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(درصد) اسامى سهامداران ردیف

دارایى ها 

دارایى هاى جارى:

موجودى نقد

سرمایه گذارى هاى کوتاه مدت

دریافتنى هاى تجارى و غیرتجارى

موجودى مواد و کاال

سفارشات و پیش پرداختها

جمع دارایى هاى جارى

دارایى هاى غیرجارى:

سرمایه گذارى هاى بلندمدت

دارایى هاى نامشهود

دارایى هاى ثابت مشهود

جمع دارایى هاى غیرجارى

جمع دارایى ها

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

بدهیهاى جارى:

پرداختنى هاى تجارى و غیرتجارى

مالیات پرداختنى

سود سهام پرداختنى

تسهیالت مالى

پیش دریافت ها

جمع بدهى هاى جارى
بدهى هاى غیرجارى:

ذخیره مزایاى پایان خدمت کارکنان

جمع بدهى هاى غیرجارى

جمع بدهى ها

حقوق صاحبان سهام:

سرمایه

اندوخته قانونى

سایر اندوخته ها

سود انباشته

جمع حقوق صاحبان سهام

جمع بدهى ها و حقوق صاحبان سهام

 

 1397/12/29
میلیون ریال

281,534

3,807,067

10,564,048

4,275,287

588,383

19,516,319

1,703,637

3,290

377,931

2,084,858

21,601,177

 

 1397/12/29
میلیون ریال

5,356,737

321,687

1,207,517

5,095,043

2,743,319

14,724,303

487,626

487,626

15,211,929

3,750,000

292,914

31,261

2,315,073

6,389,248

21,601,177

 

 1396/12/29
میلیون ریال

1,422,605

449,689

489,844

4,451,711

1,557,576

8,371,425

401,227

401,227

8,772,652

3,750,000

215,197

31,261

1,775,945

5,772,403

14,545,055

 

 1396/12/29
میلیون ریال

137,202

259,704

9,632,839

1,914,832

326,533

12,271,110

1,983,637

4,644

285,664

2,273,945

14,545,055

سمت عضو حقوقى نام نماینده

 رئیس هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت خدمات مدیریت سرمایه مدار آقاى یعقوب 

کارگرزاده

نائب رئیس هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت گسترش آتیه آرمان آقاى مهدى 

مومنى طاهرى

عضو هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت  امین توان آفرین ساز اقاى داود عباسى

عضو هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت آرتا معدن ساواالن آقاى نیما فاتح

عضو هیئت مدیره 
غیر موظف شرکت سرمایه گذارى گروه توسعه ملى آقاى امیر عباس 

حسینى

مدیرعامل -- آقاى بهزاد ظهیرى

دوره منتهى به

درآمدهاى عملیاتى
بهاى تمام شده درآمدهاى عملیاتى

سود ناخالص
هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى

سایر اقالم عملیاتى
سود خاصل از تسعیر ارز

سود عملیاتى
هزینه هاى مالى

سایر درآمدها و هزینه هاى غیرعملیاتى

سود قبل ازمالیات
مالیات بردرآمد:
سال جارى
سال هاى قبل

سود خالص
سود پایه هر سهم:

ناشى از عملیات در حال تداوم:
عملیاتى - ریال

غیر عملیاتى - ریال
سود پایه هر سهم - ریال

سود خالص
سود انباشته ابتداى سال

تعدیالت سنواتى
سود انباشته ابتداى سال - تعدیل شده

سود سهام مصوب
افزایش سرمایه

سود قابل تخصیص
اندوخته قانونى

سود انباشته پایان سال

سال 1396سال 1397
میلیون ریال

5,683,168
(3,659,324)
2,023,844
(329,469)
201,096
380,831
252,458
2,276,302
(978,746)
218,726
(760,020)
1,516,282

(176,355)
(64,769)
(241,124)
1,275,158

543
(203)
340

1,275,158
2,456,724
(10,740)
2,445,984
(930,000)
(950,000)
565,984
1,841,142
(65,197)
1,775,945

میلیون ریال

4,611,862
(3,477,222)
1,134,640

1,495,196
2,629,836

(819,928)
1,809,908

(255,563)
1,554,345

633
(219)
414

1,554,345

838,445
2,392,790
(77,717)
2,315,073

میلیون ریال

(359,079)
473,095
1,381,180

(1,136,498)
316,570

(255,563)
-

1,815,461
(39,516)
1,775,945
(937,500)
-

سیاست روز

مس��ئله مدارس غير استاندارد و س��ردرگمی خانواده ها و دانش 
آموزان موضوعی اس��ت ك��ه همچنان ادام��ه دارد و در اين بين 
برخی س��ودجويان خانه های مس��کونی را به مدارس غير دولتی 

مبدل می سازند كه فاقد كم ترين امکانات آموزشی هستند. 
در حالی كه عضو ش��ورای سياس��ت گذاری و نظارت بر مراكز و 
مدارس غيردولتی از تحصيل 11 درصد جمعيت دانش آموزی در 
مدارس غيردولتی خبر می دهد، س��خنگوی كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس از ارائه مجوز به خانه های مس��کونی با كاربری 
مدارس غيردولتی انتقاد كرد و گفت: برخی در انباری و آشپزخانه 
كالس تش��کيل می دهند كه بايد بس��ته شود. به كسی كه مکان 

ندارد نبايد مجوز بدهيم.
قدرت ال��ه عليزاده درباره جايگاه م��دارس غيردولتی در مهارت 
آموزی با بيان اينکه در س��ندتحول بنيادي��ن آموزش و پرورش 
به موضوع مهارت آموزی اش��اره ش��ده اس��ت به گونه ای كه هر 
دان��ش آموز حداقل يك مهارت را ط��ی دوران تحصيل آموخته 
باش��د گفت: طی دهه های گذش��ته، دانش آموز دم دستی ترين 
مه��ارت ها نظير فراگيری زبان خارجی را طی تحصيل به خوبی 
فرانگرفته اس��ت، مش��کل كجاس��ت؟ برای اين امر در ش��ورای 
سياس��ت گذاری مدارس غيردولتی راهکارهايی داريم. وی افزود: 
باي��د نحوه آموزش و قواعد و مقررات مورد بازنگری و اصالح قرار 
بگيرد. ميرزايی با اشاره به اشتغالزايی در بخش غيردولتی گفت: 
يك ميليون نفر در مدارس غيردولتی مشغول بکار شده اند. از اين 
منظر چه مقدار از مدارس غيردولتی حمايت ش��ده است؟ قانون 
تاسيس مدارس غيردولتی تصويب شده اما بندهای حمايتی آن 

معطل مانده است.
عضو ش��ورای سياس��ت گ��ذاری و نظ��ارت بر مراك��ز و مدارس 
غيردولتی افزود: در سال های گذشته، در هر جلسه شورا تعدادی 
درخواست توقف فعاليت مدارس غيردولتی به دست ما می رسد. 
دو مش��کل داريم: يك مشکل قوانين دست و پاگير برای مدارس 
غيردولتی اس��ت، مثال در ماده 20 قانون مدارس غيردولتی آمده 
كه آموزش��گاه ها از محل درآمد خود 4 درصد به حس��اب دولت 
بريزند كه غير ش��هر تهران در هيچ كجای ديگر اجرا نمی ش��ود. 

اين4 درصد عالوه بر ماليات است.
وی ادام��ه داد: 11 درص��د جمعي��ت دانش آم��وزی در مدارس 
غيردولتی تحصيل می كنند كه اگر اين مدارس را ناديده بگيريم، 

بار سنگينی به دوش دولت تحميل می شود.
ميرزايی با بيان اينکه تاكی چندهزار مدرس��ه غيردولتی 
بايد تاوان كار تاپخته يك موس��س در زاهدان و آن اتفاق 
تلخ را پس بدهند گفت: فکر نمی كنم 30 مدرس��ه بيشتر 
باش��ند كه هزينه باال می گيرن��د و آبروی ديگر مدارس را 
می برند. اگر مدرس��ه ای همان 5 ميليون ش��هريه مصوب 
را بگي��رد، بي��ش از س��ه چهارماه دوام نم��ی آورد. بحث 
تجارت مطرح نيس��ت. هركس آمده، ب��ا انگيزه كار آمده 
است. ميرحمايت ميرزاده، سخنگوی كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس شورای اسالمی نيز در برنامه تلويزيونی 
پرسش��گر با بيان اينکه نظام آموزش��ی ما تئوری است و 
برای چنين نظام آموزشی، مهارت آموزی اهميت ندارد و 
تا زمانی كه س��ايه شوم كنکور وجود دارد كاری نمی توان 
از پيش برد، به تبليغات موسس��ات كنکوری در رسانه ها 
انتق��اد كرد و گفت : بايد م��درك گرايی به مهارت گرايی 
تغيير كند. لزوما مدرك گرايی برای دانش آموزان، ش��غل 

نخواهد شد.
ميرزاده با بيان اينکه ي��ك علت وجود صندلی خالی در مدارس 
غيردولتی و بويژه هنرس��تان های غيردولتی اين اس��ت كه مردم 
پول ندارند و هزينه آن باالس��ت گفت: اتفاقا فرهنگ كش��ور ما 
ضدبخش غيردولتی نيست. تسهيالت و امکانات الزم برای بخش 
غيردولتی ديده شده به شرط آنکه اشتغال زايی كند. قرار نيست 
بخش دولتی پول بگيرد ولی ضمانتی برای اس��تفاده بهينه از آن 

نداشته باشد.
سخنگوی كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شورای اسالمی 
با اش��اره به مش��کالت مالی آموزش و پرورش ادامه داد: دولت تا 
آخر س��ال97، 10هزار ميليارد تومان به فرهنگيان بدهکار است 
كه اگر تسويه نشود تا آخر سال جاری به 40 هزار ميليارد تومان 

هم ميرسد.
وی ب��ا اش��اره به تصويب قانون دائمی ش��دن تاس��يس مدارس 
غيردولتی گفت: خيلی جاها مجوز تکراری و در جای نادرس��ت 
صادر شده است و به همين  علت نبايد خيلی نگران ظرفيت خالی 

در مدارس غيردولتی باشيم.
مي��رزاده با بيان اينکه دولت تس��هيالت و كمك هايی به مدارس 
غيردولتی هم می كند اظهار كرد: متاسفانه به خانه های مسکونی 

مجوز مدارس غيردولتی داده ش��ده اس��ت. برخ��ی در انباری و 
آش��پزخانه كالس تشکيل می دهند كه بايد بسته شود. به كسی 
ك��ه مکان ن��دارد نبايد مجوز بدهي��م. به انباری و پش��ت بام و 
آش��پزخانه نبايد مجوز تش��کيل كالس بدهيم. برخی بچه های 
ما زندانی ش��ده اند، كالس پنجره ندارد، پارتيش��ن بندی است. 
خانواده ها بروند كالس های درس فرزندشان را ببينند. جايی كه 

استاندارد نيست، نبايد كالس درس بشود.
وی در واكنش به يك نمونه ش��هريه 25 ميليونی؟ يك مدرس��ه 
غيردولت��ی گفت: كجای دنيا ف��وق برنامه از اصل برنامه جلو می 
افتد؟ گاهی انجمن اولياء و مربيان درس��ت عمل نمی كنند. هيچ 
كدام از اين برنامه ها لزوما در روند آموزش تاثير مثبت ندارد. هتل 
باز نکرده ايم، مدرسه باز كرده ايم. سخنگوی كميسيون آموزش و 
تحقيقات مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: موسسی كه مدرسه 
باز می كند بداند قانون فقط بند اول يعنی شهريه مصوب را قبول 
دارد و بنده��ای بعدی را انجمن اولياء و مربيان تعيين می كند و 
آن ه��م بعد اول مهر، باي��د برنامه ها را تصويب كند و بعد پول را 
بگي��رد. بايد مدارس ما بند اول را دريافت و مابقی را به جلس��ه 

اولياء و مربيان واگذار كنند.

در اين ميان رئيس س��ازمان مراك��ز و مدارس غيردولتی 
وزارت آم��وزش و پرورش با اش��اره ب��ه اينکه بيش از 85 
درص��د م��دارس غيردولتی اس��تيجاری اند و اجاره بها به 
ش��دت افزايش يافته اس��ت درحالی كه نمی توانيم بيش 
از نرخ تورم افزايش ش��هريه داش��ته باشيم گفت: شهريه 
مصوب با آنچه در واقعيت اس��ت، تناس��ب ندارد. مجتبی 
زينی وند درباره شرايط مدارس غيردولتی و سختی هايی 
كه از حيث تامين منابع دارند گفت: بر اس��اس آمار سال 
قب��ل مدارس غيردولتی بي��ش از 45 هزار ميليارد تومان 
صرف��ه جويی مالی ب��رای آموزش و پ��رورش و دولت از 
حي��ث فضا و تجهيزات و ... داش��ته اس��ت. وی ادامه داد: 
16 هزار مدرس��ه غيردولتی داريم. اي��ن ارقام را از حيث 
فضا، نيروی انسانی و سرانه درنظر بگيريد. دولت برای هر 
دانش آم��وز حدود 4 ميليون تومان بطور ميانگين هزينه 
می كن��د كه به غير از كمك هاي��ش به آموزش و پرورش 
در طول چند سال اخير بابت تخصيص های 110 درصدی 
هرساله، تجهيز مدارس، معوقات و رتبه بندی است. زينی 
وند درباره اشتغال زايی مدارس غيردولتی نيز گفت: بيش از 200 
هزار نيروی ش��اغل داريم. هزينه دولت برای اش��تغال هر نيروی 
خدمات و صنعت و ... مش��خص اس��ت. رئيس س��ازمان مراكز و 
م��دارس غيردولت��ی وزارت آموزش و پرورش ب��ا تاكيد بر اينکه 
راهی بجز اجرای مواد حمايتی و انگيزشی چون مواد 10،12،25 
و 27 قانون تاسيس مدارس غيردولتی نداريم. مثال ماده 10 بانك 
ها را برای پرداخت تس��هيالت قرض الحسنه موظف كرده است. 
ح��ق مدارس غيردولتی بايد ادا ش��ود. مدارس غيردولتی به جد 
به لحاظ فضای آموزش��ی بامش��کل روبرو هستند. nوی با اشاره 
به اينکه بيش از 85 درصد مدارس ما اس��تيجاری اند و اجاره بها 
به ش��دت افزايش يافته است درحالی كه نمی توانيم بيش از نرخ 
تورم افزايش ش��هريه داشته باشيم گفت: شهريه مصوب با آنچه 
در واقعيت اس��ت تناس��ب ندارد. زينی وند در برنامه تلويزيونی 
پرسش��گر ادامه داد: درباره اينکه آقای ميرزاده، نماينده مجلس 
اشاره كرد كه "اگر آموزش و پرورش به مدارس غيردولتی كمك 
كند درس��ت نيس��ت"، بايد بگويم كه دولت باي��د مواد حمايتی 

قانون را احيا كند.
خبر ديگ��ر در حوزه م��دارس غير دولتی آنکه مديركل اس��بق 

مدارس غيردولتی وزارت آموزش و پرورش با بيان اينکه فرهنگ 
و دولت ما، ضد بخش خصوصی اس��ت گفت: در بخش خصوصی 
آموزش و پرورش، عليرغم تالش های انجام ش��ده، آمار سال 96و 
97 نش��ان می دهد ك��ه از 26 هزار صندلی در هنرس��تان های 
غيردولتی 13 هزار و 662 صندلی خالی مانده است؛ يعنی حدود 

51 درصد ظرفيت هنرستان های غيردولتی خالی است.
مجي��د تهرانيان اف��زود: تا خرداد ماه ج��اری 54 ميليون و 926 
هزار نفر- س��اعت كار برای 905 هزار دانش آموز در طرح ايران 
مهارت در سطح كشور به ثبت رسيده است. در اين طرح 5292 
مدرس��ه متوس��طه اول ش��ركت كردند كه 1593 مورد مدارس 
غيردولت��ی بودند كه 30 درصد كل مدارس غيردولتی را ش��امل 
می ش��ود، در حالی كه 10 درصد كل مدارس مجری طرح ايران 
مهارت، مدارس دولتی هستند. اين كارشناس مديريت آموزشی 
با اش��اره به اينکه مدارس غيردولتی از س��اعات  اضافه آموزش��ی 
ب��رای فعاليت های مکمل غيردرس��ی برخوردارند و از اين جهت 
طرح ايران مهارت در م��دارس غيردولتی قابليت اجرايی بهتری 
دارد گفت: طرح ايران مهارت شاخه های بسيار گسترده ای دارد و 
موارد مختلفی را دربرمی گيرد. در طرح ايران مهارت، 60 ساعت 
آموزش در س��ه سال دوره متوس��طه اول درنظر گرفته شده در 
حال��ی كه بايد اين دس��تورالعمل اصالح ش��ود و حداقل به 60 

ساعت در هر يك سال برسد.
وی با بيان اينکه فرهنگ و دولت ما، ضد بخش خصوصی اس��ت 
گفت: در بخش خصوصی آموزش و پرورش، عليرغم تالش های 
انجام ش��ده، آمار س��ال 96و 97 نش��ان می دهد كه از 26  هزار 
صندل��ی در هنرس��تان های غيردولتی 13 ه��زار و 662 صندلی 
خالی مانده است؛ يعنی حدود 51 درصد ظرفيت هنرستان های 
غيردولتی خالی اس��ت. البت��ه در مجموع 30 درصد ظرفيت كل 
مدارس غيردولتی خالی است و در مقابل تراكم در مدارس دولتی 
باالس��ت. هيچ كس به دنبال آن نيست كه بررسی كند علت اين 
ظرفيت خالی چيس��ت. مديركل اسبق مدارس غيردولتی وزارت 
آموزش و پرورش ادامه داد: يك نگاه ضدغيردولتی در كش��ور ما 
وجود دارد. وضعيت مالکيتی مدارس غيردولتی نيز اينگونه است 
ك��ه در س��ال 96 و 97، 6.8 درصد مدارس م��ا احداثی و 82.5 
درصد اس��تيجاری است كه يکی از تبعات آن افزايش قيمت ها و 

ايسنا شهريه هاست. 

تشکیل کالس درس در انباری و آشپزخانه منازل!
وقتیخانههایمسکونیمجوزمدارسغیردولتیدریافتمیکنند


