیارا

 ترارزان خدمات هیارا با یمشتر جذب 

 شعب و دفاتر قیطر از بازار سهم آوردن بدست 

 هابانک

 قاضااا بالقوه گذارانهیسااارما جذب  دیخر یمت

 پول بازار توسط صندوق یواحدها

 یمال نیتأممشترک  یهادر پروژه یهمکار 

 سپرده یهاحساب در یگذارهیسرما به گذارانسپرده قیتشو 

 هاصندوق یگذارهیاسرم یواحدها یجا به بانک

 ترارزان یهانرخ با هابنگاه یمال نیتأم 

 هادهندهشتاب

 شترک به خصوص  یتهایدر قالب فعال یهمکار م

  ریخطرپذ یهایگذارهیدر حوزه سرما

 یهاطرح یساااودآور از حاصااال درآمد شیافزا 

 نوآورانه

 در هاهیساارمانیتأم ریتوان رقابت با سااا شیافزا 

 تیلفعا دیجد یهاحوزه

 لیپروژه و اتالف منابع شاارکت به دال یاجرادر  تیموفق عدم 

 گوناگون
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ر  ا
 ی

 د
دی

/ 
با ارها

ب ی
ی

 ن
الم  

 یهاهیسرما نیتأم ی

 یخارج

 سرما قیاز طر یمال نیتأم تیظرف شیافزا  هیبازار 

 شیافزا جهینت در و هاهیسااارما تیبا بهبود کفا

 یبده اوراق انتشار حجم

 ر د یخارج هیسرما نیتأمد از اعتبار و برن استفاده

 کسب و کار یابیبازار

 دیجد یهانهیزم در اتیتجرب و دانش از اسااتفاده 

 تیفعال

 یها داخلپروژه یخارج یمال نیتأم امکان 

 قیاز طر یخارج یهاپروژه یارز یمال نیتأم 

 Fund لیتشک

 کاهش ساااهم  جهیرقابت در صااانعت و در نت ساااطک شیافزا

 هیسرما نیتأم یدرآمدها

 یبندرتبه یهاشرکت جودو عدم 

نیب شعب سیتأس

 نیتأمتوسط  یالملل

 یداخل هیسرما

 به و دانش شیافزا عال تجر نیب ساااطک در تیف

 یالملل

 یها پروژه انجام قیطر از درآمدها سااطک شیافزا 

 یخارج

 یهاهیساارما نیتأم ریسااا اتیاز تجرب یریگبهره 

 یخارج یبازارها در فعال

 دیجد کار و کسب جذب رد مشکل و شرکت نییپا ازیامت 

 کشور از خارج در یمقررات و یقانون یهاتیحدودم 

 یهاتیفعال در دیشد رقابت از یناش مطلوب درآمد کسب عدم 

 یالمللنیب

ت
دول

 

 اوراق و بورس سازمان

 بهادار
 مل و مقررات و نیقوان بیتصاااو  و دساااتورالع

 مصوب ییاجرا یهانامهنییآ

 و یمال دیجد ینهادها و هاابزار بیتصااو ندیفرآ بودن یطوالن 

 مقررات و نیقوان یبازنگر و اصالح

 قانونگذار و ناظر نهاد
 یهااادر حوزه یهماااهنگو  یهمکااار شیافزا 

 مختلف

 یمال خدمات انواع هیارا در الزم یها مجوز صدور عدم 

 یمال ینهادها با کسانی رفتار عدم 

  نها با رت طم هایریسک و مالی ابزارهای ا  استفاده میزان و ماهیت
 به زمدتدرا یهاتیفعال یمال منابع نیتأم در را مردم شتریب مشارکت و زشیانگ بهادار، اوراق بازار در گوناگون یمال یابزارها وجود

 به را مختلف یهاگروه سک،یر در مشارکت ۀویش و سود تیماه بازده، و سکیر بیترک نظر از یمال یابزارها تنوع. آوردیم همراه

 خود، یسازمان یهاتیمأمور و اهداف به یابیدست یراستا در دیام هیسرما نیتأم شرکت. کندیم جذب بهادار اوراق زاربا یسو

 اوراق مانند یمال نینو یابزارها یطراح راستا نیا در. است داده قرار شیخو کار ۀسرلوح را هاتیفعال ۀتوسع و ینوآور ت،یخالق

 اهداف به یابیدست یراستا در شرکت که بوده یاقدامات جمله از کار و کسب مختلف یهاحوزه در یمال یهاینوآور هیارا و منفعت

و  یمال نیتأم رینظ یخدمات مال هیدر قالب ارا هیسرما نیتأم یهاتی. با توجه به چارچوب فعالکرد ییاجرا را هاآن خود کیاستراتژ

و  هاییدارا تیریمد سک،یر و یگذارهیسرما ،یمال مشاورهام، خدمات و سه یاوراق بده یو بازارگردان یسینورهیپذتعهدات  رشیپذ

هیو سرما انیخدمات به مشتر هیجهت ارا هیشده به بازار سرما یمعرف یمال یابزارها یاز تمام دیام یۀسرما نیتأمشرکت  ،یسبدگردان

 ،یگذارهیسرما یهاتیفعال خصوص در بهادار اوراق و بورس سازمان یهانامهنییآ و هادستورالعملکامل  تی. رعابردیم بهره گذاران

 پوشش مناسبرا به نحو  یگذار هیسرما یمتنوع در صنعت بانکدار یهاتیاز فعال یناش سکیر ،یمال نیتأمو  هاییدارا تیریمد

 یحسابرس سک،یر تیریمد یهاتهیکم جلسات مستمر و مداوم لیتشک با است کرده تالش زین دیام هیسرما نیتأم شرکت و ددهیم

 اوراق و سهام سبد یآت سهام، یآت سهام، معامله اریاخت)مانند  یمال یابزارها انواع یریبکارگ به نسبت ،یگذارهیسرما کارگروه و

 .کند اقدام خود یهاسکیر پوشش و تیریمد یبرا( فروش یتبع اریاخت
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 شرکت بر  ن اثرات  و سود نر  ،ار  نر  ت ییرات 
 است شده تالش اساس نیا بر. است رو شیپ یهاسکیر یمنف و مثبت ۀجنب دو به دیام هیسرما نیتأمشرکت  سکیر تیریمد نگاه

 گزارش یقبل یهاهمان طور که در بخش .گردند تیتقو مثبت یهاسکیر و شده تیریمد و کنترل شرکت در یمنف یهاسکیر

شرکت  یو سودآور اتیعمل تیوضع ه،یسرما تیکفا یکارآمدبر  میرمستقیصورت غ بهنرخ ارز در بازار  شیافزا است، شده هیارا

مدت  انیشده و در م یواردات یۀاول مواد و کاالها زات،یتجه متیق شیافزا موجبارز  متیدر ق شیافزادارد.  ریتاث دیام هیسرما نیتام

 از یتوجه قابل یبخش است هشد موجب ارز متیق در توجه قابل راتییتغ حاضر حال در. دهدیم شیافزا را هامتیق یعموم سطک

 بازار در هاآن یبازده نرخ که یهاییدارا در یگذارهیسرما رونیا از. برود سوداگرانه یهاتیفعال و ارز دیخر یسو به جامعه ینگینقد

یم شیافزا زین هاآن متیق ارز متیق شیافزا با که رودیم ییهاییدارا یسو به و افتهی کاهش جیتدر به کندینم رییتغ و بوده ثابت

 سود نرخ پرداخت به مجبور خود یبازارگردان تحت اوراق فروش یبرا هیسرما نیتأم یهاشرکت است ممکن طیشرا نیا در .ابدی

 هیسرما بازار از ناشران یمال نیتأم یالیر حجم یتقاضا آزاد، بازار در ارز متیق شیافزا نیهمچنشوند.  دارانیبه خر باالتر یحیترج

 یمال منابع یتقاضا حجم شیافزا یپاسخگو هیسرما نیتأم یهاشرکت هیسرما تیکه نسبت کفا یدهد به طور یم شیافزا را

 نیناشران به سمت بازار پول جهت تأم شودیم موجب موضوع نیا از یناش تیمحدود جهینت در. بود نخواهد دیجد و یقبل انیمشتر

سرگردان از  ینگیجذب نقد یبرا یبانک مرکز یآت سالممکن است در  نیا بر عالوهخود رهنمون شوند.  ازیمورد ن یمنابع مال

 سود نرخ شیافزا ،یبانک ستمیس قیمولد از طر یهایگذارهیسرما یسو به آن تیهدا نیهمچنو  جهت کنترل نرخ تورم جامعه

 دو در سود نرخ. گرددیم یتلق شرکت مددرآ بر مؤثر عامل نیترمهم عنوان به سود رخن نیبنابرا. را در دستور کار قرار دهد یبانک

 یمال نیتأم سود، نرخ شیافزا صورت در. دهدیم قرار ریتأث تحت را هیسرما نیتأم یهاشرکت نیهمچن و هیسرما بازار عملکرد حالت

 نیتأم شرکت یگرواسطه نقش گرفتن نظر در با هیسرما بازار به هاآن ۀمراجع و نداشته یاقتصاد هیتوج هاشرکت یبرا پول بازار از

 متخصص و جوان یانسان یروین مانند موجود یهالیپتانس بر هیتک با دیام یۀسرما نیتأم شرکت یسودآور سازنهیزم تواندیم هیسرما

 خور در یدرآمد منابع از یکی عنوان به هیسرما نیتأم شرکت نزد یمال منابع سود نیهمچن. باشد مناسب هیسرما تیکفا نسبت و

 هیسرما بازار سمت به ینگینقد انیجر شدن یجار لیدل به را هیسرما بازار تیجذاب سود، نرخ کاهش مقابل، در. ابدییم شیزااف توجه

 نیتأم کانال قیطر از اقتصاد در سرگردان ینگینقد و افتهی شیافزا یمال نیتأم به هاشرکت لیتما راستا نیهم در دهد،یم شیافزا

ییدارا در شرکت یمال منابع یگذارهیو لزوم سرما هیسرما نیتأمصنعت  تیفعال تیتوجه به ماه با. گرددیم هاشرکت وارد هاهیسرما

 است، یبانک ۀسپرد یگواه نیهمچن و مناسب یبازده و ینقدشوندگ ضامن یدارا یبده اوراق عمدتا   که باال ینقدشوندگ با ییها

 قرار دهد.  ریأثدرآمد شرکت را تحت ت تواندیم سود نرخ در راتییتغ
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 و تعهدات شرکت هابدهی
 درصد 63 حدود شودیم مشاهده ریزطور که از نمودار  همان. دهدینشان م 29/12/1398 خیتار به راشرکت  یهایبده لیذ نمودار

های درصد مربوط به پرداختنی 13 ها،افتیدرشیپمربوط به  درصد 15 ،یسود سهام پرداختن به مربوط شرکت یهایبده از

و ذخیره مزایای پایان  یپرداختن اتیمالمربوط به  درصد 3 و هایپرداختن ریسا و یتجار یهایپرداختندرصد مربوط به  6 بلندمدت،

 . است خدمت کارکنان

 

  

6%
3%

63%

15%

13%

های شرکتترکیب بدهی

های تجاری و سایر  رداختنی

 رداختنی ها
سایر بدهی ها

سود سهام  رداختنی

 یش دریافتها 

 رداختنی های ب ندمدت
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 دیام هیسرما نیشرکت تأم تعهدات ا  ی یتح 
 :1398 سا  اسفندماه انی ا در دیام هیسرما نیتأم شرکت یبا ارگردان تحت یهاصندو  و اورا . الف
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 :1398 سا  اسفندماه انیدر  ا دیام هیسرما نیشرکت تأم تیریمد تحت یهاصندو .  

 

 سهام به ت دی   اب  اورا  و ثابت در مد با اورا  سهام، انت ار ۀبرنام سرمایه، تأمین هایسیاست
 ،آن بر مترتب یهاسکیر تیریمد هدف با یسینورهیپذ و یبازارگردان تعهدات در یسازتنوع و هیسرما تیکفا تیتقو یشرکت برا

. دارد خود یهارا در برنامه هیسرما نیتأم یهابه خصوص شرکت هیبازار سرما یمال ینهادها ریسا با هاومیدر کنسرس حضور همواره

 مرابحهام به انتشار اوراق اقد ومیکنسرس لیتشک قیطر از 30/09/1398 به یمنته ۀماه سه در هیسرما نیراستا شرکت تأم نیا در

  کرده است. اروند صبا منفعت و نیمب اعتماد اجاره پا،یسا

از در دو مرحله  را شرکت ۀیسرما قصد دارد دیام یۀسرما نیشرکت تأم ،محترم ۀریمد ئتیه ماتیتصم مطابق نیهمچن

 .دهد شیافزا الیر اردیلیم 11،000به  الیر اردیلیم 7،000 زانیم

 شرکت یاعت ار ۀرت  با ارت اط در مربو ه یهانس ت و ا العات
 به توجه بادهد. یرا نشان م یشرکت در خصوص پرداخت به موقع بده ییاز توانا یمستقل یابیشرکت، ارز یاعتبار ۀرتب

 ضرورت مناسب یۀسرما تیکفا ،اتعهدت پرداخت نیتضم یبرا یکاف ییتوانا داشتن لزوم و هیسرما نیتأم شرکت تیفعال نوع

 .است برخوردار یمناسب تیوضع از کشور یگذارهیسرما یبانکدار صنعت در دیام یۀسرما نیتأمشرکت  د؛دار

اساس  بر یشامل احتمال ورشکستگ یکم یهااریمع از د،یام ۀیسرما نیتأمشرکت  یاعتبار تیوضع سنجش یبرا نیهمچن

 نیا.  دهندیبه دست م یمشابه جیش نتاسه رو هر کهاست  شده استفاده تینگیاسپر و آلتمن ،یجوسکیزم ،یهامدل

 احتمال و یورشکستگ احتمال هاآماره نی. بر اساس ااست شده محاسبه لیذ شرح به گذشته سال هفت طول در هاآماره

عبارت  به .دارد قرار ممکن سطک نیترنییدر پا یجوسکیو زم تینگیآلتمن، اسپر دگاهیاز د تعهدات مقابل در شرکت نکول

 یسالمت کامل مال ازو  داشتهسطک ممکن قرار  نیترنییدر پا یاز نظر احتمال ورشکستگ دیام یۀسرما نیتأم شرکت گر،ید

 .است برخوردار
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 یمال سا 

 شاخص
1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 

 احتما 

  یورش ست 

 Z1 74/4 42/4 82/4 91/2 45/6 93/6 89/6 46/4 50/9  لتمن

 Z2 22/3 17/3 44/3 17/2 63/4 5 93/4 21/3 74/6  لتمن

 Z3 06/12 337/11 41/12 62/7 79/14 87/15 81/15 24/11 46/20  لتمن

 94/2 42/2 87/3 67/4 39/3 83/1 95/5 88/3 19/1 تین یاسپر مد 

 -16/7 -7 -7 -6 -8 -5 -7 -7 -7 یجوس ی م مد 

 

 ارائه یاسهیمقا صورت به 29/12/98و  29/12/97به  یمنته ۀسه ماه یهادوره یبرا شرکت یمال یهانسبت ریجدول ز در

 :است شده

 هانس ت
 به یمنته ۀماه سه

29/12/1397 

 به یمنته ۀماه سه

29/12/1398  

84% (درصد) خالص سود هیحاش  %87 

%87(درصد) یاتیعمل سود هیحاش  %90 

%4(درصد)ROA  هاییدارا بازده  %7 

%6(درصد) هیسرما بازده  %14 

%4(درصد) ROE سهام صاحبان حقوق بازده  %11 

4 9 (مرتبه) یجار نسبت

834،10(الیر اردیلیم) خالص گردش در هیسرما  219،9 

16% (درصد) یبده نسبت  %32 

%84(درصد) مالکانه نسبت  %68 
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 29/12/98 و 29/12/97 به یمنته ۀماه سه یهادوره یطشرکت  یمال یهانسبت ۀسیمقا
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  ن تیریمعامالت بااهمیت با اشخاص وابسته و مد
 است دیام ۀیسرما نیتأم تیریمد تحت یهاشرکت و هاگروههم سهامداران، با معامالت شامل وابسته اشخاص با تیاهم با معامالت

 به معامالت نیا ریز جدول در. است وابسته اشخاص با معامله و تجارت قانون ۀیاصالح 129 مادۀ مشمول معامالت عنوان تحت که

 :گرددیم ارائه اختصار

 

 وابسته اشخاص با شده انجام معامالت. الف
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 وابسته اشخاص یینها یها حسا  مانده - 

 



(1398 اسفند 29 به یمنته ۀماه سه یادورهانیم یمال یهاصورت)براساس  دیام هیسرما نیتأم شرکت تیریمد یریتفس گزارش  

 29/12/1398 به یمنته ۀماه سه یبا بود ه م و  برا یعم رد وا ع ۀسیمقا
 است الیر ونیلیم به ارقام        

یرد

 ف
  عم  رد عنوان

 بود ه

 م و 

 درصد

  وشش
 انحراف ع ت

 10,911 اوراق سلف یحاصل از بازارگردان درآمد

914,101 19 

 بر مازاد خام نفت سلف یبازارگردان راردادق

 .مصوب بودجه

 - 151,932 صکوکاوراق  یحاصل از بازارگردان درآمد

 - 9,753 اوراق مشارکت یحاصل از بازارگردان درآمد

  در موعد مقررانتشار اوراق  عدم 0 90,000 0 یسینورهیحاصل از تعهد پذ درآمد

 یهاصندوق تیریحاصل از مد درآمد

 یگذارهیسرما
15,205 189,705 8 

 بر مازاد ها صندوق هزینه شیافزا لیدل به

 .مصوب بودجه

 - 30 14,130 4,300 یمال مشاوره خدمات از حاصل درآمد

در اوراق  یگذارهیصل از سرماسود حا

 بهادار
924,171 2,788,683 33 

 ینیب شیپ از شیب بورس شاخص شیافزا

 هیسرما یهاصندوق بازده شیافزا و بودجه

 .یگذار

 یهادر سپرده یگذارهیحاصل از سرما سود

 یبانک
767 12,420 6 

 یبانک یهاسپرده در یگذارهیسرما کاهش

 محاسبه یمبنا شدن شمارماه لیدل به

 .سود

  28 4.009.039 1.117.039 در مدها ک   م 

 (27,432) یبازارگردان یهانهیهز
(665,370) 10 

 نهیهز تحقق عدم و اجاره اوراق انتشار عدم

 - (41,420) ارزش کاهش یها نهیهز

و  یعموم یهانهیسربار و هز یهانهیهز

 یادار
(46,294) (202,905) 22 - 

 و یبا ارگردان یهانهیهز ک   م 

 سربار
(115.146) (886.275) 13  

 - 22 6,843 1,523 اجاره درآمد

  31 3.180.484 1.003.416 اتیمال ا      سود

 32 (85,361) (27,739) اتیمال
 شیپ رهیذخ لیتعد و یبدو أتیه یرأ اخذ

 .بودجه در شده ینیب

  31 3.095.123 975.677 خالص سود
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 30/09/1399 به یمنته یمال سا  یبرا دیام هیسرما نیتأم شرکت یاتیعم  یهابرنامه ا  یادهیگز
 

هم ار واحدبرنامه یا را اهدافبرنامه عنوان مربو ه واحدفیرد

1 

 نیتأم تیریمد

 یداخل یمال

 /ساختمان و نیزم صندوق یاندازراه

 صندوق پروژه؛

 ییخدمات و درآمدزا یساز متنوع   

 شرکت یراب یبرندساز 

 و یگذارهیسرما تیریمد

 یبازارگردان

 ؛یتبع فروش اریاخت اوراق یاندازراه 2
 ییخدمات و درآمدزا یساز متنوع   

 شرکت یبرا یبرندساز 

 و یگذارهیسرما تیریمد

 یبازارگردان

 .یجمع یمال نیتأم یاندازراه 3
 ییخدمات و درآمدزا یساز متنوع   

 شرکت یبرا یبرندساز 

 –اطالعات  یورفنا واحد

و  سکیر تیریمد

 یمال یمهندس

 المللنیب یمال نیتأم مشاوره 4

 یخارج یمال نیتأم ۀتوسع 

 هیسرما نیتأم یبرا درآمد کسب 

 شرکت یبرا یبرندساز 

و  سکیر تیریمد

 یمال یمهندس

5 

 تیریمد

 و یگذارهیسرما

 یبازارگردان

 صااندوق اساااساانامه و دنامهیام رییتغ

 محاساابه از یبازارگردان یاختصاااصاا

NAV به یتجمع MultiNAV؛ 

 صندوق تیماه رییتغ - 

6 

فزا جم شیا  تحاات یهاااییدارا ح

ندوق تیریمد  به یبازارگردان صااا

 تعداد شیافزا با الیر اردیلیم 3,000

 .هاشرکت

 هاییدارا تیریمد  ییخدمات و درآمدزا یساز متنوع 

7 
 خدمات تیریمد

 یمال مشاوره
 جسورانه یذارگهیسرما صندوق یاندازراه 

 نوآورانه یهاطرح در یگذارهیسرما 

 هیسرما نیتأم یبرا درآمد کسب 

 شرکت یبرا یبرندساز 

و  سکیر تیریمد

 یمال یمهندس

8 

 هاییدارا تیریمد

ندازه شیافزا ندوق ا  تا نهیگنج صااا

 ال؛یر اردیلیم 40,000

 تحت یهاصندوق حجم شیافزا 

 تیریمد

 شرکت درآمد شیافزا 

 بازار سهم شیافزا 

- 

9 
 تا بذر یسااهام صااندوق اندازه شیافزا

 ال؛یر اردیلیم 1,000

 تحت یهاصندوق حجم شیافزا 

 تیریمد

 شرکت درآمد شیافزا 

 بازار سهم شیافزا 

- 

10 
 سااقف تا طال صااندوق اندازه شیافزا

 .الیر اردیلیم 2,000

 تحت یهاصندوق حجم شیافزا 

 تیریمد

 شرکت درآمد شیافزا 

 سهم بازار  شیافزا 

- 

11 
 و سکیر تیریمد

 یمال یمهندس

نددساااته  و یمال نیتأم یابزارها یب

 ها؛SME یمال نیتأم ۀکتابچ یۀته

 یمطالعات رساختینمودن ز فراهم 

در  یداخل یمال نیواحد تأم یبرا

 هاSME یمال نیتأم

- 
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12 
 HML و SMB یهاشاخص یطراح

 ران؛یا بهادار اوراق بازار در

 بازار منتخب یهاشاخص ۀتوسع 

 هیرماس
- 

 سک؛یر داشبورد یطراح 13
 سکیر تیریمد یسازادهیپ 

 یسازمان
- 

14 
تاب انتشاااار  و ساااکیر تیریمد ک

 ؛John Hall اثر یمال مؤسسات
 یعموم روابط واحد یمال دانش ۀتوسع 

 - شرکت سکیر تیریمد  .سکیر داشبورد تاسنترید 15

16 

 یزیربرنامه واحد

 هاستمیس و

 ؛BI ستمیس استقرار
 اسایی و اصالح فرآیندها وشن 

 سازمان وریافزایش بهره
 اطالعات یفناور واحد

 ؛یداخل یزیمم  یسازادهیپ 17

 اقدامات انجام هایروش کیتشر 

 حذف جهت رانهیشگیپ و یاصالح

 از رییجلوگ و هاانطباق عدم علل

 هاآن بروز

 هاتیریمد یتمام

18 
مات یبازنگر قدا  یندهایفرآ یکنترل ا

 ؛سکیر پر

 پر یهاتیفعال سکیر کاهش 

 سکیر با نقاط به ندهایفرآ سکیر

 کم ای و متوسط

 هاتیریمد یتمام

 ت؛یفیک نظامنامه میتنظ و هیته 19

 کیفیت مدیریت سیستم تشریک 

 ISO استاندارد براساس شرکت

فعالیت کلیه برای 9001:2015

 شرکت های

- 

20 

 یمال تیریمد

 پرتااال در یحقوق شیف یبااارگااذار

 ت؛شرک
 یحقوق شیف به همکاران یدسترس 

 –اطالعات  یفناور واحد

و منابع  یادار تیریمد

 یانسان

21 
 یبرا خزانااه ساااتمیسااا یاناادازراه

 .یگذارهیسرما یهاصندوق
 پرداخت و افتیدر کنترل - 

22 

 و یادار تیریمد

 یانسان منابع

 و یکااارآموز دساااتورالعماالنیتاادو

 ؛یکارورز

 زندهسا یهمکار و تعامل یبرقرار 

 و مراکز ها،دانشگاه با شرکت

 یعال آموزش مؤسسات

 و کارورزان به مربوط امور انتظام 

 هاآن رشیپذ در هیرو وحدت جادیا

- 

23 
ستورالعمل نیتدو ستعداد تیریمد د  ا

 ؛یپرور نیجانش و

 به ،یانسان یها هیسرما تیریمد 

 جذب و ییشناسا منظور

 و استعدادها توسعه و نگهداشت 

 و یاتیح مشاغل در یپرور نیجانش

 یدیکل

 تحقق یراستا در یوربهره شیافزا 

 سازمان یاستراتژ و اهداف

- 



(1398 اسفند 29 به یمنته ۀماه سه یادورهانیم یمال یهاصورت)براساس  دیام هیسرما نیتأم شرکت تیریمد یریتفس گزارش  

هم ار واحدبرنامه یا را اهدافبرنامه عنوان مربو ه واحدفیرد

24 
ستورالعمل نیتدو  شنهاداتیپ نظام د

 مستمر؛ ینوآور و

 مشارکت یبرا مناسب یفضا جادیا 

 تحقق جهت در کارکنان یتمام

 شرکت اهداف

 ییکارا یتعال و رشد روند در عیتسر 

 کارکنان

 و یارزشمند احساس تیتقو 

 در مشارکت اثر در ییخودشکوفا

 یسازمان یها یریگمیتصم

 در یتفاوت یب و انزوا بردن نیب از 

 کارکنان

 مناسب استفاده و یوربهره شیافزا 

 یمال و یانسان یهاهیسرما از

- 

25 
 یبااازنگر و( Re-Grading) انجااام

 کارکنان؛ یشخص یدهایگر

 و انکارکن ارتقا موضوع به یدگیرس 

 کارکنان در ییایپو حس جادیا

 زیفر و رکود حس جادیا از یریجلوگ 

 شدن

- 

26 
 یتمام جهت یآموزش شناسنامه هیته

 .کارکنان

 هیکل یسازکپارچهی و یمستندساز 

 درج و کارکنان یآموزش اطالعات

 پرونده در

- 

27 

 یفناور واحد

 اطالعات

 یتجار یهوشااامند ساااامانه یطراح

(BI )؛یگذارهیسرما یهاصندوق یبرا 

 هیسرما یهاصندوق تیریمد بهبود 

 یگذار
 هاییدارا تیریمد

28 
 لحاظ از شااابکه یسااارورها توساااعه

  ؛یریگ بکاپ تیقابل
 تیاهم با اطالعات حفظ - 

29 
 امور واحااد یفن زاتیتجه توساااعااه

 ان؛یمشتر

 یریگزارشگ  و یور بهره شیافزا 

 قتریدق
- 

 مقررات؛ و نیقوان بانک یارتقا 30
 و نیقوان به یدسترس سهولت 

 مقررات
 قراردادها و یحقوق واحد

 قراردادها؛ بانک یارتقا 31
 قراردادها به یدسترس سهولت 

 قرارداد نیطرف اطالعات لیتکم 

 یگانیبا و یساز مستند 

 قراردادها و یحقوق واحد

 .مستندات و مدارک پرتال یارتقا 32
 شرکت مدارک به یدسترس سهولت 

 یگانیبا و یساز مستند 

 و یزیربرنامه واحد

 یواحدحقوق - هاستمیس

 قراردادها و

33 

 تمیالگور واحد

 یبازارگردان سااتمیساا سااکیر کنترل

 سکیر کنترل  ؛یتمیالگور

و  سکیر تیریمد

 تیریمد – یمال یمهندس

و  یگذارهیسرما

 یبازارگردان

34 
 معامالت سااتمیساا یکاربر رابط جادیا

 ؛یتمیالگور
 پنل از ارانهمک استفاده امکان 

 یتمیالگور

 و یگذار هیسرما تیریمد

 یبازارگردان
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35 
عه و یبانیپشااات  یهاتمیالگور توسااا

 یبازارگردان یها تمیالگور بهبود  ؛یبازارگردان
 و یگذار هیسرما تیریمد

 یبازارگردان

36 

 گزارش ساااتمیسااا یساااازکپارچهی

 تیریمد تحت یهاییدارا تیوضاااع

 .شرکت

 تحت یهاییدارا کنترل بهبود 

 شرکت تیریمد

 و یگذار هیسرما تیریمد

 یبازارگردان

37 

و  یواحد حقوق

 قراردادها

 قراردادها؛ بانک یارتقا

 قراردادها به یدسترس سهولت 

 قرارداد نیطرف اطالعات لیتکم 

 یگانیبا و یساز مستند 

 اطالعات یفناور واحد

38 
 مقررات و نیقوان آموزش دوره یبرگزار

 ؛ییپولشو با مبارزه

 یادار نظام سالمت یتقاار 

 نیقوان  به نسبت همکاران یآگاه 

 ییضدپولشو

- 

 مستندات؛ و مدارک پرتال یارتقا 39
 شرکت مدارک به یدسترس سهولت 

 یگانیبا و یساز مستند 

  -اطالعات  یفناور واحد

 و یزیربرنامه واحد

 هاستمیس

 .مقررات و نیقوان بانک یارتقا 40
 و نیقوان به یدسترس سهولت 

 مقررات
 اطالعات یفناور واحد

 

  


