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 )شرکت اصلی( مالی اطالعات گزیده

 

 

 تجدید ارائه شده  

 1397 1396 1395 

 ل(:الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریا

 2.652.911 471 001 3 090 777 2 عملیاجیدرآمد 

 716.974 438 532 1 742 088 1 سود عملیاجی

 54.157 702 34 140 30 درآمدهای غیرعملیاجی

 406.990 485 992 608 636 پس از کسر مالیا، -سود خالص 

 (257.922) 739 637 (932 364) جعدیال، سنواجی

 1.351.351 174 114 1 667 973 1 ی عملیاجیوجوه نقد حاصل از فعالیت ها

 ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 7.637.266 507 282 11 496 399 13 جمع داراییها

 5.150.652 165 116 6 545 596 7 جمع بدهی ها

 2.000.000 000 000 4 000 000 4 سرمایه ثبت شده

 2.486.614 342 166 5 950 802 5 مجمع حقوق صاحبان سها

 ج( نرخ بازده )درصد(:

 6.7 10.5 5.2 ها نرخ بازده دارایی

 26.2 25.9 11.6 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(

 د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 2.000.000.000 4.000.0000.000 4.000.000.000 جعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 203 225 159 ریال -عی هر سهم سود واا

 455 --- --- ریال -سود نقدی هر سهم 

 1.000 5.980 6.933 ریال -آخرین ایمت هر سهم در جاریخ جایید گزارش 

 1.000 1.000 1.000 ریال -ارزش دفتری هر سهم 

 2.2 24.1 43.6 مرجبه -نسبت ایمت به درآمد وااعی هر سهم 

 :سایر اطالعاته( 

 705 161 165 نفر )پایان سال( -رکنان جعداد کا
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 گزیده اطالعات مالی )تلفیقی(

 

 

 تجدید ارائه شده  

 1397 1396 1395 

 الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(:

 2.652.911 471 001 3 090 777 2 عملیاجیدرآمد 

 716.974 653 507 1 252 125 1 سود عملیاجی

 54.157 495 22 150 3 آمدهای غیرعملیاجیدر

 406.990 342 953 515 637 پس از کسر مالیا، -سود خالص 

 (257.922) 968 639 (932 364) جعدیال، سنواجی

 1.351.351 068 024 1 554 383 2 وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاجی

 ریال(:ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره )مبالغ به میلیون 

 7.637.266 050 357 11 580 811 13 جمع داراییها

 5.150.652 622 227 6 637 044 8 جمع بدهی ها

 2.000.000 000 000 4 000 000 4 سرمایه ثبت شده

 2.486.614 428 129 5 943 766 5 جمع حقوق صاحبان سهام

 ج( نرخ بازده )درصد(:

 6.7 10.1 5.1 ها نرخ بازده دارایی

 26.2 25 11.7 ازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(نرخ ب

 د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 2.000.000.000 4.000.0000.000 4.000.000.000 جعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 203 234 159 ریال -سود وااعی هر سهم 

 455 --- --- ریال -سود نقدی هر سهم 

 1.000 5.980 6.933 ریال -ید گزارش آخرین ایمت هر سهم در جاریخ جای

 1.000 1.000 1.000 ریال -ارزش دفتری هر سهم 

 2.2 25.1 43.6 مرجبه -نسبت ایمت به درآمد وااعی هر سهم 
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 مدیره هیئت پیام

 ؛یگرام سهامداران

که  میو خرسند میهستدر خدمت شما  شیکارنامه خو هیارا یبرا  "و   یها" یها سال جالش مجموعه شرکت کیکه پس از  میمفتخر

جوسعه شرکت در حال اجرا بوده و شرکت جوانسته  یبرنامه ها  یارزنامساعد جحوال، حاکم بر کشور و  یخاص ااتصاد طیشرا رغمیعل

 یها ود شرکتاز معد یکیو هم اکنون  دینما تیجثب  اطالعا، یحوزه ارجباطا، و فناور یرا در بازار به شد، راابت شیخو گاهیاست جا جا

 یتراجژاس محیط صنعت و اجخاذ را،ییجغ قیدا ینیب شیپو  شما سهامداران محترم یهمراه متعال اجکال به خداوند  حوزه باشد که با نیا

 است. دهیرا جداوم بخش شیو بلندمد، خو داریهمچنان رشد پا  رو شیپ طیمنطبق بر شرا یها

سال  یسهامداران در ط تیجز با حما ما،یآمدن از طوفان نامال رونیب بلندسرشت سرگذاردن مشکال، مطروحه در مورد شرکت و پ

ته همچون گذش یاانون یچارچو  ها یجمام تیکه شرکت با رعا مییاعالم نما میجوان ینبود و هم اکنون با افتخار م ریگذشته امکان پذ

 یسهامداران محترم را سرلوحه برنامه ها یبرا یش از پیشب ینیرا با او، ادامه خواهد داد و ارزش آفر شیخوفعالیت های جوسعه  ریمس

 ارار خواهد داد. شیخو

 سید ایمان میری

 مدیرعامل و نائب رئیس هیا، مدیره
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 کلیاتی درباره شرکت

 در یک نگاه« های وب»شرکت داده گستر عصر نوین 

یت صنعتی جهران به ثبت مالک و ها ثبت شرکت در اداره کل 212676با شماره  10/09/1382شرکت داده گستر عصر نوین در جاریخ 

 لانتقا خدما، دهنده ی ارائهها رسیده و با اخذ پروانه فعالیت از سازمان جنظیم مقررا، و ارجباطا، رادیویی  به عنوان یکی از شرکت

جباطی )شبکه سیم مسی( ی پروانه  بر روی بستر ارواگذار صور، به( ADSL) به ارائه سرویس دسترسی اینترنت پرسرعت( PAPداده )

مشترک خدما، اینترنت پرسرعت  000 50(  موفق به جذ  بیش از 1388جا  1382پرداخت و طی شش سال نخست فعالیت خود )از 

و با عنایت به رویکرد ملی خصوصی سازی و آزادسازی ااتصادی در صنعت ارجباطا، و فناوری اطالعا،  این  1388گردید. در سال 

ی اانون آدرس  07/10/1388 مورخ العاده اران جدید خریداری شده و پس از آن به موجب مصوبه مجمع عمومی فوقشرکت جوسط سهامد

 مؤسسا، و ها در اداره ثبت شرکت 7925  طبقه اول انتقال یافت و جحت شماره 34شرکت به شهر گرگان  خیابان ولیعصر  نبش عدالت 

صر نوین در مدجی کوجاه پس از جغییر مالکیت  نسبت به روزآمدسازی فناوری و شرکت داده گستر ع یرججاری گرگان ثبت گردید.غ

 یانداز ی شبکه ارجباطی خود در سراسر کشور اادام نمود و موفق شد ظرف مد، دو سال  عملیا، نصب و راهساز ججهیزا، و یکپارچه

و ایجاد زیرساخت فنی برای ارائه خدما، جدید سازمانی شبکه جدید را به پایان برساند. این اادام که با هدف گسترش پوشش جغرافیایی 

ینگ  شرکت را اادر ساخت که با معرفی نام ججاری برند و فروش ساختار حوزه در گرفته صور، گرفته بود  همراه با جحوال، صور، 

شهر  در پایان سال  340 یش ازب در خدما، ارائه با و نموده رشد سرعت ی متنوع  بهها و ارائه سرویس ”HiWEB“« و  های»جدید 

جوسط سازمان جنظیم مقررا، و ارجباطا، رادیویی به عنوان دارنده باالجرین نرخ رشد درآمد در بازار ارجباطا، ثابت کشور و یکی  1393

 شرکت برجر در این حوزه  انتخا  گردد. 3از 

 پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی»افیای   موفق به گسترش جغر1396الی  1393در مسیر جوسعه خود طی سال های  «و  های»

 «ی از شبکه ارجباطا، ثابتبردار پروانه ایجاد و بهره»  اخذ «ی از شبکه جرانک عمومیبردار پروانه بهره»  اخذ (FWA)« یم ثابتس

(FCP) سهم( و  % 40سرسیوم با )عضو پیشرو کن« یفروش یم برای ارایه خدما، عمدهس ی شبکه بیبردار پروانه ایجاد و بهره»  اخذ

نوع اول(  از سازمان جنظیم مقررا، و ارجباطا، رادیویی شده و با اجکا به دانش و  MVNO) «پروانه اپراجور مجازی جلفن همراه»اخذ 

جوانایی فنی نیروی انسانی متخصص خویش جوانست عالوه بر موفقیت در منااصه های برگزار شده جوسط وزار، ارجباطا، و فناوری 

ی بدست آورد  بر انحصار صور، به سال 10 مد، را به« روستا در سراسر کشور 50.000ارائه خدما، الکترونیکی به بیش از »طالعا، ا

شرکت برجر کشور  3یکی از  عنوان به 1395یم مقررا، و ارجباطا، رادیویی  در سال جنظ سازمان جوسط شده ی انجامها اساس ارزیابی

. این شرکت با انجام طرح های اینترنت روستایی و ارایه خدما، رومینگ روستایی در باطا، ثابت  انتخا  گردددر حوزه ارائه خدما، ارج

 عمالً در حوزه ارایه خدما، موبایل از طریق اپراجورها وارد گردید. 1397سال 

 

 موضوع فعالیت شرکت

 د:( اساسنامه به شرح ذیل می باش2موضوع فعالیت اصلی شرکت بر اساس ماده )

  ،ارائه خدما، انتقال داده ها و خدما، جانبی آن و فعالیت در زمینه فناوری اطالعا 

  ارائه خدما، سخت افزاری و نرم افزاری و سایر خدما، کامپیوجری و مخابراجی و فعالیت های خدماجی و پشتیبانی

 پیمانکاری

 ت هداری و پشتیبانی مراکز کم ظرفیت و پر ظرفیکلیه فعالیت های کامپیوجری و مخابراجی در زمینه نصب  طراحی فنی  نگ

 (و انفورماجیک IT)ی اطالعا، آور و فعالیت های مرجبط با فن
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  انجام کلیه امور انفورماجیکی شامل طراحی و جولید  ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته

 یا نهی رایاافزارها ی و پشتیبانی نرمافزار های نرم

 ی هوشمندها ی نظیر اجوماسیون صنعتی و کار،ا ی ویژه رایانهها فعالیت در زمینه سیستم 

 ی انفورماجیکی و مخابراجیها مشاوره و نظار، بر اجرای پروژه 

 اجرای پروژه های انفورماجیکی و مخابراجی 

 ی نظیر اینترنت و اینترانتسانر ی اطالعا ی رایانهها ی و مخابراجی و شبکها ی رایانهها فعالیت در زمینه شبکه 

 ی و مخابراجیا ی رایانهافزار ارائه خدما، پشتیبانی ججهیزا، سخت 

 یافزار ی و سختافزار ارائه خدما، پشتیبانی نرم 

 آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت شرکت 

 باند پهن ابر داده ها ی صوجی و ویدئویی مبتنی بر پروجکل اینترنت بر بسترها ارائه خدما، پخش جعاملی برنامه 

 

 ( اساسنامه به شرح ذیل می باشد:2موضوع فعالیت فرعی شرکت بر اساس ماده )

 و ها ی جانبی و اطعا، و ملزوما، آنها ی و مخابراجی و دستگاها خرید و فروش  واردا، و صادرا، کلیه ججهیزا، رایانه 

 یه کاالهای مجاز بازرگانیکل

  ،ی داخلی و خارجی و موسسا، مالی و اعتباریها از بانکاخذ وام و جسهیال، و اعتبارا 

 یدی  خدماجی و بازرگانیجول از اعم ها ید سهام شرکتخر و ها ی و مشارکت در سایر شرکتگذار سرمایه 

 انعقاد ارارداد با اشخاص حقیقی و حقوای داخلی و خارجی 

 ی داخلی و خارجیها شرکت در نمایشگاه 

 خارجی و ایجاد شعبه در سراسر کشور اخذ و اعطای نمایندگی داخلی و 

 شرکت در منااصا، و مزایدا، داخلی و خارجی در زمینه موضوع فعالیت شرکت 

  حمل و نقل درون شهری مسافر و کاال جوسط خودرو و پیک موجوری در کلیه موارد و در صور، لزوم پس از اخذ مجوز از

 صالح مراجع ذی

 

 سرمایه ثبتی شرکت

ریال( بوده که طی  1.000سهم  به ارزش اسمی هر سهم  10.000میلیون ریال )شامل جعداد  10جاسیس مبلغ سرمایه شرکت در بدو 

ریال(  1.000سهم  به ارزش اسمی هر سهم  4.000.000.000میلیون ریال )شامل جعداد  4.000.000مرحله به شرح زیر به مبلغ  پنج

میلیون ریال می باشد که در  000 000 4آخرین سرمایه شرکت برابر با  ه است.افزایش یافت 29/12/9613در پایان سال مالی منتهی به 

 رسماً به ثبت رسیده است. 12/04/1396جاریخ 

 منبع افزایش سرمایه سرمایه جدید درصد افزایش سرمایه قبلی سال ردیف

 مطالبا، سهامداران 000 30 900 299 10 1384 1

 سهامداران مطالبا، 000 110 67/266 000 30 1390 2

 مطالبا، سهامداران 000 500 55/354 000 110 1390 3

 مطالبا، سهامداران 000 000 2 300 000 500 1395 4

 مطالبا، سهامداران 000 000 4 100 000 000 2 1396 5
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 آخرین ترکیب سهامداران شرکت

 د.ناز سهام شرکت را در اختیار دار %76که  دنسهامدار اصلی شرکت در جاریخ جهیه این گزارش آاای سید ایمان میری می باش

 مالکیت درصد نام

 %76.34 سید ایمان میری

 %2.1 شرکت سرمایه گذاری مهر ااتصاد مبین )سهامی خاص(

 %1.5 بازارگردان

 %1.05 شرکت سرمایه گذاری جدبیر )سهامی خاص(

 %1 شرکت آوای نور پارس )سهامی خاص(

 %1 اص(شرکت آوای عرصه پارس )سهامی خ

 %17 (%1زیر ) سایر سهامداران

 %100 جمع

 

 اطالعات مدیران شرکت

 نام و

 نام خانوادگی
 مدرک تحصیلی سمت

 وجریکامپ یمهندس یکارشناس رهیمد ا،یه سییر یریم یشاد

 یریم مانیا دیس
 و رهیمد ا،یه سیرئ بینا

 عامل ریمد
 یمعمار یکارشناس

 برق یمهندس یترادک رهیمد ا،یعضو ه میرمطهری دینو دیس

 یعلوم ااتصاد یدکترا رهیمد ا،یعضو ه فریداود هاد

 یارشد حسابدار یکارشناس رهیمد ا،یعضو ه یجام یمهد
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 شرکت داده گستر عصر نوین در بورس اوراق بهادار تهران

 پذیرش و عرضه اولیه

با  08/12/1395موافقت هیئت پذیرش اوراق بهادار در جلسه مورخ برای ورود به بورس اوراق بهادار و اعالم  «و  های»پیرو درخواست 

 14/04/1396این درخواست  و به منظور رعایت مقررا، مربوطه  ماهیت حقوای شرکت داده گستر عصر نوین بر اساس مصوبه مورخ 

رس و اوراق بهادار  به موجب سازمان بو 25/04/1396مورخ  23121/122ان سهام شرکت و مجوز شماره صاحب العاده مجمع عمومی فوق

جبدیل شد و متعااباً نام شرکت در جاریخ « سهامی عام»به « سهامی خاص»از  05/05/1396مورخ  21081روزنامه رسمی شماره 

به عنوان پانصد و پانزدهمین 31/05/1396نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده و از جاریخ  11522با شماره  28/05/1396

در " HiWEB"«” و  های»و نماد « خدما، ارزش افزوده»  گروه و طبقه «اطالعا، و ارجباطا،»کت پذیرفته شده  در بخش شر

 ی بازار دوم بورس اوراق بهادار جهران درج گردید.ها فهرست نرخ

 360، گرفته و جعداد صور 22/06/1396در جاریخ  «و  های»عرضه اولیه سهام شرکت داده گستر عصر نوین )سهامی عام( با نماد 

ریال در بورس جهران کشف  2850به روش ثبت سفارش به ایمت هر سهم  «و  های»درصد از سهام شرکت  9میلیون سهم  معادل 

سهم به هر کد معامالجی حقیقی و حقوای جخصیص یافت و جعداد کل خریداران  661 3در این عرضه اولیه  جعداد  ایمت و معامله شد.

 .شد ی اولیه در بازار سرمایه محسو  میها شخص )حقیقی و حقوای( بود که رکورد جدیدی در جخصیص عرضه 873 104برابر با 

 

 در عرضه اولیه« های وب»ران سهام ترکیب خریدا

 درصد از عرضه اولیه تعداد سهم تعداد کد 

 درصد 99.2 356.797.672 103.994 خریداران حقیقی

 درصد 0.8 3.202.328 879 خریداران حقوقی

 درصد 100 360.000.000 104.873 جمع

 

 1397طی سال « های وب»ی معامالتی شاخص ها

 تعداد شاخص

 144 جعداد روزهای معامالجی )کل( 

 144 جعداد روزهای جایید شده

 0 جعداد روزهای جایید نشده/ابطال شده

 346.605 جعداد کل دفعا، معامله

 3.290.207.178 جعداد کل سهام معامله شده

 19.534.768.384.213 ارزش کل معامال، )ریال(

 4498 پایین جرین ایمت )ریال(

 7413 باالجرین ایمت پایانی )ریال(

 77 جعداد روزهای منفی معامالجی بر حسب ایمت پایانی

 66 جعداد روزهای مثبت معامالجی بر حسب ایمت پایانی
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 «وب های»ین اتفاقات روی داده در مروری بر مهمتر

 سایر اثرات اثرات مالی تاریخ عنوان 

1 

میلیارد ریال  1100جامین مالی مبلغ 

بدون کارمزد از طریق سهامدار عمده 

 جهت جامین سرمایه در گردش

03/07/96 
  کاهش هزینه های مالی در نتیجه جسویه

 وام های با بهره باال
- 

 جکمیل سبد محصوال، شرکت برای شرکت ایجاد جریان درآمدی جدید MVNO 18/07/96 دریافت پروانه  2

3 
اعالم خبر انعقاد جوافقنامه خرید مجموعه 

 شرکت های پارس آنالین
07/08/96 

  ،کاهش هزینه جمام شده خدماADSL 

 افزایش سود ساالنه 
 افزایش سهم بازار شرکت

 - - 07/08/96 بسته شدن نماد شرکت در بازار بورس 4

 - - 14/09/96 بورسباز شدن نماد شرکت در بازار  5

 - - 22/09/96 بسته شدن نماد شرکت در بازار بورس 6

 افزایش سود ساالنه USO3 22/12/96 انعقاد ارارداد جدید  7
بازار  %98در اختیار گرفتن بیش از 

 روستایی کشور

8 
ارایه خدما، رومینگ به اپراجورهای جلفن 

 همراه
01/11/96  تایجاد جریان درآمدی جدید برای شرک - 

9 
آغاز ثبت نام سرویس جلفن ثابت در 

 مناطق روستایی
26/02/96 

  افزایش درآمد سرانه به ازای هر مشترک

 در مناطق روستایی

جکمیل سبد محصوال، در مناطق 

 روستایی

10 
درصدی ارایه  25عقد ارارداد افزایش 

 USO2خدما، در ارارداد 
31/02/96   1397ایجاد درآمد برای سال - 

 - - 02/03/97 ارارداد همکاری با ودافون خاجمه 11

 شفاف سازی برخی ابهاما، - 29/05/97 بازگشایی نماد شرکت 12

13 
)ثابت و  ارایه خدما، صو، مجوزاخذ 

 USO همراه( درمناطق
01/10/97  جکمیل سبد محصوال، شرکت ایجاد جریان درآمدی جدید برای شرکت 

14 

اعالم نقل و انتقال نهایی سهام دو شرکت 

از مجموعه پارس آنالین به شرکت 

خدما، جامع آوای ارجباطا، نوین 

 )سهامی خاص( خاورمیانه

21/03/98 
  ،کاهش هزینه جمام شده خدماADSL 

 افزایش سود ساالنه 
 افزایش سهم بازار شرکت

15 

اظهار نظر نهایی سازمان حسابرسی در 

خصوص استاندارد و نحوه شناسایی 

 USOدرآمدهای پروژه های 

25/03/98 

  افزایش سود انباشته به دلیل بازگشت

 سود جقسیم شده سنوا، گذشته

  افزایش سود سال های آجی به دلیل جغییر

 دهارویه شناسایی درآم

رفع ابهاما، مربوطه و خروج نماد از 

 حالت جحت احتیاط

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=jr2iYAicWAqI0QPm0g%2baxA%3d%3d&rt=5&let=11&ct=0
https://www.codal.ir/Reports/Decision.aspx?LetterSerial=jr2iYAicWAqI0QPm0g%2baxA%3d%3d&rt=5&let=11&ct=0
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 اطالعات مقایسه ای پیش بینی درآمد هر سهم و عملکرد واقعی

و  29/12/1397اطالعا، مربوط به پیش بینی درآمد هر سهم شرکت داده گستر عصر نوین )سهامی عام( برای سال مالی منتهی به 

 ر بوده است:عملکرد وااعی شرکت به شرح زی

 شرح اقالم جدول پیش بینی درآمد هر سهم
 1397اولین پیش بینی درآمد هر سهم 

 )میلیون ریال(

 1397عملکرد واقعی 

 )میلیون ریال(

 090 777 2 056 956 5 درآمدهای عملیاجی

 (239 350 1) (815 349 1) بهای جمام شده درآمدهای عملیاجی

 851 426 1 241 606 4 سود ناخالص

 (716 339) (700 560) زینه های فروش  اداری و عمومیه

 608 1 600 سایر درآمدهای عملیاجی

 742 088 1 141 046 4 سود عملیاجی

 (913 342) (621 331) هزینه های مالی

 140 30 270 38 سایر درآمدهای غیرعملیاجی

 969 775 790 752 3 سود ناشی از فعالیت های عادی ابل از کسر مالیا،

 (361 139) (766 654) مالیا، بر درآمد

 608 636 024 098 3 سود خالص
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 اطالعات یارتباطات و فناور جایگاه شرکت در صنعت

 یدو استفاده مف یدسترس یزانو م ییکه در آن  دانا یااست؛ جامعه یجامعه اطالعاج یکشدن به  یلسرعت در حال جبدامروز  به یایدن

 یدر ابعاد مختلف زندگ ICT یکاربردها یطی شرا ینکند. در چنیم یفاا یتکننده در سرنوشت بشریینو جع یحورم ی  نقشاطالعا،از 

 یهایسها و جنوع سرویرساختشده و جوسعه ز یلجبد یامباحث روز دن یناز مهمتر یکیبه  یجوامع بشر یندهآن بر آ یرا،روزمره و جأث

و در حال جوسعه( مورد جوجه  یافتهمختلف )جوسعه یدر کشورها ی ااتصاد یهابخش یرعامل رشد سا ینثرجرؤعنوان مبه ICTصنعت 

 ارار گرفته است. یژهو

 

 مجوزهای فعالیت شرکت

 ی مخابراجی  اادر به ارائه انواع سرویسها جنها شرکت کامال خصوصی است که به واسطه دارا بودن طیف وسیعی از پروانه «و  های»

 ر هر دو حوزه ثابت و همراه می باشد.( دTotal Solution) امل مخابراجیی ارجباطی و خدما، کها

 عنوان پروانه فعالیت ردیف
 تعداد پروانه

 صادرشده
 موضوع پروانه

 مدت

 اعتبار

 هسال 10 ارائه خدما، ارجباطی ثابت 17 (FCPبرداری از شبکه ارجباطا، ثابت ) ایجاد و بهره 1

 هسال 11 سیم ثابت ارائه خدما، ارجباطی بی 4 (FWAسیم ثابت ) انتقال داده مبتنی بر فناوری بی 2

 هسال 15 ای سیم حرفه خدما، بی 1 رادیو جرانک عمومی 3

4 
سیم برای ارائه خدما،  برداری شبکه بی ایجاد و بهره

 فروشی )در االب کنسرسیوم( عمده
1 

فروشی خدما، دسترسی شبکه  عمده

 سیم بی
 هسال 10

 هسال 5 خدما، موبایل )صو،  دیتا و ...( 5 (MVNOلفن همراه )اپراجور مجازی ج 5

 

 معرفی خدمات شرکت

ی از درآمد خود را از محل فروش خدما، )سرویس( صو،  دیتا و ججهیزا، وابسته ا بخش عمده  ی فعال در صنعت ارجباطا،ها شرکت

نیز از زمان جأسیس جا سال  «و  های»ی درآمدی ها جریان. آورند یم دست ی جرکیبی( به مشتریان بهها به این خدما، )در االب بسته

بوده است. در حال حاضر  خدما، اصلی شرکت در ( +ADSL2) ی بر فروش دیتا و مودم مبتنی بر فناوریمتک عمده صور،   به1392

 و B2B)سازمانی  مشتریان ( B2C) حوزه اطالعا، و ارجباطا، بوده و به سه گروه اصلی خدما، خرده فروشی به مشتریان عادی

B2B2C) و مشتریان دولتی (B2G )فناوریس . این خدما، از طریق دو شبکه ارجباطی سیمی )ثابت( و بیشود جقسیم می( 4 یمG) 

 :گردد یر خالصه میز شرح سرفصل کلی به 7در سراسر کشور ارائه شده و در 

 جباطا، ثابت ی از شبکه اربردار ارائه خدما، با استفاده از پروانه ایجاد و بهره(FCP)؛ 

 یم ثابتس ارائه خدما، با استفاده از پروانه انتقال داده مبتنی بر فناوری بی (FWA)؛ 

 ی از شبکه جرانک عمومی؛بردار ارائه خدما، با استفاده از پروانه ایجاد و بهره 

  ارائه خدما، با استفاده از پروانه اپراجور مجازی جلفن همراه(MVNO)؛ 

 ی در االب خدما، عمومی اجباری در روستاها و مناطق محروم کشور ارائه خدما، دسترس(USO)؛ 

 ارائه خدما، فناوری اطالعا، از جمله خدما، ابری و مرکز داده؛ 

 .،جأمین ججهیزا، مورد نیاز مشترکین برای دریافت خدما 
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 قراردادهای مهم

 ل زیر است:اطالعا، مربوط به مهمترین اراردادهای شرکت در حال حاضر  به شرح جدو

 موضوع قرارداد طرف قرارداد شماره قرارداد
 تاریخ

 شروع

 تاریخ

 خاتمه

 USO-1 26/12/1393 10/08/1405ارائه خدما، الکترونیکی در روستاها  وزار، ارجباطا، و فناوری اطالعا، 93370/51

 USO-2 25/11/1394 31/02/1407 ارائه خدما، الکترونیکی در روستاها وزار، ارجباطا، و فناوری اطالعا، 94/100-88ق/

 --- USO-3 22/12/1396ارائه خدما، الکترونیکی در روستاها  وزار، ارجباطا، و فناوری اطالعا، 94/س/32

 05/12/1398 05/12/1393 پشتیبانی بانک ملی ایران 93013

WSD-0259741 29/10/1397 29/07/1397 اندازی شبکه جتراه جامین و را نفت و گاز پارس 

 

 1398و ابتدای سال  1397ت در سال مهمترین رویدادهای محیط صنع

 نوسان ارزی و کاهش قدرت خرید -1

نوسان شدید نرخ ارز باعث کاهش شدید ادر، خرید ججهیزا، و گوشی های جلفن همراه جوسط مردم شده است. این موضوع به عالوه 

افزایش داد. این موضوع باعث شد جا روند کلی برنامه های جوسعه بخش را به شد،  ICTهزینه های خرید و واردا، شرکت های حوزه 

 با جاخیر مواجه شده و بعضاً شرکت ها اادام به ججدید نظر در آنها نمایند.

 ادغام و خروج از بازار-2

این شرایط برای  باعث شد جا شرکت های مختلف سیاست های خروج یا ادغام را در پیش گیرند. 1397شرایط ااتصادی پیش رو در سال 

شرکت های بزرگ و کوچک وجود داشته است و از جمله مهمترین آنها خرید دو شرکت از مجموعه شرکت های گروه پارس آنالین 

 بوده است.« های و »جوسط یکی از شرکت های گروه 

 ICTافزایش مصرف دیتا و کاربری -3

د مصرف دیتا و استفاده از خدما، آنالین در کشور با شتا  در حال افزایش بوده علی رغم شرایط ااتصادی شرکت ها  روند رو به رش

است و وابستگی کسب و کارهای مختلف به این صنعت در حال افزایش بوده است. مهمترین علت البته نیاز به افزایش بهره وری و کاهش 

 مترین راهکارها برای همه صنایع بوده است.یکی از مه ICTهزینه جمام شده خدما، بوده است که بهره گیری از خدما، 

 خروج تامین کنندگان بین المللی تجهیزات از کشور-4

به دلیل جحریم های ظالمانه وضع شده بر کشور  بسیاری از جامین کنندگان عمده ججهیزا، از ارایه مستقیم ججهیزا، و خدما، پشتیبانی 

 های واسط این نقش را بر عهده گرفته اند.امتناع نموده با این حال بر اساس روال سابق شرکت 

 

 های گروه معرفی شرکت

 ( شرکت خدمات جامع آوای ارتباطات نوین خاورمیانه )آواسل(1

به منظور اخذ پروانه رادیو جرانک عمومی از سازمان جنظیم مقررا، و ارجباطا، رادیویی  1393در سال  6071شرکت آواسل با شماره ثبت 

پس از اخذ مجوز از سازمان جنظیم مقررا، و  1396اد مزایده موضوع پروانه  به ثبت رسید. این شرکت در سال کشور و منطبق بر اسن
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ارجباطا، رادیویی و انتقال پروانه رادیو جرانک عمومی به شرکت داده گستر عصر نوین )سهامی عام(  به عنوان یکی از شرکتهای گروه با 

 وظایف زیر به فعالیت ادامه می دهد:

 اجرای خدما، طراحی  جوسعه  نصب و راه اندازی شبکه های مخابراجی همراه و ثابت -

 بهینه سازی و بهره برداری از شبکه های مخابراجی همراه و ثابت -

 پشتیبانی و ارایه خدما، مرکز جماس به مشتریان شبکه های مخابراجی همراه و ثابت -

از کل سهام( میباشد و در حال حاضر عمده خدما، مربوط به نصب   % 99.9واسل )شرکت داده گستر عصر نوین سهامدار عمده شرکت آ

راه اندازی و پشتیبانی از مشتریان شرکت داده گستر عصر نوین طی ارارداد فیمابین بر عهده شرکت آواسل میباشد. همچنین شرکت 

( در سراسر کشور را بر عهده دارد. شرکت USOرارداد آواسل در حال حاضر کلیه امور نصب و راه اندازی شبکه نسل چهار )مربوط به ا

 ICTآواسل اصد دارد جا با جوسعه نیروی انسانی و خرید  فناوری های جدید  بازار خدما، خود را به سایر شرکت های فعال در حوزه 

 نیز گسترش دهد.

 

 ( شرکت فناوران نوین بنیان پاسارگاد )آواکام(2

  شاجل  "و  های")شامل  FCPهای ارجباطا، ثابت جوسط کنسرسیومی از شرکت 1395در سال  483740شرکت آواکام با شماره ثبت 

از سازمان جنظیم مقررا، و ارجباطا، رادیویی  به ثبت  MHz2600پیشگامان و آسیاجک( به منظور اخذ پروانه عمده فروشی فرکانس 

ه منظور فروش به شرکت های سهامدار و سایر شرکت های متقاضی رسید. وظیفه این شرکت  راه اندازی شبکه عمده فروشی نسل چهار ب

از سهام این شرکت می باشد و از طریق این شرکت می جواند خدما، خرده  %38.7در بازار است. شرکت داده گستر عصر نوین مالک 

را در سطح شهر ام به صور،  ( را در سراسر کشور ارائه نماید. شرکت آواکام در حال حاضر شبکه خود4Gفروشی دیتا نسل چهار )

  هشت شهر بزرگ کشور را جحت پوشش 1397آزمایشی راه اندازی نموده است و بر اساس برنامه پیش بینی شده مقرر است جا پایان سال 

 خدما، خود ارار دهد.

 

 ( شرکت توسعه ارتباطات رایان تدبیر3

  به صالحدید سازمان جنظیم مقررا، و FCPارنده پروانه جوسط کنسرسیومی از هفت شرکت د 489217این شرکت با شماره ثبت 

ارجباطا، رادیویی و با هدف ایجاد و بهره برداری از شبکه فیبر نوری جشکیل شده است. در حال حاضر شرکت جوسعه ارجباطا، رایان 

 طی برنامه پیش بینی شده  مقرر است جدبیر در جعدادی از استان های کشور شبکه فیبر بین مراکز مخابراجی را راه اندازی نموده است و

مراکز مخابراجی در شهرهای بزرگ کشور را با فیبر نوری به یکدیگر متصل نماید. این شرکت در حال ارایه خدما، انتقال دیتا به شرکت 

از سهام این  %17ت های سهامدار می باشد و بخشی از نیاز آنها در این حوزه را جامین می نماید. شرکت داده گستر عصر نوین  مالکی

 شرکت را در اختیار دارد.

 

 ( شرکت پارس گیتی ارتباط4

در جهران به ثبت رسیده است. هدف از جشکیل این شرکت  ارایه خدما، دسترسی  349198با شماره ثبت  1387این شرکت در سال 

ی انتقال داده از طریق فناوری های مخابراجی از می باشد. براراری و ارایه ارجباط باند پهن برا PAPدر مراکز مخابراجی به شرکت های 

جمله دیگر اهداف این شرکت است. در حال حاضر  فعالیت اصلی شرکت پارس گیتی ارجباط در جهران متمرکز است و این شرکت عهده 

ن به اده گستر عصر نویدار خدما، نگهداری و پشتیبانی کانکس های مستقر در مراکز مخابراجی استان جهران و البرز می باشد. شرکت د
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از سهام شرکت پارس گیتی ارجباط  بخشی از خدما، مورد  %10.1  با دارا بودن ADSLعنوان یکی از شرکت های ارایه کننده خدما، 

 نیاز خویش را از این شرکت جامین می نماید.

 

 محیط حقوقی شرکت

 ح زیر می باشند:مهم جرین اوانین و مقررا، حاکم بر شرکت داده گستر عصر نوین به شر

 اانون اساسی جمهوری اسالمی ایران 

 اوانین مصو  مجلس شورای اسالمی 

o انین برنامه پنجساله جوسعهاو 

o اوانین بودجه سنواجی کشور 

o ،اانون ججار 

o اانون مبارزه با پولشویی 

o اانون کار و جامین اجتماعی 

 اساسنامه شرکت 

 ،و ارجباطا، رادیویی اوانین  مقررا، و ضوابط ابالغی سازمان جنظیم مقررا 

 اوانین  مقررا، و ضوابط ابالغی سازمان بورس و اوراق بهادار 

 اوانین و مقررا، ایمنی و زیست محیطی 

 

 

 

 



 سهامی عام() داده گستر عصر نوینشرکت 

 صاحبان سهام ساالنه عادى عمومى مجمع به مدیره فعالیت هیئت گزارش

 7139 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

16 

 

 1397 سال در شرکت عملیاتی و مالی عملکرد بر مروری

 صورت سود و زیان

 
1397 

 )میلیون ریال(

1396 

 )میلیون ریال(
 درصد تغییرات

 (5 7) 471 001 3 090 777 2 درآمدهای عملیاجی

 15.9 (795 164 1) (239 350 1) بهای جمام شده درآمدهای عملیاجی

 (3 22) 676 836 1 851 426 1 سود ناخالص

 12.8 (184 301) (716 339) هزینه های فروش  اداری و عمومی

 152.6 (053 3) 608 1 سایر ااالم عملیاجی

 (9 28) 438 532 1 742 088 1 سود عملیاجی

 (4 6) (494 366) (913 342) هزینه های مالی

 (1 13) 702 34 140 30 سایر درآمدهای غیرعملیاجی

 (4 35) 646 200 1 969 775 سود ابل از کسر مالیا،

 (1 33) (161 208) (361 139) مالیا، بر درآمد

 (9 35) 485 992 608 636 سود خالص

 

 

 نسبت های نقدینگی

 1397 1396 

 0.41 0.48 نسبت جاری

 0.54 0.57 نسبت بدهی

 10.5 5.2 نرخ بازده دارایی ها

 25.9 11.6 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 234 159 ( ریالEPSسود هر سهم )

 --- --- ( ریالDPSسود نقدی هر سهم )

 

 درآمدهای عملیاتی

 
1397 

 )میلیون ریال(

1396 

 )میلیون ریال(

 TRUNK 610 408 832 000درآمد حاصل از خدما، پروانه 

 FCP 873 592 1 291 416درآمد حاصل از خدما، پروانه 

 USO 452,546درآمد حاصل از ارائه خدما، عمومی اجباری اراردادهای 

 
299,500 

 275,362 درآمد حاصل از ارائه خدما، در مناطق غیر شهری 

 
224,984 

 FWA 501,997درآمد حاصل از خدما، پروانه  

 
--- 

 IT 19 137 11 053حاصل از خدما،  درآمد

 457 342 047 44 درآمد حاصل از فروش ججهیزا، مشترکین

 60 - سایر

 471 001 3 090 777 2 جمع
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 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 
1397 

 )میلیون ریال(

1396 

 )میلیون ریال(
 درصد تغییرات

 148.1 780 216 790 537 ایمت جمام شده پهنای باند

 (3 83) 400 176 398 29 جمام شده ججهیزا، فروخته شده ایمت

 195.7 717 46 127 138 استهالک پروانه ها

 16.5 409 482 866 561 استهالک ماشین آال، و جاسیسا، فنی

 69.7 610 336 177 571 هزینه های مخابراجی

 16.7 917 39 590 46 حقوق و مزایای کارکنان مراکز فنی و شبکه

 59.1 062 118 846 187 ه های سربارسایر هزین

 186.6 (100 252) (554 722) انتقال به دارایی در جریان جکمیل

 15.9 895 416 1 793 072 2 جمع

 

 اقالم صورت سود و زیان تلفیقی

 شرح اقالم جدول پیش بینی درآمد هر سهم
1397 

 )میلیون ریال(

1396 

 )میلیون ریال(
 درصد تغییرات

 (5 7) 471 001 3 090 777 2 جیدرآمدهای عملیا

 14.7 (251 231 1) (036 412 1) بهای جمام شده درآمدهای عملیاجی

 (9 22) 220 770 1 054 365 1 سود ناخالص

 (4 7) (923 258) (640 239) هزینه های فروش  اداری و عمومی

 (5 95) (643 3) (162) سایر ااالم عملیاجی

 (4 25) 653 507 1 252 125 1 سود عملیاجی

 (6 4) (494 366) (620 349) هزینه های مالی

 (86) 495 22 150 3 سایر درآمدهای غیرعملیاجی

 (33.1) 654 163 1 782 778 سود ابل ازاحتسا  سهم گروه از سود شرکت های وابسته

 (96.1) (151 2) (83) سهم گروه از سود )زیان( شرکت های وابسته

 (32.9) 503 161 1 699 778 سود ابل از کسر مالیا،

 (32.2) (161 208) (184 141) مالیا، بر درآمد

 (33.1) 342 953 515 637 سود خالص

 (100) (193) --- سهم االیت از سود خالص

 (33.1) 535 953 515 637 سود خالص اابل انتصا  به صاحبان سهام شرکت اصلی

 

 نسبت های مالی

 1397 1396 

 10.1 5.1 انرخ بازده دارایی ه

 25 11.7 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

 225 159 ( ریالEPSسود هر سهم )

 --- --- ( ریالDPSسود نقدی هر سهم )
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 معامالت با اشخاص وابسته

سیاست و رویه شرکت در خصوص بررسی و جایید معامال، با اشخاص وابسته  مطابق با دستورالعمل اجرایی افشای اطالعا، و جصویب 

 انجام می گیرد. 12امال، اشخاص وابسته شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و استاندارد حسابداری شماره مع

صور،  33بر این اساس  شرکت داده گستر عصر نوین )سهامی عام( اطالعا، مربوط به معامال، با اشخاص وابسته را در یادداشت شماره 

 افشا نموده است. 29/12/1397های مالی منتهی به 

 

 تعهدات مالی آتی شرکت

 

 شرکت اصلی گروه

1397 

 )میلیون ریال(

1396 

 )میلیون ریال(

1397 

 )میلیون ریال(

1396 

 )میلیون ریال(

 --- --- 160.000 6.597 ارارداد خرید دکل

 100.000 --- 100.000 --- هزینه های مربوط به نصب دکل و ججهیزا،

 100.000 --- 260.000 6.597 جمع

 

 بدهی های احتمالی

 

 شرکت اصلی گروه

1397 

 )میلیون ریال(

1396 

 )میلیون ریال(

1397 

 )میلیون ریال(

1396 

 )میلیون ریال(

 639 604 639 604 639 604 639 604 شرکت ارجباطا، زیر ساخت )جضمین ضمانت نامه ها(

 543 859 3 179 732 2 543 859 3 179 732 2 وزار، ارجباطا، و فناوری اطالعا،

 651 37 963 24 651 37 963 24 شرکت گسترش انفورماجیک ایران )ضمانت نامه(

 064 216 769 862 977 290 682 939 سازمان جنظیم ومقررا، رادیویی

 222 237 1 472 799 1 222 237 1 409 842 1 بانک ها

    774 49 پتروشیمی ایالم

 295 16 295 16 295 16 295 16 امه(شرکت داده ورزی سداد )ضمانت ن

 10.600.349 12.300.157 10.605.409 170 314 12 سایر موارد )ضمانت نامه ها(

 762 571 16 473 340 18 735 651 16 111 524 18 جمع
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 راهبری شرکتنظام 

 :ساختار هیات مدیره شرکت

نفر  2عضو اصلی و نفر  5 مدیره شرکت داده گستر عصر نوین شامل  ،هیا  21/12/1395مورخ  20976بر اساس روزنامه رسمی شماره    

 21021)مستند به روزنامه رسمی شماره      20/01/1396اعضای هیا، مدیره فعلی شرکت در جاریخ   انتخا  . البدل می باشد  عضو علی 

 ست.شده اانجام  (23/02/1396مورخ 

 رکت داده گستر عصر نوینش مدیره هیا، اعضای

 ایسوابق حرفه سمت/تحصیالت انوادگینام خ نام و

 شادی میری
 عضو هیئت مدیره شرکت داده گستر عصر نوینرئیس/  1388-1397 رئیس هیئت مدیره

 1389-1394 کارشناسی معاون بازاریابی و فروش شرکت داده گستر عصر نوین 

 سیدایمان میری

 ونایب رئیس هیئت مدیره 

 )موظف( لمدیرعام
 1388-1397 و رئیس/نایب رئیس هیئت مدیره شرکت داده گستر  مدیرعامل

 نعصر نوی
 معماری کارشناسی

 مهدی جامی

 و عضو هیئت مدیره

 )موظف( ییو اجرا یمعاون مال
 1388-1397 اداری شرکت داده گستر عصر نوین و معاون مالی 

 عضو هیئت مدیره شرکت داده گستر عصر نوین 1397 -1395ا 
 یارشد حسابدار یکارشناس

 فرداود هادی

 و عضو هیئت مدیره

 )موظف( یو رگوالجور یمعاون ااتصاد

 ریزیکارشناس سازمان مدیریت و برنامه 1384-1382ا 

 1384-1396 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهر ادس 

 1388-1390 کارشناس معاونت ااتصادی و جوسعه مرکز ملی راابت 

 جوری شرکت داده گستر عصر نوینمعاون ااتصادی و رگوال 1396-1391ا 

 1395-1397 علوم ااتصادیدکترای  عضو هیئت مدیره شرکت داده گستر عصر نوین 

 سیدنوید

 میرمطهری

 و عضو هیئت مدیره

 )موظف( خاص یمعاون پروژه ها

 کارشناس ارشد طرح شبکه رادیویی اداره مخابرا، و ارجباطا،  1386-1384ا

 رادیویی آستان ادس رضوی

 1386-1388  مدیر فنی منااصه اپراجور سوم جلفن همراه شرکت فناوری

 اطالعا، و ارجباطا، رضوی

 رئیس هیئت مدیره شرکت سفیر فناوری شرق 1396-1388ا 

 شرکت داده گستر عصر نوین پروژه های خاصمعاون  1396-1391ا 

 1396-1397 عضو هیئت مدیره شرکت داده گستر عصر نوین 

 دکترای مخابرا،

 

 :میته های شرکتک

کمیته )متشکل از اعضای داخلی و بیرونی( جحت عناوین و با شرح وظایف ذیل در ساختار شرکت فعال می باشند که به صور،  8جعداد 

 منظم )هفتگی/ماهانه( و یا به صور، موردی جشکیل جلسه می دهند:

 ی هیئت مدیرهها کمیته -الف

  کار حسابرسان داخلی و مستقل  پیشنهاد حسابرسان مستقل به هیئت کمیته حسابرسی: این کمیته مسئول نظار، بر

ی و جأیید حوزه حسابرسی و بازنگر مستقل  حسابرسان عزل و الزحمه یین حقجع انتصا   منظور مدیره یا سهامداران به

ت مدیری یح جوسطصح و مواع دفعا، حسابرسی  جأیید گزارش حسابرسی و کسب اطمینان از انجام ااداما، اصالحی به

وی از س شده اوانین و مقررا، و سایر مشکال، شناسایی ها  عدم جطابق با سیاست ها  یکاست و ها برای کنترل ضعف

 حسابداران است؛
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 میته مدیریت ریسک: این کمیته مسئول نظار، بر ااداما، مدیران در زمینه مدیریت ریسک بازار  نقدینگی  عملیاجی  ک

 ی شرکت است.ها رعایت حسن شهر، و سایر ریسک

  کمیته جبران خدما،: این کمیته مسئول نظار، بر حقوق و مزایای کلیه کارکنان شرکت )از جمله مدیرعامل و معاونان

 مدیرعامل( و سایر امور مربوط به جذ  و نگهداشت نیروی انسانی و پایش رضایت پرسنل شرکت است؛

 ر، بر روابط بین مدیران  هیئت مدیره  سهامداران و سایر و نظا ها کمیته راهبری شرکتی: جعیین وظایف و مسئولیت

 ین کمیته است؛ا عهده ذینفعان شرکت بر

 زه با ی مبارها کمیته مبارزه با پولشویی: این کمیته مسئول کسب اطمینان از اجرای صحیح مفاد اوانین و دستورالعمل

 پولشویی  در شرکت است.

 ی اجراییها کمیته -ب

 ی کلیدی و جعیین راهبردهای بلندمد، و ساالنه شرکت و بازنگری ها کمیته مسئولیت اجخاذ جصمیم کمیته استراجژی: این

 دارد؛ عهده ی آنها را برا دوره

 ی اه ی و زیرساختی شبکها یری در خصوص ارجقا یا کاهش امکانا، پایهگ کمیته جوسعه: این کمیته مسئولیت جصمیم

 ؛دارد عهده را بر( 4Gارائه خدما، )ثابت و 

 هدهع کمیته سنجش رضایت مشترکین: این کمیته مسئولیت پایش مستمر عوامل جأثیرگذار بر رضایت مشترکین را بر 

 .دارد

 

 حسابرس مستقل و بازرس قانونی:

  16/05/1397بر اساس جصمیما، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام شرکت داده گستر عصر نوین )سهامی عام( مورخ 

 شدند.ا  البدل انتخعنوان بازرس علی رهبین بهموسسه حسابرسی عنوان بازرس اانونی و حسابرس و  اراام نگر آریا بهه حسابرسی موسس
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 نمودار سازمانی:

 
 

 

هیات مدیره

مدیرعامل

معاونت بازاریابی و فروش

معاونت مالی و سرمایه گذاری

معاونت فنی و مهندسی

دفتر مدیرعامل ریاست حسابرسی داخلی

ریاست امور حقوقی و قراردادها مدیریت فناوری اطالعات

مدیریت برنامه ریزی، توسعه و تعالی سازمانی مدیریت زنجیره تامین

مدیریت رگوالتوری و امور مخابرات مدیریت منابع انسانی

مدیریت نصب و توسعه مدیریت مرکز تماس

مشاوران

کمیته راهبری شرکتی کمیته ریسک

کمیته مبارزه با پولشویی کمیته جبران خدمات

کمیته حسابرسی
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 گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت:

سوسی شده است که مهمترین آنها مربوط نسبت به دوره ابلی گزارش دهی  ریسک های برآورد شده جوسط شرکت دچار جغییرا، مح

به نرخ ارز و جحوال، سیاسی بین المللی است. ریسک جامین ججهیزا، خارجی نیز به جازگی به جحلیل ها وارد شده است. بر اساس آخرین 

یک از آنها در برآوردهای کارگروه ریسک  مهمترین ریسک هایی که شرکت می جواند با آنها مواجه شود و جحلیل واوع و اهمیت هر 

 نمودار زیر آمده است:

 

 
 

 نحوه کنترل ریسک:

 ریسک نرخ ارز

و با جوجه به پیش بینی جغییرا، نرخ ارز  جالش شده است جا خریدها به صور،  1397بر اساس روال در پیش گرفته شده از ابتدای سال 

یق گشایش اعتبار اسنادی انجام شده است. روال جاری نقدی انجام شوند با این حال  برخی از خریدهای شرکت  بر حسب ضرور، از طر

شرکت بر آن است که در صور، خرید مد، دار  با جامین منابع مالی داخلی و جبدیل جعهد ارزی به ریالی  ریسک جغییرا، نرخ ارز را 

 پوشش دهد.

 ریسک راابت

ن این شرکت ها  احتمال جشدید راابت در حوزه ثابت ( و جک محصولی بودServCoو  FCPبا جوجه به جهدید درآمد اپراجورهای ثابت )

وجود دارد اما در اختیار داشتن منابع درآمدی متعدد و مزیت های پروانه ای و فرکانسی  امکان راابت موثر و ارایه سرویس های متنوع 

د از خانگی به سازمانی و همچنین جالش خواهد نمود جا با جغییر مدل مشتریان خو« های و »خواهد داد. کما اینکه « های و »را به 

 جمرکز بر مدل عمده فروشی عالوه بر حذف این ریسک نسبت به ایجاد ارجباط سازنده با سایر اپراجورهای حوزه ثابت اادام نماید.
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عناوین ریسک 

نوسان نرخ ارز رگوالجوری  جغییر فناوری 

راابت سیاسی  ااتصادی 

جامین مالی  شبکه ارجباطی جامین ججهیزا، 
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 ریسک جغییر فناوری

ی به جغییر ججهیزا، برای ارائه نیاز 2020روزجرین فناوری جهیه گردد که حداال جا پایان سال در خرید ججهیزا، جالش شده است که به

 سرویس های فعلی وجود نداشته باشد. جغییرا، عمدجاً نرم افزاری  ریسک را جا حدود زیادی کاهش می دهد.

 ریسک شبکه ارجباطی

مشکال، اختالل و اطعی شبکه امری اابل پیش بینی و پیشگیری است. وجود شبکه های مستقل ثابت و موبایل کمک می نماید جا 

 د زیادی واوع این ریسک کاهش یابدحدو

 ریسک سیاسی

ارزیابی صحیح جاثیرا، ناشی از جحوال، سیاسی بین المللی مرجبط با خروج آمریکا از برجام و مذاکرا، سایر طرف ها برای حفظ این 

جنبه های احتیاطی الزم  با عنایت به ججربیا، کسب شده در دوره پیش از برجام « های و »جوافق  نیازمند زمان است. در حال حاضر 

 را در انتخا  شرکای ججاری بین المللی خود در نظر گرفته است.

 ریسک جامین مالی

« و  های»جامین مالی ارزان و اابل اجکا  یکی از مزایای انکار ناپذیر و از جمله مهمترین دالیل برای ورود به بورس اوراق بهادار می باشد. 

ه است جا ریسک جامین مالی را برای خود به حداال برساند. اما مشکال، ناشی از جدید بودن این صنعت با انتخا  این مسیر  جالش نمود

در بازار سرمایه موجب مشکالجی در ارجباط شرکت با سازمان بورس و اوراق بهادار گردیده است که جالش می شود جا با آرامی نسبت به 

 را برطرف نمود. پایه ریزی یک ارجباط مستحکم و دائمی این نقیصه

 ریسک جامین ججهیزا،

«  های و»با جوجه به خروج آمریکا از برجام و احتمال امتناع جامین کنندگان ججهیزا، مخابراجی خارجی از صدور این ججهیزا، به ایران  

ت حتی با خروج این شرکاادام به عقد اراردادهای بلندمد، با شرکت نوکیا به عنوان جامین کننده اصلی ججهیزا، خویش نموده است و 

 از ایران  ارارداد فیمابین مشمول جحریم های جدید نخواهد شد.

 ریسک ااتصادی

ادامه شرایط سخت حاکم بر فعالیت های ااتصادی کشور  چشم انداز فعالیت های ااتصادی را مبهم نموده است با این حال انتخا  بخش 

 باال و جضمین شده  این ریسک را در شرکت کاهش داده است. های ااتصادی ادرجمند و بازارهای هدف دارای درآمد

 ریسک رگوالجوری

جاثیر زیادی بر فعالیت شرکت دارد ولی جاکنون با پیش بینی صحیح جغییرا، احتمالی   ICTجغییرا، ناشی از جعرفه و مقررا، صنعت 

ده این جغییرا، ابل از واوع  به اطالع شرکت ها ریسک این حوزه به صور، پیشگیرانه پوشش داده شده است. الزم به ذکر است  عم

 رسانده می شود.
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 :سرمایه انسانی

  انتخا  کارکنان بر اساس نیازهای سازمان و مبتنی بر اهداف استراجژیک شرکت و جخصص افراد صور، گرفته و فرآیند «های و »در 

ای کارکنان  به صور، نظام مند انجام می شود  از این رو اکثر استخدام با هدف جذ  نیروی انسانی کارآمد و شناسایی جوانمندی ه

کارکنان شرکت دارای مدارک دانشگاهی و سوابق حرفه ای در زمینه امور محوله می باشند. عالوه بر این  ارجقای سطح مهار، و 

« های و »و برنامه ای مدون در روزآمدسازی دانش پرسنل از طریق آموزش های ابل از اشتغال و ضمن خدمت  دارای جایگاهی ویژه 

 ساعت بوده است. 41.2  برابر با 1396در سال « های و »می باشد  به گونه ای که سرانه آموزش پرسنل 

 

 1397 1396 1395 1394 1393 1392 1391 1390 سال

 165 161 705 471 338 201 121 85 شرکت داده گستر عصر نوین

 

هزینه های جاری  اصالح ساختار سازمانی  چابک سازی عملیاجی و افزایش جمرکز شرکت بر جوسعه  و به منظور کاهش 1396در آغاز سال 

های »خدما، جاری و جعریف خدما، جدید با هدف کسب درآمد از پتانسیل های ایجاد شده در طول سنوا، گذشته  ساختار سازمانی 

پیمانکاری احداث »های دارای اابلیت برون سپاری از جمله خدما،  مورد بازبینی و اصالح ارار گرفت و بخش عمده ای از فعالیت« و 

  از بدنه شرکت داده گستر عصر نوین )سهامی عام( منفک شده و پرسنل این واحدها همزمان «پشتیبانی مشترکان»و « و نگهداری شبکه

یی و پشتیبانی فنی( به سایر شرکت ها  و واحد عملیا، اجرا Call Centerبا محول شدن وظایف مربوطه )شامل واحد مرکز جماس یا 

به  1396به شرکت های طرف ارارداد )عمدجاً به شرکت خدما، جامع آوای ارجباطا، نوین خاورمیانه( منتقل شدند. در آذرماه سال 

جوسط آاای از سهام شرکت خدما، جامع آوای ارجباطا، نوین خاورمیانه )سهامی خاص(  %99.9درخواست سازمان بورس اوراق بهادار  

   هبه شد.«های و »سیدایمان میری )به عنوان سهامدار عمده هر دو شرکت( به ایمت ده میلیون ریال به 

  بر اساس اوانین کار جنظیم و در بازه های زمانی یک ماهه و سه ماهه )به صور، آزمایشی(  شش «های و »کلیه اراردادهای پرسنلی 

ه مزایای پرسنل شرکت می جوان به بیمه های درمان جکمیلی  پزشک مقیم  مشاوره روانشناسی  ماهه و یک ساله منعقد می شود. از جمل

 ساعا، کار شناور  وعده های غذایی  امکانا، ورزشی  لباس فرم و ... اشاره نمود.

( در ایران بوده  ISO 34000شرکت داده گستر عصر نوین یکی از شرکت های پیشرو در خصوص پیاده سازی استاندارد منابع انسانی )

جالش می نماید جا کارآیی و بهره وری  ITILو  e-TOM  COBITو با به کارگیری استانداردهای بین المللی صنعت جلکام نظیر 

 سازمانی را بیشینه نماید.

 

 :سود تقسیم برای مدیره هیئت پیشنهاد

می باشد  1397درصد از سود خالص سال مالی  10ان پیشنهاد هیا، مدیره به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام  جقسیم سود به میز

 آغاز خواهد شد. 1398و پرداخت سود طبق جدول پیشنهادی  از ابتدای شهریورماه 

 

 

 

 

 

 



 سهامی عام() داده گستر عصر نوینشرکت 

 صاحبان سهام ساالنه عادى عمومى مجمع به مدیره فعالیت هیئت گزارش

 7139 اسفند 29برای سال مالی منتهی به 

25 

 

 اطالعات تماس با شرکت

 نشانی دفتر مرکزی/ محل فعالیت اصلی:

 ؛«های و »  مجتمع 39وست  پالک دفتر جهران: جهران  پاسداران  خیابان گل نبی  خیابان ناطق نوری  نبش کوچه رفیق د 

  طبقه اول؛34دفتر مرکزی: استان گلستان  شهر گرگان  خیابان ولیعصر  نبش عدالت   

  دفاجر فروش استانی: نشانی دفاجر فروش استانی جهت مراجعه مشترکین در پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی زیر اابل مشاهده

 است:

https://www.hiweb.ir/province 

 

 تلفن دفتر مرکزی/ محل فعالیت اصلی:

  :)1565جلفن سراسری )فروش و پشتیبانی 

  :)021 - 29400جلفن )امور اداری 

 

 نمابر دفتر مرکزی/ محل فعالیت اصلی:

  :021 - 29405060فکس 

 

 روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی ها:

 صادروزنامه دنیای اات 

 ،روزنامه اطالعا 

 

 نشانی پایگاه اینترنتی و پست الکترونیکی:

www.hiweb.ir 

info@hiweb.ir 

 

 روش های تماس با امور سهام:

  :021-29404240جلفن 

 :پایگاه اینترنتی 

https://www.hiweb.ir/shareholder-affairs 

 :ایمیل 

stock@hiweb.ir 

 :پورجال سهامداران 

http://shareholder.hiweb.ir/ 
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