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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 شرکت: خچهیتار
 تیمالکها و ثبت شرکت کل در اداره 241570خاص( تحت شماره  ی)سهام نیشرکت گروه کارخانجات گوهر زم 06/12/1383 خیتار در

مدیریت توسعه گوهران "العاده نام شرکت به براساس مصوب مجمع عمومی فوق 6/09/1388و در تاریخ  دیثبت رس تهران به یصنعت

به تاریخ  315943/121و با مجوز شماره  11/03/1394العاده مورخ تغییر یافت سپس به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق "امید

به استناد صورت جلسه مجمع  و "گذاری توسعه گوهران امیدسرمایه"به  "ریت توسعه گوهران امیدمدی"نام شرکت از  18/03/1394

از تاریخ شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به عام تغییر یافت و پس از احراز کلیه شرایط  10/05/1394العاده مورخ عمومی فوق

نماد  پنجاه و یکمین شرکت در بازار اول( در نرخ های فرابورس ایران بابه عنوان یکصد و بیست و یکمین نماد معامالتی ) 01/06/1394

در بازار اول فرابورس ایران توسط  30/03/1395درصد( سهام شرکت در تاریخ 5)معادل  100،000،000 گوهران درج و همچنین تعداد

مایه گذاری توسعه گوهران امید از حاضر شرکت سرسهامدار عمده )گروه مدیریت سرمایه گذاری امید( عرضه و معامله گردید. در حال 

 . می باشدواحدهای تجاری فرعی شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 

 است. 7, پالک 16در تهران خیابان گاندی, خیابان  واقع  مرکز اصلی شرکت

. 

 ماهیت کسب و کار: 
 ( موضوع فعالیت و محیط کسب و کار1

یم شده که های فرعی تقسبه دو بخش فعالیت اصلی و فعالیتاساسنامه،  3موضوع فعالیت شرکت طبق ماده موضوع فعالیت:  1-1

 باشد: اجماالً به شرح زیر می

 :یموضوع فعالیت اصل-

 ها، ی شرکتیا سایر اوراق بهادار دارای حق رأها گذاری صندوق، واحدهای سرمایهالشرکهگذاری در سهام، سهمسرمایه

خود، کنترل  تنهایی یا به همراه اشخاص وابستهکه بهطوریبا هدف کسب انتفاع، گذاری ی سرمایههایا صندوقسسات مؤ

 یا درآن نفوذ قابل مالحظه نیابد. پذیر را در اختیار نگرفتهگذاری سرمایهشرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه

 رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک  طور معمول دارای حقادار که بهگذاری در سایر اوراق بهسرمایه

 دهد.اوراق بهادار نمی

 :های فرعیموضوع فعالیت-

 ها و مؤسسات مالی گذاری نزد بانکسرمایه هایبانکی و سپرده گواهی سپردهبها، مسکوکات، فلزات گران گذاری درسرمایه

 ؛اعتباری مجاز

 ها، ی شرکتیا سایر اوراق بهادار دارای حق رأها گذاری صندوق، واحدهای سرمایهالشرکهگذاری در سهام، سهمسرمایه

خود، کنترل  همراه اشخاص وابسته تنهایی یا بهکه بهطوریبا هدف کسب انتفاع بهگذاری ی سرمایههاسسات یا صندوقمؤ

 ؛یا درآن نفوذ قابل مالحظه بیابد پذیر را در اختیار گرفتهگذاری سرمایهشرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه

 های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛های تولیدی و پروژههای فیزیکی، پروژهاز جمله دارایی هاداراییگذاری در سایر سرمایه 

  :ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله 

 گذاری؛های سرمایهپذیرش سمت در صندوق 

 ی اوراق بهادار؛مین مالی بازارگردانتأ 

 نویسی اوراق بهادار؛مشارکت در تعهد پذیره 

 ؛تضمین نقدشوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار 
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 اقدام به اخذ تسهیالت  در حدود مقررات و مفاد اساسنامه های مذکور در این ماده،تواند در راستای اجرای فعالیتشرکت می

بار بانکی افتتاح کند یا به واردات یا صادرات کاال بپردازد و امور گمرکی مربوطه را مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعت

ها در های شرکت ضرورت داشته باشد و انجام آنانجام دهد. این اقدامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای فعالیت

 مقررات منع نشده باشد.

ن و مقررات قوانیثر از ضمناً محیط بیرونی شرکت متأباشد؛ می بازار سرمایهمحیط اصلی کسب و کار شرکت، : محیط کسب و کار 2-1

و اسناد ابالغی از سوی  انداز، سند بودجه کل کشور، قانون بازار اوراق بهاداردستی )سند چشموضع شده در کشور شامل اسناد باال

ی )داخلی، خارجی( و سیاس ضمناً متغیرهای اقتصادی باشد.میهای سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین مقررات و آیین نامههلدینگ( 

 دهد. تأثیر قرار مینیز محیط بیرونی شرکت را تحت

 شرکت در صنعت  گاهیو جا معامالت سهام تیوضع (2
 وضعیت .بندی گردیده استطبقه در بورس "گذاریسرمایه"در صنعت  "گوهران"با نماد  دیتوسعه گوهران ام یگذارهیشرکت سرما

 شرح زیر بوده است:همالی مورد گزارش ب دورهطی ت سهام شرکت معامال

 

 
 

ها، باشد که عمده فعالیت آنگذاری میهای سرمایهمتشکل از شرکتاین صنعت : گذاریسرمایهصنعت جایگاه شرکت در ( 2-1

مودن با هدف کسب انتفاع و حداکثر ن کهباشد ابورس و خارج از بورس میشده در بورس، فرهای پذیرفتهخرید و فروش سهام شرکت

 نمایند.به فعالیت می ثروت سهامداران خود، مبادرت

های فعال این یکی از شرکت، شدههای پذیرفتههام شرکتگذاری توسعه گوهران امید با حجم قابل توجهی از معامله سشرکت سرمایه

دتاً از محل سود درآمد عملیاتی خود را عم وب،و نقدشوندگی مطل ی با بازدهی مناسب، کم ریسکپورتفوصنعت بوده که با تشکیل یک 

 نماید.تأمین می و سود حاصل از معامالت سهام پذیرهای سرمایهمصوب مجامع شرکت
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

معادل  گذاری )بورس و فرابورس(سرمایه فعال در صنعت یهاجمع ارزش روز سهام شرکت وضعیت صنعت و جایگاه شرکت:( 2-2

در  هیلحاظ سرما به دیتوسعه گوهران ام گذاریسرمایهشرکت باشد. یم 30/12/1399 گزارش خیدر تار الیر میلیون 1،911،502،400

  قرار دارد. همهفددر رتبه  ارزش روز از منظرو  هجدهمرتبه 
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 ساختار شرکت( 3
گذار شرکت عنوان سهامدار اصلی، سیاستام بهدرصد از سه 86 بیش از امید با مالکیت گذاریسرمایه: شرکت گروه مدیریت سهامداران

  حقیقی است. اعم از اشخاص حقوقی وسهامدار  20،966 سهام شرکت در اختیار تعداد مابقی درصد 14 باشد.می

 

 
 

 

  :باشدشرح جدول ذیل میمدیره بههیأتنمایندگان حقیقی ایشان در و  مدیرههیأتاعضای حقوقی : مدیرههیأت

 

 

شرح ذیل تشکیل های تخصصی حاکمیت شرکتی بهکمیتهدر راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس و اوراق بهادار، 

 گردد.گردیده و جلسات آن در مقاطع زمانی مقرر برگزار می

و دو عضو دیگر نیز از متخصصین مدیره هیأتموظف ه عضو است که یک عضو از اعضا غیراز س متشکل: کمیته حسابرسی داخلی(1

بوده و صحت وکفایت شرکت های داخلی های مورد استفاده در حوزهناظر به روش. این کمیته باشندخارج از شرکت می تبط هستند کهمر

 .نمایدمیارائه مدیره هیأتبه  پیشنهادات وگزارش خود را در جلسات ماهیانه کمیته طرح و وبررسی های داخلی در شرکت، کنترل

 

 مدرک تحصیلی سمت اعضا

 دکتری علوم اقتصادی رییس کمیته وردیاله امام قدرت

 دکتری حسابداری عضو کمیته محسن صفاجو

 مدیریت مالیدکتری  عضو کمیته محمدعلی میرزا کوچک شیرازی
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 باشد.از فصل سوم دستورالعمل حاکمیت شرکتی حداقل یک عضو غیرموظف دارای تحصیالت مالی می 5طبق تبصره 

و دو  شرکت گذاریسرمایهکارشناسان ومدیر یک عضو موظف هیات مدیره ،  ،مدیرعاملکمیته متشکل از : گذاریسرمایهکمیته (2

های مستمر تحلیل باشد که نتایج بررسی ومی و دکتر عسگری( رزمجوییاز کارشناسان ارشد بازار سرمایه )آقایان دکتر عضو مدعو 

 شود.ای به مدیریت ارائه میجلسهبندی موضوعات طی صورتپس از جمع داده وشود ارائه می برگزار که در جلسات وگزارشات مربوطه

 آفرینی در شرکت ( ارزش4
به افزایش در حقوق صاحبان سهام  شده منجرهای انجامشوند که نتایج و برآیند فعالیتریزی و اجرا میاقدامات به نحوی برنامهمجموعه 

 شده و بازدهی بیشتری از بازدهی بازار را ایجاد کند. 

 افزایی و ایجاد همنیروی انسانی کارآمد که از دانش و تخصص مناسبی برخوردار باشد باعث  تقویت توان کارشناسی شرکت

ها و سیمنارهای آموزشی وهای مجرب و متخصص، حضور در دورهگردد. در این رابطه انتخاب نیراتخاذ تصمیمات بهینه می

در سطح  گردهمایی کارشناسان شناسان بازار،با سایر کارو برگزاری جلسات تعامل  ،برگزاری جلسات مستمر داخلی، مرتبط

 گردد.تی است که در این رابطه انجام میگروه و استفاده از نظریات یکدیگر، از جمله اقداماهای شرکت

  بخشی در راستای کاهش ( که تنوعو فرابورس شده در بورسپذیر )پذیرفتههای سرمایهم شرکتاز سها ی(پورتفو)تشکیل سبد

و همچنین کاهش  استهای شرکت برخوردار بوده از جمله برنامه در صنایعی که از بازدهی مناسبکت ریسک و مشار

 باشد.اهداف می یمرهاز ز نیز، (D/P) و میانگین تقسیم سود نقدی بیشتر (P/E) یپورتفومتوسط نسبت قیمت به درآمد 

  باعث های گروه بازارگردان برای سهام شرکت و شرکتضرورت وجود اختصاصی بازاگردانی گوهرفام امید  گذاریسرمایهصندوق

 این صندوق قابلیت محاسبه .قدام نمایدا صندوق بازارگردانی تأسیسنسبت به مدیریت با کسب مجوزهای الزم  گردید که

nav  های مشمول بازارگردانی را داردیک از شرکت برای هرجداگانه (multi nav). حمایت  شوندگی وافزایش درجه نقد

اختصاصی بازارگردانی  گذاریسرمایههای ارچوب مقررات ناظر بر صندوقدر چهای مشمول بازارگردانی قی از سهام شرکتمنط

نموده و بازارگردانی شرکت های فعالیت شروع به  97صندوق در آذر  باشد.در دستور کار این صندوق میو اساسنامه صندوق 

 را بر عهده دارد: یرز

شرکت مدیریت انرژی امید  .3  امید    گذاریسرمایهمدیریت شرکت گروه  .2    توسعه گوهران امید گذاریسرمایهشرکت . 1

 مرجان کار-6  شرکت کویرتایر. 5     شرکت سیمان هرمزگان . 4تابان هور 

 ی، پورتفوبخشی و کاهش ریسک های شرکت برای تنوع: از برنامهخارج از بورسهای بازار اولیه و سهام شرکت در گذاریسرمایه

 باشد.می...   سهام شرکت ها توسط سازمان ها  و های مناسب در بازار اولیه، مشارکت در عرضه گذاریسرمایه

  

 مدرک تحصیلی سمت اعضا

 دکتری علوم اقتصادی مدیرهرئیس هیأت وردیاله امام قدرت
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 : مدیریت عمدههداف ا( 5
 تالش برای کسب بازدهی بیشتر برای سهامداران و پایدارسازی سوددهی شرکت 

 استمرار آنشرکت و های افزایش خالص ارزش دارایی 

 موقع به بازار و سهامدارانهرسانی بشفافیت و اطالع 

 تر سود نقدی سهام ارتباط مستمر با کلیه سهامداران و ایجاد راهکارهای بیشتر در پرداخت هر چه سریع 

 شدهت در راستای اهداف و وظایف تعیینارتقای سطح کارایی و ایجاد بستر مناسب جهت رشد و شکوفایی کارکنان شرک 

 :راهبردهای مدیریت جهت نیل به اهداف( 1-5

  دار و پر بازدهی، خروج از صنایع کم بازده و مشارکت در صنایع مزیتپورتفواصالح ساختار 

  پذیر با تقسیم های سرمایهر شرکتد گذاریسرمایهافزایش بازدهی نقدی )ی و پورتفوکاهش متوسط قیمت به درآمد

 سود نقدی باالتر(

 گذاریبرای اهداف سرمایه پربازده صنایعشناسایی یط اقتصادی کالن و بررسی بازار، شرا 

  د سهام مربوط به مطالبات سو یهاو کاستن از حجم بدهی اصالح ساختار مالی ،و ایجاد منابع جدیدبررسی منابع مالی

 متعلق به سهامدار عمده 

 از سوی سهامداران  تقسیم سود مناسبخصوص توان مالی و نقدینگی شرکت در راستای اعمال سیاست سازی درشفاف

 به فروش دارایی و کاهش توان مالی شرکتمدیریت  بدون الزام

 های رسمی بورس و سایت رسمی شرکت شده در سامانهای و حسابرسیدورهمیان ،اهانهموقع اطالعات مهدرج و ارائه ب

 رسانی و استفاده همزمان سهامداران و بازارجهت اطالع

 تبادل نظر با کارشناسان معتبر بازار بیشتر با شرکت هلدینگ و همچنین تعامل هرچه 

  الفاصله پس از برگزاری ب مدیرههیأت از سوی های انجام شدهریزیطبق برنامه اقدام به پرداخت سود سهامداران حقیقی

 و پرداخت سود سهامداران حقوقی طبق برنامه مجمع 

 پذیر های سرمایهسهام از شرکته وصول مطالبات سود تر کردن دورکوتاه 

 :ها و روابطمنابع، ریسک (6
 :منابع مهم( 1-6

 ونمیلی 391،765مورد گزارش معادل  دوره پایان درسود سهام مانده مطالبات : پذیر ای سرمایههشرکت از دریافتنیسود سهام  -

  انجام شده است. موقع آنریزی جهت وصول بهبرنامه پذیر بوده وهای سرمایهوبه مجامع شرکتباشد که مربوط به مصریال می

که نسبت  استمیلیارد ریال  567،31بیش از  30/12/9139در  و غیربورسی بورسی گذاریسرمایهارزش روز خالص : ی شرکتپورتفو-

طی  ضمناً دارد.درصد افزایش  417معادل میلیارد ریال  25،462مبلغ  ،میلیارد ریال 6،105مبلغ ه ب 30/12/1399در شده بهای تمامبه 

عنوان  "راهبردها"چنانچه در بخش  یافته است.تحقق درآمد عملیاتیریال نیز  میلیون 594،769مبلغ 30/12/1399 منتهی بهمالی  دوره

دآورتر سوهای گذاریسرمایهها با های کم بازده و جایگزینی آنوری بیشتر اقدام به خروج از شرکتجهت افزایش بازدهی و سودآ شد

  .باشدشده و این اقدام مستمر می

باشد، که شرکت در گذشته )قبل از پذیرش در بورس( بدان مبادرت از جمله منابع از طریق ایجاد بدهی می سهام: خرید اقساطی-

 نموده و در صورت وجود شرایط مناسب نیز اقدام خواهد نمود.
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پیشبرد افزاری مناسب عامل مهمی در افزاری و سختبا ایجاد شرایط نرمارآمد همزمان کنیروهای آزموده و نیروی انسانی: -

کارکنان و ایجاد مقررات جهت تکمیلی آموزش جذب نیروهای کارآمد، ، باشد. لذا در این راستااهداف میراهبردهای مدیریت و رسیدن به 

  باشد.مدیریت می در دستور کار)شامل اقدامات انگیزشی و تنبیهی( گیری بهره

های با هلدینگ و شرکت متعلق به سهامدار عمده است ایجاد روابط و تعامل بیشترسهام  درصد 86بیش از : ترکیب سهامداری شرکت-

 خواهد گرفت. گرفته و ، منابع مناسبی در اختیار شرکت قرارهلدینگگیری از امکانات بهره مابین شده و باافزایی فیباعث همگروه 

  :روابطها و ( ریسک2-6

 عبارتند از: ثر بر محیط کسب و کار شرکت،های مؤباشد و ریسکو کار شرکت میبازار سرمایه، محیط اصلی کسب 

 مددرآ تعییندر  اریناپاید از آثار مهم آن ؛رودمی رشمابه یسکهار ثرترینمؤاز  یکی ارز خنر اتتغییر یسک: رارز خنر تنوسانا یسکر

ضمن  باشد.می کننده ارزهای مصرفبرای شرکت دسو حاشیه کاهشو  تولید هشد متما یبها یشافزا ر،محو دراتصا یشرکتها ایبر

ی پورتفو چیدندر  بینی روند آتیلذا بررسی این نکات و پیشگذار است. ها اثراینکه تغییرات در نرخ ارز بر ارزش بازار سهام شرکت

 .شرکت حائز اهمیت است

 ها وپروژه وها مین مالی شرکتهای تأهزینه ، تغییرات درگذارانبازده مورد انتظار سرمایهأثیر در نرخ ت :ریسک نوسان نرخ سود بانکی

 باشد.می شرکتعامل مهمی در عملکرد دارد،  گیری جریان نقدینگیدر نتیجه شکل گذاران وورود )خروج( سرمایه ثیراتی که درتأ

ناظر بر  تغییرات در نرخ مواد اولیه مصرفی ناشی از تغییراتی که در قوانین و مقررات: های دولتینامهریسک تغییر در قوانین و آئین

ی از ارزش بازار اآهنی( که بخش عمدهها )فوالدی، شیمیایی و سنگشود، برعملکرد شرکتایجاد می هاهای اقتصادی شرکتفعالیت

 دهد.تأثیر قرار میترا تح گذاریسرمایههای ی شرکتپورتفوثر بوده و در نتیجه دهند مؤبورس را تشکیل می

تأثیر گذاران را تحتها و سرمایهشرکتهای اقتصادی و عملکرد طور کلی فعالیتهو سایر مخاطراتی که بریسک سیاسی، ریسک تجاری 

 باشد.میران موثر گذار بازار و محیط کسب و کار سرمایهب های سیستماتیک بوده که عمدتاًدهد از جمله ریسکقرار می

  دهند.قرار میتأثیر حتترا  کشور های موجود درگذاریسرمایهکه  المللیچالش و تهدیدات در سطح بین

شود. این عامل ها شده و رکود یا رونق را سبب میگذاران در بازاربه نحوی که باعث خروج )ورود( سرمایهنوسانات در بازارهای موازی 

 باشند..... می قیمت طال و– 3نرخ ارز  -2ها بانکنرخ سود  -1ناشی از تغییرات در 

های شرکت از جمله عوامل مهم در کاهش نقدینگی شدن جریان وصول مطالباتکندوپذیر های سرمایهخلل در جریان نقدینگی شرکت

های اخیر ن نکته در سال. ایباشدمیها این شرکتخیر در تسویه مطالبات سود سهام سهامداران ی بوده که باعث تأپورتفوپذیر در سرمایه

سرمایه از محل مطالبات اقدام  ها نسبت به افزایششرکت است جهت تسویه مطالبات سود سهام،مشاهده و در جریان وضوح قابلبه

 کنند.می

 ریزی جهت اقدامات ذیل توسط مدیریت مدنظراثرات آن بر عملکرد شرکت برنامه جهت مقابله با مخاطرات فوق و کاهش

 باشد:می

های سیستماتیک ریسکپذیری کمتری از که تأثیرهایی گذاریسرمایهر و مشارکت در پذیهای سرمایهشرکت عملکرد بررسی مستمر- 1

 دارند.

 گردد.مشارکت میو ، شناسایی برخوردارندجدید و صنایع که از مزیت بیشتری  گذاریسرمایههای فرصت- 2

تحقق میلیون ریال  594،769 مبلغ های عملیاتی بهدرآمد 30/12/1399به  منتهی ه ماههسدوره مالی  طیدرنتیجه اقدامات فوق، -3

دهد و انتظار افزایش نشان می درصد 227 میلیون ریال ( معادل  181,976) به مبلغ دوره مشابه سال قبلکه نسبت به  یافته است

 ادامه یابد. با اقدامات الزماین روند رود که می

مشارکت تر و درصد تقسیم سود باالتر پایین P/Eبنیادی با نسبت  هایسهام شرکتدر  خارج شده و های کم بازدهگذاریسرمایهاز -4

 گیرد.نیز مورد بررسی قرار می هاگذاریاستمرار سودآوری این سرمایهذکر است الزم به ؛گرددمی

، به خرید اوراق بدون ریسک که بازدهی و حاشیه ایمنی مناسبی دارند )با توجه به شرایط اقتصادی و بازار( بخشی از منابع موجود -5

 یابد.اختصاص می
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 ی از طریق:پورتفواصالح ساختار و تنوع منطقی  -6

دارند در کشور )مانند فلزات اساسی، پتروشیمی و ...(  یدر صنایع بزرگ بورس و صنایعی که دارای مزیت بیشتر گذاریسرمایهوزن -6-1

 باشد.می یهای مدیریتز صنایع کم بازده از جمله برنامههمچنین خروج ا شود؛افزایش داده می

هایی که سیاست بیشتر در سهام شرکت گذاریسرمایهی و افزایش بازدهی نقدی از طریق پورتفو P/Eکاهش میانگین نسبت  -6-2

معامالت در بازه  ری بازار وهای جاگیری از فرصتجهت بهرهی پورتفوبخشی از  دارند؛ همچنین تریپایدارو  ترتقسیم سود مناسب

 یابد.می اختصاص مدتکوتاه

 فروش )داخلی و صادراتی( را داشته باشند.امکان استمرار  ،توازن ارزی مثبت که ضمن دارا بودنپذیری های سرمایهبررسی شرکت-6-3

 گردد.بررسی می ،هاگذاری در اینگونه شرکتافزایش و تمرکز بیشتر سرمایهجهت  هادشوندگی سهام شرکتنق -6-4

 تهی، کمگذارانسرمایهاز منافع سهامداران و  تیحما راستایدر  شرکت یتریمد: گذاریسرمایهبرگزاری مستمر جلسات کمیته  -6-5

. شرکت تشکیل داده است در گذاریسرمایه یشنهادهایپ و ارایه ی و بازارپورتفو یبازنگر ی، جهتمشورت یعنوان بازورا به گذاریسرمایه

طور هب های سودآورگذاریسرمایهی و جایگزینی پورتفواعمال تغییرات الزم در  جهت ات مناسبمیتصم ضمن اتخاذ گذاریسرمایه تهیکم

و  آینده و در حال حاضر گذاریسرمایه سکیو ر یبازده لحاظی بهپورتفو یبررس نماید.پیشنهادات خود را ارایه میدام و مستمر اق

ی، کاهش میانگین قیمت پورتفوبررسی ترکیب و ساختار  ضمناً .باشدیم تهیکم یهاتیفعال نیمهمتر ملهاز ج ینظرات مشورت پیشنهاد

ح اینکه نتایج توضی به درآمد هر سهم و افزایش بازدهی نقدی از جمله اقداماتی است که در دستور کار جلسات این کمیته قرار دارد.

شده که این های سودآورتر گذاریسرمایههای کم بازده و افزایش گذاریسرمایه کاستن ازبه  مده در کمیته منجرهای به عمل آبررسی

 .ط بازار مستمرخواهد بوداقدام باتوجه به شرای

 گزارشگری مناسب و شفاف و ایجاد سهامداران، منافع حفظاز جمله  اهدافی رسیدن به جهت حسابرسی: اعضای این کمیته کمیته -7

 نویسپیش بررسی با و کرده برگزار منظم جلسات مستمر و داخلی، هایکنترل سیستم استقرار الزامات، و مقررات قوانین، رعایت نیز

را در بهبود و اثربخشی  مدیریت، شرکت نامه بررسی نیز و شرکت قانونی بازرس و مستقل حسابرس هایگزارش و مالی هایصورت

  .دهی یاری نموده استد و همچنین شفافیت الزم در گزارشعملیات خو

 

 COVID19)ویروس کرونا )( آثار ناشی از شیوع 3-6

 .است ین بابت متحمل نشدها خساراتی ازشرکت ویروس کرونا هیچ گونه اثری بر فعالیتهای عملیاتی و روند عادی شرکت نداشته و 

 توضیح اینکه جهت مقابله و جلوگیری از همه گیری آن در محیط شرکت اقداماتی به تناسب شرایط صورت گرفته است:

 های الزم به طور دوره ای از کلیه کارکنان شرکت  کنترل و انجام تست .1

 اجرای برنامه دورکاری در شرایط خاص  .2

 اجرای پروتکل های بهداشتی از قبیل رعایت فاصله بین پرسنل و توزیع ماسک, الکل و ... بین کارکنان به طور مرتب  .3

 وس به پرسنل آموزش نکات بهداشتی و اطالعات به روز از همه گیری ویر .4
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 تایج عملیات و چشم اندازها:ن( 7
  نتایج عملیات(  1-7

 ه ماههسدوره شرکت طی  های مالینسبتو  اقالم مهم سود و زیان، ترازنامهعملکرد شرکت،  نتایج عملیات ه تصویری روشن ازجهت ارائ

نکات  همچنین سایر تشریح گردیده و بررسی و (29/12/1398 بهمنتهی گذشته ) مشابه مالی دورهدر مقایسه با  30/12/1399منتهی به 

 مهم نیز ارائه شده است

 سود و زیان -الف
 

 

 

 

میلیون ریالدرآمدهای عملیاتی :
درصد به 

سود خالص
میلیون ریال

درصد به 

سود خالص

درصد 

تغییرات
میلیون ریال

درصد به 

سود خالص

%33       856,595%301%42     69,008%49    276,533درآمد سود سهام

%0             -%0%0          -درآمد سود تضمین شده

%70     1,838,819%182%112,96869%56    318,236سود)زیان( فروش سرمایه گذاری ها

%0             -%00%00سود)زیان( تغییر ارزش سرمایه گذاری ها

%0             -%0%0سایر درآمدها

%103     2,695,414%227%111   181,976%105   594,769جمع درآمدهای عملیاتی

%0             -هزینه های عملیاتی:

%2-(53,951)%7%11-(18,310)%3-(19,525) هزینه های اداری و عمومی

%101     2,641,463%251%100   163,666%101  575,244سود عملیاتی

%0           1,974%79-%0          717%0          154 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

%0(5,938)%0%0(42)هزینه های مالی

%100     2,637,499%250%100    164,383%101    575,356سود قبل از مالیات

%0مالیات بر درآمد

%0(10,455)%00%1-(8,048)سال جاری

%0%00%0سال های قبل

%100     2,627,044%245%100  164,383%100   567,308سود خالص

             -مبنای محاسبه سود پایه هر سهم:

             1,095%245             68            236سود  خالص هر سهم - ریال

دوره مالی منتهی به 

1399/09/30

شرح

 1399/12/30 1398/12/29
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 :در نمودار ذیل ارائه شده استاقالم عمده صورت سود و زیان  عملکردمقایسه 

 

 

 

 :گذشته مشابه مالیدوره مده در مقایسه با بررسی سود و زیان و تشریح تغییرات اقالم ع

 افزایشقبل  مالی دورهنسبت به درصد  301مالی مورد گزارش  دورهپذیر( طی های سرمایه)مصوب مجامع شرکت درآمد سود سهام -1

 باشد.رشد با تقسیم سود نقدی بیشتر می آور و رو بهدر سهام سود گذاریسرمایهناشی از یافته است که 

 افزایش مالی گذشته مشابه در سال  دوره نسبت به درصد 182مالی جاری معادل  دورهها طی گذاریسرمایهدرآمد حاصل از فروش  -2

 .می باشدمناسب در پورتفو  P/E با سرمایه گذاری های سود ده و  شدهتعداد معامالت انجام افزایشاست که ناشی از  یافته

درصد 227 نیزدرآمدهای عملیاتی جمع لذا ، درآمدهای سود سهام  و سود فروش سرمایه گذاری ها قابل مالحظه   افزایشباتوجه به  -3

  یافته است. افزایش

 245به میزان گذشته مشابه در سال مالی  مالی دورهریال است که نسبت به  236معادل  مالی مورد گزارش دورهسود هر سهم طی  -4

 است. یافته افزایشدرصد 
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 

 سود )زیان( انباشته : -ب
 

 
 

میزان سود  باشد.به شرح جدول فوق می 20/11/1399مورخ تقسیم پس از اعمال مصوبات مجمع عادی ساالنه سود انباشته و سود قابل

 .درصد افزایش یافته است 84معادل  دوره مالی مشابه گذشتهنسبت به  مورد گزارش مالیدوره درپایان انباشته 

 

 

 

 

 

 

 

هرسهم- ریالمیلیون ریالهر سهم- ریالمیلیون ریال

567,308236164,38368سود خالص

3,414,1271,4231,627,083678سود انباشته  ابتدای سال مالی

(400)(800,000)(900)(2,160,000)سود سهام مصوب 

1,254,127523827,083345سود انباشته تعدیل شده ابتدای سال مالی

1,821,435759991,466413سود قابل تخصیص

0000اندوخته قانونی

1,821,435759991,466413سودانباشته پایان دوره  مالی

2,400,0002,400,000سرمایه 

دوره مالی منتهی به 

1398/12/29 1399/12/30 شرح
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 

 وضعیت مالی:صورت -ج
 

و سال مالی  مالی قبل  دورهدر مقایسه با  مورد گزارش 30/12/1399 منتهی به هماههس مالی دوره پایاندر ای شرکت ترازنامه مقایسه

 باشد:می شرح ذیلبهگذشته 
 

 

سال مالیشرح

1399/12/301398/12/291399/09/30دارايی ها

میلیون ریالمیلیون ریالمیلیون ریالدارایی های غیرجاری :

88,65287,98088,204دارایی های ثابت مشهود

903355299دارایی های نامشهود

1,299,5631,173,7391,490,235سرمایه گذاری های بلندمدت 

5,4183,0654,465دریافتنی های بلندمدت

1,394,5361,265,1391,583,203جمع دارایی های غیرجاری

1,5391,8241,283پیش پرداخت ها

430,093245,006530,211دریافتنی های تجاری و  سایر دریافتنی

4,533,5112,816,9854,339,186سرمایه گذاری های کوتاه مدت

16,66334,96638,038موجودی نقد

271,7020271,702دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش

5,253,5083,098,7815,180,420جمع دارایی های جاری

6,648,0444,363,9206,763,623جمع دارایی ها

2,400,0002,000,0002,400,000سرمایه 

0371,758افزایش سرمایه در جریان

240,000200,000240,000اندوخته قانونی

396,395-سهام خزانه 

1,821,435991,4653,414,127سود انباشته

4,065,0403,563,2236,054,127جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

بدهی های غیرجاری:

2,9662,6022,185ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

2,9662,6022,185جمع بدهی های غیرجاری
بدهی های جاری:

18,53040,93516,417پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

18,503010,455مالیات پرداختنی

2,543,005757,160680,439سود سهام پرداختنی

2,580,038798,095707,311جمع بدهی های جاری
2,583,004800,697709,496جمع بدهی ها

6,648,0444,363,9206,763,623جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

دارایی های جاری:

دوره مالی منتهی به

حقوق مالکانه

حقوق مالکانه و بدهی ها:



 

  

13 
 

توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 

  های مالی و بررسی روند آن:نسبت -و

 

 
 

 توضیح :  

  رشد کرده است  برابر 2سهم حدود افزایش یافته است و نرخ تابلو هر  برابر 2,7خالص ارزش دارایی ها طی بازه فوق بیش از

 درصد کاهش یافته است . 60درصد به  87از  navولیکن نسبت قیمت سهم به 

  کاهش نسبت مالکانه نسبت به دوره مشابه در سال مالی گذشته ناشی از افزایش نسبت کل بدهی می باشد که مربوط به

 بوده و در طی سال و پس از برگزاری مجمع پرداخت می شود..سود سهام پرداختنی 

  افزایش قابل مالحظه بازدهی دارایی ها و بازدهی حقوق صاحبان سهام نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل ناشی از افزایش

 سودآوری شرکت می باشد. 

 

 

 

 

 

 

1399/12/301398/12/29

%18%39نسبت کل بدهی
%82%61نسبت مالکانه 

%4%9بازده داراییها
%5%14بازده حقوق صاحبان سهام 

12,2984,438خالص ارزش دارایی های هرسهم - ریال

7,4403,879قیمت تابلو هرسهم - ریال

%87%60نسبت قیمت به nav - درصد

دوره مالی منتهی به

شرح
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 

 :29/12/1398و  30/12/1399در دو مقطع  صورت وضعیت مالیعمده در اقالم تغییرات  تشریح علل -ز
 

 علل تغییرات درصد تغییرات شرح

 افزایش سرمایه گذاری  درصدی 61افزایش  سرمایه گذاری های کوتاه مدت

 پرداخت بخشی از سود سهام درصدی 55کاهش  پرداختنی های تجاری و غیرتجاری

  افزایش سود آوری درصدی 14 افزایش جمع حقوق مالکانه

 افزایش میزان سرمایه گذاری درصدی 11 افزایش بلندمدتسرمایه گذاری های 

 

 

 

 

 

 

 

 

1،000،000
2،000،000
3،000،000
4،000،000
5،000،000
6،000،000
7،000،000

(میلیون ریال)مقایسه اقالم عمده صورت وضعیت مالی 

1399/12/30 1398/12/29
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 

 رتفوی(:وهای شرکت )پگذاریسرمایهسبد  -8
) شیمایی ، عرضه برق، بخارو..، چندرشته صنعت عمده  4 فلزات اساسیهای فلزی و ای صنعتی، استخراج کانهچندرشته شیمیایی، صنایع

ارزش روز و ترکیب  اند.ی را تشکیل دادهپورتفوز ارزش روز درصد ا 71حدود و ی بوده پورتفودر ای صنعتی و اتخراج کانه های فلزی (

 باشد:نمودار ذیل میبه شرح  30/12/1399ی در پورتفو دهندهشکیلصنایع عمده تشده بهای تمام

 

 

 
 

 

19%

8%

9%

12%
23%

4%

6%
2%

17%

20%

19%

17%

15%

13%

6%
2% 2%

6%

محصوالت شيميايي

عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم

شرکتهاي چند رشته اي صنعتي

استخراج کانه هاي فلزي

فلزات اساسي

مواد و محصوالت دارويي

بانکها و موسسات اعتباري

ساخت محصوالت فلزي

ساير

بهای تمام شده

ارزش بازار
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 

 است:شرح به  30/12/1399 منتهی به ماهههسدوره مالی ( اقالم عمده سهام خریداری شده 1-8

 

 
 

 

 

 

 

 

 

تعدادنمادنام شرکت
متوسط بهای 

تمام شده هر 

سهم

جمع بهای تمام شده 

)میلیون ریال(

6,842,00034,422237,821اعتماداعتماد آفرین پارسیان 

76,275108,992108,992گوهرفام امیدبازارگردانی گوهرفام امید

2,645,00014,34939,937هرمزفوالد هرمزگان جنوب 

اویل تایر  550,00065,20236,401پارتاآرت

3,000,00010,95832,874فملیملی صنایع مس ایران 

780,00037,98929,674جمپتروشیمی جم

1,000,00019,59619,596شستاسر. تامین اجتماعی

1,100,00017,76119,537پارسانگسترش نفت و گاز پارسیان 

604,64124,94514,679جمحپتروشیمی جم )حق تقدم(

160,00090,56714,491آریاپلیمر آریا ساسول

300,00036,30510,891وامیدسر. امید 

990,00010,0009,900سپیدماسپید دماوند 

500,00011,2675,634تاپیکوسر. نفت و گاز تامین 

550,00039,9994,010فسازانغلتک سازان سپاهان 

50,0009,150458امیدتامین سرمایه امید 

10,00010,000100وبازاربازار آشنا 

584,994 جمع
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 
 

 :استبه شرح  30/12/1399 به منتهی نه ماهه مالی دورهرفته طی سهام فروشاقالم عمده  (2-8
 

 

 

 
 
 
 
 

ارقام :میلیون  ریال

سود /زیان واگذاریبهای تمام شده کلبهای فروششرکت/نماد

53,3519,12244,230ملی صنایع مس ایران )فملی(

50,6618,01942,642کاغذ پارس )چکاپا(

33,4404,99428,446صندوق سرمایه گذاری مشترک پارس)غیر بورسی( 

33,5406,73426,806سرمایه گذاری سپه )حق تقدم( )وسپهح(

31,1205,46025,660پتروشیمی جم )جم(

27,1363,91023,226پتروشیمی زاگرس )زاگرس(

21,3471,28320,064تراکتورسازی )تایرا(

21,2752,21619,059فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(

23,9696,16517,803صبا جهاد)غیر بورسی( 

20,7493,40517,344گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان(

13,5071,65911,848پاالیش نفت اصفهان )شپنا(

12,5311,46511,066بانک پاسارگاد )وپاسار(

267,975235,01732,959سایر

610,602289,448321,154جمع
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 
 

 

 ها:وند قیمت سهم و خالص ارزش داراییمقایسه ر- 9
طی نمودار  30/12/1399 تا تاریخ01/10/1399 تاریخ از( شرکت NAV)هر سهم های خالص ارزش داراییدر مقایسه با روند قیمت سهم 

 ذیل ارائه شده است:

 

 

به  ریال 8،920مبلغ درصدی از  16,5 افتقیمت سهم با  30/12/1399تا تاریخ 01/10/1399شرکت از تاریخ  شودچنانچه مالحظه می

  یافته است. کاهشریال 7،440 مبلغ

 درصد رشد(. 2با ) است افزایش یافته ریال  12,298مبلغ هریال ب 12,034از هر سهم شرکت  NAVدر همین بازه ولیکن 

 درصد بوده است. 60,4 مورد گزارشسهم در پایان دوره  NAVنسبت قیمت به 

 

 

 

 

2,500

4,500

6,500

8,500

10,500

12,500

14,500
nav نرخ روز
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 

 :اندازها( چشم10
تواند باعث شفافیت در عملکرد و قیمت سهم شده و وضعیت و سودآوری شرکت میهای آتی و اندازی از اهداف، برنامهترسیم چشم

کنندگان در استفاده لذا هدف این نوشتار کمک به گذاران و صاحبان سهام خواهد بود.گیری سرمایهسهولت در تصمیمباعث همچنین 

 را فراهم نماید. گذارانصاحبان سهام و سرمایهدرک بهتر از واحد تجاری جهت اتخاذ تصمیم مناسب بوده و امکان ارزیابی برای 

 ساختار واقدامات داخلی( 1-10
ترکیب مناسب  ی باپورتفوها، همچنین ایجاد گذاریسرمایهی پورتفوگیری و نقدشوندگی بیشتر رچه بیشتر، سرعت در تصمیمفافیت هش-

آنها در  ققخود قرار داده و جهت تح سرلوحهتوسعه گوهران امید آنها را  گذاریسرمایهو بازدهی باال از جمله عواملی است که شرکت 

 باشد.پی ایجاد بستر مناسب می

 (یین و بالعکسسازی جریان اطالعات دوسویه در سطوح مختلف سازمان )باال به پاروان-

 وانمندتر کردن نیروهای انسانی، تفویض اختیار و مسئولیت در قبال پاسخگویی مستمر و تبادل اطالعات ت-

ترشدن گزارشات غنیافزایی و باعث هم خصوص سهامدار عمده: توضیح اینکه این اقدامههای ارتباطی با سهامداران و بتقویت کانال-

 گردد.می گذاریسرمایهگیری در تحلیلی و تصمیم

 گذاریسرمایهاستراتژی  (2-10
 داران و رشد قیمتباشد که باعث افزایش ثروت سهامشرکت می( NAV)های هم مدیریت، رشد خالص ارزش داراییازجمله اهداف م -

هایی است که دارای مزیت در کشور بوده، گذاریسرمایهمشارکت بیشتر در  ،الزم جهت نیل به این هدف سهم خواهد بود. از جمله برنامه

این رابطه برآورد  در باشد.ز آن جمله میاو ...شیمیایی و فلزات اساسی  های فلزی،داشته باشد. صنایعی مانند: کانه توازن ارزی مثبت

و مشارکت بیشتر  یپورتفو و افزایش بازدهی نقدی P/Eام شده و در حال اجرا )کاهش میانگین تدریج و در اثر اقدامات انجبه گردد کهمی

سرمایه گذاری هایی ) یا تعدیل وزن نسبت به  وری شرکت استمرار یابد و همچنین خروج ازسودآ( های بنیادی سودآوردر سهام شرکت

سود  1400است که در سال مالی  و امیدی این سرمایه گذاری ها ( که ارزش سهام شان رشد چشم گیری داشته است پورتفوارزش کل 

 . سال مالی گذشته تحقق یابدخالص بیش از سود  هرسهمخالص 

 .باشد در برنامه شرکت میسرمایه گذاری های فرصت ت درمشارکهمچنین  ن،ینو یورود به کسب و کارها یسامانده-

ثیر مخاطرات و همچنین تأ با لحاظ نمودن شرایط اقتصادی کشور و جهان رانیاقتصاد ا یرو شیپ یهافرصتبررسی و مستمر  یابیارز-

تجهیز شرکت جهت اقدامات الزم در این های در دست اجرا برای های جدید از جمله برنامه گذاریسرمایهموجود در مشارکت و ورود به 

 رابطه می باشد.

موقع بودن و کیفیت مناسب هب لحاظهب برتروم حضور در رتبه تدا استمرار گزارشگری به بازار و :فافموقع و شهگزارشگری ب-

 تسریع و تسهیل بیشتر در پرداخت سود نقدی مصوب به سهامداران.همچنین دهی؛ گزارش
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 

 معیار عملکرد: ها وشاخص( 11
شرکت  های، بزرگتر شدن اندازه(NAV) در نهایت افزایش خالص ارزش دارایی های شرکتگیری کمی عملکرد جهت اندازهشاخص الزم 

گذار را داشته باشد. است که جذابیت الزم برای سرمایه های این صنعت و کسب حد مطلوبی از بازدهیو حضور در رتبه باالی شرکت

 گردد.ریزی و انجام میامهالزم در شرکت برای تحقق این اهداف برن کلیه اقدامات

در  سهمبه ازای هر شرکتهای خالص ارزش دارایی ،01/10/1399 ه ماههس مالی دورهابتدای در  :(NAVها )خالص ارزش دارایی -1

 به 30/12/1399 منتهی بهمالی  ه ماههس در پایان دوره وبوده است ،ریال 12,034 مبلغ، ابتدای دوره مالی سه ماهه مورد گزارش 

 هایو سال 30/09/1400منتهی به رود که رشد بازدهی و سودآوری شرکت با روند بیشتری در سال مالی انتظار می .رسیدریال  12،298

 آتی ادامه یاید. مالی

 2,000قبل از پذیرش در فرابورس به مبلغ  میلیون ریال بوده است که تا 500 : سرمایه اولیه شرکت معادلشرکت افزایش اندازه -2

 2,000سرمایه شرکت از  09/09/1398مورخ اده صاحبان سهام العطبق مصوبه مجمع عمومی فوق و میلیارد ریال افزایش یافته است

شده وآورده نقدی از محل مطالبات حال درصد( 20معادل  میلیارد ریال و 400) به مبلغ  میلیارد ریال 2,400ریال به مبلغ میلیارد 

و طبق پیشنهاد هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی که در سامانه کدال منشر شده است   است یافتهافزایش  سهامداران

ه نقدی وردآو  سود انباشته ،ورده نقدیآمطالیات حال شده سهامداران و میلیارد ریال از محل  3,888درخواست افزایش سرمایه تا مبلغ 

ارائه شده شرکت  ساختار مالییه گذاری انجام شده و جهت اصالح به منظور جبران مخارج سرما ،ا سلب حق تقدم از سهامداران فعلیب

 بورسی یپورتفوارزش روز خالص ضمناً و کسب مجوز از سازمان می باشد.  وط به موافقت سازمان بورس اوراق بهادارو برگزاری مجمع من

 به شدهد ارزش افزوده نسبت به بهای تمامدرص 417)با میلیارد ریال  567،31معادل  30/12/9139در  )به بهای تمام شده(غیربورسیو 

 نیز افزایش یابدآوری اندازه شرکت سود ی وپورتفوارزش  رشدامیدوار است که به تناسب . باشدمی( میلیارد ریال 6،105 مبلغ
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 :30/09/1400سال مالی منتهی به پیش بینی -12
شده در بورس و های پذیرفته سهام شرکت گذاریسرمایهدرصد از منابع خود را در  95که بیش از براساس ماهیت فعالیت شرکت لف( ا

های بوط به سود نقدی مصوب مجامع شرکتدرآمدهای عملیاتی شرکت مر ای ازبخش عمدهو با توجه به اینکه دهد میفرابورس اختصاص 

بینی سود تقسیمی، ی مربوطه و پیشبرآورد سود سهام این شرکت طی سال مالباشد، لذا میو سود حاصل از واگذاری سهام پذیر سرمایه

با فرض گردد برآورد میلذا باشد. نفعان میکه قابل محاسبه توسط ذی است گذاریسرمایهکت ای از درآمد شربرآورد بخش عمده ااساس

رو به رشد با نسبت های گذاریسرمایهدر راستای سیاست مشارکت در ی پورتفواستمرار اصالح در اثر شرایط اقتصادی و ثبات نسبی در 

P/E  پایین و نسبتD/P  ،افزایش یابددرآمد شرکت از این بابت باالتر.  

وند ر 1399اواخر مردادماه سال  تاتوضیح اینکه  ها منوط به شرایط اقتصادی، بازار می باشد.گذاریسرمایهبرآورد درآمد حاصل از فروش 

 نیز امکان 1400 مالی شاخص بازار امکان کسب سود فروش را مقدور و تسهیل نموده بود و امید اینکه در سالقابل مالحظه  افزایشی و

 گیری از شرایط مناسب بازار فراهم گردد.هبهر

بیش از نیز  30/09/1400منتهی به شرکت برای سال مالی  گذاریحاصل از سرمایه که در فوق بیان شد سودباتوجه به مجموعه نکاتی 

باشد که سعی بر ها نیز منوط به شرایط بازار میگذاریبینی سود حاصل از فروش سرمایهپیش وشود بینی میپیش سال مالی گذشته 

گردد به دلیل شرایط مساعد بازار از عملکرد سال مالی که برآورد می ها جهت تحقق سود بیشتر خواهد بوداستفاده حداکثری از فرصت

 باشدافزایش محسوسی داشته گذشته 

 : 30/09/1400رد سال مالی منتهی به پیش بینی عملکه گیری و انداز کمی ب( شاخص های

  پذیرهای سرمایهشده و ارزش روز شرکت، بهای تمامشامل تعداد سهامی شرکت پورتفوآخرین 

 بینی میزان تقسیم سود نقدی در مجمع پذیر و پیشهای سرمایهبرآورد سود سهام شرکت 

  شدهتمام بهایی نسبت به پورتفومیزان افزایش ارزش روز 

 بینی سود :های کیفی پیشج( شاخص

 به بهبود عملکرد  : همراهی و تعامل با سهامدار عمده شرکت باعث استفاده از امکانات و منابع موجود شده و منجرسهامداران

 و سودآوری شرکت شده و خواهد شد.

  می گردد. افزایی و انگیره بیشتر در رشد و سودآوری عث همنگر شرکت بادیریت کارآمد و آینده: ممدیریت 

  و استمرار سودآوری  گذاریسرمایهتصمیمات مناسب برای ثر بر عملکرد شرکت و اتخاذ : از عوامل مؤکارشناسی مجرب  نیروی

 باشد.می

 های آموزشی و انگیزشی جهت ارتقاء و بهبود کیفی رگزاری یا حضور در دورهو ب افزارهای به روز در شرکتاستفاده از نرم

 .عملکرد کارکنان 
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 اطالعات تماس با شرکت
 

 

 7پالک  -كوچه شانزدهم -خیابان گاندی جنوبی -میدان ونک -تهران:  شركت پستی آدرس

 1517915811: پستی صندوق

 88797263: نمابر         88207580تلفن تماس: 

 ir.goharanomid@info: الکترونیکی پست آدرس

 www.goharanomid.ir: اینترنتی سایت آدرس

 

 :سهامداران امور با تماس

  102داخلی  - 88207580: تماس تلفن

 88797263: نمابر
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