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 نگاهی به شرکت  

 

 معرفی شرکت 
 

o تاریخچه تاسیس 

ها و  در اداره کل ثبت شرکت 191111تحت شماره  1381مرداد ماه  در تاریخ سیزدهم( لیت محدودبا مسئو )شرکت آتیه داده پرداز 

سهامی خاص  نوع شرکت به 25/13/1383مجمع عمومی فوق العاده مورخ  مالکیت صنعتی استان تهران به ثبت رسید و طی صورتجلسه

سازمان  16/12/1394مورخ  5181/122و مجوز شماره  28/11/1394به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  .تغییر یافت

ماده به تصویب رسید و  56تبدیل گردیده و اساسنامه شرکت مشتمل بر  بورس و اوراق بهادار شرکت از سهامی خاص به سهامی عام

 .در اداره ثبت شرکتها به ثبت رسیده است 23/11/1395مورخ  139531411911114336مراتب تحت شماره 

 

o موضوع فعالیت 

 

مختلف در زمینه تولید  طراحی و تولید انواع نرم افزارهای کاربردی، تجاری، مهندسی و صنعتی. انجام خدمات کامپیوتری به شرکتهای

عاتی و النگی ایجاد سیستم های اطچگو نرم افزار، انجام کلیه خدمات نرم افزاری در زمینه فن آوری و ارتباطات ، مشاوره در زمینه

نرم افزاری مرتبط به امور ارتباطات سیار ، اینترنتی و رایانه  کامپیوتری به کلیه شرکتهای متقاضی همچنین انجام کلیه فعالیتهای -ارتباطی

 ای

  رتبه یک از شورای عالی انفورماتیک 

  تلفن همراه سال تجربه موفق در زمینه ارائه خدمات ارزش افزوده 8بیش از  

  بانک و موسسه اعتباری 21ارایه بستر اختصاصی ارسال و دریافت پیام کوتاه به بیش از 

  و ...طراحی و پیاده سازی نرم افزار موبایل بانک برای بانکهای تجارت، اقتصاد نوین و سامان 

  ارائه Server Bluetooth کننده نظرسنجی و  ارت، اقتصاد نوین، برگزارو نرم افزار مدیریت مرکزی آن به همراه اول، بانک تج

 مسابقه برنامه تلویزیونی نود و سایر برنامه ها

 مجوز فعالیت از سازمان نظام صنفی رایانه ای  

  میلیارد پیام کوتاه در سال 11ارسال بیش از  

 ش و اسپادانپیمانکار ارائه خدمات پیام کوتاه کلیه اپراتورهای همراه اول ، ایرانسل ، تالیا ، کی 

 ارائه خدمات نوین در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات 

اپردازنماد شرکت:  میلیون ریال 300،000 سرمایه:  29/12سال مالی :    

1 :مبنا حجم  ریال 2218 هر سهم: ارزش ویژه  

%26 : قبل سال تقسیمی سود درصد  ریال  708:  95سال  EPSپیش بینی   
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o سهامداران 

 تعداد سهام نام سهامدار
درصد 

 مالکیت

%20 59,850,000 آقای حمید شایگان  

%15 45,000,000 آقای آرمین افشارنژاد  

%13 37,950,000 آقای امیر جلیلوند  

%11 33,000,000 آقای سید محمد صالح حسنی زاده   

%7 21,000,000 شرکت رسا سامان آریا  

 %34 103,200,000 سایر

 %100 300,000,000 جمع

   
 

 

o  فاکتورهای اساسی موثر بر شرکت 

 

که از پویایی باالیی  شرکت آتیه داده پرداز در محدوده فصل مشترک صنایع مخابرات و نرم افزار قرار دارد که هر دو از منابعی هستند

 .برخوردار می باشند، هم بازار و هم نیازهای مشتریان به سرعت در حال تحول می باشد

از سهم بازار را به خود  مات پیام کوتاه است و در حال حاضر بیش از نیمیشرکت آتیه داده پرداز پر ترافیک ترین شرکت ارائه دهنده خد

 . اختصاص داده است

 ارائه به تبلیغات، منظور به مشتران برای کوتاه پیام خدمات ارئه بجای که است بوده صورت این به تاسیس ابتدای از شرکت استراتژی

  تبلیغاتی کوتاه های پیام ارسال که گذشته سال در رو این از. است بوده بانکها ویژه به بزرگ ی نهادها مشتریان برای هدفمند کوتاه پیام

 این اصلی مشتران اینکه به توجه با شد، مواجه چالش با تبلیغاتی کوتاه پیام دریافت از ممانعت و مخاطبان رویکرد تغییر به توجه با

 شده ارسال کوتاه پیامهای هستند، خود حساب گردش کوتاه پیام دریافت به مایل همچنان بانکها مشتریان و باشند می بانکها شرکت

 .است شده کاسته رشد شدت از چند هر است، بوده همراه رشد با همچنان شرکت این توسط

 سه از کوتاه، پیام جای به موبایلی های اپلیکیشن از استفاده شدن جایگزین و  مردم ذائقه تغییر به نسبت هوشمندانه درک با شرکت مدیریت

 اینترنت از استفاده با پیام ارسال خدمات ارائه بستر که چابک اپلیکیشن. کردند خود مشتریان برای اپلیکیشن تولید و طراحی به اقدام پیش سال

 ارائه برای اپلیکیشن این از استفاده به شروع شهر و آینده انصار،   بانکهای و است شده طراحی است هوشمند تلفن های گوشی روی بر

 پیام به نسبت اپلیکیشن این بیشتر قابلیت و کمتر هزینه به توجه به نیز دیگر بانکهای شود می بینی پیش و اند نموده خود مشتریان به خدمات

 دیگر از. کرد خواهد کمک شرکت سود حاشیه افزایش و هزینها کاهش به امر این که آورند روی اپلیکیشن این از استفاده به SMS کوتاه

 باشد می 780 اپلیکیشن و  اروپا ملتهای جام و 90 تلوزیونی برنامه پیشبینی  و نظرسنجی اپلیکیشن شرکت این موفق های اپلیکیشن
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o طرح های توسعه شرکت 

 

 محصول جدید شرکت آتیه داده پرداز به عنوان بازوی کمکی و جدید شاهراه براساس فناوری روز پوش نوتیفکشن : سرویس چابک .1

را برای  (تصویرو ..... متن ، )ن ارسال و دریافت انواع پیام با محتوای مختلف طراحی و پیاده سازی شده و با استفاده از بستر اینترنت امکا

شاهراه آتیه و همچنین قوانین بانکی کشور ،  مجموعه های بانک فراهم می آورد طراحی معماری خاص و مطابق با استانداردهای بستر

 منحصر به فرد ساخته است الًاز چابک یک محصول کام

 رداخت از طریق تلفن همراه را مقدور می سازد. هدف از اجرایی این پروژه ایجاد ساختاری جدید برای پرداخت ازپ :آتیه پرداخت .2

های مغناطیسی ،  ست . این روش ضمن کاهش ریسک سوء استفاده از کارتالطریق تلفن همراه بدون حضور کارت و با امنیت با

هزینه های خرید و نصب سخت افزار و  د کرد. همچنین مزایایی از جمله کاهشفرایند خرید را سریعتر ، دقیق تر و کارامدتر خواه

 .کاغذ را به همراه خواهد داشت

 

 بازار فروش محصوالت 

مرجع قیمت گذاری ارسال پیامک قراردادهای شرکت عمدتا با بانکها و ارگانهای دولتی وخصوصی بابت ارسال پیامک می باشد.

میلیارد پیامک می 20ارسال پیامک شرکت بالغ بر  عملیدر حال حاضر ظرفیت .سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد

قابل ذکر است هزینه میلیارد به تعداد آن افزوده خواهد شد. 7حدود به جهت بهره برداری از خط تولید جدید ال جاری باشد که در س

 ارسال پیامک توسط شرکت به اپراطور مربوطه )همراه ،ایرانسل و....(پرداخت می شود.

 
 

 

 خالصه نکات کلیدی ترازنامه 

 

 سرمایه در گردش شرکت مثبت می باشد .

 شرکت فاقد بدهی سنگین و تسهیالت مالی می باشد .

 صعودی می باشد.و روند سودآوری شرکت شرکت سود انباشته دارد . ،درصد سرمایه 111حدود  
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 مقایسه نموداری 

 

 نمودار مقایسه ای سود آوری شرکت .1

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 مقایسه حاشیه سود .2

 

 
 
 
 

 جمع بندی 

 
 نماد با (درصد سهام شرکت 9حدود ) پرداز داده آتیه شرکت سهم میلیون 27 ایران فرابورس شرکت سوی از شده منتشر اطالعیه طبق

شباهت ریال به ازای هر سهم (و 708،)95 پیش بینی سودآوری شرکت برای سالبه . با توجه شود می عرضه مرداد 12 شنبه سه روز اپرداز

سب باشد .بنابراین برای این سهم جهت عرضه اولیه منا4نسبی فعالیت آن با شرکت همراه اول ،می توان نتیجه گرفت نسبت پی بر ای 

 ریال برای این سهم معقول به نظر می رسد . 3000الی  2800قیمت 


