
احیاءسپاهانارزشگذاریمجتمعصنایعومعادن

معرفیشرکت
در قالب  سبرمای  ۱۳۷۴شرکت مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان در سال 

صبت و گذاری در س  بخش بازرگانی، تولیدی و خدمات فنی،مهندسی با بیش از ش
ام اولیب  س  هزار سهامدار و با سرمای  ثبتی صد میلیون ریال در شبهر اصباهان ببا نب
د را در حبوز  شرکت مجتمع صنعتی احیاء فوالد سپاهان بنیانگذاری شد و تالش خو

ایی، های مختلف معبدنی، بازرگبانی، صبنایع کاشبی و سبرامیا، نوبایی و شبیمی
یمانکاری ساختمانی و عمرانی، مالی و بانکی و سهام، کشاورزی و غذایی، فوالدی و پ

ذاری نمود و با توی  ب  مزیت های نوبی کشبور، بب  سبمت سبرمای  گبعمومی آغاز 
ص و در ده  هشبتاد، تخصب. هایی با بازد  مطلوب، پایدار و ارزش افزود  باالتر رفت

مزیت های مویود و نیاز روز کشور باعب  توسبع  احیبا در بخبش معبدن و صبنایع
نظیبر معدنی شد بطوریک  بصورت همزمان، سرمای  گذاری هایی در معادن مختلبف

  ببا در حبال حاربر ایبن شبرکت توانوبت. ذغالونگ، طال، سنگ آهن صورت گرفت
روشبیمی حضور مؤثر در توصع  صنعت و اقتصاد و فعالیت در عرصب  نابت، گباز و پت
تصد میلیبارد کشور و نیز سرمای  گذاریهایی در چرخ  فوالد، با سرمای  ثبتی قری  ها

در قالب  پبنه هولبدینگ ( شرکت۵۰حدود )ریال، شرکت های زیر مجموع  خود را 
.نمایدتخصصی ساماندهی 

رکت ترکی  هیات مدیر  شرکت همیش  ثابت بود  است و اخیبرا مبدیرعامش شب
.تغییر کرد  و آقای یواهری یای آقای علی ررا حقیقی را گرفت  است

:اعضایهیاتمدیرهشرکتعبارتنداز
سید مصطای صاوی
علی ررا حقیقی
محمد فاطمیان
ناصر علی بابائی رنانی
سید حوین ابطحی

سهامداران

زیرمجموعهها
:ازهلدینگ های عمد  شرکت عبارتند 

هلدینگ صنایع معدنی•
هلدینگ صنعت و خدمات فنی و مهندسی•
هلدینگ بازرگانی و حمش و نقش•
هلدینگ خدمات مالی، بانکی و سهام•
هلدینگ ساختمانی•
هلدینگ صنایع نات و گاز•

3از 1صاح  

ساختاردرآمدیشرکت
مجموعب  صبنایع و . مهم ترین منبع درآمدی شرکت بخبش سبنگ آهبن اسبت

. ردمیلیون تن کنوانتر  سنگ آهن در سال را دا2معادن احیا سپاهان توانایی تولید 
از این معادن پب . فعالیت شرکت های زیر مجموع  در معادن سنگان خواف است

.معادن گش گهر بزرگترین ذخایر سنگ آهن ایران است
درصد از سود شرکت از محش شرکت های سنگ آهنی و ذغبال سبنگی98حدود 
.می باشد

اعبداد ببر حوب )ترکی  درآمدی گرو  در نمودار زیر نمایش داد  شبد  اسبت 
(میلیارد تومان

گرو  در نمبودار زیبر نمبایش داد  شبد  اسبتترکی  درآمدی حاصش از فروش 
(اعداد بر حو  میلیارد تومان)

گبرو  در نمبودار زیبر نمبایش داد  شبد  ارائ  خدمات ترکی  درآمدی حاصش از 
ش رشبد شبتابان بخبش حمبش و نقبش و بخب( اعداد بر حو  میلیارد تومان)است 

.خدمات فنی و مهندسی ب  وروح مشخص است

مهندسی قائم
سپاهان

52%

شخص حقیقی
2%

شخص حقیقی
2%

سایر
44%

760 1,073 
84 

124 11 
39 

97 98

فروش ارائ  خدمات سود سرمای  گذاری ها

341 390 
232 

399 129 
181 

58 

102 

97 98

سنگ آهن داخلی صادرات سنگ آهن ذغال سنگ سایر

36 32

7 170
11

6

46

35

18

97 98

خدمات نات و گاز خدمات الکترونیکی خدمات فنی و مهندسی

خدمات حمش و نقش سایر



مهمترینشرکتهایزیرمجموعه
معادن سنگ آهن احیا سپاهان•

بب  ۷/۳/۱۳۸۵از ( سبهام  خبا )شرکت معادن سبنگ آهن احاباء سبپاهان 
د  و منظور بهر  برداري از معادن سنگ آهن پالسري سنگان و خبواف، بب  ثببت رسبا

نبد  بخبش اين شرکت ب  عنوان بزرگتبرين تولادکن. فعالات خود را آغاز نمود  است
.استخصوصی سنگ آهن در ايران 

.درصد سود مجموع  احیا سپاهان از محش فعالیت این شرکت است70حدود 
ادن مالکیت عمد  شرکت معادن سنگ آهن احیا سپاهان مربوط بب  نگبین معب

.شرکت نگین معادن احیا هم زیر مجموع  شرکت اصلی است. احیا است
4ایبن . میلیون تن سنگ آهن از معادن سبنگان را دارد4شرکت توانایی تولید 

500و یا واحد ( هزار تنی در سال500) واحد تولید کنوانتر  3میلیون تن خوراک 
.هزار تنی پر عیار سازی است

قیمبت. شرکت توانایی فروش محصوالت خود را در داخبش و خبارک کشبور دارد
ن است و بب  گذاری فروش کنوانتر  در داخش کشور وابوت  ب  شمش فوالد خوزستا

.طور دستوری تعیین می شود
اد  شد  نمودار زیر نحو  نرخ گذاری و ررای  تبدیش در زنجیر  فوالد نمایش ددر 
.است

132اد مباد  شرکت با توی  ب  قرارگیری در مناطق کمتر توسع  یافت  بنا ببر ماب
.سال معافیت مالیاتی دارد20قانون مالیات های موتقیم ب  مدت 

د  صورت پیش بینی شد  شرکت معادن سنگ آهن احیا در یدول زیر آورد  شب
.است

3از 2صاح  

تکادوهلدینگ •

یکی از بزرگترین تأمین کنندگان ذغالونگ خام تولیدی کشور-1
یکی از بزرگترین تولید کنندگان کنوانتر  ذغالونگ کشور-2
بزرگترین تولید کنند  سنگ منگنز کشور-3
یع مختلف از بزرگترین شرکتهای ارائ  کنند  خدمات فنی و مهندسی در صنا-4

...از یمل  سیمان، فوالد، م  و
پیشگام در صنایع باال دستی و پایین دستی فوالد کشور-5
توانمند در زمین  صنعت حمش و نقش در سطح کشور-6
از شرکتهای فعال در عرص  تجارت خاریی-7
ینسنگاز بزرگترین شرکتهای کشور در زمین  ریخت  گری قطعات -8

ایرانیانریش احیا •

با هدف توسع  حمش و نقش ریلی تاسبی  1396احیا ریش ایرانیان در مرداد ما  
ارگیری این شرکت عمد  فعالیتش معطوف ب  حمش بارهای معدنی، تخلی  و بب. شد
.است

:در حال حارر عملکرد شرکت ب  شرح زیر است
هزار تن780: تناژ حمش
 هزار تن3673: تناژ تخلی
هزار تن5886: تناژ بارگیری

ان شرکت احیا ریش یکی از شرکت های حمبش و نقبش بباری ببا آینبد  ای درخشب
:در حال حارر عمد  مشتریان شرکت ب  شرح زیر است. است

oمعادن سنگ آهن احیا سپاهان
oسیمان خاکوتری نیریز
oفوالد آلیاژی ایران
oبهمن گوتر سپاهان
o حمش و نقش گنجین  پردی
oکشت و صنعت زرین دناچم

توسبع  از پروژ  های آتی شرکت می توان ب  توسع  ایوتگا  را  آهن سبنگان و
.ناوگان ریلی شرکت اشار  کرد

امب  میلیون تنی بار توسط شبرکت در سبال، برن5با توی  ب  هدف گذاری حمش 
لکوموتیو مانوری 20لکوموتیو اصلی و 10دستگا  واگن لب  بلند و 1200شرکت تامین 

. است
1397واگن لب  بلند یدید در سبال 200در گام نخوت از توسع  ناوگان شرکت، 

.تامین گردید  است
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30سودتلفیقیشرکتواستانداردشماره
حوابداری چنانچ  بخشی از سهام واحد تجباری 30با توی  ب  استاندارد شمار  

اصلی در تملا واحبد تجباری فرعبی آن باشبد، ببرای محاسبب  سبود هبر سبهم در 
از صورت های تلایقی باید تعداد سهام عادی متعلبق بب  واحبد هبای تجباری فرعبی

.تاریخ تملا از محاسب  میانگین موزون تعداد سهام عادی موتثنی شود
درصد از سهام شرکت مجتمع صبنایع و 52شرکت مهندسی قائم سپاهان مالا 
درصد مالکیت قبائم سبپاهان بب  صبورت 100معادن احیاء سپاهان است و از طرفی 

بب  . اسبتموتقیم و غیر موتقیم مربوط ب  مجتمع صنایع و معادن احیاء سپاهان
ر همببین دلیببش در محاسببب  سببود تلایقببی شببرکت بایببد سببود خببالص حاصببل  را ببب

.تقویم کرد تا سود تلایقی هر سهم ب  دست آیدسهم 482956044

پیشبینیسودتلفیقیشرکت

3از 3صاح  

*بیانی  رفع موئولیت*
o تهی  شد  است و ( سهامی عام)سرمای  گذاری افتخار سهام شرکت دراین گزارش صرفا برای  بررسی شرکت و اخذ تصمیمات سرمای  گذاری محتوی

.افتخار سهام هیچ گون  موئولیتی بابت تصمیمات سرمای  گذاری سایر اشخا  براساس این گزارش نمی پذیرد
oدافتخار سهام موئولیتی بابت ب  روز رسانی این گزارش ندار. اطالعات و مارورات این گزارش در هر زمانی ممکن است تغییر کنند.
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100

52

1398 1399 1400

سودمجموعه
سنگآهنی میلیارد تومان 971 1/259 1/389

سودمجموعه
ذغالسنگی میلیارد تومان 105 134 156

سهمواحیااز
سودشرکتهای

سنگآهنی
100% 100% 100%

سهمواحیااز
سودشرکتهای

ذغالسنگی
50% 50% 50%

سرمایهموثر
شرکت میلیون ریال 482/956 482/956 482/956

رسودتلفیقیه
سهم ریال 21/192 27/456 30/375


