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 گسيدٌ اطالعات  -1
 گعيسُ اعالػات قطوت اصلي -1-1

   

 
  

 

 ٔيّيٖٛ ضيبَٔجبِغ : 

   ضطح
سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3263 
  

سال مالي مىتُي 

 13/64/3266تٍ 
  

سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3177 

             اِف( اعالػبت ػّٕىطز ٔبِي عي سبَ ٔبِي

 3,93309101   33932,9,11   درآهدّاي عولياتي
  

393319232 

 1903392,2   3932591,3   سَد عولياتي
  

33,9500 

 059512,   ,21,931   درآهدّا ٍ ّشيٌِ ّا ي غيز عولياتي
  

33,9231 

 1930293,5   392,39231   سَد ) سياى ( ذالص 
  

2,19252 

 391,091,3   39,13,,39   ذالص ٍجَُ ًقد حاصل اس فعاليتْاي عولياتي 
  

3329311 

             ٔبِي:ة( اعالػبت ٚضؼيت ٔبِي زض پبيبٖ سبَ 

 ,3,9,15903   3,911,9503   جوع دارائيْا
  

593309301 

 191339315   193329533   جوع بدّيْا
  

,913,9300 

 ,,,935,9,   ,,,935,9,   سزهايِ ثبت ضدُ 
  

,935,9,,, 

 090339310   1,,291139   جوع حقَق صاحباى سْام 
  

190,392,3 

             زضصس(: ج ( ٘طخ ثبظزٜ )

 1370   1172   ُ داراييْاًزخ باسد
  

3172 

 ,5   55   ًزخ باسدُ حقَق صاحباى سْام ) ارسش ٍيژُ(
  

,1 

             ز ( اعالػبت ٔطثٛط ثٝ ٞط سٟٓ:

 ,,,935,9,   ,,,935,9,   سْن ّشار –تعداد سْام در سهاى بزگشاري هجوع 
  

,935,9,,, 

 012   ,,390   ريالپيص بيٌي سَد ّز سْن ـ 
  

,15 

 39330   39303   سَد ) سياى ( ٍاقعي ّز سْن ـ ريال
  

112 

 ,,393   ,,,   سَد ًقدي ّز سْن ـ ريال
  

- 

 ,2930   ,223   آذزيي قيوت ّز سْن در تاريد تزاسًاهِ ـ ريال 
  

3,931, 

 ,,,39   ,,,39   ,,,39   ارسش اسوي ّز سْن ـ ريال 

 ,1   0   3   زتبِ ًسبت قيوت بِ درآهد ٍاقعي ّز سْن  ـ ه

             ٞـ( سبيط اعالػبت :

هياًگيي تعداد كاركٌاى  ـ ًفز ) طي سال هالي هَرد 

 گشارش( 
  210   203 

  

332 
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 ذالصِ اعالػات هالي تلفيمي   -2-1

 

 
  

 
  

  

 مثالػ 8 ميليًن ريال   

   ضرح
سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3263 
  

سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3266 
  

سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3177 

 ,3,915,920   3591529313   درآمدَاي عملياتي
  

391139,,1 

 190039133   ,39051932   سًد عملياتي
  

31193,1 

 139131,   1329352   درآمدَا ي َسيىٍ َاي ؼيرعملياتي
  

3339331 

 ,195,2922   393339,33   زيان ( خالص  سًد )
  

2,39510 

خالص يجٍ ومد حاصل از فعاليتُاي 

 عملياتي
  39,35931,   3911595,1 

  

32,9032 

 ,393,1923   3,91039103   جمع داراييُا
  

592,19123 

 ,1951,935   2,,393139   جمع تدَيُا
  

,95,291,1 

 ,,,935,9,   ,,,935,9,   سرمايٍ ثثت ضدٌ
  

,935,9,,, 

 091109252   295319350   جمع حمًق صاحثان سُام
  

19,32902, 
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 پيام َيأت مديرٌ  -2

بي ٔٙبؾت زض اؾتفبزٜ ثٟيٙٝ اظ ٔٙبثـ ٚ أىب٘بت ٔٛرٛز الساْ ثٝ تسٚيٗ ثط٘بٔٝ ٞ ، ثبثطتط زض ضلبثت وؿت قطايظ قطوت ثٝ ٔٙؾٛض

ٚ ذسٔبت،  وبٞف ظٔبٖ  التويفيت ٔحهٛ افعايف اضتمبء ثبظزٞي ٚ ثطاي ٚ تهٕيٓ ؾبظي ٚ تهٕيٓ ٌيطي ٕ٘ٛزٜضاؾتبي ثٟجٛز 

ضفـ تٍٙٙبٞب، قٙبؾبيي ٚ حصف ٞعيٙٝ ٞبي ثسٖٚ اضظـ افعٚزٜ،  وبٞف  ٚاوٙف ٘ؿجت ثٝ ٘يبظ ٔكتطيبٖ، قٙبؾبيي ٔحسٚزيت ٞب،

ضيعي زض رٟت  ٚ اضظيبثي فقبِيت ٞبي رسيس وٝ ا٘زبْ آٖ ثط فّٕىطز قطوت ٔٛحط ثٛزٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ثط٘بٔٝ ٔؿتٕط ثٟبي  تٕبْ قسٜ

ٚ ضٕٞٙٛز ؾٟبٔساضاٖ ٔحتطْ وٝ أيس اؾت ثب پكتيجب٘ي  پػٚٞف،  تحميمبت ٚ آٔٛظـ ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي، عطح ضيعي ٕ٘ٛزٜ اؾت،

 .   قبٞس ٘تبيذ آٖ ثبقيٓ

 

 هالي هَضز گعاضـ  ؾالهطٍض ولي بط ٍضؼيت ٍ تحَالت صٌؼت هطبَط زض   -1-2

، فطضٝ ؾيٕبٖ ٘ؿجت ثٝ وبضذب٘زبت رسيس ؾيٕبٖ زض وكٛضٚ ضاٜ ا٘ساظي  1387پؽ اظ ذطٚد ؾيٕبٖ اظ ؾجس حٕبيتي زضؾبَ 

 قطايغي ٔتفبٚت ثب ٌصقتٝ ثطاي ٚاحسٞبي تِٛيسوٙٙسٜ ؾيٕبٖ ثٝ ٚرٛز آٔس ٚ    ت ٚزض ثبظاضٞبي زاذّي افعايف يبف تمبضب

ٔٙتٟي ثٝ ٔبِي  ؾبَ ، فعٚ٘ي فطضٝ زض ثبظاضٞبي زاذّي ٘ؿجت ثٝ تمبضب زضزض ؾبِٟبي ثقس فّيطغٓ آظاز قسٖ نبزضات ؾيٕبٖ

افعايف ليٕت  تبحيط تِٛيس ؾيٕبٖ تحتٕٞچٙبٖ تساْٚ يبفت. فالٜٚ ثط ايٗ افعايف ليٕت تٕبْ قسٜ  1401 پبيبٖ قٟطيٛضٔبٜ

ٚ افعايف ٞعيٙٝ ٞبي ؾبِيب٘ٝ اظ يه عطف ٚ فسْ تٙبؾت افعايف ليٕت فطٚـ ؾيٕبٖ ثب ، افعايف ٘طخ اضظ ٞبي ا٘طغي حبُٔ

 .ذٛاٞس قس ٔٙزط ثٝ وبٞف حبقيٝ ؾٛز نٙقت ؾيٕبٖ اظ عطف زيٍط،  افعايف ليٕت تٕبْ قسٜ

، ثبفج ٌطزيسٜ اؾت تِٛيسوٙٙسٌبٖ ثب ٔبظاز تِٛيس ٘ؿجت ٞبي اذيط ؾبَؾيٕبٖ زض  فسْ تٙبؾت ضقس ٔهطف ؾيٕبٖ ثب ضقس تِٛيس

 .ٔٛارٝ قٛ٘س ٍيٙي٘مسثب وؿطي  ٔٛرٛزي ٚ ٟ٘بيتبً فسْ فطٚـ ٔحهَٛ ٚ ا٘جبقت ثٝ ٔهطف ٔٛارٝ قسٜ وٝ زض ٘تيزٝ ثب

 هالي هَضز گعاضـ ؾال هطٍض ولي بط جايگاُ قطوت زض صٌؼت ٍ ٍضؼيت ضلابتي آى زض -2-2

ٔيّيٖٛ تٗ ثٝ  8/1تِٛيس وّيٙىط زض قطوت ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ اظ ضؾٕي ؽطفيت  1387اظ ضاٜ ا٘ساظي ذظ ؾْٛ تِٛيس زض ؾبَ پؽ 

 7/3تِٛيس ؾيٕبٖ ٘يع ثٝ  ضؾٕي ؽطفيت 1388ٔيّيٖٛ تٗ ٚ پؽ اظ ضاٜ ا٘ساظي آؾيبة ؾيٕبٖ ذظ ؾْٛ زض ٘يٕٝ زْٚ ؾبَ  7/2

 ٔيّيٖٛ تٗ ضؾيسٜ اؾت .

ٚيػٜ ٝ ث ،يٕبٖ زض قطوت ٚ افعايف فطضٝ ؾيٕبٖ تِٛيسي ؾبيط قطوت ٞب زض ثبظاضٞبي زاذّي تِٛيس ؾ ؽطفيت ثب افعايف

، ضلبثت ثيٗ فطضٝ وٙٙسٌبٖ  ثقّت ثٟطٜ ثطزاضي اظ وبضذب٘ٝ ٞبي رسيس افعايف فطضٝ ؾيٕبٖ زض ٔٙغمٝ رغطافيبيي فقبِيت قطوت

٘يع ازأٝ يبفت ثغٛضيىٝ زض احط ضلبثت ،   1401بٜ ٔٙتٟي ثٝ پبيبٖ قٟطيٛض ٔٔبِي  ؾبَثطاي افعايف فطٚـ ٔحهٛالت ذٛز زض 

ذبضد اظ وكٛض ٘يع ثب تٛرٝ ثٝ تِٛيس ٔبظاز ؾيٕبٖ ٘ؿجت  ٝزض نبزضات ٔحهَٛ ث٘يع تحت تأحيط لطاض ٌطفتٝ اؾت.  ليٕت فطٚـ

ِي . ثب تٛرٝ ثٝ قطايظ ٘طخ اضظ ٚ ثٟجٛز نبزضات، قطوت تٛا٘ؿت زض ؾبَ ٔبثٝ ٔهطف زاذّي ، فطنٝ ضلبثت قست يبفت

، اظ افعايف لبثُ تٛرٟي ثطذٛضزاض ثٛزٜ ؾبَ اذيط 5ٔيبٍ٘يٗ تٗ وّيٙىط نبزض ٕ٘بيس وٝ ٘ؿجت ثٝ  ٔيّيٖٛ يه ثيف اظٌصقتٝ 

تالـ ٕ٘ٛز ثٝ اٞساف اظ پيف تقييٗ قسٜ زؾت يبثس ٚ ثب ٕٞت ٚ ٕٞسِي ٕٞٝ وبضوٙبٖ ٕٞٛاضٜ ثب ٚرٛز ايٗ ٔٛاضز، قطوت  اؾت.
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 تٗ وّيٙىط ٔيّيٖٛ ثيف اظ يهتٗ ؾيٕبٖ ٚ  ٞعاض 1.622ضيعي ٕ٘بيس وٝ ٘تيزٝ آٖ فطٚـ  بٔٝثطاي ٚضٚز ثٝ ثبظاضٞبي رسيس ثط٘

 ثٛزٜ اؾت . اظ وكٛض زض قطايظ ؾرت ضلبثتي زض ثبظاضٞبي زاذُ ٚ ذبضد

 بياى اؾتطاتػي قطوت  -3-2

 وٝارطا زضآٔسٜ اؾت  ؾبِٝ قطوت تسٚيٗ ٚ ثٝ ٔطحّٝ چٙسثب ٔغبِقبتي وٝ زض ذهٛل ثط٘بٔٝ ٞبي قطوت ثقُٕ آٔس اؾتطاتػيٟبي 

ثب اضظيبثي ٘تبيذ حبنُ اظ آٖ، اؾتطاتػيٟب ٔٛضز ثبظٍ٘طي لطاض ٌطفتٝ ٚ ثب تغييطاتي ، فّٕيبتي قسٜ ا٘س . اٞٓ اؾتطاتػيٟبي ٔصوٛض 

 ثكطح ظيط ٔي ثبقس :

  تَؾؼِ باظاض زاذلي ٍ صازضات -1-3-2

طيبٖ ز حفؼ ٔكتطيبٖ لجّي ٚ افعايف تقساز ٔكتثب تغييط قطايظ فطٚـ ٔحهَٛ ، ٍ٘طـ قطوت ٘ؿجت ثٝ ٔكتطيبٖ ثب ضٚيىط
ٚاحسٞبي ٟٔٙسؾي فطٚـ ٚ ثبظاضيبثي ٚ اضائٝ ذسٔبت  تمٛيتٔس٘ؾط ثٛزٜ اؾت وٝ زض ايٗ ضاؾتب رسيس ثٕٙؾٛض حفؼ ؾٟٓ ثبظاض 

زض زؾتٛض وبض لطاض ٌطفتٝ اؾت. ٕٞچٙيٗ رٟت افعايف نبزضات ؾبظٔبٖ، ٚاحس ٔصوٛض ٔتٙبؾت ثب اٞساف ٔٛضز پؽ اظ فطٚـ 
 ٘ؾط زض زؾت انالح ٚ تغييط لطاض ٌطفتٝ اؾت.

 تَؾؼِ ٍ تاهيي هٌابغ هالي هَضز ًياظ -2-3-2
ثبقس وٝ ثبتٛرٝ ثٝ  ٔي تبٔيٗ ٔٙبثـ ٔبِي ٔٛضز ٘يبظ ٚ ٔسيطيت ثٟيٙٝ ٘مسيٍٙي قطوتيىي اظ ٟٔٓ تطيٗ ثط٘بٔٝ ٞبي قطوت، 

ٞبي ٔٛرٛز تبٔيٗ  ٌصاضي ضي أٛاَ ٔبظاز ٚ ؾطٔبيٝصاٚاٌ اذص تؿٟيالت ثب٘ىي ، ٌطفتٝ ٔمطض اؾت اظ ٔحُ ضيعي نٛضت ثط٘بٔٝ
قٛز. ٕٞچٙيٗ ثٝ ٔٙؾٛض ثٟجٛز قطايظ تِٛيس ٚ وبٞف ثٟبي تٕبْ قسٜ تقٕيطات اؾبؾي ذغٛط لسيٕي يىي اظ ٟٔٓ تطيٗ ثط٘بٔٝ 

 ٞبي آٖ قطوت ٔي ثبقس وٝ ٘يبظٔٙس تبٔيٗ ٔٙبثـ ٔبِي ٔي ثبقس.

  چابه ؾاظي ؾاظهاى -3-3-2

ثبظٍ٘طي ٔؿتٕط ٚضقيت ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ٚ  . ٔٛضز تٛرٝ ثٛزٜ اؾت ٕٞٛاضٜ فبُٔ ضقس ٚ پٛيبيي ؾبظٔبٖ٘يطٚي ا٘ؿب٘ي ثقٙٛاٖ 
 ازأٝٔٛضز ٌعاضـ زض  ؾبَ ٔبِيثط٘بٔٝ ضيعي آٔٛظقٟبي ترههي ثطاي اضتمبء ؾغح زا٘ف وبضوٙبٖ ٚ ٟٔٙسؾي ٔزسز زض 

 .ٌعيسٜ ٔي ثبقسالسأبت ؾبِٟبي لجُ ٚ تساْٚ آٖ ثطاي ؾٙٛات آتي يىي اظ اؾتطاتػيٟبي ثط
 هطٍض ولي بط ػولىطز قطوت ، هيعاى زؾتيابي بِ اّساف تؼييي قسُ  -4-2

ٔٙتٟي ثٝ ٔبِي  ؾبَتٛؾظ ٞيأت ٔسيطٜ ٚ پبيف فّٕىطز ٔبٞيب٘ٝ زض عَٛ  ثٝ اٞساف تقييٗ قسٜ زض ثٛزرٝتالـ ثطاي زؾتيبثي 
اؾبؾي ٔسيطيت  ٞبياظ زغسغٝ بِي ٔٛضز ٌعاضـؾبَ ٔثب تٛرٝ ثٝ قطايظ ٔتغيط ٚ تحٛالت التهبزي زض  1401 ٔبٜ قٟطيٛض 31

قطوت ثٛزٜ اؾت .
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 .ثبقسٔيعاٖ زؾتيبثي ثٝ تِٛيس ٚ فطٚـ ٔحهَٛ  ثقٙٛاٖ ٔبحهُ فّٕىطز قطوت ثٝ قطح ظيط ٔي
 

 (  3043ضٟطيٛض  ٔبٜ  13)سبَ ٔبِي  ٔٙتٟي ثٝ  تِٛيس ـ تٗ 

 زضصس پٛضص ػّٕىطز ثٛزجٝ ٔحصــَٛ

 %361 015631666 014371566 كليٌكز

 %77 314011466 314161336 سيواى

 

 ( 3043ضٟطيٛض ٔبٜ   13فطٚش  سيٕبٖ ٚوّيٙىط )سبَ ٔبِي ٔٙتٟي ثٝ 

 ٔحصــَٛ
 ٔجّغ ـ ٔيّيٖٛ ضيبَ ٔمساض ـ تٗ

 زضصس پٛضص ػّٕىطز ثٛزجٝ زضصس پٛضص ىطزػّٕ ثٛزجٝ

 %,,3 592,09,01 5911095,1 %,,3 3933,9,35 ,,3933,90 سيواى فلِ

 %30 925,9332, 930,9155, %31 32,9,31 3319351 سيواى كيسِ

 %,,3 290129505 ,29030922 %33 9133,,390 390129553 جٕـــــــغ سيٕبٖ

 %,,3 091,39302 091,19035 %33 1,,19,,39 ,39,3,922 وّيٙىط

 بياى بطًاهِ ّا ٍ چكن اًساظ ٍضؼيت قطوت  -5-2

زض ٔطحّٝ آظٔبيف زض ثؿتٝ ثٙسي ٞبي ٔتٙٛؿ ت رسيس ثبٔغبِقبتي وٝ زضؾبِٟبي ٌصقتٝ نٛضت ٌطفتٝ اؾت تِٛيس ٔحهٛال

ؾبيط  ٚ ٔمبٚٔت ٚ اظ ِحبػ ويفيت ٚ تفبٚت وٝ پؽ اظ عي ٔطاحُ آظٔبيكي، ايٗ ٔحهٛالت وٝ زاضاي تٙٛؿ لطاض ٌطفت

 .قس ثٝ ثبظاض فطضٝ  ثبقس ٔئقيبضٞب ثب ا٘ٛاؿ ؾيٕبٖ 

 بياى ضيؿىْاي ػوسُ  -6-2

 قطوت ، ٘بقي اظ تهٕيٕبتي وٝ ذبضد اظ اذتيبض قطوت ٔي ثبقس ثٝ لطاض ظيط اؾت:  ٚ فّٕىطز ضيؿه ٞبي تأحيط ٌصاض ثط فقبِيت

 .ٌصاضز ؾيبؾي وٝ ثط نبزضات ٔحهٛالت تبحيط لبثُ تٛرٟي ٔيضيؿه ٘بقي اظ تحطيٓ التهبزي ايطاٖ ٚ فسْ پبيساضي قطايظ  -1

 . ضيؿه ٘بقي اظ ٘ٛؾب٘بت ٘طخ اضظ وٝ زاضايي ٞب ٚ ثسٞيٟبي اضظي قطوت ضا تحت تبحيط لطاض ٔي زٞس -2

  .ضيؿه ٘بقي اظ افعايف ٘طخ ٟ٘بزٜ ٞبي تِٛيس ٚ فٛأُ تكىيُ زٞٙسٜ ثٟبي تٕبْ قسٜ ٔحهَٛ ٚ افعايف ؾغح فٕٛٔي ليٕتٟب -3

 ٘بقي اظ افعايف وطايٝ حُٕ ٚ ؾبيط ٔكىالت حٛظٜ حُٕ ٚ ٘مُضيؿه  -4

  ضيؿه ٘بقي اظ افعايف ليٕت ا٘طغي ثب تٛرٝ ثٝ ا٘طغي ثط ثٛزٖ نٙقت ؾيٕبٖ -5

  ضيؿه ٘بقي اظ افعايف ؾغح ضلبثت زض ثبظاض ٘بقي اظ ٔبظاز تِٛيس ثط فطضٝ ٚ تبحيط آٖ ثط زضآٔسٞبي قطوت -6

 ٔي تٛا٘س ثط قطايظ التهبزي وكٛض ٚ رٟبٖ تأحيط ٌصاض ثبقس.ٚيطٚؼ وطٚ٘ب وٝ ٔزسز ضيؿه ٘بقي اظ قيٛؿ  -7
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 كلياتي درتارٌ شركت   -3

   

 تاضيرچِ ٍؾايط هكرصات   -1-3

 وليات 
ثٝ ٔٙؾٛض احساث يه وبضذب٘ٝ ؾيٕبٖ زض ٘عزيىي وبضذب٘ٝ شٚة آٞٗ انفٟبٖ  15/11/1348قطوت ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ زض تبضيد 

طثبضٜ وٛضٜ شٚة آٞٗ انفٟبٖ  ثٝ نٛضت قطوت ؾٟبٔي ذبل تأؾيؽ قسٜ ٚ  زض رٟت  تِٛيس ؾيٕبٖ پطتّٙس ثب اؾتفبزٜ اظ ؾ

زض ازاضٜ حجت قطوتٟب ٚ ٔبِىيت نٙقتي تٟطاٖ ٚ پؽ اظ ا٘تمبَ ٔطوع لب٘ٛ٘ي قطوت  14617تحت قٕبضٜ  29/1/1350تبضيد 

ؾت. قطوت زض تبضيد زض ازاضٜ حجت قطوتٟب ٚ ٔبِىيت نٙقتي انفٟبٖ ثٝ حجت ضؾيسٜ ا 4761ثٝ قٟط انفٟبٖ تحت قٕبضٜ 

 45ثٝ قطوت ؾٟبٔي فبْ تجسيُ قسٜ اؾت. ٔطوع انّي قطوت قٟط انفٟبٖ ٔي ثبقس ٚ ٔحُ وبضذب٘ٝ زض  23/6/1370

 ٚالـ اؾت.ويّٛٔتطي رٙٛة غطثي قٟط انفٟبٖ 

 

 فؼاليت اصلي قطوت 
 اؾبؾٙبٔٝ آٖ فجبضتؿت اظ :  2ٔٛضٛؿ فقبِيت قطوت عجك ٔبزٜ 

ؾيٕبٖ ٚ ٔهبِح ؾبذتٕب٘ي ٔكتك اظ ؾيٕبٖ ٚ ايزبز وبضٌبٟٞبي تِٛيس ٔهبِح ؾبذتٕب٘ي احساث ٚ تِٛيس ا٘ٛاؿ ٔرتّف وّيٙىط ، 

ذطيس ، ٘هت ، ضاٜ ا٘ساظي ٚ ثٟطٜ ثطزاضي وبضذب٘زبت ؾيٕبٖ ٚ ؾبيط ٔهبِح ٚ ٔٛاز ؾبذتٕب٘ي ٚ نٙبيـ رب٘جي ٚ ٚاثؿتٝ ثٝ آٖ 

ِٛيسات ٔٛضٛؿ قطوت ثبقس ثبظاضيبثي ، حُٕ ٚ ٘مُ ، ٚ ثغٛض وّي ٞط ٘ٛؿ تأؾيؿبت ، تزٟيعات ٚ ٚاحسٞبيي وٝ ٔطثٛط ثٝ ت

تٛظيـ ٚ فطٚـ ٚ نبزض ٕ٘ٛزٖ ا٘ٛاؿ ٔحهٛالت تِٛيسي قطوت ، اوتكبف ، اؾترطاد ، ثٟطٜ ثطزاضي ٚ اذص پطٚا٘ٝ ثٟطٜ ثطزاضي 

 ثطاي وّيٝ ٔقبزٖ ٔٛضز ٘يبظ .
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 ؾطهايِ ٍ تطويب ؾْاهساضاى  -2-3
ضيبَ( ثٛزٜ  100000000ؾٟٓ ،  ثٝ اضظـ ٞط ؾٟٓ   100يٖٛ ضيبَ ) قبُٔ تقساز  ٔيّ 100ؾطٔبيٝ قطوت زض ثسٚ تبؾيؽ ٔجّغ  

ؾٟٓ ، ثٝ اضظـ   2045000000000ٔيّيٖٛ ضيبَ  ) قبُٔ تقساز  204500000ظيط ثٝ ٔجّغ رسَٚ وٝ عي چٙس ٔطحّٝ ثٝ قطح 

ضيبَ ( افعايف يبفتٝ اؾت  .  10000اؾٕي ٞط ؾٟٓ 

 تغييطات سطٔبيٝ ضطوت 

 ٔٙبثغ تبٔيٗ افعايص سطٔبيٝ ) ٔيّيٖٛ ضيبَ (  سطٔبيٝ جسيس زضصس افعايص سطٔبيٝ سطٔبيٝ  يصافعا تبضيد

 آٍردُ ًقدي  011 - سزهايِ اٍليِ 

 آٍردُ ًقدي ٍ هطالبات 000111 00711 00/12/0151

 آٍردُ ًقدي ٍ هطالبات 010111 45 16/12/0154

 آٍردُ ًقدي ٍ هطالبات 410111 011 00/11/0160

 آٍردُ ًقدي ٍ هطالبات 0110111 45 10/10/0160

 آٍردُ ًقدي ٍ هطالبات 0110111 011 06/00/0160

 آٍردُ ًقدي ٍ هطالبات 2110111 011 05/17/0161

 آٍردُ ًقدي ٍ هطالبات 6110111 011 02/10/0163

 اًدٍذتِ طزح ٍ تَسعِ ٍ سَد اًباضتِ 000110111 31 06/13/0164

 آٍردُ ًقدي ٍ هطالبات 086118111 31 05/11/0170

 آٍردُ ًقدي ٍ هطالبات 060118111 04644 06/14/0173

 آٍردُ ًقدي ٍ هطالبات 082318111 04644 01/14/0174

 تؼساز ٍ زضصس ؾْام ّط يه بِ قطح ظيط اؾت: قاهلاؾاهي ؾْاهساضاى ػوسُ ٍ ؾــايط ؾْاهساضاى 

 

 زضصس تؼسازسٟبْ اسبٔي سٟبٔساضاٖ ضزيف

 %,1073 22393009231 شسكت تَسعِ سسهبيِ ٍ صٌعت غديس 3

 %31733 31292559132 شسكت سسهبيِ گرازي آذز 2

 %5732 3,093129,35 شسكت سيوبى فبزس ٍ خَشستبى  1

 %57,5 3,1901393,3 شسكت گسٍُ تَسعِ هبلي هْس آيٌدگبى   0

 %3700 3,953,9333 رازي سيوبى تأهيي شسكت  سسهبيِ گ 5

 %,1373 21593119,15 سبيس سْبهدازاى 6

 %366 2505454445444 جٕـــــغ
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  قطوت اظ هٌظط بَضؼ ٍ اٍضاق بْازاض 3-3
 

 ٍضؼيت هؼاهالت ٍ ليوت ؾْام  -1-3-3   

زضد قسٜ ٚ " ؾپاّا"نٙقت ؾيٕبٖ  ثب ٕ٘بز زض ؾبظٔبٖ ثٛضؼ ٚ اٚضاق ثٟبزاض تٟطاٖ زض ٌطٜٚ   01/05/1375قطوت زض تبضيد ٘بْ 

 ٔٛضز ٔقبّٔٝ لطاض ٌطفتٝ اؾت .  23/10/1375ؾٟبْ آٖ ثطاي اِٚيٗ ثبض زض تبضيد  

    ٚضقيت ؾٟبْ قطوت عي ؾٝ ؾبَ اذيط ثٝ قطح ظيط ٔي ثبقس :

 زض پبيبٖ ؾبَ ٔبِي

 سبَ ٔبِي
 تؼساز سٟبْ

 ٔؼبّٔٝ ضسٜ

اضظش سٟبْ 

 ٔؼبّٔٝ ضسٜ

تؼـساز ضٚظٞبی 

 زٖثبظثٛ

تؼساز 

ضٚظٞبيي وٝ 

 ٕ٘بز ٔؼبّٔٝ

 سطٔبيٝ ليٕت سٟٓ اضظش ثبظاض

 ٔيّيٖٛ ضيبَ ضيبَ ٔيّيٖٛ ضيبَ ضسٜ است ٕ٘ــبز ٔيّيٖٛ ضيبَ

سبل هبلي هٌتْي بِ 

13/,0/3133 
0144316621124 ,,921,9,,, ,11 ,11 ,3923295,, 3,931, ,935,9,,, 

سبل هبلي هٌتْي بِ 

13/,0/33,, 
3166413321436 3093359311 ,15 ,15 ,,91,19,,, 2930, ,935,9,,, 

سبل هبلي هٌتْي بِ 

13/,0/33,3 
3131012071146 3,913,9321 ,10 ,10 ,390529,,, 2923, ,935,9,,, 

 

  ٍضؼيت قطوت زض هؼاهالت باظاض ؾطهايِ -3-3-

ثطاؾبؼ  1401قٟطيٛض ٔبٜ  31 ثٝ ٔبِي  ٔٙتٟي  ؾبَ زض ثبظاض ثٛضؼ عيؾٟبْ ٚ ٔقبٔالت ِحبػ ٘مس قٛ٘سٌي  ٚضقيت قطوت اظ

 اضظيبثي ؾبظٔبٖ ثٛضؼ ٚ اٚضاق ثٟبزاض ثٝ قطح ظيط ثٛزٜ اؾت :

 قـــطح 
ثٝ ؾبَ ٔبِي ٔٙتٟي 

31/06/1401 

ؾبَ ٔبِي ٔٙتٟي ثٝ 

31/06/1400 
 31/06/1399ؾبَ ٔبِي ٔٙتٟي ثٝ 

 11, 15, 10, تقساز ضٚظٞبي ٌكبيف ٕ٘بز

  3393339503        ,1923,,29           3913293,3      ٞعاض ضيبَ-ٔيبٍ٘يٗ حزٓ ٔقبٔالت ضٚظا٘ٝ
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 ياى ٍ ؾَز ّط ؾْن پيف بيٌي قسُ ٍ ػولىطز ٍالؼي همايؿِ ؾَز ٍ ظ  -3-3-3
 

  . ثٝ قطح ظيط اؾتٚالقي زض ٔمبيؿٝ ثب فّٕىطز  1401 قٟطيٛض ٔبٜ 31ٔبِي ٔٙتٟي ثٝ  ؾبَ يف ثيٙي ؾٛز ٚ ظيبٖ پ

 : هيليَى هبالغ       

 عملىرد يالعي تيىي پيص ضرح الالم

  33932,9,11  9331,,,359 دزآهدّبي عوليبتي

 (395,39531) (3,93,391,0) بْبي توبم شدُ دزآهدّبي عوليبتي

  ,59355933  395339333 سَد ًبخبلص

 (3339323) (3,090,1) ّصيٌِ ّبي عوَهي ادازي ٍ تشكيالتي

 (,55931) (,23915) ّبي عوليبتي خبلص سبيس دزآهدّب ٍ ّصيٌِ

  3932591,3  195219231 سَد عوليبتي

 (33,9053) (33192,5) ّصيٌِ ّبي هبلي

  ,21,931  0139131 خبلص دزآهد ّب ٍ ّصيٌِ ّبي غيس عوليبتي

  5931,92,5  39,039113 اش كسس هبليبت سَد قبل

 (1319353) (,5,0933) هبليبت 

  392,39231  1951393,3 سَد خبلص

  39213  39303 سَد عوليبتي ّس سْن ـ زيبل

  39303  39331 سَد پبيِ ّس سْن ـ زيبل

  ,,,935,9,  ,,,935,9, سسهبيِ 

  جايگاُ قطوت زض صٌؼت  -4-3
 زض ول وكَض جايگاُ قطوت  -1-4-3

 : قطوت زض نٙقت تِٛيس ؾيٕبٖ فقبِيت ٔي وٙس ، ؾٟٓ فطٚـ ٔحهٛالت ايٗ قطوت اظ وُ ثبظاض زاذّي ٚنبزضاتي ثٝ قطح ظيط اؾت 
 

 13/46/3044سبَ ٔبِي ٔٙتٟي ثٝ  10/14/0210سال هالي هٌتْي بِ 

 ٔحصَٛ

وُ ثبظاض 

 زاذّي

سٟٓ ضطوت اظ ثبظاض 

 زاذّي

فطٚش 

 صبزضاتي

وُ ثبظاض 

 زاذّي

سٟٓ ضطوت اظ ثبظاض 

 زاذّي

فطٚش 

 صبزضاتي 

 هيليَى تي درصد هيليَى  تي هيليَى تي يهيليَى ت درصد هيليَى  تي هيليَى تي

 ,,73, %1 3711 53 1,,37 %1 ,370 03سيواى
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 ّوچٌيي ٍضؼيت تىٌَلَغي قطوت ٍ همايؿِ آى با تىٌَلَغي هَجَز زض ؾغح وكَض ٍ جْاى بِ قطح ظيط اؾت :

  زٟيعات وبضذب٘زبت ؾيٕبٖ اظ لجيُتِٛيس ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ اظ قطوتٟبي ٔقتجط اضٚپبيي ؾبظ٘سٜ ت ذغٛط   ٔبقيٗ آالت ٚ تزٟيعات

 رسيستطيٗ اظ (3تىِٙٛٛغي ذظ رسيس )ذظ   ٚ......  ذطيساضي قسٜ ٚ  KHD ،IKN   ،LOESCHE  ٕٞجِٛتوٕپب٘ي ٞبي 

رٟت حفؼ ٚ ٍٟ٘ساضي ذغٛط لسيٓ ، تقٕيطات ٚ ثبظؾبظي ٚ ٘ٛؾبظي ٔبقيٗ آالت ٚ تزٟيعات  . ٔي ثبقس ضٚظ تىِٙٛٛغيٟبي

ٌيطز ثغٛضيىٝ ذغٛط لسيٓ ٘يع زضحبَ ثٟطٜ ثطزاضي اؾتثغٛض ٔؿتٕط ا٘زبْ ٔي 

 مريري تر عملكرد مالي يعملياتي شركت  -4

 صَضت ظيط هيباقس :ِ ب الالم صَضت ؾَز ٍ ظياى -1-4
 

 ضـــــــطح
سبَ ٔبِي ٔٙتٟي ثٝ 

13/46/3043 

سبَ ٔبِي ٔٙتٟي ثٝ 

13/46/3044 

 ٔيّيٖٛ ضيبَ ٔيّيٖٛ ضيبَ  

  3,93309101  33932,9,11 درآهدّاي عولياتي 

 وسط ٔي ضٛز:

 (5935,9520) (395,39531) بْاي توام ضدُ درآهدّاي عولياتي 

  ,39330932  ,59355933 سَد ًاذالص

 وسط ٔي ضٛز:

 (,552932) (3339323) ّشيٌِ ّاي فزٍش8 اداري ٍ عوَهي

  ,930,,  119513 سايز درآهدّا

 (359155) (319533) سايز ّشيٌِ ّا

  1903392,2  3932591,3 سَد عولياتي 

 اضبفٝ )وسط( ٔي ضٛز:

 (3,09333) (33,9053) ّشيٌِ ّاي هالي 

  059512,  ,21,931 ذالص سايز درآهدّا ٍ ّشيٌِ ّاي غيزعولياتي 

  115321373  313501663 سٛز لجُ اظ وسط ٔبِيبت
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  فطٍـ آهاض تَليس ٍ -2-4

 تَليس ؾيواى  -1-2-4

قـٟطيٛض ٔـبٜ    31تٟـي ثـٝ   ٔٙ ؾـبَ ٔـبِي   زض ٔمبيؿٝ ثب  1401 ٔبٜ قٟطيٛض 31ٔٙتٟي ثٝ ٔبِي  ؾبَؾيٕبٖ تِٛيسي زضٔمساض  

 قطح رسَٚ شيُ ٔي ثبقس :ٝ ث  1400
 

 ٘ٛع ٔحصَٛ ضزيف

ثٝ سبَ ٔبِي ٔٙتٟي 

13/46/3043 

سبَ ٔبِي ٔٙتٟي ثٝ 

13/46/3044 

 تٗ تٗ

 315161363 314011466 سيواى هعوَلي 3

 341233 - سيواى ضدسَلفات  2

 355325466 326212644 جٕـــغ وُ تِٛيس     

 

 فطٍـ ؾيواى ٍ وليٌىط -2-2-4

َ  ض ٔمبيؿـٝ ثـب  ز 1401 ٔبٜقٟطيٛض  31ٔٙتٟي ثٝ  ٔبِي ؾبَ زضفطٚـ ؾيٕبٖ ٚ وّيٙىط ٔمساض   31ٔـبِي ٔٙتٟـي ثـٝ     ؾـب

 قطح رسَٚ شيُ ٔي ثبقس :ٝ ث 1400قٟطيٛض ٔبٜ 

 ٘ٛع ٔحصَٛ زيفض

سبَ ٔبِي ٔٙتٟي 

 13/46/3043ثٝ 

سبَ ٔبِي ٔٙتٟي 

 13/46/3044ثٝ 

 تٗ تٗ

 39,1,9321 3933,9,35 سيواى فلِ اي داذلي 0

 29333 , سيواى كيسِ اي ضدسَلفات داذلي 0

 33,9323 3129511 سيواى كيسِ اي داذلي 1

 39,31 , سيواى فلِ اي ضد سَلفات داذلي 2

 ,,393 19323 اي صادراتيسيواى كيسِ  3

 21 , سزبارُ پَدر ضدُ 4

 ,3,3922 1,,19,,39 كليٌكز صادراتي 5

 90,59113, 004070523 جٕـــغ وُ فطٚش          
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 آهاض ذطيس ٍ هصطف هَاز اٍليِ -4- 3

، ؾًٙ ؾًٙ ؾيّيؽ،  ، ؾطثبضٜ ، ؾًٙ آٞٗ زض تِٛيس ؾيٕبٖ قبُٔ ذبن ٔبضَٚ ٔهطف ٔٛاز اِٚيٝ  ، اؾترطادٔمبزيط ذطيس 

 ثٝ قطح رسَٚ شيُ ٔي ثبقس.  ٚ ؾًٙ آٞه ٌچ

                                            هَاز  اٍليِ ٍ اؾترطاج ذطيس   -1-3-4 
                                  همازيط : تي                                                                                                    

   قــــــــطح
ؾال هالي هٌتْي بِ 

31/06/1401 
  

ال هالي هٌتْي بِ ؾ

31/06/1400 

 3139335   9333,,3   ؾٌگ آّي

 3,9,25,   3239030   ؾطباضُ

 192559151   ,,91,,,39   هاضل اؾترطاجي

 29350   3,93,2   ؾٌگ ؾيليؽ

 019121   3319,35   ؾٌگ گچ

 2,9012   3319,30   ؾٌگ آّه

  

   هصطف هَاز  اٍليِ  -2-3-4

 : تيهمازيط                                                                                                                                       

   قــــــــطح
سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3263 
  

سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3266 

 ,,,019   ,,2593   ؾٌگ آّي

 ,331935   ,,33295   ؾطباضُ

 192559151   ,,91,,,39   هاضل اؾترطاجي

 ,,,3,9   3,9303   ؾٌگ ؾيليؽ

 2,9551   ,13922   ؾٌگ گچ

 ,,1293   ,,,1,9   ؾٌگ آّه

 ,393039,0   3915,9303   جوغ
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 تغييطات زض ؾطهايِ گصاضي ّا -4-4

 بْاي توام قسُ ذطيس–ت زاضايي ّاي ثاب -1-4-4 

 : هيليَى ضيالهبالغ                                                                                                      
 

   قــــــــطح
سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3263 
  

سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3266 

 59223   59223   ظهيي

 39,519,35   39,519,35   ؾاذتواى ٍ تأؾيؿات 

 95109153,   903,90,3,   هاقيي آالت ٍ تجْيعات 

 309113   309033   ٍؾائظ ًمليِ

 529511   5390,2   ابعاض ٍازٍات

 019003   129330   اثاثيِ ٍ هٌصَبات

 1319351   13,9211   يْاي ثابت هَجَز زض اًباضزاضاي

 511   3,2313   واضّاي ؾطهايِ اي زض حال تىويل

 2,,3,9   33,9132   ؾفاضقات ؾطهايِ اي

 213541173   212231635   جوغ زاضايي ّاي ثابت

 

 ْاا ٍ ؾايط ؾطهايِ گصاضيؾطهايِ گصاضي زض ؾْام ؾايط قطوتْ -2-4-4
 هبالغ : هيليَى ضيال                                                                                       

 

   قــــــــطح
سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3263 
  

سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3266 

 390319533   ؾطهايِ گصاضيْاي وَتاُ هست
 

12393,, 

 3,,393039   ؾطهايِ گصاضيْاي بلٌس هست
 

393009303 

 393329,25   91129535,   جوغ ؾطهايِ گصاضيْا
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  ض ؾطهايِ ٍ ؾياؾت ّاي تاهيي هاليتغييطات زض ؾاذتا -5-4

  حمَق صاحباى ؾْام  -1-5-4

 : هيليَى ضيالهبالغ                                                
  

   قــــــــطح
سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3263 
  

سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3266 

 ,,,935,9,   ,,,935,9,   ؾطهايِ

 ,,,359,   ,,,359,   اًسٍذتِ لاًًَي

 193339310   1,,09,139   ؾَز)ظياى( اًباقتِ 

 090339310   1,,291139   جوغ حمَق صاحباى ؾْام

 

 

 

        بسّي ّا -2-5-4

 : هيليَى ضيالهبالغ                                          
  

   قــــــــطح
سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3263 
  

سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3266 

 19,309233   190119021   بسّي ّاي وَتاُ هست 

 339533,   10,9251   بسّي ّاي بلٌس هست 

 191339310   ,19332953   جوغ بسّي ّا
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 بِ قطح جساٍل شيل هي باقس : 31/06/1401اذتواى ّاي قطوت زض تاضيد صَضت ضيع ظهيي ٍ ؾ -6-4

 الف( زميه: 

 ضرح دارايي
 ليمت تمام ضدٌ  

 ريال( )ميليًن

استُالن 

اوثاضتٍ  

 )ميليًن ريال(

 ارزش دفتري

 )ميليًن ريال( 
 وًع وارتري

يضعيت 

 مالىيت
 متراش مًلعيت مىاوي

تطريح 

يضعيت 

 يثيمٍ

تطريح 

پريودٌ َاي 

 حمًلي

 داوگ 4سىد  صىعتي 257 6 257 زميه َاي سايت وارخاوٍ
اتًتان ذيب آَه جىة پليس راٌ اصفُان 02اصفُان ويلًمتر 

 ضُرورد جادٌ اختصاصي سيمان سپاَان ، وارخاوٍ سيمان سپاَان
 ودارد مرتُه 1431467566

 داوگ 4سىد  صىعتي 477 6 477 زميه َاي سايت وارخاوٍ
ذيب آَه جىة پليس راٌ اصفُان اتًتان 02اصفُان ويلًمتر 

 ضُرورد جادٌ اختصاصي سيمان سپاَان ، وارخاوٍ سيمان سپاَان
 ودارد مرتُه 3121602566

زميه َاي تاغ ي فضاي جًار 

 وارخاوٍ
1 6 1 

پرياوٍ تُرٌ 

 ترداري
 داوگ 4سىد 

اتًتان ذيب آَه جىة پليس راٌ اصفُان 02اصفُان ويلًمتر 

 پاَان ، وارخاوٍ سيمان سپاَانضُرورد جادٌ اختصاصي سيمان س
 ودارد سىد آزاد 606566

زميه َاي تاغ ي فضاي جًار 

 وارخاوٍ
35 6 35 

پرياوٍ تُرٌ 

 ترداري
 داوگ 4سىد 

اتًتان ذيب آَه جىة پليس راٌ اصفُان 02اصفُان ويلًمتر 

 ضُرورد جادٌ اختصاصي سيمان سپاَان ، وارخاوٍ سيمان سپاَان
 ودارد سىد آزاد 31161536

 داوگ 4سىد  وطايرزي 33 6 33 زميه َاي زراعي جًار وارخاوٍ
اتًتان ذيب آَه جىة پليس راٌ اصفُان ضُروردجادٌ 02اصفُان ويلًمتر 

 سيمان سپاَان اختصاصي سيمان سپاَان، جًاروارخاوٍ
 ودارد سىد آزاد 01346566

 ودارد مرتُه 256566 013ستگردي ضرلي)ظفرساتك(ضمارٌتُران خياتان يحيد د داوگ 4سىد  اداري 21037 6 21037 زميه دفتر تُران

زميه َاي ييالَاي چادگان ، 

 حاضيٍ زايىدٌ ريد
 ودارد مرتُه 21012546 دَىدٌ تفريحي فرَىگي چادگان داوگ 4سىد  مسىًوي 335 6 335

زميه ضروت تعايوي مصرف 

 سيمان سپاَان
 ودارد سىد آزاد 010516 حسيه آتاداصفُان خياتان ارتص مماتل  داوگ 4سىد  اداري 330 6 330

 ودارد مرتُه 665536 مطُد خياتان امام رضا وًچٍ مسجد راوىدگان  داوگ 4سىد  مسىًوي 363 6 363 زميه الامتگاٌ زيارتي مطُد

  7315763  35663 6 35663 جمع
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 ب( ساختمان:

 ضرح دارايي
 ليمت تمام ضدٌ

 )ميليًن ريال(

استُالن اوثاضتٍ  

 )ميليًن ريال(

 ارزش دفتري 

 )ميليًن ريال( 
 متراش مًلعيت مىاوي يضعيت مالىيت وًع وارتري

تطريح 

 يضعيت يثيمٍ

تطريح پريودٌ َاي 

 حمًلي

 داوگ4سىد اداري 31003 01141 11363 ان دفتر تُرانساختم
تُران خياتان يحيد دستگردي 

 013ضرلي)ظفرساتك(ضمارٌ
 ودارد مرتُه 465566

طثمٍ دفتر 2ساختمان 

 اصفُان
 ودارد آزاد 412532 اصفُان خياتان ضريعتي داوگ4سىد اداري 11613 51633 361664

ساختمان دفتر تعايوي 

 مصرف
 ودارد آزاد 010516 اصفُان خياتان ارتص مماتل حسيه آتاد داوگ4سىد تجاري-اداري 204 31144 31570

ساختمان الامتگاٌ زيارتي 

 مطُد
 ودارد مرتُه 01260573 مطُد خياتان امام رضا وًچٍ مسجد راوىدگان داوگ4سىد مسىًوي 562 01657 11442

يه دستگاٌ ييالي ضمال 

 62ضمارٌ 
 داوگ4سىد مسىًوي 5 330 336

زودران ضُرستان وًر ضُرن ساحلي تفريحي ما

 آوام ضُر
 ودارد آزاد 320566

يه دستگاٌ ييالي 

 ديتلىس ضمال
 داوگ4سىد مسىًوي 062 203 407

مازودران ضُرستان وًر ضُرن ساحلي تفريحي 

 آوام ضُر
 ودارد آزاد 351536

سٍ دستگاٌ آپارتمان ته 

 خًاتٍ ضمال
 داوگ4سىد مسىًوي 13 043 074

ضُرستان وًر ضُرن ساحلي تفريحي  مازودران

 آوام ضُر
 ودارد آزاد 166536

 ودارد مرتُه 31676547 دَىدٌ تفريحي فرَىگي چادگان داوگ4سىد مسىًوي 31046 01332 11600 دٌ دستگاٌ ييالي چادگان

ساختماوُاي تًليدي خط 

يخدماتي ي  1ي0ي3

 اداري ي مالي

 ودارد آزاد 3401660566 محل وارخاوٍ ختپرياوٍ سا صىعتي 2201620 3671351 316101232

  30293,3  35,9032 0,090,2 39,519,30 جمع
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 تغييطات زض ٍضؼيت ًمسيٌگي -7-4

 13/64/3266سال مالي مىتُي تٍ  13/64/3263سال مالي مىتُي تٍ   

 فؼاليت ّاي ػولياتي : 

  391,091,3  39,13,,39  فّٕيبتي فقبِيت ٞبي  اظ  ٘بقي  ٘مس   ٚضٚز ٚرٝ  ذبِم  رطيبٖ

 هالي :  تأهيي  بابت ٍ ؾَز پطزاذتي  گصاضي ّا  ؾطهايِ باظزُ 

  339110  ,503915 ؾٛز زضيبفتي ثبثت ؾپطزٜ ٞبي ؾطٔبيٝ ٌصاضي 

 (3,091,5) (,,35191) ؾٛز پطزاذتي ثبثت تؿٟيالت ٔبِي

 (15595,3) (91359312,) ؾٛز ؾٟبْ پطزاذتي 

 (,121935) (911195,2,) ٞب ٚ ؾٛز پطزاذتي ثبثت تبٔيٗ ٔبِي ٌصاضي ٘بقي اظ ثبظزٜ ؾطٔبيٝرطيبٖ ذبِم ذطٚد ٚرٝ ٘مس 

  هاليات بط زضآهس :

 (3,093,0) (359125,) ثطزضآٔس پطزاذتي ٔبِيبت 

 فؼاليت ّاي ؾطهايِ گصاضي :

  ,55  , ٔكٟٛز  حبثت  زضيبفتي  ثبثت فطٚـ زاضايي ٞبي ٚرٜٛ 

 (3590,0,) (1339321) ٔكٟٛز  حبثت  س زاضايي ٞبيثبثت ذطي  پطزاذتي ٚرٜٛ 

 (59035) (3,9123) ٘بٔكٟٛز  ثبثت ذطيس زاضايي ٞبي  پطزاذتي ٚرٜٛ 

 (5219333) (,3952,931) ٚرٜٛ پطزاذتي ثبثت تحهيُ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞبي وٛتبٜ ٔست 

  ,  1359,32 ٚرٜٛ زضيبفتي ثبثت فطٚـ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞبي ثّٙس ٔست 

  ,  59301 ثبثت فطٚـ ؾطٔبيٝ ٌصاضي ٞبي ثّٙس ٔست  زضيبفتيٚرٜٛ 

 (09335)  , پزداذت ّاي ًقدي بزاي تحصيل سزهايِ گذاري ّاي بلٌد هدت

 (,233923) (3930,9112) ٔبِي تأٔيٗ  ٘مس لجُ اظ فقبِيت ٞبي  ذبِم ٚضٚز ) ذطٚد ( ٚرٝ   رطيبٖ

 فؼاليت ّاي تأهيي هالي : 

  5,,10,9  ,033923 زضيبفت تؿٟيالت ٔبِي

 (,,33190) (0,,5239) ثبظپطزاذت انُ تؿٟيالت ٔبِي زضيبفتي

 (539111)  559200 ٔبِي  تأٔيٗ  اظ فقبِيت ٞبي ٘مس ٘بقي  ٚضٚز )ذطٚد( ٚرٝ   ذبِم رطيبٖ

  ,130932  1319,35 ذبِم افعايف )وبٞف( زض ٚرٝ ٘مس

  0,,339,  ,5,0921 ٔٛرٛزي ٘مس زض اثتساي ؾبَ 

 (053) (3,3) يط تغييطات ٘طخ اضظتبح

  3041610  6461752 هَجَزي ًمس زض پاياى ؾال

 هبالغ : هيليَى ضيال
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  اّن ًؿبت ّاي هالي قطوت اصلي  -8-4 

 

 قـــــــــــــطح 
سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3263 

سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3266 

 ًؿبت ّاي ًمسيٌگي 

 ; ٘ؿجت ربضي
 زاضايي ٞبي ربضي

; ,700 ,7,3 
 ثسٞي ٞبي ربضي

 ًؿبت بسّي

 ; ٘ؿجت وُ ثسٞي
 وُ ثسٞي ٞب

; ,713 ,710 
 وُ زاضايي ٞب

 ًؿبت ّاي ؾَز آٍضي

 ; ٘ؿجت ثبظزٜ وُ زاضايي ٞب
 ؾٛز ذبِم

; ,712 ,71, 
 زاضايي ٞب وُ

 ; ٘ؿجت ٘مس قٛ٘سٌي ؾٛز

ذبِم ٚرٝ ٘مس حبنُ اظ 

 751, 721, ; فقبِيتٟبي فّٕيبتي

 ؾٛز ذبِم 

 ; ثبظزٜ حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ
 ؾٛز ذبِم

; ,755 ,75, 
 حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ

 ; ٘ؿجت ثبظزٜ فطٚـ
 ؾٛز ذبِم

; ,71, ,71, 
 فطٚـ ذبِم

 ; رطيبٟ٘بي ٘مسي ٞط ؾٟٓ 

بِم ٚرٝ ٘مس حبنُ اظ ذ

 1,5 3011 ; فقبِيتٟبي فّٕيبتي

 تقساز ؾٟبْ 

EPS  ؾَز پؽ اظ هاليات ّط(

 ؾْن(
; 

 ؾٛز ذبِم
; 3303 39131 

 تقساز ؾٟبْ

DPS )ؾَز ًمسي ّط ؾْن( ; 
 ؾٛز لبثُ تمؿيٓ 

; ,,, 393,, 
 تقساز ؾٟبْ
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 ياّن ًؿبت ّاي هالي  تلفيم -9-4
 

 قـــــــــــــطح
سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3263 

سال مالي مىتُي تٍ 

13/64/3266 

 مسيٌگي ًؿبت ّاي ً

 ; ٘ؿجت ربضي
 زاضايي ٞبي ربضي

; ,753 3732 
 ثسٞي ٞبي ربضي

 ًؿبت  بسّي

 ; ٘ؿجت وُ ثسٞي
 وُ ثسٞي ٞب

; ,711 ,712 
 وُ زاضايي ٞب

 ًؿبت ّاي ؾَز آٍضي 

 ; ٘ؿجت ثبظزٜ وُ زاضايي ٞب
 ؾٛز ذبِم

; ,712 ,711 
 وُ زاضايي ٞب

 ; ٘ؿجت ٘مس قٛ٘سٌي ؾٛز

ٝ ٘مس حبنُ اظ ذبِم ٚر

 753, ,72, ; فقبِيتٟبي فّٕيبتي

 ؾٛز ذبِم 

 ; ثبظزٜ حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ
 ؾٛز ذبِم

; ,751 ,751 
 حمٛق نبحجبٖ ؾٟبْ

 ; ٘ؿجت ثبظزٜ فطٚـ
 ؾٛز ذبِم

; ,71, ,71, 
 فطٚـ ذبِم

 ; رطيبٟ٘بي ٘مسي ٞط ؾٟٓ 

ذبِم ٚرٝ ٘مس حبنُ اظ 

 1,5 3053 ; فقبِيتٟبي فّٕيبتي

 تقساز ؾٟبْ 

EPS )ؾَز پؽ اظ هاليات ّط ؾْن( ; 
 ؾٛز ذبِم

; ,9,,5 39111 
 تقساز ؾٟبْ

DPS )ؾَز ًمسي ّط ؾْن( ; 
 ؾٛز لبثُ تمؿيٓ 

; ,,, 393,, 
 تقساز ؾٟبْ
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 تعُدات ي تدَيُاي احتمالي   -5
 

زض تبضيد پبيبٖ زٚضٜ  ٛضتٟبي ٔبِي ، تقٟسات ظيط ٘يع ثطاي قطوتن يبززاقت ٞبيتقٟسات احتٕبِي ٔٙسضد زض  فالٜٚ ثط          

 ٚرٛز زاضز . لجُٔبِي 

 

 همساض ـ تي  قــــــــــــطح
 هيليَى ضيال -هبلغ  

     پيف فطٚـ ؾيٕبٖ 

 

 خدمات پس از فريش  -6

ثط چٟبض ضوٗ تٛؾقٝ ثبظاض، تٛؾقٝ ٔحهَٛ،  ٝيتىؾپبٞبٖ ثب  ٕبٖيفطٚـ ؾ يقسٜ زض ٚاحس ٟٔٙسؾ طفتٝينٛضت پص يٞب تيفقبِ ٝيوّ

ٚ  بٖئكتط تيوؿت ضضب ٗيؾپبٞبٖ زض ثبظاض ٚ ٕٞچٙ ٕبٖيثٝ ٔٙؾٛض حفؼ ٚ ٌؿتطـ ؾٟٓ ؾ ياضتمبئ ٔحهَٛ ٚ اضائٝ ذسٔبت ٟٔٙسؾ

 ثبقس: ياضوبٖ ٔصوٛض ٔ سٖيثط ٔحمك ٌطز ئجتٙ ُي. السأبت شبقسث ئ ٕبٖيفطٚـ ؾ ٙسيتساْٚ ا٘زبْ فطآ

 سيتِٛ يٚاحسٞب ٝيثٝ وّ يآٖ ثٝ چٟبض ٔٙغمٝ ثٝ ٔٙؾٛض ٔطارقٝ حضٛض يثٙس ٓيٚ ضنس ثبظاض اؾتبٖ ٚ تمؿ مبتيتحم ٔغبِقبت ،  -1

 وٙٙسٜ ثتٗ آٔبزٜ .

 .....(.يطيحُٕ ٚ ٘مُ، ٔٛضٛفبت ثبضٌ ت،يفئرتّف) اظ رّٕٝ و يزض حٛظٜ ٞب بٖئكتط بتيثٝ قىب ييٚ پبؾرٍٛ يسٌيضؾ  -2

ثٝ ٔٙؾٛض عطح ٘مغٝ ٘ؾطات ٚ پيكٟٙبزات وؿت قسٜ ثب ٔسيطاٖ ٚ ٔؿئِٛيٗ تهٕيٓ ؾبظ  بٖياظ ٔكتط يا٘زبْ پطٚغٜ ٘ؾطؾٙز  -3

 قطوت ٚ پيٍيطي ضفـ اقىبالت ٚ ا٘زبْ انالحبت.

اضتمبء ٚ  يٚ اضائٝ ضاٞىبض ثطا يرٟت ضفـ ٔكىالت فٙ يٕب٘يؾ يٞب وٙٙسٌبٖ ثتٗ آٔبزٜ ٚ فطاٚضزٜ سيثٝ تِٛ ئطارقٝ حضٛض  -4

 ٗ.ٚ ثت ٕبٖيؾ سيتِٛ ٙسيثٟجٛز فطا

 زبزيٚ ا يفياٞساف و ٗييٚ تق يٕب٘يثتٗ ٚ ٔهبضف ؾ سيزض تِٛ بظئٛضز ٘ ٝيٚ ٔٛاز اِٚ ٕبٖيا٘ٛاؿ ؾ يفيو يٞب قبذم يبثياضظ  -5

 ٔٛضز ا٘تؾبض. تيفيو يىٙٛاذتيثرف رٟت  ٙبٖياعٕ ي٘ؾبضت ؿتٓيؾ

قف ٔحهٛالت ضلجب )پطٚغٜ پبيف ٕ٘ٛ٘ٝ ٞبي ؾيٕبٖ ضلجب ٚ اضؾبَ آٖ ثٝ آظٔبيكٍبٜ رٟت آ٘بِيع ٚ قٙبؾبيي ٘مبط لٛت ٚ ض -6

 ثٙچ ٔبضن(.

 رتٝيآٔ يٞب ٕبٖيقسٜ ثب ؾ سيٚ ثتٗ تِٛ رتٝيآٔ يٕبٟ٘بيٚ تٛؾقٝ ٔهبضف ؾ يالساْ ثٝ فطًٞٙ ؾبظ -7

 ٘ؾبضت ٚ پيٍيطي ثط حؿٗ ا٘زبْ فقبِيت آظٔبيكٍبٜ ثتٗ . -8

   يترهه يٙبضٞبيٚث يثطٌعاض يطيٍيپ  -9

 تٗ ٚ ؾبذتٕبٖث-ٕبٖئطتجظ ثب حٛظٜ ؾ يكٍبٟٞبيٕ٘ب ئكبضوت زض ثطٌعاض -10
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 شركت  راَثريوظام  -7

    

 ؾاذتاض ّيأت هسيطُ  -1-7  

 ثٝ قطح رسَٚ شيُ ٔي ثبقس.  ٚ ٔسيطفبُٔ قطوت اعالفبت ٔطثٛط ثٝ افضبء ٞيأت ٔسيطٜ 
 
 

 هسضن  ؾوت  ًام ًوايٌسُ قرص حمَلي  ًام قرص حمَلي

 كبزشٌبسي ازشد زييس ّيأت هديسُ  هحودزضب سليويبى شسكت سيوبى كسدستبى

 دكتسي زييس ّيأت هديسُ  ًبيب فسشام شهبًي گرازي آذز شسكت سسهبيِ

 كبزشٌبسي ازشد عضَ ّيأت هديسُ  هحود فسج شادُ شسكت سيوبى شسق

شسكت سيوبى فبزس ٍ 

 خَشستبى
 كبزشٌبسي  عضَ ّيأت هديسُ  حسي قيبهي اشكيت

شسكت تَسعِ سسهبيِ ٍ صٌعت 

 غديس
 دكتسي عضَ ّيئت هديسُ   علَيجِ اصغس صبدقي علي

 كبزشٌبسي ازشد هديسعبهل عببسعلي هعيٌيبى  

 

 

ـ ّيأت هسيطُ بطاؾاؼ هصَبات هجوغ ػوَهي صاحباى ؾْام ٍ حمَق ٍهعايا ٍ پازاـ هسيطػاهل پطزاذت حك حضَض ٍ پازا

 تَؾظ ّيأت هسيطُ تؼييي هي گطزز.
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 تاضيد ٍ هحل تكىيل جلؿات ّيأت هسيطُ -2-7 

 ٔٛضز ٌعاضـ ثٝ قطح شيُ ثٛزٜ اؾت: ؾبَ ٔبِئسيطٜ زض عَٛ  تبضيد ٚ ٔحُ تكىيُ رّؿبت ٞيأت         

 هحل تكىيل جلؿِ تاضيد جلؿِ قواضُ ضزيف

0 515 0211/15/01

11 

 ّلديٌگ سيواى غديز

0 516 0211/16/07

4 

 ّلديٌگ سيواى غديز

 ّلديٌگ سيواى غديز 0211/17/02 517 1

 ّلديٌگ سيواى غديز 0211/01/10 521 2

 ّلديٌگ سيواى غديز 0211/01/03 520 3

 ّلديٌگ سيواى غديز 0211/00/10 520 4

 ّلديٌگ سيواى غديز 0211/00/06 521 5

 ّلديٌگ سيواى غديز 0211/00/02 522 6

 ّلديٌگ سيواى غديز 0211/00/02 523 7

 ّلديٌگ سيواى غديز 0210/10/00 524 01

 ّلديٌگ سيواى غديز 0210/10/03 525 00

 ّلديٌگ سيواى غديز 0210/11/00 526 00

 ّلديٌگ سيواى غديز 0210/11/06 527 01

 ّلديٌگ سيواى غديز 0210/12/12 531 02

 ّلديٌگ سيواى غديز 0210/13/16 530 03

 ّلديٌگ سيواى غديز 0210/13/07 530 04

 ّلديٌگ سيواى غديز 0210/14/07 531 05

 

 هسيطاى اجطايي قطوت  -3-7  

 تحصيالت ؾوت ًام ٍ ًام ذاًَازگي
 ؾابمِ اجطايي

 زض قطوت

 ؾَابك اجطايي

 ذاضج اظ قطوت 

هالىيت  زضصس هيعاى

 زض ؾْام قطوت 

 - ؾبَ 28 ؾبَ 4 وبضقٙبؾي اضقس ٔسيط فبُٔ فجبؾقّي ٔيقٙيبٖ

 - ؾبَ 20 ٔبٜ 15 وبضقٙبؾي اضقس فضٛ ٞيأت ٔسيطٜ ٚ ٔقبٖٚ ٔبِي ٚ التهبزي ٔحٕس فطد ظازٜ

 - ؾب16َ ؾب7َ وبضقٙبؾي ٟٔٙسؾي ثطق ٔقبٚ٘ت فٙي فّيطضب لطثب٘ي

 - ؾب20َ ٔب10ٜ ق ِيؿب٘ؽفٛ ٔٙبثـ ا٘ؿب٘ي تٔقبٚ٘ ٔطتضي پيٕب٘ي

 - ؾبَ 9 ؾب3َ وبضقٙبؾي ٔقبٚ٘ت  نبزضات حٕيسضضب ٔحٕسي

 - ؾبَ 11 ؾبَ 9 وبضقٙبؾي اضقس ٔسيط أٛض ٔبِي انفٟب٘ي يحيي ٘هط

 اتربش تهٕيٓ زض ذهٛل تقييٗ حمٛق ٚ ٔعايبي ٔسيطاٖ اضقس ارطائي زض چٟبضچٛة آئيٗ ٘بٔٝ عطح عجمٝ ثٙسي ٔكبغُ ٚ 

 . هٛة ٞيأت ٔسيطٜ تٛؾظ ٔسيط فبُٔ ارطا ٔي ٌطززآئيٗ ٘بٔٝ ٞبي ٔ
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 حؿابطؼ هؿتمل ٍ باظضؼ لاًًَي -4-7  

ظٔبٖ ثٛضؼ ٚ اٚضاق تٛؾظ ٔزٕـ فٕٛٔي فبزي نبحجبٖ ؾٟبْ اظ ثيٗ حؿبثطؾبٖ ٔقتٕس ؾب ؾبٔبٖ پٙساضٔؤؾؿٝ حؿبثطؾي 

ثٝ  ثٟطاز ٔكبضٔٛؾؿٝ حؿبثطؾي ٚ انّي ربٔقٝ حؿبثساضاٖ ضؾٕي ثٝ فٙٛاٖ حؿبثطؼ ٚ ثبظضؼ لب٘ٛ٘ي  ثٟبزاض ٚ افضبي

ا٘تربة ٌطزيسٜ ٚ تقييٗ حك اِعحٕٝ  1401قٟطيٛض ٔبٜ   31ٔبِي ٔٙتٟي ثٝ  ؾبَثبظضؼ فّي اِجسَ قطوت ثطاي ؾٕت 

 حؿبثطؼ ثٝ ٞيأت ٔسيطٜ تفٛيض ٌطزيسٜ اؾت .

 

 هَضَع ًام هؤؾؿِ
 هبلغ

 هيليَى ضيال

 3.040    1401 قْطيَض هاُ 31هٌتْي بِ  ليها ؾالحؿابطؾي صَضتْاي هالي  هَؾؿِ حؿابطؾي ؾاهاى پٌساض

 

 هحيظ حمَلي قطوت   -5-7
 ٟٕٔتطيٗ لٛا٘يٗ ٚ ٔمطضات حبوٓ ثط فقبِيت قطوت فجبضتٙس اظ :         

 لبٖ٘ٛ تزبضت 

  لبٖ٘ٛ وبض ٚ آييٗ ٘بٔٝ ٞبي ٔطتجظ 

  لبٖ٘ٛ ٔبِيبتٟبي ٔؿتميٓ ٚثركٙبٔٝ ٞبي ٔطثٛط 
 لبٖ٘ٛ ثيٕٝ ٞبي ارتٕبفي 
 نبزضات ٚ ٚاضزات ايطاٖ ٚآييٗ ٘بٔٝ ٞبي ٔطثٛط  لبٖ٘ٛ ٚ ٔمطضات 
  ٝلبٖ٘ٛ ثبظاض ؾطٔبي 

 ٜلبٖ٘ٛ ٔبِيبت ثط اضظـ افعٚز 
   لبٖ٘ٛ حفبؽت ٚ ثٟؿبظي  ٔحيظ ظيؿت ٚ ٔمطضات ٔطتجظ 

  اؾبؾٙبٔٝ قطوت 



 شركت سيمان سپاهان ) سهامي عام (

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت 

 3043شهريور ماه   13براي سال مالي منتهي به 

25 

 ريسك  شركت  تحليلتجسيٍ ي  -8
 

ثطذي اظ ضيؿىٟبي ٟٔٓ ٔٛضز ثطضؾي لطاض شيالً وٝ  ثب ضيؿىٟبي ٔرتّفي ضٚثطٚ ٔي ثبقس قطوت ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ زض ٔحيظ فقبِيت ذٛز

 ٌطفتٝ اؾت:

 ضيؿه ًَؾاًات ًطخ اضظ -1-8  

زض حٛظٜ نبزضات ٔحهَٛ ٚ ذطيس ثطذي اظ  ٘ؾط ثٝ ايٙىٝ قطوت ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ رٟت ا٘زبْ ثركي اظ فقبِيتٟبي فّٕيبتي 

ٔي ٕ٘بيس تغييط ٘طخ اضظ زض ٔٛرٛزي ٘مس ٚ في ٚ نطأجبزضت ثٝ ذطيس ٚ فطٚـ اضظ اظ عطيك ؾيؿتٓ ثب٘ىي الالْ ٔٛضز ٘يبظ 

 ؾٛزآٚضي قطوت احط ٌصاض ٔي ثبقس.

 ضيؿه ويفيت -2-8

يىي اظ ٟٕٔتطيٗ فٛأّي وٝ قطوت ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ تٛا٘ؿتٝ زض ثبظاض ضلبثت ، ؾٟٓ ثبظاض ذٛز ضا تب حسٚز ظيبزي حفؼ وٙس  

 تطَ ضيؿه ويفيت ضطٚضي ذٛاٞس ثٛز.ويفيت ٔحهٛالت اؾت . ثطاي حفؼ ٚ اضتمبء ٔٛلقيت فقّي قطوت ، وٙ

 ًْازُ ّاي تَليسضيؿه ليوت  -3-8  

ػي ٚ ؾبيط الالْ ٔهطفي زض ثٟبي تٕبْ قسٜ تِٛيس ؾيٕبٖ وٝ زض ؾبِٟبي  قطايظ التهبزي ٚ ٘طخ تٛضْ ٚ تبحيط ؾٟٓ ا٘طثب تٛرٝ  

فٛأُ تِٛيس ٚ ثٟبي تٕبْ قسٜ اذيط اظ افعايف لبثُ ٔالحؾٝ اي ثطذٛضزاض ثٛزٜ اؾت، ؾٛزآٚضي قطوت تحت تبحيط ليٕت 

 لطاض زاضز.

 ضيؿه ًمسيٌگي -4-8  

َ ٔغبِجبت، ٕٞچٙيٗ وبٞف حزٓ ٔهطف ثب زض ٘ؾط ٌطفتٗ ضوٛز حبنُ زض ثبظاض ٚ قطايظ التهبزي ٚ افعايف زٚضٜ ٚنٛ

ٛضز ٘يبظ ؾيٕبٖ زض وُ وكٛض، نٙقت ؾيٕبٖ ٚ قطوت ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ تحت تبحيط قطايظ ؾرت ٘مسيٍٙي ٚ وٕجٛز ٔٙبثـ ٔبِي ٔ

 لطاض زاضز. 

 ضيؿه ًاقي اظ قيَع ٍيطٍؼ وطًٍا -5-8

ثب ثطضؾي ٚضقيت فطٚـ قطوت ٞبي ؾيٕب٘ي اظ ظٔبٖ قيٛؿ ٚيطٚؼ وطٚ٘ب تب وٖٙٛ ،قبٞس تأحيط وٓ إٞيت آٖ ثط نٙقت 

ط ٔي زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبَ لجُ ٌٛيبي ٔغّت فٛق اِصو 1400ؾبَ  وكٛض زضؾيٕبٖ وكٛض ٔي ثبقيٓ.آٔبض فطٚـ زاذّي ؾيٕبٖ 

ثبقس.اظ ؾٛي زيٍط ثب تٛرٝ ثٝ السأبت نٛضت ٌطفتٝ زض وكٛض زض رٟت ٔمبثّٝ ثب ٚيطٚؼ وطٚ٘ب ثٝ ٘ؾط ٔي ضؾس زض ٔبٜ ٞبي 

 آتي تأحيطات آٖ ثط نٙقت ؾيٕبٖ ٘يع وٕتط قٛز. 
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 عملكرد اجتماعي  گسارش -9

 ٍضؼيت هصطف اًطغي -1-9   
 هالي  ؾال ي اًطغي هصطفي زضٌِ ّايٍواّف ّع يهصطف اًطغ ضابغِ با واّف اّن الساهات اًجام قسُ زض        

 بَزُ اؾت: بِ قطح  ظيط 1401 قْطيَض هاُ 31بِ   هٌتْي

تقٕيط اؾبؾي ٌيطثىؽ آؾيبة ؾيٕبٖ غّغىي وٝ ٔٙزط ثٝ افعايف ؽطفيت تِٛيس ايٗ آؾيبة ٘ؿجت ثٝ ؾبَ ٔبِي ٌصقتٝ ٚ  -1

 غجـ وبٞف ٔهطف ا٘طغي اِىتطيىي ثطاي تِٛيس ؾيٕبٖ ٌطزيس.ٔتقبلجبً وبٞف ؾبفت وبضوطز آؾيبة ٞبي ٌِّٛٝ اي ٚ ثبِ

ثٝ  يوٝ فالٜٚ ثط وبٞف ا٘طغ ّٛٚاتيو 132 يا غٝيزؾتٍبٜ وٕپطؾٛض ت4ثب  ّٛٚاتيو450زؾتٍبٜ وٕپطؾٛض هي يٙيٍعيرب -2

 قسٜ اؾت. يطٍٟٚ٘ساضيتقٕ ٙٝيٞع سيٚ وبٞف قس يؾبفت ثط تٗ ٔٙزط ثٝ وبٞف ٔهطف ضٚغٗ آة نٙقت ّٛٚاتيو2 عاٖئ

 ،سيزض ذظ تِٛ يىياِىتط يا٘طغ يبِيض ٙٝيٚ وبٞف ٞع يؾبئ هئؿتٕط زض ذهٛل پ يطيٍئٙؾٓ ٚپ يعي٘بٔٝ ضثط -3

زض  يثطق ٔٙغمٝ ا ئكٛل يقطوت زض ثط٘بٔٝ ٞبٚ ٔؿتٕط ٚثسٖٚ ٚلفٝ ٔحهَٛ  سيزض ذهٛل تِٛ كيزل يعيثط٘بٔٝ ض -4

 بضزيّيحسالُ زٜ ٔ يينطفٝ رٛ زض ؾبفبت اٚد ٔهطف تبثؿتبٖ وٝ ٔٙزط ثٝ يىياِىتط يذهٛل وبٞف ٔهطف ا٘طغ

 .سيٌطز يفثطق ٔهط ٙٝيزض ٞع يبِيض

  ،%10افٕبَ ٔسيطيت ثبض ٚ ٔهطف ا٘طغي ٚ ضفبيت ؾبفبت پيه ٔتٙبؾت ثب ضٚ٘س تِٛيس تب ٔمبزيط ظيط  -5

 ،6/0تب ٔمبزيط ثبالي  (L.F)وٙتطَ ضٚ٘س ضطيت ثبض  -6

 ،ٚ وبٞف ٞعيٙٝ ٞبي ؾطثبض(P.F) وٙتطَ ضٚ٘س ضطيت لسضت  -7

 ثٝ نٛضت ٔبٞيب٘ٝ،تٝ ٞبي ا٘طغي رٟت ثطضؾي ضٚ٘س ٔهطف ٚ ا٘زبْ السأبت الظْ تكىيُ وٕي -8

 ،ٕٞبٍٞٙي زض تقٕيطات ؾبِيب٘ٝ ثب ثطق ٔٙغمٝ اي رٟت وبٞف ٔهطف ٚاؾتفبزٜ اظ ترفيفٟبي ترهيهي -9

 ،اؾتفبزٜ اظ حساوخط ؽطفيت تزٟيعات زض رٟت وبٞف ٚثٟيٙٝ ؾبظي ٔهطف ا٘طغي  -10

 ،بٞف ٚثٟيٙٝ ؾبظي ٔهطف ا٘طغيتقطيف پطٚغٜ ٞبي ثٟجٛز زض رٟت و -11
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 بطًاهِ ّا ٍ پطٍغُ ّا -2-9

 ،ف ٔؿتٕط ضٚظا٘ٝ پبضأتطٞبي ا٘طغي يپطٚغٜ پب .1

 ،ؿتٓ ٞٛاي فكطزٜيپطٚغٜ وبٞف ا٘طغي ٔهطفي زض ؾ .2

 ،تٟبيٚ اؾتفبزٜ حساوخطي اظ ؽطف ييه ؾبيپطٚغٜ پ .3

 ،ؾيٕبٖٚ پطٚغٜ ثطضؾي پبضأتطٞبي ٔٛحط زض ٔهطف ا٘طغي زض وٛضٜ ٚآؾيبة ٞبي ٔٛاز  .4

ٚ وبٞف تٛلفبت ٘بذٛاؾتٝ ٚ وبٞف ظٔبٖ  يٚ ٍٟ٘ساض طيتقٕ ٙٝيوبٞف ٞع يزض ضاؾتب 1ٚ2ذغٛط  ٖٛياتٛٔبؾ ٙسيازأٝ فطا .5

 ،طاتيتقٕ

 ي،ٚ اِعأبت لب٘ٛ٘ ٙٝيتٛاٖ ٚ وبٞف ٞع تيفيو فيافعا يلسضت قجىٝ ثطق وبضذب٘ٝ زض ضاؾتب تيانالح ضط پطٚغٜ .6

 يؾپبٞبٖ زض ضاؾتب ٕبٖيؾ ياذتهبن ِّٛٚتيو63ثٝ قجىٝ  3ثطق ذظ  رٟت اتهبَ ئتط قجىٝ فكبض لٛ 1800 احساث .7

 ي.ٚ اِعأبت لب٘ٛ٘ 3ذظ  يوبٞف ذبٔٛق

 

  ػولىطز ظيؿت هحيغي -9- 3   
 وٌتطل آلَزگي زض برف َّا :

ٖ زض ثب تٛرٝ ثٝ تقسز تزٟيعات غجبضٌيطقطوت ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ  ٚ پطاوٙسٌي آٟ٘ب زض عَٛ ؾٝ ذظ تِٛيس زض ٔزٕٛؿ فُٕ فيّتطاؾيٛ

نٛضت ٔيپصيطز وٝ ايٗ ٔٛضٛؿ ٔجيٗ  إٞيت ٚ زأٙٝ ٚؾيـ  آِٛز حسٚز چٟبض ٔيّيٖٛ ٔتطٔىقت ٌبظ غجبضٞطؾبفت ثط ضٚي 

فّٕىطز ايٗ تزٟيعات اؾت ِصا ثب تٛرٝ ثٝ تقٟسات ظيؿت ٔحيغي ٚ حؿبؾيتٟبي ٔٛرٛز ٔٙغمٝ اي، پبيف ٔساْٚ ٚ ٘ؾبضت ٔؿتٕط زض 

 ايٗ ثرف ارتٙبة ٘بپصيط اؾت.
 ٔبت ا٘زبْ قسٜ ، ثب ٞسف وٙتطَ آاليٙسٌي  :اٞٓ السا

 اؾتفبزٜ اظ افطاز ٔزطة زض ٚاحس فيّتطاؾيٖٛ، -

  ،ٚاحس فيّتطاؾيٖٛپطؾُٙ ٔطتجظ ثب  فّٕيثطزٖ ؾغح ثبال ثب ٞسف يآٔٛظقٞبي  ثطٌعاضي والؼ -

   .ٛالٖ ٔٙغمٝ ٚ اؾتبٖ ثغٛض ٔٙؾٓئضيعي قسٜ ثٝ ٔطارـ  لب٘ٛ٘ي ٚ ٔؿ ا٘قىبؼ السأبت ثط٘بٔٝ -

 ت فٙي قبُٔ :انالحب -

  ،ثً ٞبٚؼ ٚ ٞيجطيس ،زض فيّتطٞبي ٔرتّف افٓ اظ رت تٕطوع ثط ؾيؿتٓ غجبضٌيطٞب -

   ،اي ثط اؾبؼ ثط٘بٔٝ ظٔبٖ ثٙسيويؿٝ  وّيٝ فيّسٞبي اِىتطيىي ٚ  انالح -

  ،انالح ٞٛاي ذغب زض ثس٘ٝ ٚ ٔؿيط ٌبظ ٚضٚزي ثٝ فيّتط -

  ،ٚ تبؾيؿبتي اظ عطيك السأبت ٘ٛؾبظيثطرٟبي ذٙه وٗ  انالح فّٕىطز    -
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 ًتايج اًساظُ گيطي ّاي آظهايكگاُ هؼتوس ٍ هحيظ ظيؿت اؾتاى  اظ ؾال گصقتِ تا وٌَى
 

 وليِ اًساظُ گيطي ّا تَؾظ ازاضُ ول هحيظ ظيؿت اؾتاى اصفْاى ٍ ؾاظهاى هحيظ ظيؿت تْطاى

 باقس. زال بط ضػايت واهل ؾمف هجاظ هي 

 ٔيّي ٌطْ ثط ٔتطٔىقت  65ظ فيّتط ٞبي ٞيجطيس  ٔيّي ٌطْ ثط ٔتطٔىقت  * ٔتٛؾ 100 اؾتاًساضز :

 ٔيّي ٌطْ ثط ٔتطٔىقت 75ٔيّي ٌطْ ثط ٔتطٔىقت  * ٔتٛؾظ فيّتط ٞبي اِىتطيىي   150 اؾتاًساضز :

 

 نٛضت ٔيٍيطز( HSE) ايٗ ثرف ظيط ٘ؾط ٚاحس تبؾيؿبت ٚ تحت ضنس ٚپبيف ٚاحس وٙتطَ آِٛزٌي زض ثرف آة:  

 ٌيطي اظ ٚضٚز ضٚغٗ ٌٚطيؽ ثٝ پؿبةثط٘بٔٝ ضيعي الظْ ثٝ ٔٙؾٛض رّٛ -

 ،ثٟؿبظي ٔربظٖ تهفيٝ ذب٘ٝ -

 ،انالح ضٚـ وّطظ٘ي ثٝ پؿبة ثٝ ٔٙؾٛض رٌّٛيطي اظ ٚرٛز وّيفطْ -

 ،ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي ٔساْٚ اظ پؿبة ذطٚري ِٚزٗ ثٝ ٔٙؾٛضتقييٗ ويفيت ٚ ؾالٔت پؿبة -

 ،ٚضقيت ِزٗؾطٚيؽ ضيىاليٕط ثٝ عٛض وبُٔ ٚ تقٛيض ؾيؿتٓ ا٘تمبَ ِزٗ ثٝ ٔٙؾٛض ٍ٘ٝ زاقتٗ  -

 ،وبٞف اوؿيػٖ ٔحَّٛ ٘كبٖ زٞٙسٜ افعايف ٔيعاٖ آِٛزٌي زض پؿبة تهفيٝ قسٜ اؾت -

 ظيط ؾمف ٔزبظ  ثٛزٜ اؾت. ..,bod. Cod. Do.Tssوّيٝ قبذهٟبي پؿبة قبُٔ  -

 

  1400-1401حفظ قطايظ هَجَز  تجْيعات غباضگيط هغابك اؾتاًساضزّاي ظيؿت هحيغي زض ؾال   

 ،ي ضٚظا٘ٝثبظزيسٞبثط اؾبؼ  طا تي ٔكرم قسٜ ثٝ ٌطٟٚٞبي وبضياضربؿ ٔٛاضز تقٕي ٚ تزٟيعات  ثبظضؾي ٚ وٙتطَ ضٚظا٘ٝ  -

   ،ثطآٚضز لغقبت ٚ تزٟيعات ٔٛضز ٘يبظ ٚ پيٍيطي تبٔيٗ آٖ ثٝ ٔٙؾٛض وبٞف تٛلفبت  -

 ثبقس. ٞبي ٕٞىبض ٔيوٝ زض حٛظٜ وبضي ٚاحس اض ثط ضا٘سٔبٖ  تزٟيعات غجبضٌيطوٙتطَ، حجت ٚ آ٘بِيع زليك پبضأتطٞبي تبحيطٌص  -

   پبيف ٔساْٚ قبذهٟب تٛؾظ آظٔبيكٍبٜ ٔحيظ ظيؿت -
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 اهَض ضفاّي، ايوٌي واضوٌاى  -4-9

 

ثٝ ٔٙؾٛض تٛؾقٝ ثٟساقت ٔحيظ وبض، ايزبز ٔحيظ ٔٙبؾت رٟت ضقس ٚ پٛيبيي وبضوٙبٖ ٚ ٕٞچٙيٗ فطاٞٓ ٕ٘ٛزٖ ثط٘بٔٝ ٞبي  

اي زض عَٛ ؾبَ ٔبِي ٔٛضز ٌعاضـ ثٝ ٔطحّٝ ارطاء زضآٔسٜ  ٔٙبؾت رٟت اٚلبت فطاغت وبضوٙبٖ، السأبت ضفبٞي ٌؿتطزٜ

 اؾت وٝ اٞٓ فقبِيت ٞبي ضفبٞي قطوت ثٝ قطح ظيط اؾت:
 

 ٍام واضوٌاى -

  ٖاظ حمٛق حبثت ٚ ٔقبزَ % 12اظ ٔحُ پؽ ا٘ساظ وبضوٙبٖ فضٛ نٙسٚق تقبٖٚ، ٔبٞيب٘ٝ ٔقبزَ ٚاْ نٙسٚق تقبٖٚ وبضوٙب

 . ؾپؽ ثط اؾبؼ آئيٗ ٘بٔٝ تهٛيت قسٜ  پطزاذت ٔي ٌطزز. شذيطٜ ٔي ٌطزز  ٕٞيٗ ٔجّغ ٘يع اظ عطف قطوت زض حؿبثٟب

  ٚاْ ضطٚضي ٔقبزَ ؾٝ ثطاثط حىٓ حمٛلي پطؾُٙ تب ؾمف تقييٗ قسٜ ٔحبؾجٝ ٚ ثط اؾبؼ آئيٗ ٘بٔٝ تهٛيت قسٜ پطزاذت

 .ٔي ٌطزز

 

 پَقف بيوِ اي واضوٌاى -

 ٕپٛقف ثيٕٝ اي 0 بيت آ٘بٖ زض ٔٛضز حٛازث ٘بقي اظ وبضثٝ ٔٙؾٛض حٕبيت اظ وبضوٙبٖ ثٝ ٍٞٙبْ ٚلٛؿ ٔطي ظٚزضؼ ٚ ح

 :ٔٙبؾجي زض ٘ؾط ٌطفتٝ قسٜ اؾت ٚ وّيٝ وبضوٙبٖ ثٝ قطح شيُ تحت پٛقف ثيٕٝ اي لطاض زاض٘س

  ٛپٛقف ثيٕٝ اي حٛازث ٘بقي اظ وبض ٔٙزط ثٝ فٛت يب ٘مم فض 

  يب اظوبضافتبزٌي زائٓ ( ثٝ ٞط فّت )پٛقف ثيٕٝ اي فٛت ظٔب٘ي 

 ٔي  ت ٔس٘ي وبضفطٔب ٚثيٕٝ ٞعيٙٝ ٔبظاز زضٔبٖ وبضوٙبٖ اظ رّٕٝ لطاضزازٞبي ٔٙقمسقسٜ ثطاي پٛقف ثيٕٝ ايثيٕٝ ٔؿئِٛي

 .ثبقس

 ؾايط اهَض ضفاّي  -

  أىبٖ حضٛض زض تيٓ ٞبي ٔرتّف ٚضظقي ٚ اؾتفبزٜ اظ أىب٘بت ٚضظقي ٔٛرٛز زض قطوت ٚ ذبضد اظ آٖ ٕٚٞچٙيٗ  اؾتفبزٜ اظ

 . قطوت وٝ ٔٛرجبت اٍ٘يعـ ثيكتط آٟ٘ب زض تقّك ثٝ ٔحيظ وبض ضا ايزبز ٕ٘ٛزٜ اؾت ؾبيط أٛض ضفبٞي رٟت وبضوٙبٖ

 .ثٛزرٝ أٛض ٚضظقي ثهٛضت ثٗ ظيجب ٔٛد تٟيٝ ٚ زض اذتيبض پطؾُٙ لطاض ٔي ٌيطز 

 .ضاٜ ا٘ساظي ٔعضفٝ تفطيحي زض ٔحُ قطوت 

 .تٛظيـ ؾجس وبال ثيٗ پطؾُٙ ثب تٛرٝ ثٝ ٔٙبؾجت ٞبي ٔرتّف 

 ظيبضتي ٚ تفطيحي رٟت اؾتفبزٜ پطؾُٙ ٚ ذب٘ٛازٜ ٔحتطْ ايكبٖ. تزٟيع ٔطاوع البٔتي 
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 مىاتع اوساوي تًسعٍفعاليت َاي  -11

 تغييطات واضوٌاى-1-10  

پبيبٖ ؾبَ ٔبِي ٔٛضز تغييطات وبضوٙبٖ قطوت قبُٔ وبضوٙبٖ زائٓ ٚ لطاضزازي ٚ وبضوٙبٖ تبثـ قطوتٟبي پيٕب٘ىبضي زض  

 ٔي ثبقس:رسَٚ شيُ  ثٝ قطح 1401 قٟطيٛض ٔبٜ 31ثٝ ٔٙتٟي  ٔبِي ؾبَ ٌعاضـ زض ٔمبيؿٝ ثب
 

 قطح

31/06/1401ؾبَ ٔبِي ٔٙتٟي ثٝ  31/06/1400ؾبَ ٔبِي ٔٙتٟي ثٝ    

 پطؾُٙ قطوت
 پيٕب٘ىبضي

 )ثطٖٚ ؾپبضي(
 پطؾُٙ قطوت رٕـ

 پيٕب٘ىبضي

 )ثطٖٚ ؾپبضي(
 رٕـ

 234 191 43 233 182 51 تقساز وبضوٙبٖ ٔطاوع تِٛيسي )٘فط( 

 528 363 165 494 323 171 تقساز وبضوٙبٖ ٔطاوع ذسٔبتي )٘فط( 

 13 8 5 15 4 11 )٘فط( تقسازوبضوٙبٖ ٔطاوع تٛظيـ ٚفطٚـ 

 86 25 61 84 23 61 تقساز وبضوٙبٖ ٔطاوع ازاضي ٚتكىيالتي )٘فط( 

 861 587 274 826 532 294 جوغ تؼساز ول واضوٌاى قطوت )ًفط(

 

 ي ٍ ؾَابك واضي واضوٌاىٍضؼيت تحصيل -2-10 

 ٔبِي ؾبَ پبيبٖزض ٝ تفىيه ؾٛاثك وبضي ث وبضوٙبٖ زائٓ ٚ لطاضزازي ٚ وبضوٙبٖ تبثـ قطوتٟبي پيٕب٘ىبضي ٚضقيت تحهيّي

 ثٝ قطح شيُ ٔي ثبقس: 31/06/1401ٔٛضز ٌعاضـ زض ٔمبيؿٝ ثب ؾبَ ٔبِي ٔٙتٟي ثٝ 
 
 

 زضجِ تحصيالت

 1400/6/31 31/6/1401تفىيه ؾالْاي تجطبِ پطؾٌل             

 2تا 

 الؾ

 5تا 

 ؾال

 10تا 

 ؾال

 15تا 

 ؾال

 20تا 

 ؾال

 25تا 

 ؾال

 30تا 

 ؾال
 جوغ جوغ

 1 1 1 - - - - - - زوتطا

 111 181 - 8 85 85 34 11 11 ليؿاًؽ ٍفَق ليؿاًؽ

 349 384 4 4 41 99 198 53 9 زيپلن ٍفَق زيپلن

 833 838 1 84 48 84 33 51 - ظيطزيپلن

 880 858 00 58 01 501 585 081 52 جوغ
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 اقدامات اوجام شدٌ درخصًص تكاليف مجمع  -11

 

 الساهات اًجام قسُ  تىاليف ّيأت هسيطُ 

ٌعاضش حسبثطس ٚ ثبظضس لب٘ٛ٘ي زض ٔٛضز  5زض ذصٛظ ثٙس 

ٚضؼيت پٛضص ثيٕٝ ای ٔٛجٛزی ٔٛاز ٚ وبال ٚ زاضايي ٞبی 

حبثت ضطوت ٔمطض ضس ثب ٘ظط وبضضٙبس ثيٕٝ ٚ صطفٝ ٚ صالح 

 ضٛز2ضطوت الساْ 

 

وت ثٝ حس وفبيت  ٗ ايٙىٝ اػتمبز زاضز زاضائيٟبی ضطٞيئت ٔسيطٜ ضٕ

اظ پٛضص ثيٕٝ ای  ثطذٛضزاض ٞست ؛ ثٕٙظٛض پٛضص وبّٔتط ضيسىٟب ٚ 

ٔربعطات ثغٛض ٔستٕط ٔٛضٛع ضا  ثطضسي ٚ زض صٛضت ِعْٚ الساْ ٔي 

ٕ٘بيس2 ثب ثطضسي ا٘جبْ ٌطفتٝ اِحبليٝ ثيٕٝ جٟت تغييطات ٔٛجٛزی ٞب  

 جبضی ا٘جبْ ضس 2  زض سبَ

 

ٌعاضش حسبثطس ٚ ثبظضس لب٘ٛ٘ي ٔمطض  36ٚ  7زض ذصٛظ ثٙس 

ضس پيٍيطی ٞبی الظْ زض ضاثغٝ ثب صسٚض اسٙبز ٟ٘بيي أالن 

تّٕه ضسٜ الساْ ٚ ٘سجت ثٝ اضائٝ ثط٘بٔٝ الظْ جٟت فطٚش 

أالن ٔصوٛض ثب ٕٞبٍٞٙي سٟبٔساض ػٕسٜ الساْ ضٛز2 السأبت 

بٞٝ ثطای سٟبٔساض ػٕسٜ اضسبَ ٔ 1ا٘جبْ ضسٜ، زض ٔمبعغ 

 ٌطزز2

 

ثسِيُ ظٔب٘جط ثٛزٖ تططيفبت صسٚض اسٙبز ته ثطٌي ٔبِىيت ٚ  -7

وبضضٙبسي آٖ ، فطٚش  أالن زض سبَ ٔبِي ٔيسط ٘طس ِيىٗ السأبت 

 الظْ ثب ٕٞبٍٞٙي سٟبٔساض اصّي زض جطيبٖ ٔي ثبضس2 

 

سٝ لغؼٝ ظٔيٗ ٔصوٛض اظ عطيك زفتطذب٘ٝ ثٝ ضطوت ثٝ صٛضت -36

ٚ ثب تٛجٝ ثٝ ايٙىٝ ظٔيٗ فٛق ثصٛضت ٔطبػي ثٛزٜ  ضسٕي ا٘تمبَ يبفتٝ

ٚ تٟٙب لسٕتي اظ آٖ ثٝ ضطوت ا٘تمبَ پيساوطزٜ، ِصا  تب ظٔبٖ زضذٛاست 

ضٟطزاضی اظ ازاضٜ حجت ٚ  ا٘تمبَ وبُٔ ّٔه، أىبٖ صسٚض سٙس ته 

ثطي ٚجٛز ٘ساضز 2ضٕٗ ايٙىٝ ٞيچ ٌٛ٘ٝ ٔب٘غ لب٘ٛ٘ي زضذصٛظ ا٘تمبَ 

ق ٚجٛز ٘ساضز /2 ٕٞچٙيٗ   السأبت الظْ زض ذصٛظ صسٚض أالن فٛ

ٚاحس آپبضتٕبٖ تّٕيىي ٚ ا٘تمبِي اظ  0سٙس ته ثطٌي يه ٚاحس اظ 

ٚ سٙس زفبتط ٔٙحُ ضسٜ فطآٚضزٜ ٞبی ثتٙي سيٕبٖ سپبٞبٖ ا٘جبْ 

 ٔطثٛعٝ صبزض ضسٜ است 2
 

ٌعاضش حسبثطس ٚ ثبظضس لب٘ٛ٘ي زض ٔٛضز  8زض ذصٛظ ثٙس 

سفبضش چطخ ز٘سٜ ٚ پيٙيٖٛ وٛضٜ ٔمطض  پيص پطزاذت اضظی

ضس السأبت الظْ ا٘جبْ ٚ تب حصَٛ ٘تيجٝ پيٍيطی ٞبی الظْ 

صٛضت پصيطز، ٕٞچٙيٗ زض ذصٛظ تجٟيعات ٔطثٛط ثٝ ثٟيٙٝ 

 ، ثط٘بٔٝ جسيس ضطوت اضائٝ ضٛز2  2ٚ  3سبظی ذغٛط 

 

ثب تٛجٝ ثٝ تحطيٓ ٞب أىبٖ پطزاذت ٚ تسٛيٝ  CMDزضذصٛظ ضطوت 

 ض فطاٞٓ ٘طسٜ  ِٚيىٗ تجٟيع آٔبزٜ ٔي ثبضس2ثب ضطوت ٔصوٛ

 

زض ذصٛظ الالْ سطٔبيٝ ای وٝ ػٕستب ٔطثٛط ثٝ تجٟيعات ٌطيت وِٛط 

ص ظطفيت ٔي ثبضٙس،زض سٙٛات ٌصضتٝ ثٕٙظٛض تٛسؼٝ ٚ افعاي

يُ ضطايظ ثبظاض ٚ وبٞص ٔيعاٖ تمبضب ثطای ذطيساضی ٌطزيس ِٚيىٗ ثسِ

ثٝ ثط٘بٔٝ ٞبی تٛسؼٝ ای سيٕبٖ ، پطٚغٜ ٔصوٛض تىٕيُ ٘طس2 ثب ػٙبيت 

 ضطوت زض سبِٟبی آتي تجٟيعات ٔصوٛض  ثىبضٌيطی ذٛاٞس ضس2
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ٌعاضش حسبثطس ٚ ثبظضس لب٘ٛ٘ي زض ٔٛضز  9زض ذصٛظ ثٙس 

زػبٚی حمٛلي ٔغطٚحٝ زض ٔطاجغ لضبيي ػّيٝ ٌطٜٚ ٚ ضطوت 

اصّي ٔمطض ضس پيٍيطی ٚ السأبت حمٛلي تب حصَٛ ٘تيجٝ 

اضبضٜ  صٛضت پصيطز2 ٟ٘بيي زض ذصٛظ ٔٛضٛػبت ٔٛضز 

ٔبٞٝ ثطای سٟبٔساض ػٕسٜ  1السأبت ا٘جبْ ضسٜ، زض ٔمبعغ 

 اضسبَ ٌطزز2

 

تبْ ٘يه ٚيطا : پيٕب٘ىبض حُٕ ٚ ثبضٌيطی ضطوت ثٛزٜ است وٝ ثسِيُ 

اذتالف حسبة فيٕبثيٗ ثٝ زاٚضی لطاضزاز ٔطاجؼٝ ٕ٘ٛز٘س وٝ زاٚضی 

اظ ٔطاجغ  ازػبيطبٖ ضا ضز وطز ٚ سپس زضذٛاست اثغبَ ضای زاٚض ضا

لضبيي ذٛاستبض ضس وٝ زازذٛاست ايطبٖ زض زازٌبٜ ثسٚی  ضز ٚ پس 

اظ تجسيس ٘ظط ذٛاٞي ثؼّت ػسْ احطاظ سٕت زازذٛاست زٞٙسٜ لطاض 

 ضز زازذٛاست تجسيس ٘ظط صبزض ٌطزيس 2

ضٞٙٛضز: ٔٛضٛع ٔطثٛط ثٝ عّت فطٚش سيٕبٖ تٛسظ فطآٚضزٜ ٞبی 

ی ثتٙي زض ضطوت ثتٙي است وٝ پس اظ ازغبْ ضطوت فطآٚضزٜ ٞب

ضٞٙٛضز ٚاحس ٔسىٛ٘ي ٔطتطی ٔصوٛض وٝ ثٝ ػٙٛاٖ تضٕيٗ تسٛيٝ 

ذطيس سيٕبٖ ثٝ ٘بْ ضطوت فطآٚضزٜ ٞبی ثتٙي ا٘تمبَ زازٜ ثٛز وٝ سٙس 

 ته ثطٌي آٖ ثٝ ٘بْ ضٞٙٛضز اذص ٌطزيسٜ است2 

ازػبی اضربظ حبِج : ػٕستب ٔطثٛط ثٝ اذتالف ٔحبسجٝ ٔعايبی سٙٛات 

ضاٖ ثبظ٘طستٝ ضطوت ٚ يب پطسُٙ آسيت پبيبٖ ذسٔت ثطذي ٕٞىب

زيسٜ اظ حٛازث وبضٌطی ٔي ثبضس وٝ ٔٛضٛع اظ عطيك ٔصاوطٜ تٛسظ 

 ٚاحس حمٛلي زض حبَ تٛافك ٚ الساْ ٔي ثبضس2

ذغٛط تِٛيس : اظ آ٘جبيي  2ٚ  3ازػبی ضٟطزاضی ٔطثٛط ثٝ سبذتٕبٟ٘بی 

ٚ سبذتٕبٟ٘بی جٙجي آٖ ٔطثٛط ثٝ  2ٚ  3وٝ تبضيد تبسيس ذغٛط 

ٔي ثبضس ٚ زض آٖ ظٔبٖ ضٟطزاضی زيعيچٝ ٚجٛز  08- 07بی سبِٟ

٘ساضتٝ ، وّيٝ ٔستٙسات الظْ ثٝ ضٟطزاضی  زيعيچٝ تمسيٓ ضسٜ ٚ 

 ٔٛضٛع زض وٕيسيٖٛ ٔبزٜ صس زض حبَ ثطضسي ٔي ثبضس2

 

ٌعاضش حسبثطس ٚ ثبظضس لب٘ٛ٘ي زض ٔٛضز  32زض ذصٛظ ثٙس 

طٜ تىٕيُ پطٚغٜ سبذت چطخ ز٘سٜ ٚ پيٙيٖٛ سًٙ ضىٗ ٚ ثٟ

ثطزاضی اظ آٖ ٔمطض ضس فطآيٙس تىٕيّي ٔطثٛعٝ ا٘جبْ ٚ وبالی 

 تىٕيّي زض ا٘جبض ضطوت ٍٟ٘ساضی ضٛز2

 

سفبضش سبذت تجٟيعات ٔصوٛض ثٝ ضطوت ٟٔٙسسي ٚ  90زض سبَ 

تحميمبت غسيط ٟٔط ايطا٘يبٖ زازٜ ضس وٝ پس اظ ا٘حالَ ضطوت ٔصوٛض 

ب ضطوت ٚ ثط اسبس ٔصٛثٝ ٔجٕغ آٖ سبَ ثب تٛافمبت في ٔبثيٗ ث

پيٕب٘ىبض زست زْٚ ٚ سبظ٘سٜ پطٚغٜ ٔصوٛض تجٟيعات اظ پيٕب٘ىبض تحٛيُ 

ٚ ثٝ وبضذب٘ٝ سيٕبٖ سپبٞبٖ آٚضزٜ ضس2 ثب ػٙبيت ثٝ ايٙىٝ أىبٖ 

تىٕيُ زض زاذُ ٔجٕٛػٝ سپبٞبٖ تٛسظ ٚاحس فٙي ٚجٛز زاضز ثٝ 

ٔجطزی وٝ ٘يبظ ثٝ استفبزٜ اظ تجٟيعات ثبضس ثط٘بٔٝ تىٕيّي آٖ ا٘جبْ 

 ضس2ذٛاٞس 

 

ٌعاضش حسبثطس ٚ ثبظضس لب٘ٛ٘ي  30ٚ  31زض ذصٛظ ثٙس 

ٔمطض ٌطزيس پيٍيطی ٞبی الظْ تب حصَٛ ٘تيجٝ ٟ٘بيي صٛضت 

 پصيطز2

 

زستٍبٜ ذٛزضٚی اسپٛضتيج  ا٘جبْ  2السأبت الظْ جٟت ا٘تمبَ  -31

 ضس 2

 

تٟيٝ ِيست ٚ ا٘جبْ وٙتطِٟبی الظْ زض زستٛض وبض لطاض ٌطفت ٚ -30

ٔيٗ ػٟسٜ ضطوت وٝ ٔٛضٛع لطاضزاز ذبتٕٝ يبفتٝ ثرص ػٕسٜ  اظ تضب

 ثٛز ٔستطز ٌطزيس 
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زض  يٌعاضـ حؿبثطؼ ٚ ثبظضؼ لب٘ٛ٘ 19زض ذهٛل ثٙس 

ٔٛضز ضٛاثظ ٚ ٔمطضات ٚضـ قسٜ تٛؾظ ؾبظٔبٖ ثٛضؼ ٚ 

ٚ  ٗيزؾتٛضاِقُٕ ٞب، لٛا٘ ٝياٚضاق ثٟبزاض ٔمطض قس وّ

اظ عطف ؾبظٔبٖ ثٛضؼ ٚ اٚضاق ثٟبزاض  ئمطضات اثالغ

 ٌطزز. تيٚ ضفب يض وبُٔ ربضثغٛ

ٚ  99ٚ  98زض ذصٛظ پطزاذت سٛز تمسيٓ ضسٜ ٔجٕغ ػٕٛٔي سبَ 

سٙٛاتي زض ٔٛػس ٔمطض : ٔجبِغ سٛز پطزاذت ٘طسٜ ٚ سٙٛاتي ٔطثٛط ثٝ 

سٟبٔساضا٘ي ٔي ثبضس وٝ زض سبٔب٘ٝ سجبْ حجت ٘بْ ٕ٘ٙٛزٜ ٚ ػّيطغٓ 

ػبت ٚ ٔحّي پيٍيطيٟب ٚ ٔىبتجبت اظ جّٕٝ ا٘تطبض آٌٟي زض ضٚظ٘بٔٝ اعال

، سبٔب٘ٝ اعالع ضسب٘ي سٟبٔساضاٖ ضطوت ، سبٔب٘ٝ وساَ ، سبيت ضسٕي 

ٚ ضٚاثظ ػٕٛٔي ضطوت ٚ 222 ٔتأسفب٘ٝ ٞيچٍٛ٘ٝ اعالػبتي اظ ايطبٖ 

جٟت ثٟطٜ ثطزاضی زضيبفت ٍ٘طزيس ، ضٕٙأ ايٗ ضطوت جٟت ضػبيت 

وبُٔ حمٛق سٟبٔساضاٖ ٚ پطزاذت ٔغبِجبت سٙٛاتي سٟبٔساضاٖ فبلس 

يب ػسْ ٚجٛز اعالػبت زض سيستٓ سٟبْ ، ٞطسبِٝ ثب ا٘ؼمبز  وس سجبْ

تٛافك ٘بٔٝ ثب ثب٘ه صبزضات ٚ اعالع ضسب٘ي الظْ جٟت ٔطاجؼٝ ثٝ ثب٘ه 

ٔصوٛض جٟت زضيبفت سٛز سٟبْ جبضی ٚ سٙٛاتي ذٛز الساْ ٔي ٕ٘بيس 

ٕٞچٙيٗ زض ايٗ اضتجبط اذيطأ تٛافك ٘بٔٝ جسيسی ٔٙؼمس ٚ ٔغبِجبت 

عي  13/46/3199ٔساضاٖ ِغبيت سبَ ٔبِي سٛز سٟبْ سٙٛاتي سٟب

زض ضؼجبت  onlineفبيّي ثٝ ثب٘ه ٔصوٛض اضسبَ ٌطزيس ، وٝ ثصٛضت 

ثب٘ه صبزضات سطاسط وطٛض زض جطيبٖ پطزاذت ٔيجبضس 2 ضٕٙأ زض 

ذصٛظ اضسبَ ِٛح فططزٜ ثٝ سبظٔبٖ ثٛضس ، لبثُ شوط است زض زٚضٜ 

ثؼس ثسٖٚ تأذيط اضسبَ ٔٛضز اضبضٜ ثب تبذيط اضسبَ ، ِيىٗ زض زٚضٜ ٔبِي 

 ٌطزيس2 

 

-30ٞيبت ٔسيطٜ ٔٛضخ  719ٔٙطٛض زثيط ذب٘ٝ ٞيبت ٔسيطٜ زض جّسٝ  

ٔٛضز تصٛيت لطاض ٌطفت 2 اعالػبت اػضبی ٞيبت ٔسيطٜ ٚ 9-3044

وٕيتٝ ٞبی ترصصي ٞيبت ٔسيطٜ زضحسٚز ػطف زضپبيٍبٜ ايٙتط٘تي 

 3044-7-34ضطوت افطب ٌطزيس2 تمٛيٓ جّسبت ٞيبت ٔسيطٜ زض تبضيد 

 ثٝ تصٛيت ٞيبت ٔسيطٜ ضسيسٜ 7172جّسٝ 

زضذصٛظ اضظيبثي ضيسه لبثُ شوط است وٕيتٝ ضيسه زض حبَ 

تطىيُ ٔيجبضس 2 سبذتبض ٞبی وٙتطَ زاذّي ثصٛضت فّٛچبضت ٚ ضطح 

سيستٓ تسٚيٗ ٚ زض حبَ ثطٚظ ضسب٘ي است 2 تٟيٝ سبذتبض سبظٔب٘ي ٚ 

ي حسبثطسي ضطح ٚظبيف زض زست الساْ ٔيجبضس 2 چبضت سبظٔب٘

 .  ٔٛضز تصٛيت لطاض ٌطفت718زضجّسٝ  3044-8-36زاذّي زض تبضيد 
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 َاي آيىدٌ شركت  تروامٍ -12

ثطلطاضي ٚاؾتفبزٜ اظ  قطوت ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ زض ضاؾتبي رّت ٘ؾط شيٙفقبٖ ذٛز، ثٝ ٚيػٜ حساوخط ٕ٘ٛزٖ ٔٙبفـ ؾٟبٔساضاٖ فعيع ٚ ثب     

ٚثبتٕبْ تٛاٖ، حساوخط تالـ ذٛز ضا ثطاي  وبٞف ليٕت تٕبْ قسٜ ٔحهٛالت ٚ افعايف  (BSM)ؾيؿتٓ ٔسيطيت اؾتطاتػي ٔتٛاظٖ 

EPS  ؾبِٝ اٞساف شيُ ضا تسٚيٗ ٕ٘ٛزٜ اؾت:  3ثٝ وبض ٌطفتٝ ٚ زض لبِت ثط٘بٔٝ ضاٞجطزي 

 

 گؿتطـ باظاضّاي فطٍـ هحصَالت ٍ تٌَع بركي قيَُ ّاي فطٍـ   -1-12   

اؾتب٘ساضزٞبي ثيٗ إِّّي ) وٙتطَ ربٔـ ويفيت ٔٛاز اِٚيٝ ٚ افعٚز٘ي اظ ٔقسٖ تب  اضتمبي ويفيت ٔحهٛالت زض ؾغح زاذّي ٚ

ٔسيطيت ضٚاثظ ثب ( ٌٚؿتطـ ؾٟٓ ثبظاض زاذّي ) افعايف وبضائي فطآيٙس ثبظاضيبثي ،  CEتحٛيُ ثٝ ٔكتطي، پيٍيطي اذص ٘كبٖ 

زضات ثٝ ٔٙؾٛض ثٝ وبضٌيطي حساوخط ؽطفيت ، رّت ضضبيت ٚ ايزبز ٚفبزاضي زض ٔكتطيبٖ( ٕٞچٙيٗ افعايف ٔيعاٖ نبٔكتطيبٖ

 تأٔيٗ ثركي اظ ٘يبظٞبي اضظي . ٚتِٛيسي 
 

 تٌَع هحصَالت   -2-12   

ٚ تِٛيس  رٟت تأٔيٗ ٘يبظٞبي رسيس ٔكتطيبٖ ٍٚ٘بٜ ثٝ آيٙسٜ اظ ٘ؾط تىِٙٛٛغي (R&D)تمٛيت فقبِيتٟبي تحميك ٚ تٛؾقٝ 

 ٔحهٛالت رسيس ٚ ٔقطفي ثٝ ثبظاضٞبي ٔٛرٛز
 

 

 هٌابغ هاليبْيٌِ هسيطيت ٍ تأهيي   -3-12   

تأٔيٗ ٔٙبثـ ٔبِي اظ عطيك اذص تؿٟيالت ٔبِي اضظاٖ ليٕت ٚ فطٚـ أٛاَ ٔبظاز ثٝ ٔٙؾٛض ٚ ٔسيطيت ثط٘بٔٝ قطوت زض ؾبَ ٔبِي آتي 

 ٔي ثبقس. فقبِيت قطوتتساْٚ غٛط تِٛيس ٚ تأٔيٗ ٔٙبثـ ٔٛضز ٘يبظ رٟت تقٕيطات اؾبؾي ذ

  

 

 ّا ٍ واّف بْاي توام قسُهسيطيت ّعيٌِ  -4-12  
وٝ ٔي تٛا٘س    ثط٘بٔٝ تقٕيطات اؾبؾي ذغٛط لسيٕي ضا زض ثط٘بٔٝ وبض ذٛز لطاض زازٜ اؾت 1400-1401قطوت زض ؾبَ ٔبِي         

ٔٙزط ثٝ افعايف ؽطفيتٟبي فّٕي تِٛيس قسٜ، ٕٞچٙيٗ ثط ثٟبي تٕبْ قسٜ ٔحهٛالت ٘يع ٔٛحط ٔي ثبقس. ثب تٛرٝ ثٝ قطايظ 
 بٔٝ ٞبي ٔرتّفي زض ذهٛل وٙتطَ ٚ وبٞف ٞعيٙٝ ٞب زض حٛظٜ ٞبي ٔرتّف فّٕيبتي زض زؾت ا٘زبْ ٔي ثبقس.فقّي، ثط٘
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 قيَُ ّاي تأهيي هالي  -5-12     

 تحت تأحيط ٚضقيت ثبظاض ٚ تغييطات ضٚـ فطٚـ ٔحهَٛ اظ 1402قٟطيٛض ٔبٜ  31ٔٙتٟي ثٝ  ٔبِي ؾبَ٘مسيٍٙي قطوت زض  

ثٝ عٛضي وٝ يىي اظ ٔٛاضز ٟٔٓ اتربش تهٕيٕبت ثطضؾي ٚضقيت  ،ثٛزٜ اؾت اي ٘ٛؾب٘بت ظيبزيزاض ٘مسيثٝ  افتجبضي ضٚـ

ٔٙبثـ الظْ ضا  ثطاي ؾبَ ٔبِي آتي تقطيف قسٜ ئبِي ذٛز ثطاؾبؼ ثٛزرٝ ٘مسٔٙبثـ ِصا قطوت ثطاي تأٔيٗ  .٘مسيٍٙي اؾت 

 :پيف ثيٙي ٕ٘ٛزٜ اؾت وٝ قبُٔ ٔٛاضز شيُ ٔي ثبقس

 
 

 ضيال هيلياضز هبلغ ـ قــــــــطح

 182228 فطٚـ ٚ نبزضات

 1.000 زضيبفت تؿٟيالت ثب٘ىي 

 544 زضآٔسٞبي فّٕيبتي ٚغيط فّٕيبتي

 37,550 جوــــــــغ
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 ذالصِ اعالػات ؾال هالي آتي قطوت اصلي  -6-12

 طاتط ضٚز :قطوت ٔهٕٓ اؾت ثٝ اٞساف ظيط زض لبِت ثٛزرٝ ٔهٛة زؾت يبفتٝ ٚ اظ آٖ ٘يع حتي االٔىبٖ ف     

 صَضت ؾَز ٍ ظياى ؾال هالي آتي
 

 قــــــــــــــطح
 هبلغ

 الضي -هيليَى 

 95,5,,3293 زضآٔس ٞبي فّٕيبتي 

 (,3930,,319) ثٟبي تٕبْ قسٜ زضآٔسٞبي فّٕيبتي 

 313571641 ؾَز ًاذالص 

 (393139,32) ٞعيٙٝ ٞبي فطٚـ ، فٕٛٔي ٚ ازاضي 

 9233,,, ؾبيط الالْ فّٕيبتي 

 210631531 ؾَز ) ظياى ( ػولياتي 

 (,309,1,) ٞعيٙٝ ٞبي ٔبِي 

 0359231 ٙٝ ٞبي غيطفّٕيبتي ؾبيط زضآٔسٞب ٚ ٞعي

 213031075 ؾَز ذالص لبل اظ هاليات

 

 بطًاهِ تَليس ٍ تحَيل ؾيواى ٍ وليٌىط زض ؾال هالي آتي

 تي ّعاض -همساض قــــــطح

 20483 تِٛيس وّيٙىط

 10770 تِٛيس ؾيٕبٖ

 10770 تحٛيُ ؾيٕبٖ زاذّي

 0 تحٛيُ ؾيٕبٖ نبزضاتي

 10770 ضاتيرٕـ تحٛيُ ؾيٕبٖ زاذّي ٚ نبز

 880 تحٛيُ وّيٙىط نبزضاتي

 



 شركت سيمان سپاهان ) سهامي عام (

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت 

 3043شهريور ماه   13براي سال مالي منتهي به 

37 

 

 تماس تا شركت  اطالعات  -13

 

 واضذاًِ  :  
 ـ قطوت ؾيٕبٖ ؾپبٞبٖ  517/81465نٙسٚق پؿتي  8499186111انفٟبٖ ـ وس پؿتي  

  031ـ  52454471تّفٗ : 

  031ـ 52457383زٚضٍ٘بض : 

 زفتط اصفْاى  :   
   8173817551ـ  وس پؿتي   24٘ؾبٔي  ـ پالن ذيبثبٖ قطيقتي ـ حس فبنُ تٛحيس ٚ حىيٓ 

  031 ـ 36280201ـ  5تّفٗ  :   

  031 ـ 36280206زٚضٍ٘بض : 

 زفتط تْطاى  :  
  1514944349وس پؿتي  -ٚاحس قطلي 3عجمٝ  ـ11ذيبثبٖ اِٛ٘س پالن  –ٔيساٖ آضغا٘تيٗ  

  021ـ  86087972ـ 3تّفٗ : 
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