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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 شرکت خچهیتار

شماره میلیون ریال توت    500با سرمایه    06/12/1383در تاریخ    سرمایه گذاری توسعه گوهران امید)سهامی عام(شرکت  

نزد سازمان    ی عنوان نهاد مالهب  24/01/1394  خیدر تار  سیس ودر اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران تأ   241570

بازار    یهاشرکت در فهرست نرخ  نیکمیعنوان پنجاه و  به  01/06/1394  خیدر تار  سهام شرکت  بورس و اوراق بهادار ثبت و

 .  دیدرج گرد "گوهران"با نماد  رانیاول فرابورس ا

درصد از سهام توسط  5عرضه با   "گوهران"در بازار اول فرابورس با نماد  30/03/1395 خیدر تار سهام شرکت برای اولین بار  

 . گردیدمعامله  ال یر 1.080هر سهم  متیبه ا( دیگذاری امسرمایه تی ریسهامدار عمده )شرکت گروه مد

 

 :ماهیت کسب و کار-1

 ( موضوع فعالیت و محیط کسب و کار 1- 1

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

 باشد:  اجماالً به شرح زیر می

 : یموضوع فعالیت اصل

سهمسرمایه • سهام،  در  سرمایهالشرکه گذاری  واحدهای  صندوق ،  رأها  گذاری  حق  دارای  بهادار  اوراق  سایر  ی یا 

یا صندوق ها، مؤشرکت انتفاع،  گذاری  ی سرمایههاسسات  یا به همراه اشخاص که بهطوری با هدف کس   تنهایی 

یا درآن نفوذ اابل    پذیر را در اختیار نگرفتهگذاری سرمایهخود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه  وابسته

 مالحظه نیابد. 

طور معمول دارای حق رأی نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر  ادار که بهگذاری در سایر اوراق بهسرمایه •

 دهد. را به مالک اوراق بهادار نمی

 :های فرعیلیتموضوع فعا

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

 مالی اعتباری مجاز

سهمسرمایه • سهام،  در  سرمایهالشرکه گذاری  واحدهای  صندوق ،  رأها  گذاری  حق  دارای  بهادار  اوراق  سایر  ی یا 

همراه اشخاص   تنهایی یا بهکه بهطوری با هدف کس  انتفاع بهگذاری  ی سرمایههایا صندوق سسات  ها، مؤشرکت

یا درآن نفوذ اابل    پذیر را در اختیار گرفتهگذاری سرمایهخود، کنترل شرکت، مؤسسه یا صندوق سرمایه  وابسته

 مالحظه بیابد 

پروژهپروژه  های فیزیکی،از جمله دارایی  هاداراییگذاری در سایر  سرمایه • تولیدی و  با هدف  های  های ساختمانی 

 کس  انتفاع
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

مین مالی بازارگردانی  تأ گذاری؛های سرمایهارافه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله: پذیرش سمت در صندوق  •

 اوراق بهادار، اصل یا حداال سود تضمین نقدشوندگی نویسی اوراق بهادار؛مشارکت در تعهد پذیره اوراق بهادار؛

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

تسهیالت مالی یا توصیل دارایی نماید یا اسناد اعتبار بانکی افتتاح کند یا به واردات یا صادرات کاال بپردازد و امور 

های شرکت ضرورت ین اادامات فقط در صورتی مجاز است که در راستای فعالیتگمرکی مربوطه را انجام دهد. ا

 ها در مقررات منع نشده باشد. داشته باشد و انجام آن

 محیط کسب و کار

ن و مقررات وضع شده در  اوانیثر از  ضمناً مویط بیرونی شرکت متأ باشد؛  می  بازار سرمایهمویط اصلی کس  و کار شرکت،  

و اسناد ابالغی از سوی   اانون بازار اوراق بهادار اانون تجارت،  انداز، بودجه کل کشور،دستی )سند چشماسناد باالکشور شامل  

)داخلی،    ااتصادی  کالن  ضمناً متغیرهای  باشد.میهای سازمان بورس و اوراق بهادار  همچنین مقررات و آیین نامههلدینگ(  

 دهد.  تأثیر ارار میبیرونی شرکت را توتی نیز مویط سیاسشرایط خارجی( و 

  شرکت در صنعت  گاهیو جا  معامالت سهام  تیوضع  (2- 1

بندی  طبقه   ازار دوم فرابورسدر ب  "گذاریسرمایه"در صنعت    "گوهران"با نماد    دیتوسعه گوهران ام  یگذارهیشرکت سرما

 شرح زیر بوده است:ه مالی مورد گزارش ب دورهطی  ت سهام شرکت وضعیت معامال . گردیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,888,000,000تعداد کل سهام شرکت

262,996,794حجم معامالت )سهم(

1,353,349ارزش معامالت ) میلیون ریال(

114تعداد روز های معامالت سهام شرکت 

11,871متوسط ارزش روزانه معامالت ) میلیون ریال(

2,306,989متوسط حجم روزانه معامالت )سهم(

118تعداد کل روز های معامالتی بازار

%97درصد روز های معامالتی نماد شرکت به کل بازار 

اطالعات معامالت از تاریخ 1400/10/01 الی 1401/03/31
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

باشد که عمده فعالیت  گذاری میهای سرمایهمتشکل از شرکتاین صنعت  :  گذاریسرمایهصنعت  جایگاه شرکت در  

مودن با هدف کس  انتفاع و حداکثر ن  باشد کهابورس میفر  شده در بورس وهای پذیرفتهها، خرید و فروش سهام شرکتآن 

 نمایند. به فعالیت می ثروت سهامداران خود، مبادرت

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

درآمد عملیاتی خود را    وب،با بازدهی مناس ، کم ریسک و نقدشوندگی مبل پرتفویصنعت بوده که با تشکیل یک  فعال این

 نماید. تأمین می و سود حاصل از معامالت سهام  پذیرهای سرمایهدتاً از مول سود مصوب مجامع شرکتعم

عدد آنها   26شرکت است که  41در بورس،  یگذار هیصنعت سرما یتعداد شرکت هاوضعیت صنعت و جایگاه شرکت:  

شرکت بوده که   29کل فرابورس  یگذار هیسرما  یتعداد شرکت ها نیباشد. همچن ی م یاستان  یگذار  هیسرما یشرکت ها

منتخ    یشرکت ها نیو ارزش بازار در ب هیبه لواظ سرما  شرکت .اول و دوم درج نماد شده اند یشرکت در بازار ها 13

 .ارار دارد 15و   19 ی در رتبه ها  یبه ترت هیدر بازار سرما یرگذا هیصنعت سرما
تعداد سهام کل شرکتارزش روز )میلیون ریال(قیمت پایانی)ریال(نمادردیف

4,976373,200,00075,000,000,000صبا1

6890206,700,00030,000,000,000وسپهر2

9,230161,525,00017,500,000,000ونیکی3

4930147,900,00030,000,000,000ومهان4

4,36281,569,40018,700,000,000وخارزم5

495379,248,00016,000,000,000وساپا6

9,96044,820,0004,500,000,000واتی7

1527041,992,5002,750,000,000وبهمن8

2,16338,934,00018,000,000,000وصنعت9

404436,396,0009,000,000,000ومدیر10

8,83035,320,0004,000,000,000وتوصا11

426434,112,0008,000,000,000وتوسم12

2,79133,492,00012,000,000,000وسکاب13

546027,300,0005,000,000,000وکبهمن14

5,47021,267,3603,888,000,000گوهران15

371618,580,0005,000,000,000وسبحان16

2,37216,604,0007,000,000,000وپویا17

305215,260,0005,000,000,000وصنا18

4,35413,062,0003,000,000,000وبوعلی19

738011,070,0001,500,000,000مدیریت20

1,8239,115,0005,000,000,000وهامون21

38177,824,8502,050,000,000اعتال22

1,5527,760,0005,000,000,000وبیمه23

30256,957,5002,300,000,000پردیس24

26,0006,500,000250,000,000سدبیر25

25583,376,5601,320,000,000وآوا26

4,1463,316,800800,000,000وگستر27
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 ساختار شرکت   ( 3- 1

از  امید با مالکیت  گذاریسرمایهسهامداران: شرکت گروه مدیریت   از سه  86  بیش  گذار  سیاست  سهامدار عمده و  ،امدرصد 

  اعم از اشخاص حقوای و سهامدار    16.179  سهام شرکت در اختیار تعداد  مابقی  درصد  13  .موسوب میگرددشرکت  اصلی  

 . حقیقی است

 

 
در اجرای مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص حقوق و مزایا و    تعیین حقوق و مزایا و پاداش هیات مدیره:  

جلسه هیات مدیره تشکیل شده است. شایان    7  جمعاً  31/03/1401  ماهه منتهی به  شش   مالیدوره  طی  پاداش هیات مدیره،  

بر اساس مصوبات مجامع عمومی، صورتجلسات   ذکر است حق حضور در جلسات هیات مدیره و پاداش هیات مدیره تماماً 

چنین حقوق و مزایای هیات مدیره موظف تماماً از طریق  باشد. هم اانون تجارت و اساسنامه شرکت می  و با رعایت   هیات مدیره 

 گذاری امید تعیین می گردد. گروه مدیریت سرمایه

 

 

 

1401/03/31                                                                                      خالصه وضعیت سهامداران                                مورخ:

تعداد سهامداردرصد مالکیتتعداد سهامعنوانردیف

1%3,375,314,46086.8شرکت گروه  مدیریت سرمایه گذاری امید )سهامی عام(1

1%212,789,2115.5صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی گوهرفام امید2

31%64,844,4661.7سایر سهامداران حقوای3

16,147%235,051,8636.0سهامداران حقیقی4

16,180%3,888,000,000100.0جمع

     سرمایه گذاری توسعه گوهران امید )سهامی عام(
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

  :باشدشرح جدول ذیل میمدیره بهتاهینمایندگان حقیقی در  و  مدیرهتا هیاعضای حقوای   مدیره: ت اهی

 ات یاهم سوابق و تجرب مدرک تحصیلی  سمت در هیات مدیره به نمایندگی  عضو حقوقی هیات مدیره

 

 

مدیریت انرژی امید تابان  

 هور

 

 

 بورالعلوم   یمومد هاد

 

 

 رفیس  

 هیات مدیره 

 

 

کارشناسی ارشد معارف  

اسالمی و مدیریت گرایش  

 مالی 

  تی ر ی گروه مد ی گذار هی سرما  ری مد     ✓

 د یام  یگذار هی سرما

  یو امور شرکت ها یگذار ه ی سرما ری مد ✓

 هوشمند بهسازان فردا  نگی هلد

سهام شرکت به پرداخت  یبازارگردان ری مد ✓

 ملت

  هی و سرما یاقتصاد یزی مشاور برنامه ر ✓

 تهران  2شهردار منطقه  یگذار

 

 

 

 

 چاپ و نشر سپه  

 

 

 

 

 ادرت اله امام وردی 

 

 

 

 

 نای  رفیس  

 هیات مدیره 

 

 

 

 

 دکتری علوم ااتصادی 

مدیر تامین منابع داخلی معاونت تامین   ✓

قرارگاه  منابع مالی و امور سهام و سرمایه 

 ( سازندگی خاتم االنبیاء)ص

مشاور مدیر عامل و مدیر اقتصادی و برنامه   ✓

 (GMCریزی شرکت جنرال مکانیک)

مدیر برنامه ریزی وکنترل پروژه شرکت   ✓

  حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس

رئیس مرکز مطالعات اقتصادی وبرنامه   ✓

 صنایع غذایی وآشامیدنی   ریزی گروه

مشاور برنامه ریزی استراتژیک بنیاد   ✓

 مستضعفان 

مشاور اقتصادی مرکزتحقیقات وبرنامه   ✓

 ریزی بانک ملت 

 

 

 

 

 

 

گروه مدیریت سرمایه  

 گذاری امید 

 

 

 

 

 

 

 مورم رزم جوفی 

 

 

 

 

 

 

 سرپرست شرکت 

 و    

 عضو هیات مدیره 
 

 

 

 

 

 

 

 دکتری مدیریت بازرگانی 

گروه   یمدال  نیتدام  و  یگدذار  هید سددرمدا  ری مدد ✓

  دیام  یگذار هی سرما  تی ری مد

  ت ید ری گروه مدد یو مطدالعدات   یزی برندامده ر  ری مدد ✓

 دیام یگذار  هی سرما

بانک   یشددرکت کارگزار  رهی مد اتیه  سیرئ ✓

 سپه

 هی شدرکت مشداور سدرما  رهی مد اتیه  سیرئ ✓

 نایابن س  یگذار

 شرکت فوالد مکران رهی مد اتیعضو ه ✓

شددرکدت   رهی مدد  اتید و عضددو ه  رعدامدلی مدد ✓

 فارس جیسبز خل  نانی کارآفر

  ت ید ری شددرکدت مدد  رهی مدد  اتید ه  سیرئ  بید ندا ✓

 ای توسعه نگاه پو

 هی شددرکت سددرما  رهی مد اتیه  سیرئ  بید نا ✓

 مهر  یگذار

 رانی شرکت شهد ا رهی مد اتیعضو ه ✓

  نگ ی هلد یو اقتصداد  یگذار  هی معاون سدرما ✓

 دیام یمعدن  عی توسعه صنا

 هید شددرکدت سددرمدا  یگدذار  هید معداون سددرمدا ✓

 یتوسعه مل  یگذار
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 ات یاهم سوابق و تجرب مدرک تحصیلی  سمت در هیات مدیره به نمایندگی  عضو حقوقی هیات مدیره

 

 

 

 

سرمایه گذاری  

 ساختمانی سپه

 

 

 

 

 ا یمومد عباس ن  دیس

 

 

 

 

 عضو هیات مدیره 

 

 

 

 

 دکتری مدیریت مالی 

عملکرد  یحسابرس  یعال  یعضو شورا ✓

 محاسبات کشور وانی د

شرکت   رهی مد اتیه سیو نائب رئ عضو ✓

 بازار سرمایه  یمرکز ییدارا ت ی ری مد

  سکی ر یها  تهیدر کم رهی مد اتیه ندهی نما ✓

منتخب   یها تهیو مقررات در کم نیقوان

 شرکت بورس اوراق بهادار تهران

 رانی خانه اقتصاد ا سهیرئ اتیه عضو ✓

  یجمهور یاقتصاد صدا یشورا عضو ✓

 ران ی ا یاسالم

 ا یاپراتور تال یگذار هی و سرما یمال  مشاور ✓

 یو بازرگان یمال یدفتر بازارها مشاور ✓

 وزارت اقتصاد  یمعاونت اقتصاد

شرکت بورس اوراق   رهیمد اتیه ریدب ✓

      بهادار تهران

 _ _ _ فااد نماینده                                 سرمایه گذاری مهر 

تبصره   • مالی    5طبق  توصیالت  دارای  غیرموظف  عضو  یک  حداال  شرکتی  حاکمیت  دستورالعمل  سوم  فصل  از 

 باشد. می

 مدرک تحصیلی  سمت  اعضا

 یمال  شیگرا  تیریو مد   یارشد معارف اسالم  یکارشناس ت مدیره ارفیس هی بورالعلوم   یمومد هاد
 

  شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران های پذیرفتهحاکمیت شرکتی شرکت  دستورالعمل  طبق  ا توجه به اینکهب

شرکتبهادا  اوراق   و  بورس  سازمان  1397/ 27/04  مصوب پذیرفتهر،  به  فرابورس و  تهران بورس در شدههای  ملزم  ایران 

در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان    ،سازی اصول حاکمیت شرکتی مبابق با این دستورالعمل هستندپیاده

در راستای تقویت نظام راهبری شرکتی و تقویت اثربخشی نظام  های تخصصی حاکمیت شرکتی  کمیته بورس و اوراق بهادار،  

گردیده  مقاطع زمانی مقرر برگزار    مالی مورد گزارش در  دورهطی  شرح ذیل تشکیل و جلسات آن    به کنترل داخلی شرکت  

 .است

اجرا:  کمیته حسابرسی داخلی پذ   یبرا  یداخل  یهادستورالعمل کنترل  10ماده  یدر  اوراق   رفتهیناشران  شده در بورس 

  اتیرساندن به ه  یاریبه منظور    نی. همچند یگرد  لیشرکت تشک  یداخل  یحسابرس  تهیکم   ران،یبهادار تهران و فرابورس ا

ا  رهیمد در  فرآ  ی نظارت  یهاتی مسئول  یفایشرکت  خصوص  در  کنترل   یشرکت  یراهبر  یندهایآن    ته یکم  ،یداخل  یهاو 

 اتیخود را به ه  شنهاداتیپ   تهیکم  مورد گزارش نموده و  یمال  دوره  یط  انهجلسات منظم ماه   لیاادام به تشک  یحسابرس

  ی مال  یهااعتماد گزارش  تیو اابل  ی داخل  یهاو کنترل  یشرکت  یراهبر  یندهایفرا  یو اثربخش  تی. کفاد ینما  یارافه م   رهیمد

 را عنوان نمود: لیموارد ذ توانیم تهیکم ن یاهداف ا گری بوده است. از د تهیکم نیمهم ا  یهات یولئمسمنتشرشده ازجمله 
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 یداخل یها و کنترل سکیر تیریمد ،ینظام راهبر یندهایفرآ یاثربخش •

 ی مال یسالمت گزارشگر •

 یداخل یحسابرس یثربخشا •

 مستقل یحسابرس یمستقل و اثربخشاستقالل حسابرس  •

 مقررات و الزامات  ن،یاوان تیرعا •

 :ذیل استبه شرح جدول کمیته متشکل از سه عضو 

 مدرک تحصیلی  سمت  اعضا

 یمال  شیگرا  تیریو مد   یارشد معارف اسالم  یکارشناس رییس کمیته  بورالعلوم   یمومد هاد

 دکتری حسابداری  عضو کمیته موسن صفاجو 

 گرایش حسابداری   –دکتری مدیریت راهبردی کس  و کار   عضو کمیته رضا عبدل 
 

 متشکل از اشخاص زیر است::  گذاریسرمایهکمیته  

 مدیرعامل به عنوان رییس کمیته  •

 یکی از اعضای هیأت مدیره به عنوان عضو کمیته  •

 دبیر کمیته  عضو ومدیر سرمایه گذاری شرکت به عنوان  •
 

  اعضای  ضمناًرفیس کمیته بنا به دستور جلسه می تواند از کلیه افراد خبره مالی و سرمایه گذاری دعوت به عمل آورد.  

 ، شرکت تأمین سرمایهگذاری امیدشرکت گروه مدیریت سرمایهمعاونین موترم سرمایه گذاری  شامل  می توانند  میهمان  

 . باشند و کارشناسان سرمایه گذاری و مدیر موترم حسابرسی داخلی شرکت امید

برگزاری جلسات کمیته:   گذاریبرنامه زمانی  سرمایه  کمیته  ماه    جلسات  مرتبههر  برگزار   دو  اعالمی  جلسه  دستور  با 

 شود. می

  و  پرتفویموجود در    سرمایه پذیر: تهیه گزارش های تولیل بنیادی شرکت های  کمیته سرمایه گذاریواختیارات  وظایف  

اعضا کمیته و ارافه آن در    ، بررسی بازار سرمایه، بازارهای کاالیی و سایر بازارهای موازی توسط کارشناسان وپرتفویخارج از  

ارزیابی و پیش بینی و مدیریت عوامل ریسک های موثر بر تصمیمات سرمایه گذاری از جمله وظایف   جلسات، شناسایی، 

 ، سرمایه گذاری پیشنهادی  ی و جمع بندی در صورت توجیه پذیر بودنپس از بوث و بررس  کمیته سرمایه گذاری می باشد که 

مدیرعامل شرکت اابل  از سوی  مجوز نهایی    صدور. کلیه پیشنهادات کمیته سرمایه گذاری پس از  اادام الزم صورت میگیرد

 اجرا است.

تهیه و به تصوی  هیات مدیره رسیده است. این منشور شامل هفت ماده    1399: در مرداد ماه  گذاری منشور کمیته سرمایه

یته را مشخص نموده است. ضمنا کمیته سرمایه گذاری تبصره می باشد. همچنین اهداف و وظایف و ترکی  اعضای کم  4و  

 دارای آیین نامه داخلی تنظیم شده و مصوب می باشد. 
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به تصوی  هیأت مدیره شرکت رسیده    28/05/1399تبصره در تاریخ    12ماده و    4: این منشور در  منشور هیات مدیره 

 است.

 اهم وظایف: 

 اثربخشی چارچوب حاکمیت شرکتی -

 سهامداران و برخورد یکسان با آنها حفظ حقوق  -

 رعایت حقوق سایر ذینفعان -

 بخشی به ذینفعان انگیزه -

 افشا و شفافیت -

 پذیری هیأت مدیره مسئولیت  -

سایر نکات مربوط به این منشور از جمله تعداد جلسات و الزامات مربوط به نووه انتخاب و تصمیم گیری و برگزاری جلسات 

 مشروحاً در متن مصوب تشریح شده است.  

مدیره شرکت    به تصوی  هیأت  28/05/1399تبصره در تاریخ    1ماده و    2این منشور در    منشور دبیرخانه هیات مدیره:

 یگیری نیاز و پ  اطالعات مورد یآورجمع یره،مد و مستندسازی جلسات هیأت یهماهنگ یتمسئولت. این دبیرخانه رسیده اس

را به عهده    یره مدت  أ هی  ی اانون  یفاز انجام تکال  بخشیینانو اطم  یره مد  هیأت  ی مورد درخواست اعضا  یانجام امور کارشناس

 .دارد

جدول ضمیمه کدهای رفتاری تدوین    5ماده، یک تبصره و    7: این دستورالعمل در  دستورالعمل منشور اخالقی کارکنان

به تصوی  هیأت مدیره شرکت رسیده است. مسئولیت و اختیار مسئولیت تدوین، ابالغ،    28/05/1399گردیده و در تاریخ  

 . باشدیم شرکت  پشتیبانیانسانی و  مدیر منابع  بر عهدهنگهداری، بازنگری و ممیزی این دستورالعمل 

 پذیر است. هرگونه تغییرات و اصالحات بعدی با تصوی  هیأت مدیره امکان تبصره : 

مشروح مسئولیت ها، وظایف و ضوابط کارکنان با سایر اشخاص به طور مبسوط طی جداول متعدد در منشور اخالای کارکنان  

 تبیین شده است.

به تصوی  هیأت مدیره شرکت رسید.  25/09/1399تبصره در تاریخ  2ماده و  4این منشور در منشور کمیته انتصابات:    

 ها: اهم وظایف و مسئولیت

 هیأت مدیره   نامزدهای برای مقرر شرایط احراز و بررسی -

 ارشد مدیران و مدیرعامل برکناری و انتصاب پیشنهاد -

انتصاب آنان   - از اعضای هیأت مدیره در خصوص وضعیت  اارارنامه  دستورالعمل   4از ماده    6طبق تبصره  دریافت 

 حاکمیت شرکتی

 جلسات کمیته انتصابات حداال چهار بار در سال تشکیل خواهد شد. -

 .شودمیگزارش    مدیره شرکت  رفیس هیأت  به  شود و نتای  آنخالصه مذاکرات در جلسات کمیته انتصابات ثبت می -
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 آفرینی در شرکت ( ارزش4- 1

در چارچوب های اانونی و  شده  های انجامشوند که نتای  و برآیند فعالیتریزی و اجرا مینووی برنامهمجموعه اادامات به  

شده و بازدهی  و رعایت حقوق کلیه ی ذینفعان  صاحبان سهام    ثروتبه افزایش    منجرآیین نامه ها و دستورالعمل های ابالغی  

 کند. از بازدهی بازار را ایجاد  )تعدیل شده با ریسک( بیشتری

افزایی  ایجاد همانسانی کارآمد که از دانش و تخصص مناسبی برخوردار باشد باعث  نیروی    تقویت توان کارشناسی شرکت •

انتخاب نیرو اتخاذ تصمیمات بهینه می   سمینارهای ها و  وهای مجرب و متخصص، حضور در دورهگردد. در این راببه 

  گردهمایی کارشناسان   با سایر کارشناسان بازار،و برگزاری جلسات  تعامل    ،برگزاری جلسات مستمر داخلی،  مرتبطآموزشی  

 گردد. تی است که در این راببه انجام میگروه و استفاده از نظریات یکدیگر، از جمله ااداماهای در سبح شرکت

 

سبد   • ریسک(پرتفوی)تشکیل  با  شده  تعدیل  بازدهی  افزایش  منظور  به  سهاسبدی  ،  :  سرمایهشرکتم  از  پذیر  های 

بورس)پذیرفته در  فرابورس  شده  و (  و  درآمد    کاهش تشکیل شده  به  ایمت  نسبت    افزایش   و   (P/E)  پرتفویمتوسط 

 باشد. میجزء استراتژی های سرمایه گذاری ،  (D/P) بازده نقدی آنمیانگین 

 

های  بازارگردان برای سهام شرکت و شرکتضرورت وجود    گردانی گوهرفام امیدراختصاصی بازا  گذاریسرمایه صندوق   •

این صندوق    . ادام نمایدا  صندوق بازارگردانی  تأسیسنسبت به  مدیریت با کس  مجوزهای الزم    باعث گردید کهگروه  

افزایش درجه   .(Multi NAV)  های مشمول بازارگردانی را داردیک از شرکت  برای هرجداگانه    NAV  مواسبهاابلیت  

ونقد منب  شوندگی  شرکتحمایت  سهام  از  بازارگردانی  قی  مشمول  چهای  صندوق در  بر  ناظر  مقررات  های  ارچوب 

  1397  پاییزصندوق در    باشد.در دستور کار این صندوق میاختصاصی بازارگردانی و اساسنامه صندوق    گذاریسرمایه

 را بر عهده دارد:  یرشرکت های زسهام نموده و بازارگردانی فعالیت شروع به 

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

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

بخشی و کاهش ریسک های شرکت برای تنوع: از برنامهخارج از بورسهای  بازار اولیه و سهام شرکت   در  گذاری سرمایه  •

خرید سهام شرکت هایی که برای اولین بار سهام آن ها در بورس مشارکت در    و  در بازار اولیه  گذاریسرمایه،  پرتفوی

 . عرضه می شوند، می باشد

 

و تقویت نیروی انسانی در هر   انسانی بزرگترین سرمایه یک سازمان است. آموزش نیروی برگزار شدههای آموزشی  دوره •

سازمانی از جایگاه ویژه و غیراابل انکاری برخوردار است. در همین راستا مدیریت شرکت همواره مشوق و پشتیبان ارتقای 

کاری نسبت به اتمام  ه اغل  پرسنل در طی دورهای کتوصیلی و افزایش سبح علم و اگاهی پرسنل بوده است به گونه

های آموزشی جهت آشنایی با  اند. عالوه بر ارتقای مدارک توصیلی ضمن کار، دورهتوصیالت تکمیلی خود اادام نموده

 های منابع انسانی و مالی در سبح شرکت و خارج از شرکت برگزار شده است.مباحث نوین در زمینه
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 مالی به شرح ذیل می باشد:   دورهدوره های آموزشی برگزار شده طی  •

 موضوع دوره آموزشی
مجموع ساعات 

 آموزشی

 سرانه آموزشی

 هر نفر   

 7 172   مدیریت و رهبریمهارت های  

 

 و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف هداف مدیریتا-2
 سهامداران و پایدارسازی سوددهی شرکت تالش برای کس  بازدهی بیشتر برای  •

 شرکت های افزایش خالص ارزش دارایی •

 مواع 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  •

 شده ت در راستای اهداف و وظایف تعییند و شکوفایی کارکنان شرکارتقای سبح کارایی و ایجاد بستر مناس  جهت رش •

 

: راهبردهای مدیریت جهت نیل به اهداف  

، خروج از صنایع کم بازده و مشارکت در  جهت دستیابی به ترکی  بهینه به طور مداوم و فعال  پرتفویاصالح ساختار   •

 دار و پر بازده صنایع مزیت

 افزایش بازدهی نقدی  و  پرتفویکاهش متوسط ایمت به درآمد  •

 گذاریبرای اهداف سرمایه پربازده   صنایعشناسایی بررسی بازار، شرایط ااتصادی کالن و  •

 مدیریت وجوه و منابع مالی کوتاه مدت و بلند مدت  •

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

 به فروش دارایی و کاهش توان مالی شرکت مدیریت   بدون الزام

های رسمی بورس و سایت رسمی شرکت شده در سامانهای و حسابرسیدورهمیان  ،اهانهمواع اطالعات م هدرج و ارافه ب •

 رسانی و استفاده همزمان سهامداران و بازار جهت اطالع 

سایر شرکت های گروه به منظور هم  و    گذاری امید )سهامی عام(گروه مدیریت سرمایهبیشتر با شرکت    تعامل هرچه •

 افزایی و استفاده از ظرفیت های درون گروهی  

و پرداخت  از طریق سامانه سجام مدیرههیأتهای انجام شده از سوی ریزی طبق برنامه پرداخت سود سهامداران حقیقی  •

 سود سهامداران حقوای طبق برنامه 

 پذیر  های سرمایهه وصول مبالبات سود سهام از شرکتتر کردن دورکوتاه •
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گذاری توسعه گوهران  شرکت سرمایه 1400/ 11/ 18تکالیف مقرر در مجمع عمومی عادی ساالنه مورخ 

 1400/ 09/ 30عام( برای سال مالی منتهی به امید )سهامی

 ردیف 
شماره بند  

 گزارش  
 اقدامات در حال انجام  شددددددددرح 

1 

گزارش    7بند  

قانونی   بازرس 

و بخشی از بند  

11 

  5اصالحیه اانون تجارت و مفاد ماده    240مفاد ماده  

دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته شده در فرابورس  

در خصوص پرداخت سود سهام سال ابل به طور کامل  

 رعایت نگردیده است 

ماده   مفاد  نمود  مقرر  اانون   240مجمع  اصالحیه  الیوه 

ماده   مفاد  و  در    5تجارت  ناشران  انضباطی  دستورالعمل 

رعایت   مقرر  موعد  در  سهامداران  سود  پرداخت  خصوص 

طریق   از  حقیقی  سهامداران  سود  پرداخت  ضمنا  گردد، 

 . صورت پذیرفته استسامانه سجام  

2 
گزارش    11بند  

 بازرس قانونی 

ماده  مفاد   ماده    9تبصره  اجرایی    10و  دستورالعمل 

فوری   افشای  خصوص  در  ترتی   به  اطالعات  افشای 

تغییر نمایندگان اشخاص حقوای هیات مدیره و ارافه  

صورتجلسه مجمع عمومی عادی ظرف مدت حداکثر  

روز پس از برگزاری مجمع به مرجع ثبت شرکت    10

 ها

نوط به  معرفی نمایندگان اشخاص حقوای هیات مدیره م

مدیریت   گروه  شرکت  طریق  از  احکام  دریافت  و  معرفی 

 باشد.  سرمایه گذاری امید می

در خصوص ارافه صورتجلسه مجمع عمومی عادی حداکثر  

ها، باید توضیح داد که روز به مرجع ثبت شرکت 10ظرف 

می مالی  نهاد  شرکت  که  این  به  ثبت  باتوجه  و  باشد 

که  از نهاد مالی بوده  صورتجلسات منوط به دریافت تافیدیه  

 این موضوع منجر به تاخیر در تایید صورتجلسه می شود.

3 
گزارش    12بند  

 بازرس قانونی 

دستورالعمل حاکمیت شرکتی در خصوص ممنوعیت  

 ( 28تملک سهام شرکت اصلی )ماده  

افشای حقوق و مزایای مدیران اصلی در پایگاه اینترنتی  

 (42شرکت و گزارش تفسیری )ماده  

اادامات الزم در خصوص رعایت مفاد بند مزبور باتوجه به  

 شرایط بازار از طرف مدیریت در دستور کار می باشد.  

سرمایه   مدیریت  گروه  بورسی  های  شرکت  با  رویه  طبق 

 گذاری امید عمل گردد. 

4 
گزارش    13بند  

 بازرس قانونی 

  5موضوع مفاد ماده    -عدم تعلق سود به سهام خزانه

د، نگهداری و عرضه سهام خزانه مصوب  آیین نامه خری

 سازمان بورس و اوراق بهادار  

؛  24/11/1400مورخ    447508/271عبف به نامه شماره  

و   معتمد  حسابرسان  بر  نظارت  اداره  با  الزم  مکاتبات 

جهت حصول  ،  گزارشگری مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

اانونی  به یک توافق مشترک با حسابرس مستقل و بازرس 

 . انجام شده است  و سازمان بورس و اوراق بهادار
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 ها و روابطمنابع، ریسک (3
 منابع مهم ( 1- 3

از    31/03/1401  تاریخ  در  بورسیهای    گذاریسرمایهارزش روز  :  پرتفوی شرکت-  ریال    33.336بیش  که   استمیلیارد 

  طی  ضمناً  دارد.   فزونیدرصد  228معادل  میلیارد ریال   23.180مبلغ   ،میلیارد ریال 10.156مبلغ  ه  شده ببهای تمامنسبت به  

  یافته است.توقق درآمد عملیاتینیز  ریال میلیارد 3.271  مبلغ 31/03/1401منتهی به شش ماهه دوره مالی 

  دوره: مانده مبالبات سود سهام در پایان  معاملهپذیر و سود اوراق قابلهای سرمایهسود سهام دریافتنی از شرکت- 

ریزی جهت  پذیر بوده و برنامههای سرمایهمیلیون ریال که مربوط به مصوبه مجامع شرکت  739.658  مالی مورد گزارش معادل

  مواع آن انجام شده است. وصول به 

بیشترمتعلق به سهامدار عمده است  سهام    درصد  87  حدود:  ترکیب سهامداری شرکت-  روابط و تعامل  گروه  با    ایجاد 

،  هلدینگگیری از امکانات  بهره  مابین شده و باافزایی فیباعث همهای گروه  و شرکت  عام(گذاری امید )سهامییهمدیریت سرما

 خواهد گرفت.  گرفته و منابع مناسبی در اختیار شرکت ارار

مناس  عامل مهمی در پیشبرد راهبردهای مدیریت    کارینیروهای آزموده وکارآمد همزمان با ایجاد شرایط  :  نیروی انسانی  - 

 باشد.  باشد. لذا در این راستا، جذب نیروهای کارآمد، آموزش تکمیلی کارکنان در دستور کار مدیریت میو رسیدن به اهداف می

 

  ها و روابط( ریسک2- 3

مویط   سرمایه،  میبازار  شرکت  کار  و  ریسکاصلی کس   و  ریسک باشد  شامل  شرکت  کار  و  مویط کس   بر  مؤثر  های 

   سیستماتیک و غیرسیستماتیک به شرح زیر می باشد: 

که ناشی از تغییر در اوانین و نوسانات نرخ ارز و بهره و .. می باشد که خارج از کنترل شرکت    ریسک های سیستماتیک 

 :ها است

در    اریناپاید  از آثار مهم آن   ؛ رود می  رشمابه  یسکهار  ثرترینمؤاز    یکی   ارز  خنر  اتتغییر  یسک: رارز  خ نر  تنوسانا  یسکر

شرکت   دسو  حاشیه  کاهشو    تولید   هشد  متما   یبها  یشافزا  ر،موو  دراتصا  یشرکتها  ایبر  مددرآ  تعیین های  برای 

لذا بررسی این نکات و  گذار است. ها اثربازار سهام شرکتضمن اینکه تغییرات در نرخ ارز بر ارزش  باشد. می کننده ارزمصرف

 . پرتفوی شرکت حافز اهمیت است چینشدر  بینی روند آتی پیش

ها  مین مالی شرکتهای تأ هزینه   ، تغییرات درگذارانبازده مورد انتظار سرمایهأثیر در نرخ  ت  : ریسک نوسان نرخ سود بانکی

  شرکتعامل مهمی در عملکرد  دارد،    گیری جریان نقدینگی در نتیجه شکل  گذاران وایهورود )خروج( سرم  در  ثیرتأ   ها و پروژه  و

 باشد. می

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

آهنی( که بخش  ها )فوالدی، شیمیایی و سنگ شود، برعملکرد شرکتایجاد می  هاهای ااتصادی شرکتناظر بر فعالیت  مقررات
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

تأثیر ارار ترا تو  گذاریسرمایههای  ثر بوده و در نتیجه پرتفوی شرکتدهند مؤی از ارزش بازار بورس را تشکیل میاعمده

 دهد. می

گذاران ها و سرمایهشرکتهای ااتصادی و عملکرد  طور کلی فعالیتهمخاطراتی که بو سایر    ریسک سیاسی، ریسک تجاری 

ران موثر  گذار بازار و مویط کس  و کار سرمایهب  های سیستماتیک بوده که عمدتاًدهد از جمله ریسک تأثیر ارار میرا توت 

 باشد. می

   دهند. ارار میتأثیر وت ترا  کشور های موجود درگذاریسرمایهکه   المللیچالش و تهدیدات در سطح بین

شود.  ها شده و رکود یا رونق را سب  میگذاران در بازاربه نووی که باعث خروج )ورود( سرمایه  نوسانات در بازارهای موازی

 . باشدمی  ...  ایمت طال و، نرخ ارز  ،یسود بانک نرخ در این عامل ناشی از تغییرات 

با توجه به موضوع و ماهیت فعالیت شرکت در حوزه سرمایه گذاری و   کرونا بر فعالیت های شرکتافشای آثار ناشی از 

مدیریت دارایی، شرایط ایجاد شده ناشی از شیوع ویروس کرونا تاثیر مستقیم بر روی عملکرد و سود و زیان شرکت نداشته و 

باید   لیکن  است.  یافته  تداوم  کاری  ایام  تمام  در  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت  با  شرکت  که فعالیت  داشت   توجه 

مودودیت های ایجاد شده دارای آثار احتمالی بر سبح فعالیت های برخی شرکت های سرمایه پذیر می باشد که می تواند  

 گذاران را توث تاثیر ارار دهد. عملکرد سرمایه

یر  شامل ریسک هایی است که متوجه عوامل درونی شرکت ها یا صنایع مختلف توت تاث  ریسک های غیر سیستماتیک 

اابل کنترل   پرتفویمل مشابه بوده که از طریق تنوع  مباحث مدیریتی، تغییر در فاکتورهای موثر در عملکرد شرکت ها و عوا

 از جمله مهمترین ریسک های غیرسیستماتیک می توان به مورد ذیل اشاره نمود:و کاهش است. 

نقدینگی سرمایهشرکت  :ریسک  نقدینگی  های  کاهش  در  مهم  عوامل  جمله  از  مبالبات  وصول  جریان  کندشدن  و  پذیر 

های اخیر . این نکته در سالمی شودپذیر بوده که باعث تأخیر در تسویه مبالبات سود سهام سهامداران  های سرمایهشرکت

م،  نسبت به افزایش سرمایه از مول مبالبات جهت تسویه مبالبات سود سهامشاهده بوده و در نتیجه شرکت ها  وضوح اابلبه

 کنند. اادام می

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

د: باشمی مدیریت مدنظر  

مستمر -1 سرمایهشرکت   عملکرد  بررسی  در  پذیهای  مشارکت  و  تأثیرهایی  گذاریسرمایهر  از  که  کمتری  پذیری 

 های سیستماتیک دارند. ریسک 

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

که بازدهی و حاشیه ایمنی   با درآمد ثابتبه خرید اوراق    )با توجه به شرایط ااتصادی و بازار(  بخشی از منابع موجود  -3

 یابد. ، اختصاص میمناسبی دارند

 از طریق:  ساله شرکت 5مبتنی بر استراتژی مصوب  پرتفوی  ترکی اصالح ساختار و   -4
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

کانه    )مانند   هستنددر کشور    یدر صنایع بزرگ بورس و صنایعی که دارای مزیت بیشتر  گذاریسرمایهوزن    -1-4

 .شودافزایش داده میو ...(  ،داروییفلزات اساسی، پتروشیمی های فلزی و

نسبت    -2-4 میانگین  طریق    پرتفوی  P/Eکاهش  از  نقدی  بازدهی  افزایش  سهام    گذاریسرمایهو  در  بیشتر 

گیری از  جهت بهره  پرتفویبخشی از    دارند؛ همچنین  تریپایدارو    ترهایی که سیاست تقسیم سود مناس شرکت

 یابد. اختصاص می مدتمعامالت در بازه کوتاه  ری بازار وهای جافرصت

امکان استمرار فروش )داخلی و    ،توازن ارزی مثبت  که ضمن دارا بودنپذیری  های سرمایهبررسی شرکت  -3-4

 صادراتی( را داشته باشند. 

 گردد. بررسی می  ،ها گذاری در اینگونه شرکتجهت افزایش و تمرکز بیشتر سرمایه  ها دشوندگی سهام شرکتنق  -4-4
 

، گذارانسرمایه از منافع سهامداران و    تیحما  راستایدر    شرکت  یتریمد :  گذاریسرمایه برگزاری مستمر جلسات کمیته    -5

 ته ی. کمشرکت تشکیل داده است در  گذاریسرمایه یشنهادهایپ  ارایه جهتی، مشورت یعنوان بازورا به گذاریسرمایه تهیکم

 های سودآورگذاریسرمایهو جایگزینی    پرتفویاعمال تغییرات الزم در    جهت  ات مناس میتصم  ضمن اتخاذ   گذاریسرمایه

   نماید.پیشنهادات خود را ارایه می طی برگزاری دو جلسه در ماه 

گزارشگری مناس     ایجاد  سهامداران،  منافع   حفظاز جمله    اهدافی   رسیدن به  جهت  : اعضای این کمیتهحسابرسی  کمیته  - 6

  با   و  کرده  برگزار  منظم  جلسات مستمر و  داخلی،  هایکنترل   سیستم  استقرار  الزامات،  و  مقررات  اوانین،  رعایت  نیز  و شفاف و

  مدیریت، شرکت  نامه  بررسی  نیز  و   شرکت  اانونی  بازرس  و  مستقل  حسابرس  هایگزارش   و  مالی  هایصورت  نویسپیش  بررسی

   .دهی یاری نموده استد و همچنین شفافیت الزم در گزارش را در بهبود و اثربخشی عملیات خو

 تعامل سازنده با سهامدار عمده در تقسیم سود و پرداخت مبالبات -7
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 تایج عملیات و چشم اندازها:ن( 4

  نتایج عملیات(  4-1
های  نسبتو    وضعیت مالی، حقوق مالکانهااالم مهم سود و زیان،  عملکرد شرکت،    نتای  عملیات   روشن ازه تصویری  جهت اراف

( 31/03/1400مالی مشابه ابل )منتهی به    دوره در مقایسه با    31/03/1401منتهی به  شش ماهه    مالی   دوره شرکت طی    مالی 

 بررسی گردیده و سایر نکات مهم نیز ارافه شده است.

 میلیون ریال(مبالغ به  زیان )سود و  - الف

 

 

میلیون ریال

1401/03/311400/03/311400/09/30شرح
درصد تغییرات 

به دوره مشابه

درآمدهای عملیاتی 

1,060,233550,9651,699,78792درآمد سود سهام

7305521,20632درآمد سود تضمین شده

2,054,7871,369,3352,614,34450سود فروش سرمایه گذاری

155,09677,331179,036101سایر درآمد ها

3,270,8461,998,1834,494,37364جمع درآمدهای عملیاتی

هزینه های عملیاتی

59(69,976)(34,461)(54,870)هزینه های حقوق و دستمزد و مزایا

(26)(3,926)(2,129)(1,577)هزینه استهالک

14(23,333)(10,315)(11,737)سایر هزینه ها

45(97,235)(46,905)(68,184)جمع هزینه های عملیاتی 

3,202,6621,951,2784,397,13864سود عملیاتی

4,048(862)(201)(8,337)هزینه های مالی

0000 سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

3,194,3251,951,0774,396,27664سود قبل از مالیات

هزینه مالیات بر درآمد

92(41,018)(18,134)(34,897)       مالیات پرداختنی

3,159,4281,932,9434,355,25863سود  خالص

صورت سود و زیان

شش ماهه منتهی به
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 میلیون ریال(به   مبالغمقایسه عملکرد اقالم عمده صورت سود و زیان در نمودار ذیل ارائه شده است:)

 

 :قبل  مشابه  مالی  دوره مده در مقایسه با  بررسی سود و زیان و تشریح تغییرات اقالم ع

افزایش وزن سرمایه گذاری ها در سهام با بازده نقدی باال مبتنی بر استراتژی مصوب شرکت و افزایش سود تقسیمی   -1

ابل    مشابه   مالی   در مقایسه با دوره درصدی درآمد سود سهام شرکت    92شرکت های سرمایه پذیر منجر به رشد  

 شده است. 

 ، منجر به شناسایی سود فروش سرمایه پرتفویافزایش حجم معامالت شرکت در راستای بهینه سازی مداوم ترکی    -2

 درصدی این سرفصل درآمدی در مقایسه با دوره مالی مشابه ابل شده است.  50گذاری و رشد 

شناسایی کارمزد مدیر  افزایش حجم فعالیت و ارزش دارایی ها در صندوق بازارگردانی توت مدیریت این شرکت و    -3

ابل شده    مشابه  مالی   سایر درآمدهای عملیاتی در مقایسه با دوره   درصدی  100بیش از   از این مول، منجر به رشد

 است.

نسبت به دوره مالی مشابه    باتوجه به افزایش اابل مالحظه درآمدهای سود سهام  و سود فروش سرمایه گذاری ها -4

 افزایش یافته است.   درصد  63و سود خالص  درصد 64جمع درآمدهای عملیاتی   ابل،
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 )مبالغ به میلیون ریال(  صورت وضعیت مالی-ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

میلیون ریال

1401/03/311400/03/311400/09/30شرح
دارایی ها

دارایی های غیر جاری

  88,63489,90589,638دارایی های ثابت مشهود
  531808721دارایی های نامشهود

1,654,149 2,281,2401,336,550سرمایه گذاری های بلند مدت
9,170 18,9525,892دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

  2,389,3571,433,1551,753,678جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری

  1,4301,2622,060پیش پرداختها
  869,169522,190780,112دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها

  7,882,8895,389,0376,327,057سرمایه گذاری های کوتاه مدت
15,75816,527181,429موجودی نقد

0411,0160دارایی های غیرجاری نگه داری شده برای فروش

8,769,2466,340,0327,290,658  
  8,769,2466,340,0327,290,658جمع دارایی های  جاری

9,044,336 11,158,6037,773,187جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها

   حقوق مالکانه

3,888,000 3,888,0002,400,000    سرمایه 
6,897 00صرف)کسر( سهام خزانه

388,800 388,800240,000    اندوخته اانونی 

4,653,024 3,931,0413,187,070    سود انباشته 

(881,416))662,640()1,075,836(    سهام خزانه
8,055,305 7,132,0055,164,430جمع حقوق مالکانه

بدهی ها

    بدهی های غیر جاری

3,757 6,7334,095    ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

  6,7334,0953,757جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری

122,491 347,90018,471    پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها

34,89717,39940,283    مالیات پرداختنی

822,500 3,637,0682,568,792    سود سهام پرداختنی

  4,019,8652,604,662985,274    جمع بدهی های جاری
989,031 4,026,5982,608,757  جمع بدهی ها

9,044,336 11,158,6037,773,187جمع حقوق مالکانه و بدهی ها
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 1400/ 09/ 30و    1401/ 03/ 31تشریح علل تغییرات عمده در اقالم صورت وضعیت مالی در دو مقطع 

 
 

 

 

 

شرح
درصد 

تغییرات
علل تغییرات

)91(موجودی نقد
ناشی از مبالغ اسمی حق تقدم و مبالغ حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده مصوب 

مجمع افزایش سرمایه از مبلغ 2.400 میلیارد ریال به 3.888 میلیارد ریال

    پرداختنی های تجاری و 

سایر پرداختنی ها
عمدتاً ناشی از علی الوساب دریافتی از گروه مدیریت سرمایه گذاری امید184

تقسیم سود در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 3421400/11/18سود سهام پرداختی

دریافتنی های تجاری و سایر 

دریافتنی ها
افزایش سود سهام دریافتنی از شرکت های سرمایه پذیر11

بازارگردانی سهام شرکت توسط صندوق بازارگردانی اختصاصی گوهرفام امید22    سهام خزانه

تشریح علل تغییرات عمده اقالم صورت وضعیت مالی 
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

  های مالی و بررسی روند آن:نسبت- ج
 

 
 

: این دو نسبت نشان می دهد که منابع به کار رفته در شرکت عمدتا از مول صاحبان سهام تامین  بدهی و مالکانه نسبت 

با توجه به مودودیتهای تأمین مالی شرکت های سرمایه گذاری، نسبت های مذکور برای شرکت تفاوت معناداری  شده است. 

   با سایر شرکت های همگروه در صنعت ندارد.
 

: این دو نسبت نشان میدهد که بازده دارایی ها و حقوق صاحبان سهام در  حقوق صاحبان سهامنسبت بازدهی دارایی و  

دهد که شرکت  نشان میهای فوق  نسبت.  افزایش داشته است  ابلمشابه  مالی    دوره مالی مورد گزارش نسبت به    دوره پایان  

 مورد گزارش به سود آوری مبلوبی رسیده است.   دورهدر 
 

یافته است.   افزایشمالی مورد گزارش    دورهدرصد در    68درصد بوده که به    67مالی گذشته معادل    سالدر    P/NAVنسبت  

 تولیل این نسبت در کنار سودآوری حاکی از ارزندگی سهام شرکت می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1401/03/311400/03/311400/09/30عنوان

%48.2%24.9%28.3بازده دارایی

%10.9%33.6%36.1نسبت بدهی

%89.1%66.4%63.9نسبت مالکانه

%54.1%37.4%44.3نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

8,07310,1357,834خعالعص ارزش دارایی های هر سهم - ریال

5,4707,0815,251ایمت تابلو هر سهم - ریال

%67%70%68نسبت ایمت به NAV - درصد
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 صورت تغییرات در حقوق مالکانه  - د
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمایهعنوان
صرف سهام 

خزانه

اندوخته 

قانونی
جمع کلسهام خزانهسود انباشته

8,055,305 (881,416)4,653,024 388,800 6,897 3,888,000 مانده در 1400/10/01

-  تغییرات حقوق مالکانه در دوره شش ماهه منتهی به 1401/03/31

3,159,428 3,159,428 سود خالص دوره شش ماهه منتهی به 1401/03/31

(3,888,000)(3,888,000)سود سهام مصوب

- افزایش سرمایه

(323,049)(323,049)خرید سهام خزانه

128,629 128,629 فروش سهام خزانه

(308)6,589 (6,897)سود )زیان( حاصل از فروش سهام خزانه

7,132,005 (1,075,836)3,931,041 388,800 - 3,888,000 مانده در 1401/03/31
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 (:پرتفویهای شرکت )گذاریسرمایهسبد  (4-2
صنعت   5  ،عرضه برق گاز بخار و آب گرمفلزات اساسی و    ،چندرشته ای صنعتی  ،های فلزیاستخراج کانه   شیمیایی،  صنایع

صنایع  شده  ارزش روز و بهای تمامترکی     اند. را تشکیل داده  پرتفویز ارزش روز  درصد ا  82حدود  و  بوده    پرتفویعمده در  

 شد: بانمودار ذیل میبه شرح  31/03/1401در  پرتفوی  دهندهشکیلعمده ت
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

1401/ 31/03منتهی به  شش ماهه مالی دورهپذیر طی های سرمایهدر سهام شرکت شرکتهای گذاریاقالم عمده سرمایه( 4-2-1  

 "   "سرمایه گذاری کوتاه مدت بورسی

 

 
 

 

 

 

 

 

1400/09/30

درصد به جمع کل ارزش بازاربهای تمام شدهعنوانردیف

ارزش بازار
بهای تمام شده

596,246%596,246483,7212مس باهنر1

451,192%451,1921,903,9479سرمایه گذاری دارویی تامین2

399,422%399,4222,723,73513مبین انرژی خلی  فارس3

365,358%365,358311,6081آهنگری تراکتورسازی ایران4

239,670%302,996236,4691فوالد خوزستان5

294,738%282,0782,612,79312صنایع پتروشیمی خلی  فارس6

196,939%271,0731,253,0986ملی صنایع مس ایران7

375,022%246,635279,6671ارتباطات سیار8

155,823%219,7161,969,1789فوالد مبارکه اصفهان9

156,014%208,901218,5321پتروشیمی نوری10

0%200,416198,6521فرهنگی ورزشی استقالل ایران-)حق تقدم(11

180,305%197,962303,3201پتروشیمی پردیس12

228,208%197,821388,4472پاالیش نفت تبریز13

41,861%191,555472,3332پاالیش نفت اصفهان14

176,569%176,5691,064,6435سرمایه گذاری غدیر15

141,253%168,33999,5450بانک تجارت16

152,419%167,414129,3861توسعه صنایع بهشهر17

0%154,481149,6951نفت سپاهان18

148,433%147,8331,009,4655پتروشیمی جم19

145,242%140,9081,392,7096گسترش نفت و گاز پارسیان20

1,882,343%2,795,9744,447,51721سایر21

6,327,057%7,882,88921,648,460100جمع سرمایه گذاری های کوتاه مدت

1401/03/31
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 "بورسیسرمایه گذاری بلند مدت "

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1400/09/30

ارزش بازاربهای تمام شدهعنوانردیف
درصد به جمع کل 

ارزش بازار
بهای تمام شده

185,065%698,1093,490,38529.8گروه مدیریت سرمایه گذاری امید1

345,381%433,6114,932,76342.2گل گهر2

422,641%356,4871,409,65112.1سنگ آهن گهرزمین3

342,883%234,1251,090,1469.3مدیریت انرژی امید تابان هور4

3%232,834199,5611.7سیمان بجنورد5

9,131%155,323211,5381.8چادرملو6

43,037%90,574152,3821.3سرمایه گذاری سپه7

298,357%72,526200,8861.7سایر8

1,646,498%2,273,58911,687,31299.9جمع سرمایه گذاری های بلند مدت بورسی

درصد به جمع کل ارزش بازاربهای تمام شدهعنوانردیف

ارزش بازار
بهای تمام شده

4,000%4,0004,0000.03مولد برق منبقه آزاد انزلی1

3,616%3,6163,6160.03گردشگری مهر پیشه2

16%16160.00پترو امید آسیا3

19%19190.00سایر4

7,651%7,6517,6510.07جمع سرمایه گذاری های بلندمدت غیربورسی

2,281,24011,694,963100%1,654,149

سرمایه گذاری های بلند مدت بورسی

سرمایه گذاری های بلندمدت غیربورسی

جمع سرمایه گذاری های بلند مدت

1401/03/31
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 خریداری شدهاقالم عمده سهام  ( 3- 4

است:جدول زیر به شرح  03/1401/ 31منتهی شش ماهه مالی  دورهطی  ااالم عمده سهام خریداری شده  

 

بازار سرمایهباتوجه به   و    پرتفویبه منظور کاهش ریسک    خرید های صورت گرفته عمدتاً،  رکود نسبی حاکم بر معامالت 

 افزایش درآمدهای پایدار آن انجام شده است. 

 

 

 

 

مبلغ خالص )میلیون ریال(قیمت خالص )ریال(تعدادداراییردیف

19,340,59414,622282,804گروه مدیریت سرمایه گذاری امید1

5,092,17545,723232,831سیمان بجنورد2

4,040,00041,748168,662صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین پارسیان3

44,827,5423,446154,480نفت سپاهان4

23,400,0006,397149,693پاالیش نفت اصفهان5

7,470,78019,568146,191چادرملو6

2,877,39547,397136,381سنگ آهن گهرزمین7

68,727,5221,916131,688فرهنگی ورزشی استقالل ایران )حق تقدم(8

1,030,294124,843128,625پتروشیمی خراسان9

14,998,2978,551128,254سرمایه گذاری سپه10

2,354,26348,282113,669پتروشیمی شازند11

10,948,40410,186111,516سرمایه گذاری گروه توسعه ملی12

11,297,0839,210104,042پاالیش نفت بندر عباس13

10,853,6819,271100,628سبوان دارو14

10,000,00010,037100,367البرزدارو15

6,000,00016,20597,230صندوق سرمایه گذاری افرا نماد پایدار16

ان آق دره17 3,200,00029,45094,240پویا زرک

4,963,71716,88683,818سرمایه گذاری نفت و گاز تأمین18

7,949,8719,74077,434سرمایه گذاری صدرتامین19

1,260,978__سایر20

3,803,531جمع
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

رفته( اقالم عمده سهام فروش 4-4  
. است  جدول زیر  به شرح  31/03/1401به  منتهی    شش ماهه  مالی  دورهطی  ااالم عمده سهام فروش رفته  

 

 

 

 

 

 

 

تعدادداراییردیف
ارزش فروش 

)م.ریال(

بهای تمام شده 

فروش رفته )م.ریال(

سود )زیان( فروش 

)م.ریال(

16,574,070785,690202,534583,156سنگ آهن گهرزمین1

356,525,612416,832108,758308,074مدیریت انرژی امید تابان هور2

6,468,537296,81539,931256,884پتروشیمی جم )حق تقدم(3

20,923,119288,45637,810250,646گروه مدیریت سرمایه گذاری امید4

12,660,683225,32749,000176,327گروه دارویی سبوان5

13,804,209113,61012,660100,951صنایع پتروشیمی خلی  فارس6

56,552,469123,35354,22669,127چدن سازان7

8,209,786101,30637,98963,317فوالد کاوه جنوب کیش8

4,900,00085,82134,34151,480سرمایه گذاری نفت و گاز تأمین9

1,400,00041,7174,33437,383گسترش نفت و گاز پارسیان10

10,000,00086,73049,61837,112سرمایه گذاری سپه11

2,585,49940,8985,52835,369تراکتورسازی12

باطات سیار13 17,178,227145,521128,38717,135ارت

1,260,00028,54913,68714,862پاالیش نفت تبریز14

15
صندوق سرمایه گذاری مشترک 

آسمان امید
13,448,083192,950181,95210,998

653,38833,35326,7726,582نفت ایرانول16

3,200,0007,8221,5076,315بیمه البرز17

18
صندوق سرمایه گذاری اعتماد آفرین 

پارسیان
4,040,000174,550168,6625,887

89,4154,3486003,749پتروشیمی جم19

467,204447,77119,433_سایر20

550,473,0973,660,8521,606,0672,054,787جمع
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

 سهام گوهرانتغییرات شاخص کل، شاخص صنعت سرمایه گذاری ها و  (4-5
تاریخ   ها در یگذار  هیشاخص کل و شاخص صنعت سرما به همراه  ی شرکتها ییخالص ارزش دارا و  سهام بازدهی 

  ارافه شده است: ل یذ به شرح نمودار 30/09/1400  خیبا تار سهیمقادر  31/03/1401

 
 

با رشد    دیگوهران ام  یگذار  هیسهام شرکت سرما  متیا   31/03/1401به    یمنته  دوره مالی  یط  شودیچنانچه مالحظه م

را ثبت نموده است.    یعملکرد بهتر  یدرصد بازده   3  ها با  یگذار  هیبا شاخص صنعت سرما  سهیهمراه بوده، در مقا  یدرصد  22

 ی گذار  هیشرکت سرما  یاه  ییارزش خالص دارا  درصدی را ثبت نموده و  17شاخص کل در طی این دوره بازدهی    نیهمچن

 همراه بوده است.  یدرصد  16رشد با  نیز دیگوهران ام

 اندازها( چشم4-6

ثروت صاحبان سهام. رشدشرکت به منظور افزایش ارزش بازار  پرتفویو ترکی  اصالح مداوم حفظ روند مناس  سودآوری    

اقدامات داخلی   ساختار و  

بیشتر، سرعت در تصمیم ش- پرتفوی  فافیت هرچه  بیشتر  نقدشوندگی  و  ایجاد  گذاریسرمایه گیری    با  پرتفویها، همچنین 

خود ارار   سرلوحهتوسعه گوهران امید آنها را    گذاریسرمایهترکی  مناس  و بازدهی باال از جمله عواملی است که شرکت  

 باشد. آنها در پی ایجاد بستر مناس  می ققداده و جهت تو

 ( یین و بالعکسدوسویه در سبوح مختلف سازمان )باال به پاسازی جریان اطالعات روان-

 وانمندتر کردن نیروهای انسانی، تفویض اختیار و مسئولیت در ابال پاسخگویی مستمر و تبادل اطالعات  ت-
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توسعه گوهران امید)سهامی عام( گذاریسرمایهشرکت   

ترشدن  غنیافزایی و  خصوص سهامدار عمده: توضیح اینکه این اادام باعث همههای ارتباطی با سهامداران و بتقویت کانال-

 گردد. می گذاریسرمایهگیری در گزارشات تولیلی و تصمیم

گذاری سرمایهاستراتژی    

داران و باشد که باعث افزایش ثروت سهاممی(  NAV)شرکت    های  هم مدیریت، رشد خالص ارزش داراییازجمله اهداف م  -

است که  هایی  گذاریسرمایهمشارکت بیشتر در    ، الزم جهت نیل به این هدف  . از جمله برنامهشدسهم خواهد    رشد ایمت

ز  ا  ... دارو و و  شیمیایی و فلزات اساسی    های فلزی، . صنایعی مانند: کانهدارند  توازن ارزی مثبتدارای مزیت در کشور بوده و  

  P/Eتدری  و در اثر اادامات انجام شده و در حال اجرا )کاهش میانگین  به  گردد کهاین راببه برآورد می  در  باشد.آن جمله می

نقدی بازدهی  افزایش  سهام شرکت  پرتفوی  و  در  بیشتر  مشارکت  بنیادی سودآورو  یابد. سودآ(  های  استمرار       وری شرکت 

                          ایه گذاری است. همچنین نقدشوندگی سهام شرکت های سرمایه پذیر نیز از دیگر عوامل مهم در تصمیم گیری های سرم

در برنامه  سرمایه گذاری    نوین  هایفرصت  مشارکت درهمچنین    کارها وابزارهای نوین سرمایه گذاری وورود به کس  و    -

 . باشدشرکت می

ثیر  و همچنین تأ   با لواظ نمودن شرایط ااتصادی کشور و جهان  رانیااتصاد ا  یرو  ش یپ   یها فرصتبررسی  و  مستمر    یابیارز-

های در دست اجرا برای تجهیز شرکت جهت  های جدید از جمله برنامه  گذاریسرمایهمخاطرات موجود در مشارکت و ورود به  

 اادامات الزم در این راببه می باشد. 

بودن و کیفیت مناس   مواع  هب  لواظهب  برتروم حضور در رتبه  تدا  استمرار گزارشگری به بازار و  فاف: مواع و شه گزارشگری ب-

 تسریع و تسهیل بیشتر در پرداخت سود نقدی مصوب به سهامداران.همچنین دهی؛ گزارش 

فوق    یمصوبه مجمع عموم  نیسازمان بورس و اوراق بهادار و هم چن  23/04/1400  عبف به مصوبه:  اصالح ساختار مالی-

درصد(     62  زانی)به م  الی ر  اردیلیم  3.888به    الیر  اردیلیم  2.400شرکت از مبلغ    هی، سرما1400ماه    ریت  07العاده مورخ  

  07/10/1400    در تاریخکه    افتهی   شی( افزارصدد  34درصد( و سود انباشته )  28)  یاز مول مبالبات حال شده، آورده نقد

 است. دهیتهران به ثبت رس یرتجارینزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غ 
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 ها و معیار عملکردشاخص( 5
  افزایش ارزش بازار ، (NAV) در نهایت افزایش خالص ارزش دارایی های شرکتگیری کمی عملکرد جهت اندازه شاخص الزم 

 در مقایسه با بازدهی شاخص کل بورس   های این صنعت و کس  حد مبلوبی از بازدهیشرکت و حضور در رتبه باالی شرکت

ریزی و  امهگذار را داشته باشد. کلیه اادامات الزم در شرکت برای توقق این اهداف برناست که جذابیت الزم برای سرمایه

 گردد. انجام می

 30.457شرکت، مبلغ    یهایی ( خالص ارزش دارا01/10/1400)  یدوره مال  یدر ابتدا  :(NAV)ها خالص ارزش دارایی - 1

  میتقس  لیاست. )با تعد   دهیرس  الیر  اردیلیم  31.387به    31/03/1401به    یمنته  یدوره مال   انیبوده است و در پا   الیر  اردیلیم

شرکت و    یگذار  هیمناس  سرما  ی(. باتوجه به پرتفوالی ر  ارد یلیم  3.888به مبلغ    انهیسال  یعاد  یسود مصوب مجمع عموم

 . ابدی شی شرکت افزا ییرود، ارزش خالص دارا یآن انتظار م یروند سودآور

ابل از پذیرش در فرابورس به    میلیون ریال بوده است که تا  500  سرمایه اولیه شرکت معادل  :شرکت  افزایش اندازه  - 2

افزایش یافته است  2.000مبلغ     09/09/1398مورخ  اده صاحبان سهام  العمجمع عمومی فوق طبق مصوبه    و  میلیارد ریال 

افزایش    سهامدارانشده وآورده نقدی  از مول مبالبات حال  میلیارد ریال  2.400ریال به مبلغ  میلیارد    2.000سرمایه شرکت از  

مورخ در سامانه کدال  ارسال شده    متخذه و تصمیمات  عمومی فوق العاده  آگهی دعوت به مجمع    همچنین عبف به.  است  یافته

افزایش  مبالبات حال شده و آورده نقدی    ،میلیارد ریال از مول سود انباشته  3.888تا مبلغ  شرکت  سرمایه    07/04/1400

 .دیتهران به ثبت رس یرتجارینزد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غ  07/10/1400  خیتار در سرمایه مزبور  یافت که
 

 سرمایه شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید تغییرات  

تاریخ برگزاری 

 مجمع

 افزایش سرمایه 

 )درصد( 

سرمایه جدید 

 )میلیارد ریال( 

 محل افزایش سرمایه 

 و مبالبات حال شده سهامداران  ی آورده نقد 1.000 199.9 24/11/1391

 و مبالبات حال شده سهامداران  ی آورده نقد 2.000 100 24/11/1391

 آورده نقدی و مبالبات حال شده سهامداران  2.400 20 09/09/1398

 آورده نقدی و مبالبات حال شده سهامداران و سود انباشته  3.888 62 07/04/1400

 

 1401/ 09/ 30سال مالی منتهی به پیش بینی (5-1
 

شده در بورس و فرابورس  های پذیرفته  سهام شرکت   گذاریسرمایه که منابع خود را در  براساس ماهیت فعالیت شرکت    الف(

می اینکه  اختصاص  به  توجه  با  و  عمدهدهد  ازبخش  مر  ای  شرکت  عملیاتی  مجامع  درآمدهای  مصوب  نقدی  سود  به  بوط 

ی مربوطه و  برآورد سود سهام این شرکت طی سال ماللذا    باشد، میو سود حاصل از واگذاری سهام  پذیر  های سرمایهشرکت

مواسبه آن وابسته به شرایط رونق که    استشرکت    گذاریسرمایههای  درآمد  منوط به برآورد ااساسبینی سود تقسیمی،  پیش
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بر این مبنا و با توجه به تویل های کارشناسی سعی    و رکود بازار و سیاست تقسیم سود شرکت های سرمایه پذیر است.

 هیات مدیره بر آن است که مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت در سال آینده از رشد اابل مالحظه ای برخوردار گردد.  

 مد های سرمایه گذاری بسته به شرایط بازار و حجم معامالت در دستور کار ارار دارد.ن افزایش سایر درآهمچنی

  30/09/1401منتهی به  شرکت برای سال مالی    گذاریحاصل از سرمایه  که در فوق بیان شد سوده به مجموعه نکاتی  باتوج

ها نیز منوط به شرایط بازار گذاریبینی سود حاصل از فروش سرمایهپیش ، شودبینی میپیش  بیش از سال مالی گذشته نیز 

امید می رود با مساعد شدن شرایط  که    ها جهت توقق سود بیشتر خواهد بودباشد که سعی بر استفاده حداکثری از فرصت می

 . باشدافزایش موسوسی داشته از عملکرد سال مالی گذشته  بازار

 

  :30/09/1401رد سال مالی منتهی به پیش بینی عملکاندازه گیری و  کمی  شاخص های ب(

 پذیرهای سرمایهشده و ارزش روز شرکت، بهای تمامشامل تعداد سهامآخرین پرتفوی شرکت  ✓

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

 شده بهای تمامنسبت به  پرتفویمیزان افزایش ارزش روز  ✓

 بینی سود : های کیفی پیششاخص ج(     

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

 عملکرد و سودآوری شرکت شده و خواهد شد. 

 می گردد.  افزایی و انگیره بیشتر در رشد و سودآوری عث همنگر شرکت باکارآمد و آیندهدیریت مدیریت : م ✓

و استمرار   گذاریسرمایهتصمیمات مناس  برای  ثر بر عملکرد شرکت و اتخاذ  : از عوامل مؤکارشناسی مجربنیروی   ✓

 باشد. سودآوری می

های آموزشی و انگیزشی جهت ارتقاء و بهبود  ر دورهرگزاری یا حضور دو ب افزارهای به روز در شرکتاستفاده از نرم ✓

 . کیفی عملکرد کارکنان
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 1517915811:  پستیکد
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 www.GoharanOmid.ir:  اینترنتی  سایت  آدرس

 

 

 

   (021)88788036:  تماس تلفن

 (021)88797263:  نمابر
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 :سهام امور با تماس

 اطالعات تماس با شرکت:

http://www.goharanomid.ir/
https://saham.goharanomid.ir/

