گزارش واحیا

+احیا ریل  +اپال

امیر میرزائی – آبان 1400
1

نکات کلیدی

مهندسی قائم
سپاهان
مجتمع صنایع
و معادن احیا
51%

عمده فعالیت در باالدست صنعت فوالد
تولید سنگ آهن ،کنسانتره سنگ آهن ،زغالسنگ،
کنسانتره زغالسنگ منگنز و دولومیت کلسینه
بهمن گستر
سپاهان

مالکیت معادن سنگ آهن پالسری در خواف و

100%

سنگان با ظرفیت تخمینی بیش از  15میلیون تن
سنگ آهن

فعالیت شرکتهای زیرمجموعه در حوزه حمل و نقل

**احیاء
ریل
ایرانیان
50%

مهندسی
قائم
سپاهان
20%

بازرگانی

مجتمع فوالد

مجتمع

مهندسی

معین احیاء

خواف احیاء

نگین معدن

قائم

سپاهان

سپاهان

احیاء

سپاهان

100%

98%

99%

20%

معادن
سنگ
آهن
احیا
10%

مهندسی
قائم
سپاهان
20%

ریلی و مالی و فراهم کردن بستر مناسب در راستای
فعالیت شرکتهای دیگر هلدینگ
**احیاء
ریل
ایرانیان
50%

 530میلیون سهم از یک میلیارد سهم شرکت اصلی در اختیار

معادن
سنگ
آهن
احیا
90%

حمل و
نقل
رهنورد
خواف
51%

آزمون احیاء
سپاهان
100%

مهندسی
قائم
سپاهان
20%

تکادو
56%

مهندسی
قائم
سپاهان
20%

مجتمع
ترابری
رهنورد
36%

شرکتهای زیرمجموعهای قرار دارد که  100درصد مالکیت
آنها در مجموعه قرار دارد .به همین دلیل سهام موثر شرکت
در واقع  470میلیون سهم است و باقی سهام خزانه است.
* صورت مالیهای تلفیقی منتهی به خرداد شرکت نشان دهندهی عملکرد سال مالی منتهی به اسفند شرکتهای زیر مجموعه است.
**مالکیت شرکت احیا ریل ایرانیان به شرکت اصلی انتقال پیدا کرده است .کماکان  100درصد مالکیت این شرکت در مجموعه قرار دارد.

معادن

فوالد
افزا

رهنورد

منگنز

سپاهان

59%

ایران

28%

40%

نگین

مرآت

تکافر

طبس

پوالد

سپاهان

52%

54%

54%

زغالسنگ
پرورده
طبس
56%

لیست تمام شرکتهای گروه
شرکتهای فرعی
احیا گستران اسپادان
بازرگانی معین سپاهان
مهندسی قائم سپاهان
سرمایه گذاری بهمن گستر سپاهان
آزمون احیا سپاهان
نگین معادن احیا
تجارت و اسکان احیا
تکادو
معدن سنگ آهن احیا
معدن کاوان احیا
معین فوالد افزا
مهندسی بین المللی طرح گستر
اعتماد گستر سپاهان
آرمان تدبیر نقش جهان
آرمان اندیشان احیا سپاهان
مجتمع فوالد خواف احیا سپاهان
بین المللی طراحی و مهندسی ساخت صنایع نفت
توسعه انرژی اعتماد مهر کیش
طراحی و نصب نسوز آذران
سرمایه گذاری نوآوری احیا
ایران کشتی بحر
احیا ریل ایرانیان
معدن ماکو اسپادانا
رهنورد خواف سنگان
آیینه خانه اسپادانا
نسوز اکباتان سپاهان

درصد مالکیت
99.99%
99.99%
99.94%
99.98%
99.99%
99.98%
99.99%
55.67%
99.92%
99.95%
99.98%
99.9%
85.36%
85.54%
99.99%
99.99%
79.53%
95%
99.81%
97.99%
99.98%
99.93%
73.99%
%7.467
%100
%99.99

بازرگانی تکادو بین الملل
ذغالسنگ مهر آذین
سرمایه گذاری آتیه تکادو
ذغالسنگ طبس احیا
مهندسی مرآت پوالد
تابان نیرو سپاهان
فرآوری ذغالسنگ پرورده طبس
فوالد افزا سپاهان
مجتمع بین المللی ترابری رهنورد
ذغالسنگ نگین طبس
احداث معدن تکافر سپاهان
نگین منگنز سپاهان
گسترش مواد مغناطیسی
فروآلیاژ نیزار احیا سپاهان
مستثنی از تلفیق
مهندسی صنایع فوالد سایا
نارین نیرو
مبدل ساز صفاهان
رهنورد گیالن
رهنورد مازندران
طراحی و ومهندسی بین المللی تکادو
فناوذان رهاورد کوشا

99.4%
100%
99.63%
97.55%
52.29%
39.82%
63.67%
55.71%
59.17%
53.37%
67.07%
100%
91%
5%
91.18%
72.23%
40.25%
58.58%
57.99%
84.99%
29.56%

سنگ آهن منطقه سنگان
عسلویه شرق کشور(سنگان) ،بیش از  1میلیارد تن ذخیره سنگ آهن( 30درصد ذخیره قطعی کشور)
را در خود جای داده است .معادن سنگ آهن سنگان ایران در واقع بخش کوچکی از آنومالی بسیار

معادن سنگ آهن

بزرگی است که بخش عمدهی آن در کشور افغانستان قرار دارد .میتوان به ذخایر عظیم کشور

ایران و افغانستان

افغانستان به چشم راهکار بلندمدت حل مشکل کمبود سنگ آهن در ایران نگاه کرد .ذخایر فعلی
ایران تنها تا  14سال پاسخگوی صنعت فوالد ایران خواهد بود.
برای بهره برداری از سنگ آهن این منطقه در حدود  2میلیارد دالر سرمایهگذاری صورت گرفته است
که زیرساختهای مناسبی را در این منطقه بوجود آورده است .این منطقه خوراک تولید حدودا 10
میلیون تن فوالد در سال را تامین میکند .بخشی از معادن این منطقه پالسری هستند .استخراج
معادن پالسری بسیار کم هزینهتر از سایر معادن است.

وجود زیرساخت خوب کشور در سنگان امکان بهره برداری از ذخایر کشور افغانستان در این منطقه
را نیز فراهم میکند .انتقاد اصلی به این عمل آینده نگرانه و استراتژیک امنیت پایین کشور
افغانستان است .ذکر این نکته ضروری است که کشور افغانستان بیشتر برای کشورهایی جز ایران نا
امن است .در حال حاضر نیز برخی از شرکتهای ایرانی تولیدات خود را از طریق مرز ایران و
افغانستان و توسط شرکتهای حمل و نقل ایرانی تا کابل حمل میکنند.

بهره برداری از معادن سنگ آهن کشور افغانستان راهکاری است که به نوعی در مقابل واردات
و یا سرمایه گذاری برای بهره برداری از معادن سنگ آهن استرالیا قرار میگیرد .با این تفاوت
اساسی که هزینه حمل به ازای هر تن سنگ آهن از استرالیا به بنادر ایران در حدود 20
دالر(بیش از  70درصد قیمت فعلی سنگ آهن داخلی با فرض شمش  400دالری) است.

معادن سنگ آهن
غرب استرالیا

فعالین منطقه
مالکیت  100درصدی معادن منطقهی سنگان(به جز معادن خصوصی) در اختیار
ایمیدرو است .مقدار برداشت سنگ آهن در این منطقه در حال حاضر در حدود 15
میلیون تن است .این مقدار برداشت بر اساس برنامه طی  5سال آینده به حدود 40
میلیون تن خواهد رسید.

زنجیره فوالد 1404

162

شرکتهای فعال در این منطقه شامل اپال پارسیان سنگان(بانک پارسیان)( 5میلیون

130

تن کنسانتره و  5میلیون تن گندله) ،صنایع معدنی فوالد سنگان(فوالد مبارکه)(5

کنسانتره سنگ
آهن

سنگ
آهن

میلیون تن کنسانتره و  5میلیون تن کنسانتره) ،شرکت صنعتی و معدنی توسعه

گندله و کلوخه

آهن اسفنجی و
چدن

فوالد
خام

فراگیر سناباد(فوالد خوزستان)( 2.5میلیون تن کنسانتره و  2.5میلیون تن گندله) ،و
80

مجتمع فوالد خراسان( 2.5میلیون تن کنسانتره) و شرکت مجتمع صنایع و معادن

80

احیاء سپاهان(  2میلیون تن کنسانتره) هستند .در حال حاضر خطوط کنسانتره سازی
شرکتهای فعال در این منطقه باظرفیت حدودا  50درصدی فعالیت میکنند(15

81 82
70

50

57

53

50

55

49

میلیون تن سنگ آهن مصرفی فعلی).

33
23

20

فعالیت با ظرفیت نهایی تمامی این شرکتها(به جز احیا) به ساالنه  30میلیون
تن سنگ آهن احتیاج دارد در حالی که ظرفیت قابل برداشت ساالنه این منطقه
در حدود  40میلیون تن برآورد شده است .با این حساب این منطقه در حدود 10
میلیون تن ظرفیت مازاد برای فعالیت شرکتهای دیگر دارد.

55

-2

-9

23

17

-8

-32
موازنه

تقاضا

مجموع

طرح های قابل تحقق

واحدهای فعال

هدف

32

ساختار

نکات کلیدی

ساختار درآمد گروه سال 400
سایر
خدمات
%1

سود سرمایه
گذاری
%29

خدمات
کارگزاری
%30

خدمات
%10

 850میلیارد
تومان سایر
خدمات
الکترونیکی
%6
خدمات
حمل و نقل
%23

سرمایهگذاری
%4

5,250
میلیارد
تومان
درآمد

زغالسنگ
%14
فروش خالص
%86

سنگ منگنز
%4
کلسینه
%2

4،530
میلیارد
تومان
فروش

سنگ آهن
%78

سایر
%2

خدمات
نفت و گاز
%11

مالکیت و سهامداران :شرکت مهندسی قائم سپاهان سهامدار اصلی شرکت( 51درصد

فعالیت اصلی :به صورت کلی میتوانیم شرکت را یک شرکت حوزهی صنعت و معدن

مالکیت) محسوب می شود .مالکیت  100درصدی این شرکت در اختیار شرکت اصلی

بدانیم چرا که نزدیک به  90درصد درآمد شرکت از محل فروش فرآوردههای معدنی

می باشد که با توجه به حضور شرکت در بازار فرابورس پایه این موضوع منع قانونی

تامین می شود .حدود  80درصد از فروش این شرکت مربوط به سنگ آهن و کنسانتره

ندراد .شرکت در تاریخ  6شهریور سال  98درخواستی بر مبنی ورود به بازار بورس

سنگ آهن ،و در حدود  15درصد مربوط به فروش زغالسنگ و کنسانتره زغالسنگ

داشته است .پیش از این تاریخ هم شرکت درخواست مشابهی داشته است اما به

است .در سالهای اخیر فعالیتهای جانبی مجموعه نظیر شرکتهای حمل و نقلی و

دلیل مخالفت سازمان بورس موفق به این کار نشده است .به نظر نمیرسد که شرکت

قسمت مالی نیز از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است و توانسته است سهم حدودا

مصمم باشد تا خود را به فرابورس و یا بورس انتقال دهد.

 10درصدی خود را از فروش مجموعه حفظ کند.

ساختار مجموعه
زنجیره فوالد :زنجیرهی فوالد به صورت کامل در زیر مجموعههای گروه وجود دارد .با

صنعت و خدمات فنی و مهندسی :عمده فعالیت این بخش شرکت مربوط به حوزهی

وجود این که بخش اعظم درآمد شرکت از محل تولید سنگ آهن دانه بندی پر عیار و

نفت و گاز است .با توجه به تحریمها و همچنین کاهش شدید قیمت نفت و

کنسانتره سنگ آهن است ،اما شرکت در تولید زغالسنگ ،کنسانتره زغالسنگ ،سنگ

فرآوردههای آن در سالهای اخیر درآمد کلی این هلدینگ مجموعه روند نزولی داشته

منگنز و مواد کلسینه هم فعالیت دارد.

است.

بازرگانی و حمل نقل :یکی از نکات قابل توجه مجموعه ،هلدینگ حمل و نقل و

آینده :یکی از اقدامات قابل پیش بینی برای مجموعه عرضهی شرکتهای سودده

بازرگانی آن با حضور شرکتهای احیاء ریل ایرانیان ،شرکت مجتمع ترابری رهنورد،

خود مانند شرکت سنگ آهن احیاء سپاهان و یا شرکت احیاء ریل سپاهان در بورس

شرکت ایران بحر کشتی ،شرکت بازرگانی تکادو بین الملل ،تکادو یونیورسال،

است .با توجه به مجمع اخیر شرکت به نظر میرسد در سال جاری حداقل یک

سرمایهگذاری بهمن گستر سپاهان ،بازرگانی معین احیاء سپاهان است .یکی از

شرکت از این مجموعه در بورس عرضه شود .شرکت اخیرا  700میلیارد تومان از سود

بخشهای در حال رشد شرکت بخش حمل و نقل آن است.

انباشتهی خود را صرف خرید واگن برای شرکت احیا ریل ایرانیان نموده است .از
سایر اقدامات شرکت خرید سهام شرکتهای زیرمجموعه بوده است .سهم شرکت از

خدمات مالی ،بانکی و سهام :هلدینگ مالی مجموعه شامل شرکتهای آزمون احیاء

تولید زغالسنگ ایران نیز افزایشی بوده است .به نظر میرسد با توجه به محدودیت

سپاهان ،تعاونی اعتبار سپاهان ،موسسه قرض الحسنه صالحان قدر ،سرمایهگذاری

منابع زغالسنگ ایران و افزایش مصرف آن در سالهای آتی ،شرکت آینده این

آتیه تکادو ،اعتماد گستر سپاهان ،آرمان اندیشان احیاء و کارگزاری آرمان تدبیر نقش

صنعت را روشن میداند.

جهان میشود.

سنگ آهن* ایران
ایران در حدود  5میلیارد تن ذخایر زمین شناسی سنگ آهن دارد .از این  5میلیارد تن 3.3
میلیارد ذخایر قطعی و قابل استخراج محسوب میشوند که ایران را در جایگاه دهمین

ایران
مرکزی
%39

سایر
%11
سنگان
%26

کشور بزرگ دارای ذخایر سنگ آهن قرار میدهد .میزان ذخایر احتمالی و ممکن سنگ آهن
ایران در حدود  8میلیارد تن برآورد میشود .تقریبا در تمامی استانهای ایران معدن سنگ
آهن وجود دارد اما تراکم این ذخایر در سه منطقهی ایران مرکزی ،گل گهر و سنگان است.
این سه منطقه نزدیک به  90درصد ذخایر سنگ آهن ایران را به خود اختصاص دادهاند.
روند اکتشاف منابع معدنی در سال های اخیر سریعتر شده است .حجم فعالیتهای اکتشافی در
سال های اخیر 270هزار کیلومتر مربع در سال است که نسبت به گذشته بهبود  20هزار کیلومتر
مربعی دارد .این سیاست دولت یازدهم و دوازدهم منجر به کشف بیش از  1.1میلیارد تن ذخایر
معدنی شامل سنگ آهن ،زغالسنگ کک شو ،طال ،مس و  ...شده است .این فعالیت های
اکتشافی منجر به کشف بیش از  500میلیون تن ذخیرهی سنگ آهن جدید(عموما در منطقه

سنگان) شده است .بخشی از معادن سنگان به صورت پالسری است .به صورت کلی حاشیه
سود معادن پالسری باالتر از سایر معادن است .با وجود افزایش سرعت اکتشاف در ایران
کماکان سرمایهگذاری مناسبی در این حوزه انجام نشده است و معدود شرکتهای فلزی و
معدنی فعالیتهای اکتشافی مستمر و گستردهای دارند.
*برای دسترسی به اطالعات بیشتر در حوزهی سنگ آهن ،گزارش تحلیلی کگهر مطالعه شود.

گل گهر
%24

اکتشاف سنگ آهن ایران
اکتشاف :برآورد دقیقی از هزینههای استخراج و اکتشاف یک پهنه برای مواد معدنی

اکتشاف ایران :در حدود  670هزارکیلومترمربع از اراضی کشور تا به امروز فعالیت

وجود ندارد .دلیل عمدهی این موضوع به پیچیدگیهای این کار و تفاوتهای عمدهی

اکتشافی انجام شده است و در حدود  120هزارکیلومترمربع از زیمنهای کشور در حال

آن در مناطق مختلف بازمیگردد .هزینههای اکتشاف یک پهنه شامل هزینههای

اکتشاف هستند .ایرن در حدود  5میلیارد تن ذخیره احتمالی و  3.2میلیارد تن ذخیره

توپوگرافی ،زمینشناسی ،تصویربرداری ،حفاری و  ...هستند .هزینه هر متر حفاری

قطعی دارد که با روند مصرف فعلی برای  18سال پس از سال  1404کافی است .در 10

چاه برای نمونهبرداری در جهان در حدود  700دالر و در ایران در حدود  60دالر است.

سال گذشته در حدود  600میلیون تن ذخایر سنگ آهن کشف شده است.

البته تعداد چاههای مورد نیاز برای بدست آوردن برآورد مشخصی از میزان ذخایر یک

با توجه به حق مالکانه و درآمدی که ایمیدرو از شرکتهای معدنی و شرکتهایی که

منطقه متفاوت است .به صورت کلی میتوان هزینهی اکتشاف هر کیلومترمربع پهنه

در آنها سهامدار است این امکان وجود دارد تا از این درآمد ساالنه بیش از 300

را در ایران در حدود  100هزار دالر برآورد کرد.

میلیون دالری در راستای اکتشاف تمام اراضی ایران بهره ببرد.

استخراج :هزینههای نقدی استخراج سنگ آهن در دنیا به صورت میانگین در حدود

ایمیدرو :در صورتی که یک معدن سنگ آهن ،سنگ آهن تولیدی خود را بدون تغییر

 30دالر به ازای هر تن است که شامل هزینههای سوخت ،برق ،آب ،نیروی انسانی ،و

به فروش برساند موظف است تا  24درصد از ارزش فروش آن را به عنوان حق مالکانه

 ...میشود .هزینههای غیر نقدی استخراج شامل هزینههایی که برای زیرساخت

به ایمیدرو پرداخت کند .این عدد در صورت حرکت به سمت آهن اسفنجی  15درصد

مانند راه آهن ،بندر ،راه و  ...میشوند .در معادن با مقیاسهای باال هزینههای غیر

میرسد .به این ترتیب برای معادن مشوق قدرتمندی به منظور تولید محصوالت

نقدی به ازای هر تن استخراج سنگ آهن کمتر از  10دالر به ازای هر تن است.

پایین دست وجود دارد .به این ترتیب هیچ مزیتی برای اکتشاف برای معادن و
شرکتهای فوالدی وجود ندارد .فعالیت اکتشاف این امکان را دارد تا  10برابر تولید

فوالد(محصول نهایی) سودآور باشد.

ظرفیت و تولید سنگ آهن احیاء
ظرفیت تولید(میلیون تن)

سال 400

سال 401

2

2

2

2

ظرفیت :اطالع دقیقی از ظرفیت معادن

تولید و فروش :جداکننده مغناطیسی سنگ

شرکت در دست نیست .در سال 85

آهن دانه بندی شرکت به صورت خشک است

سنگ آهن دانه بندی

مقدار ذخایر قطعی معادن این شرکت

و کمبود آب مشکل حادی را برای شرکت

کنسانتره سنگ آهن

 30میلیون تن و مقدار ذخایر احتمالی

ایجاد نمیکند .شرکت سنگ آهن احیاء از

آن  50میلیون تن اعالم شده است .بر

جمله صادر کنندگان سنگ آهن به حساب

اساس گزارش هیئت مدیره شرکت در

میآید اما صادرات این شرکت به صورت

چشم انداز :با توجه به این نزدیکی این امکان برای شرکت وجود دارد تا به صورت

سال  92مجموع ذخایر شرکت در حدود

کامل در صورتهای مالی آن منعکس نشده و

کارمزدی در معادن عظیم کشور همسایه به فعالیت بپردازد .تنها قسمت کوچکی از

 16میلیون تن برآورد میشود .هیئت

سایر شرکتهای گروه(بازرگانی معین اصفهان،

پهنهی پالسری این منطقه در خاک ایران قرار دارد .سایر شرکتهای هلدینگ احیا این

مدیره شرکت در مجمع سال  99شرکت

آزمون احیاء سپاهان و شرکت بهمن گستر)

امکان را دارند در فرآیند حمل و نقل(ریلی) و مالی شرکت را در انجام این ماموریت

ذخایر قطعی را  11میلیون تن اعالم کرده

صادرات بخشی از سنگ آهن این شرکت را به

یاری کنند.

است .شرکت مالکیت کامل معادن خود

عهده دارند .پیش بینی می شود که شرکت از

را در اختیار دارد و برای استخراج از

سال  400بتواند از حداکثر ظرفیت کارخانه

آنها حق مالکانه پرداخت نمیکند.

کنسانتره سازی و خط سنگ آهن دانه بندی

استخراج از معادن و تولید کنسانتره در

خود بهره ببرد .در صورت تکمیل طرح

شرکت به صورت  100درصدی معاف از

توسعهی  500هزار تنی ظرفیت تولید سنگ

شرکت این امکان را دارد تا از ماشین آالت فعلی خود و همچنین زیرساختهای حمل و

مالیات است.

آهن شرکت  500هزار تن افزایش پیدا

نقل سایر زیرمجموعههای هلدینگ استفاده کند و به فعالیت خود در صورت اتمام

میکند.

معادن فعلی نیز استفاده کند.

این امکان برای شرکت وجود دارد تا با سرمایهگذاری در خطوط تولید خود آنها برای
استفاده از سنگهای غیر پالسری تجهیز کند .مانند شرکتهایی مانند اپال ،شرکت
معادن سنگ آهن احیا سپاهان نیز میتواند سنگ آهن منطقه سنگان را از ایمیدرو
خریداری کند و پس از تبدیل آن به کنسانتره ،آن به فروش برساند .با وجود کاهش
سود نسبی شرکت در این روش و همچنین نیاز به ارتقای خطوط تولید ،با این روش

پالسر در اسپانیایی به مکانی گفته می شود که بتوان از شن های آن طال استخراج کرد!
پالسر یک اصطالح اسپانیایی است که در گذشته به مکانی اطالق میشده است که بتوان از شن آن طال
بدست آورد .امروزه این اصطالح به مکانی اطالق میشود که بتوان در آن کانیهای با ارزش بدست آورد.
نحوه ی ایجاد معادن پالسری به این صورت است که کانی با ارزش طی میلیونها سال به طریقی از
منشای اصلی خود جدا میشود و معموال توسط آب به مکانی دیگر انتقال پیدا میکند که این مکان دوم
همان محل تشکیل معدن پالسری است .بخش عمده ای از طال و عناصر ،گروه پالتین از معدن پالسری
استخراج میشوند .بخش قابل توجهی از ذخایر سنگ آهن استرالیا به صورت پالسری است و در ایران نیز
مهم ترین ذخیره ی پالسری در معادن سنگ آهن سنگان واقع شده است.
سنگان :معادن سنگان شامل  7توده ی اصلی در غرب ،مرکز و شرق منطقه میشود .بیشتر ذخایر این پهنه
در طی سالیان به پایین دست حمل شده است .عمده ذخایر معادن به صورت مگنتیت است .مطالعات
کانیشناسی نشان میدهد که بر اثر عوامل طبیعی عیار بخشی از این ذخایر افزایش یافته است و ارزش
ذخایر این منطقه را بیش از پیش کرده است .ذخایر پالسری سنگان در واقع بخش کوچکی از پهنهی
پالسری بسیار بزرگی است که غالب آن در خاک افغانستان قرار دارد .حدود  40شرکت در حال حاضر در
حال استفاده از ذخایر پالسری این منطقه هستند که اصلیترین آن ها شرکت معادن سنگ آهن احیاء
سپاهان و شرکت پایبست معدن سفیر هستند(اطالعات دقیق از مقدار ظرفیت پالسری این منطقه وجود
ندارد .).شاید تنها نکته ی منفی درباره ی برداشت از معادن پالسری آسیبهای زیست محیطی آن باشد.
بر اثر دپوی باطله در این مناطق گرد و خاک زیادی در هنگام وزیدن باد ایجاد می شود و هوای منطقه را
تحت تاثیر قرار می دهد .ذخایر پالسری سنگان در  10کیلیومتری جنوب سنگان قرار دارد .استخراج در این
معادن به صورت روباز انجام می شود .برای استخراج سنگ آهن هم نیازی به آتش باری و نیاز به باطله
برداری گسترده نیست و صرفا با استفاده از بیل های مکانیکی می توان سنگ آهن را به سمت واحد پیش

معدن سنگ آهن روباز شماره  3گل گهر(سمت راست)  ،معدن سنگ آهن پالسری شرکت معادن سنگ آهن احیا

فرآوری انتقال داد چرا که خاک سطحی نیز دارای کانی ارزشمند سنگ آهن است .اندازه سنگ آهن این

سپاهان(سمت چپ)

معادن به صورت معمول بسیار ریز است و نیاز به چندین مرحله خردایش ندارد .به صورت کلی مقدار
ناخالصیهای فسفر و گوگرد هم در این نوع سنگها پایینتر است.

صورت های مالی شرکت معدن سنگ آهن احیاء سپاهان

مبلغ  350میلیارد تومان تحت عنوان سایر
هزینههای عملیاتی در گزارش  6ماهه سال 99
ذخیرهی شرکت برای مازاد استخراج طی
سالهای  92تا  96بوده است.
حاشیه سود ناخالص شرکت با توجه به
هزینههای پایین استخراج معادن این شرکت در
حدود  60درصد و حاشیه سود خالص بدون
احتساب ذخیره مازاد استخراج سال  99بیش از
 50درصد است.

95

96

97

98

99

درآمدهای عملیاتی

2,772,659

4,571,160

8,004,071

15,150,119

35,088,307

بهای تمام شده

)(1,919,779

)(1,936,047

)(2,479,235

)(6,242,884

)(16,569,638

سود ناخالص

852,880

2,635,113

5,524,836

8,907,235

18,518,669

اداری و عمومی

)(31,678

)(695,792

)(753,862

)(1,960,444

)(1,007,067

سایر درآمد

0

0

0

510,568

685,523

سار هزینه

0

0

0

0

)(3,505,614

821,201

1,939,321

4,770,974

7,457,359

14,691,511

)(80,930

)(106,521

)(124,698

)(49,940

)(12,017

17,174

27,829

68,247

224,881

494,733

757,444

1,860,629

4,714,523

7,632,400

15,174,227

سود عملیاتی
مالی
سایر درآمدها و هزینههای غیر عملیاتی
سود قبل از مالیات

دلیل کاهش حاشیه سود خالص شرکت در سال

مالیات

 99جریمه اضافه برداشت مادهی معدنی از یکی

جاری

از معادن بوده است .مراحل شرکت شرکت در این
مورد در حال پیگیری است که به احتمال فراوان
برندهی پرونده شرکت خواهد بود.

)(31,726

0

0

0

0

0

)(96,787

)(14,158

)(15,391

)(6,603

725,718

1,763,842

4,700,365

7,617,009

15,167,624

حاشیه سود ناخالص

31%

58%

69%

59%

53%

حاشیه سود خالص

26%

39%

59%

50%

43%

قبل
سود خالص

مفروضات سنگ آهن احیاء
با توجه به تقاضای قدرمتند شرق آسیا ،کاهش تولید فوالد در
چین نامتناسب با کاهش مصرف ،و احیای مجدد صنعت
خودروسازی با افزایش تولید ریزپردازندههای فوالد برآورد
میشود قیمت شمش در میان و کوتاه مدت در محدودهی 650
دالر باشد و کاهش بیشتری نداشته باشد.

پیشبینی میشود با توجه به تشدید کمبود سنگ آهن در
کشور و همچنین عرضهی باالدست فوالد در بورس کاال انتظار
میرود قیمتهای داخلی باالدست فوالد به سمت قیمتهای
جهانی میل کند .همچنین به نظر میرسد کاهش محسوسو

قیمتهای جهانی باالدست فوالد یک اتفاق یکباره باشد و
تداوم قیمتهای فعلی با افزایش تولید سایر کشورها برای
پاسخ به تقاضای فوالد چین و همچنین تبدیل کارخانههای
تولید فوالد زغالسنگی به واحدهای گازی در چین نامحتمل به
نظر میرسد.

401

400
سناریو

بد بینانه

مورد انتظار

خوش بینانه

بد بینانه

مورد انتظار

خوش بینانه

فروش سنگ آهن(تن)

400,000

500,000

550,000

400,000

500,000

550,000

فروش کنسانتره(تن)

1,800,000

1,900,000

2,000,000

1,800,000

1,900,000

2,000,000

نرخ سنگ آهن پر عیار

12%

14%

16%

14%

16%

16%

نرخ کنسانتره

16%

%18

20%

%18

20%

20%

240,000

260,000

270,000

300,000

350,000

400,000

600

650

670

650

670

700

نرخ دالر(تومان)
نرخ شمش فوالد(دالر)

پیش بینی سنگ آهن احیاء

1401

1400
بد بینانه

پایه

خوش بینانه

بد بینانه

پایه

خوش بینانه

6,912,000

11,830,000

15,919,200

10,920,000

18,760,000

24,640,000

مبلغ فروش کنسانتره

41,472,000

57,798,000

72,360,000

63,180,000

89,110,000

112,000,000

مبلغ کل فروش

48,384,000

69,628,000

88,279,200

74,100,000

107,870,000

136,640,000

هزینه استخراج سنگ

16,531,200

20,939,100

23,743,125

22,386,000

29,054,550

36,750,000

هزینه تولید کنسانتره

1,728,000

1,976,000

1,890,000

2,160,000

2,660,000

2,800,000

سایر هزینه

2,800,000

3,360,000

4,032,000

2,800,000

3,360,000

4,032,000

سود خالص

27,324,800

43,352,900

58,614,075

46,754,000

72,795,450

93,058,000

مبلغ فروش سنگ

شرکت احیا ریل ایرانیان
ناوگان :
 600 +(450خرید جدید) واگن لبه بلند ملکی
 300دستگاه واگن فله بر استیجاری

 100دستگاه واگن لبه کوتاه استیجاری

عملکرد پیش از افزایش سرمایه :
 2میلیون تن حمل بار در سال
 2,500میلیون تن کیلومتر حمل بار

 2دستگاه لوکوموتیو مانوری
مدیریت بیش از  1800دستگاه واگن باری
بیش از  40دستگاه کامیون

گزارش توجیهی شرکت برای افزایش سرمایه(خریداری  600واگن جدید)

بیش از  5دستگاه لودر

زیرساخت :
ایستگاه خصوصی در منطقه  6سنگان با ظرفیت  6خط و
بارگیری  300دستگاه واگن روزانه
انبار اختصاصی در ترمینال شهید رجایی
مدیریت دو خط اختصاصی در بندر شهید رجایی و گل گهر

سال

1401

1402

1403

1404

1405

1406

سود خالص-
افزایش سرمایه

928,887

2,773,236

3,624,333

8,891,609

5,609,451

2,565,842

سود خالص-عدم
افزایش سرمایه

380,827

380,827

873,822

873,822

436,911

436,911

خالص تاثیر
افزایش سرمایه
بر شرکت

548,060

2,392,409

2,750,511

8,017,787

5,172,540

2,128,921

خالص تاثیر
سود بر هلدینگ

438,448

1,913,927

2,200,409

6,414,230

4,138,032

1,703,145

حمل و نقل ریلی ایران
واگن و لوکوموتیو :
قرارداد شرکتهای حمل و نقل ریلی با شرکتهای معدنی به ازای هر تن
کیلومتر است .بخش اصلی هزینهی شرکتهای حمل و نقل ریلی حق

دسترسی است که به راه آهن پرداخت میشود .این حق دسترسی برای
واگنهای مختلف متفاوت است و برای واگن لبه بلند(باری مخصوص

راه آهن ایران :
طول خطوط اصلی راه آهن ایران در فاصلهی زمانی سالهای  1390تا  1399از  9,992کیلومتر به  11,959کیلومتر افزایش پیدا کرده است که حاکی از
رشد متوسط  % 1.8یا  200کیلومتر در هر سال میباشد .هر چند میانگین رشد  % 1.8نسبت به میانگین رشد اقتصادی کشور در همین بازهی
زمانی عددی قابل قبول به نظر میرسد ،برای توسعهی حمل و نقل ریلی کشور به سرمایهگذاریهای بسیار بیشتری نیاز است زیرا طول خطوط

معادن) در حدود  400تومان است .البته این حق دسترسی برای واگنهای

راه آهن ایران بسیار کمتر از طول خطوط کشورهای توسعه یافته است .در واقع نسبت طول خطوط راه آهن به مساحت کشور و نسبت طول

جدید تا زمان بازگشت اصل پول پرداخت نمیشود .حاشیه سود ناخالص

خطوط راه آهن به جمعیت کشور در سال  1399به ترتیب برابر با  0.007و  0.0001بوده است در صورتی که نسبت طول خطوط راه آهن به

واگن در حدود  10درصد است .قیمت هر واگن لبه بلند در حدود  1.5میلیارد

مساحت و نسبت طول خطوط راه آهن به جمعیت کشوری مانند آلمان به ترتیب برابر با  0.094و  0.0004و برای کشوری مانند ترکیه به ترتیب

تومان است .در بهترین حالت یک واگن در سال  2میلیون تن کیلومتر بار

برابر با  0.013و  0.0001است (طول خطوط راه آهن کشورهای آلمان و ترکیه در سال  2019به ترتیب برابر با  33.422کیلومتر و  10.378کیلومتر

حمل میکند که برای شرکتهای ایران این عدد در حدود  1.3است .سازنده

بوده است) .به بیان دیگر ،طول خطوط راه آهن ایران نه تنها در مقایسه با کشورهای توسعه یافتهای همچون آلمان بسیار ناچیز میباشد ،بلکه

اصلی داخلی واگن شرکت واگن پارس است.

در مقایسه با کشورهای در حال توسعهای همچون ترکیه که از نظر مساحت ،جمعیت و اقتصاد شباهتهای فراوانی با کشور ایران دارند نیز کمتر

لوکوموتیوهای شرکتهای حمل و نقلی در اختیار راه آهن قرار میگیرد.

توسعه یافته است .الزم به ذکر است که عالوه بر طول خطوط ،کیفیت خطوط راه آهن ایران در مقایسه با کشورهایی نظیر آلمان و ترکیه نیز

پرداخت هزینههای لوکوموتیو به عهدهی مالک لوکوموتیو است .در صورت

بسیار نامناسب است .به عنوان مثال ،خطوط دو خطه و برقی کشور ایران در سالهای اخیر به اندازهی کافی توسعه نیافته است و در حالیکه

خرید لوکوموتیو ،خریدار به ازای هر تن کیلومتر  3سی سی

طول خطوط برقی کشورهای آلمان و ترکیه در سال  2019به ترتیب بیش از  20,000و  5,000کیلومتر بوده است ،طول خطوط برقی ایران تنها 181

سوخت(گازوئیل) دریافت میکند که  2سی سی آن مصرف میشود و  1سی

کیلومتر بوده است .این امر موجب موجب افزایش زمان سفر و در نتیجه افزایش هزینههای جابجایی بار و مسافر در ایران در مقایسه با سایر

سی آن سود است .حاشیه سود ناخالص لوکوموتیو در حدود  50درصد

کشورها است .الزم به ذکر است که حدود  % 80تناژ حمل شده در ایران مربوط به مواد معدنی و صنعتی است .در سالهای اخیر متوسط تولید

است .قیمت هر لوکوموتیو در حدود  50میلیارد تومان است .بهترین
لوکوموتیوهای موجود در ایران  DF8چینی است که در حدود  60واگن لبه
بلند را میکشد .تنهای سازنده داخلی لوکوموتیو شرکت مپنا است که البته
لوکوموتیوهای این شرکت ضعیفتر از نسخهی چینی است.

ساالنهی مواد معدنی حدود  355میلیون تن بوده است که پیشبینی میشود در سال  1404به حدود  700میلیون تن برسد .همچنین ،سهم
حمل و نقل ریلی از حمل مواد معدنی و صنایع معدنی حدود  7درصد است که انتظار میرود تا سال  1404به حدود  % 30برسد .از این رو
ضروری است که زیرساختهای الزم از قبیل خرید واگن و لوکوموتیو و همچنین توسعهی خطوط ریلی کشور با سرعت بیشتری نسبت به گذشته
فراهم شود.

زغالسنگ مجموعه
تولید زغالسنگ ایران(میلیون تن)

زغالسنگ کک شو

7.6
نگین طبس ،طبس احیاء ،مهر آذین ،و تکافر  4 ،شرکت تولید
کننده زغالسنگ خام در مجموعه هستند که بخش عمدهی

5.5

تولید آنها در خود مجموعه توسط شرکت فرآوری زغالسنگ

3.5

پرورده طبس به کنسانتره زغالسنگ تبدیل میشود .ظرفیت
اسمی این  4شرکت در مجموع  450هزار تن است و تولید
ساالنهی آنها هم بیش از  400هزار تن است .ظرفیت اسمی
شرکت زغالسنگ پرورده طبس  220هزار تن است .بیش از 80
درصد زغالسنگ مورد نیاز این شرکت از شرکتهای مجموعه
تامین میشود 90 .درصد تولیدات این شرکت توسط ذوب آهن

2.5

اصفهان خریداری میشود*.

1.6

*برای اطالعات کاملتر به گزارش انرژی و گزارش واحیا تلفیقی مراجعه شود.

تولید فعلی

مورد نیاز فعلی

مورد نیاز 404

کنسانتره زغالسنگ

3.5

سود تلفیقی هلدینگ ،سال  400و 401
بد بینانه
فروش سنگ
تولید کنسانتره
مبلغ فروش سنگ
مبلغ فروش کنسانتره
مبلغ کل فروش
هزینه استخراج سنگ
هزینه تولید کنسانتره
سایر هزینه
سود خالص
سود خالص سایر مجموعه
سود خالص کل
سود هر سهم
سرمایه

1400
پایه

بد بینانه

1401
پایه

خوش بینانه

500,000
1,900,000
18,760,000
89,110,000
107,870,000
29,054,550
2,660,000
3,360,000
72,795,450
8,735,454
81,530,904

550,000
2,000,000
24,640,000
112,000,000
136,640,000
36,750,000
2,800,000
4,032,000
93,058,000
12,097,540
105,155,540

173,470
470,000

223,735
470,000

400,000
1,800,000
6,912,000
41,472,000
48,384,000
16,531,200
1,728,000
2,800,000
27,324,800
2,459,232
29,784,032

500,000
1,900,000
11,830,000
57,798,000
69,628,000
20,939,100
1,976,000
3,360,000
43,352,900
4,768,819
48,121,719

خوش بینانه
سنگ آهن
550,000
2,000,000
15,919,200
72,360,000
88,279,200
23,743,125
1,890,000
4,032,000
58,614,075
7,033,689
65,647,764

400,000
1,800,000
10,920,000
63,180,000
74,100,000
22,386,000
2,160,000
2,800,000
46,754,000
4,675,400
51,429,400

63,370
470,000

102,387
470,000

139,676
470,000

109,424
470,000

سنگ آهن :فروش سنگ آهن و کنسانتره سنگ آهن در حدود  90درصد سود تلفیقی مجموعه را توضیح میدهد.
زغالسنگ و کنسانتره زغالسنگ :فروش ساالنه زغالسنگ و کنسانتره زغالسنگ هلدینگ ساالنه به ترتیب  450و 200
هزار تن است.
منگنز و دولومیت :ساالنه در حدود  90هزار تن منگنز و  300هزار تن دولومیت کلسینه در مجموع به فروش
میرسد.

 :404با توجه به مجمع سال  1400شرکت و اعالم حداقل ذخایر  11میلیون تنی معادن شرکت ،و استراتژی
شرکت بر مبنای تامین سنگ از معادنی که تحت مالکیت شرکت نیستند ،شرکت حداقل برای  4سال آینده
نیازی به خریدن سنگ آهن نخواهد داشت .با این اوصاف و با توجه به سابقهی شرکت در پایین اعالم کردن

ذخایر در  10سال گذشته بعید به نظر میرسد که ذخایر سنگ آهن شرکت در  10سال آینده تمام شود.

خدمات :هلدینگ در حوزههای مالی و و نقل نیز چندین شرکت را در اختیار دارد که بیش از  5درصد از سود خالص

با توجه به زیرساختهای حمل و نقل و سایر زیرساختهای شرکت در منطقه این امکان برای شرکت وجود

مجموعه را تشکیل میدهند.

دارد تا از تمامی معادن پالسری منطقه سنگ آهن خریداری کند.

شرکت اپال پارسیان سنگان

کلیات :شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس  85درصد شرکت پارس فوالد سبزوار از

بیمه پارسیان

بانک پارسیان

گروه مالی پارسیان

طریق شرکت اپال فوالد شرق پارسیان  52درصد شرکت اپال پارسیان سنگان را در

14%

70%

12%

اختیار دارد .ظرفیت تولید شرکت پارس فوالد سبزوار ظرفیت تولید  800هزار تن آهن
اسفنجی و شرکت اپال پارسیان سنگان ظرفیت تولید  5میلیون تن گندله و 2.5

سرمایهگذاری پارسیان

میلیون تن کنسانتره( 5میلیون تن در سال  )1403را دارد .مالکیت کامل این مجموعه

100%

در اختیار مجموعه بانک پارسیان است .در حدود  90درصد سود خالص شرکت فرآوری
معدنی اپال کانی پارس توسط شرکت اپال پارسیان سنگان توضیح داده میشود.

فرآوری معدنی اپال کانی
پارس

اپال پارسیان سنگان :در حال حاضر شرکت برای استفاده کردن از حداکثر ظرفیت 5
میلیون تنی ماشین آالت گندله سازی خود اقدام به خرید کنسانتره میکند .با تکمیل
شدن خط  2.5میلیون تنی کنسانتره شرکت در  3سال آینده تنها خرید ماده اولیه

اپال فوالد شرق پارسیان

پارس فوالد سبزوار

شرکت سنگ آهن خواهد بود .با توجه به کمبود سنگ آهن در کشور نرخ خرید سنگ

86.57%

85%

آهن افزایشی خواهد بود و پیش بینی میشود این نرخ در  5سال آینده برابر با
نرخهای جهانی باشد .ماشین آالت مدرن شرکت این امکان را دارند که تا  30درصد

باالتر از ظرفیت اسمی خود کار کنند.

اپال پارسیان سنگان
60%

پیش بینی تلفیقی اپال
اپال
تولید کنسانتره
تولید گندله
خرید کنسانتره
مبلغ فروش
هزینه خرید سنگ
هزینه خرید کنسانتره
هزینه تبدیل به کنسانتره
هزنه تبدیل به گندله
سایر هزینه
سود خالص
سود خالص سبزوار
سود خالص از سایر فعالیتها
سود خالص کل مجموعه
سود هر سهم
سرمایه
مفروضات
نرخ شمش(دالر)
نرخ دالر(ریال)
نرخ خرید سنگ آهن(کلوخه) از ایمیدرو
نرخ کنسانتره
نرخ گندله
نرخ آهن اسفنجی

بد بینانه
2,800,000
3,950,000
1,200,000
147,888,000
45,158,400
27,648,000
4,032,000
5,688,000
6,500,000
58,861,600
24,076,800
1,528,973
52,494,738
2,625
20,000,000
600
240,000
7%
16%
26%
55%

1400
خوش بینانه
پایه
3,900,000
2,900,000
4,650,000
4,350,000
800,000
1,500,000
269,179,200 205,842,000
112,881,600 70,574,400
28,944,000 45,630,000
6,318,000
4,524,000
7,533,000
6,786,000
9,360,000
7,800,000
104,142,600 70,527,600
36,469,440 32,448,000
4,249,064
2,564,620
89,230,346
66,680,111
4,462
3,334
20,000,000
20,000,000
650
260,000
9%
18%
28%
60%

670
270,000
10%
20%
32%
60%

بد بینانه
2,800,000
3,950,000
1,200,000
215,670,000
78,624,000
42,120,000
5,040,000
7,110,000
6,500,000
76,276,000
35,568,000
2,092,316
71,836,166
3,592
20,000,000
650
300,000
9%
18%
28%
60%

1401
خوش بینانه
پایه
3,900,000
2,900,000
4,650,000
4,350,000
800,000
1,500,000
416,640,000 326,424,000
174,720,000 108,808,000
44,800,000
70,350,000
9,360,000
6,090,000
11,160,000
9,135,000
9,360,000
7,800,000
167,240,000
124,241,000
56,448,000
45,024,000
7,407,175
4,619,975
142,083,087 107,286,078
7,104
5,364
20,000,000
20,000,000
670
350,000
10%
20%
32%
60%

700
400,000
10%
20%
32%
60%

ارزشگذاری واحیا
ارزش واحیا(دالری)
ترمینال اتمام 200,036,103
ترمینال عدم 1,495,705,551
0.15
مورد نیاز
0
رشد
ارزش اتمام 735,006,511
0.25
احتمال اتمام معادن
ارزش عدم 1,391,786,675
احتمال عدم اتمام معادن 0.75
1,227,591,634
ارزش انتظاری

مفروضات

1400

1401

1402

1403

(1404اتمام معادن)

1404

نرخ شمش(دالر)

650

670

660

650

650

650

نرخ باالدست فوالد(نسبت به شمش)
نرخ خرید سنگ آهن(کلوخه) از ایمیدرو

9%

10%

10%

10%

10%

10%

نرخ فروش سنگ آهن

10%

10%

15%

15%

15%

15%

نرخ سنگ آهن پر عیار

14%

16%

16%

16%

16%

16%

نرخ کنسانتره

18%

20%

20%

20%

20%

20%

فروش سنگ

500,000

700,000

700,000

700,000

0

700,000

تولید کنسانتره

1,900,000

1,900,000

1,900,000

1,900,000

1,900,000

1,900,000

0

0

0

0

3,040,000

0

مدل دالری

خرید سنگ

مبلغ فروش سنگ

45,500,000

75,040,000

73,920,000

72,800,000

0

72,800,000

مبلغ فروش کنسانتره

222,300,000

254,600,000

250,800,000

247,000,000

247,000,000

247,000,000

مبلغ کل فروش

267,800,000

329,640,000

324,720,000

319,800,000

247,000,000

319,800,000

هزینه استخراج سنگ

80,535,000

87,703,000

86,394,000

85,085,000

0

85,085,000

هزینه تولید کنسانتره

7,600,000

7,600,000

7,600,000

7,600,000

7,600,000

7,600,000

هزینه خرید سنگ
سایر هزینه
سود خالص
سود خالص سایر مجموعه
سود خالص کل

ارزش بازار
)(147,912,000
ریالی(تمام سهام)
)(267,379,385
دالری(سهام موثر)
دالری(سهام موثر-اتمام معادن) )(267,379,385

1400
185,083,535
185,083,535

0

0

0

0

197,600,000

0

12,923,077

15,507,692

18,609,231

22,331,077

26,797,292

26,797,292

166,741,923

218,829,308

212,116,769

204,783,923

15,002,708

200,317,708

18,341,612

26,259,517

25,454,012

24,574,071

15,002,708

24,038,125

30,005,415

224,355,833

229,357,994 237,570,782 245,088,825 185,083,535

1401
245,088,825
245,088,825

ترمینال
1404
1403
1402
1,391,786,675 224,355,833 229,357,994 237,570,782
735,006,511
30,005,415 229,357,994 237,570,782

irr
87%
79%

ارزشگذاری اپال

ارزش اپال(دالری)
2,213,672,439
ترمینال
0.15
مورد نیاز
0
رشد
1,946,702,872
ارزش انتظاری

مفروضات
نرخ شمش(دالر)
نرخ باالدست فوالد(نسبت به شمش)
نرخ خرید سنگ آهن(کلوخه) از ایمیدرو
نرخ کنسانتره
نرخ گندله
نرخ آهن اسفنجی
مدل دالری
تولید کنسانتره
تولید گندله
خرید کنسانتره
مبلغ فروش
هزینه خرید سنگ
هزینه خرید کنسانتره
هزینه تبدیل به کنسانتره
هزنه تبدیل به گندله
سایر هزینه
سود خالص
سود خالص سبزوار
سود خالص از سایر فعالیتها
سود خالص کل مجموعه

ارزش بازار
اپال ریالی
اپال دالری

)(417,000,000
)(1,603,846,154

1400
256,461,966

1400
650

1401
670

1402
660

1403
650

1404
650

9%
18%
28%
60%

10%
20%
32%
60%

10%
20%
32%
60%

10%
20%
32%
60%

10%
20%
32%
60%

2,900,000
4,350,000
1,500,000
791,700,000
271,440,000
175,500,000
17,400,000
26,100,000
30,000,000
271,260,000
124,800,000
9,863,922
256,461,966

2,900,000
4,350,000
1,500,000
932,640,000
310,880,000
201,000,000
17,400,000
26,100,000
36,000,000
341,260,000
128,640,000
12,879,384
299,087,908

3,900,000
4,650,000
800,000
982,080,000
411,840,000
105,600,000
23,400,000
27,900,000
43,200,000
370,140,000
110,880,000
12,877,473
299,043,549

5,000,000
4,950,000
0
1,029,600,000
520,000,000
0
30,000,000
29,700,000
51,840,000
398,060,000
109,200,000
13,466,014
312,710,778

5,500,000
5,450,000
0
1,133,600,000
572,000,000
0
33,000,000
32,700,000
62,208,000
433,692,000
109,200,000
14,298,841
332,050,866

1401
299,087,908

1402
299,043,549

1403
312,710,778

ترمینال
1404
1,946,702,872 332,050,866

irr
19%

اطالعیه سلب مسئولیت*

محتوای این گزارش به تنهایی برای انجام سرمایهگذاری کافی نیست .کیان
هیچگونه تضمین صریح یا ضمنی در این گزارش در مورد هیچ سرمایهگذاری
ارائه نکرده است.
محتوای این گزارش به هیچ وجه نباید به عنوان ارائه راه حل سرمایهگذار ی،
پیشنهاد معامله ،ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر
ابزارهای مالی ،و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد.
تصمیمهای سرمایهگذاری بررسی شده در این گزارش نباید صرفا با اتکا به این
متن صورت پذیرد .تصمیم بهینه سرمایهگذاری برای هر فرد متفاوت است و
الزم است حتما مشاوره شخصی قبل از سرمایهگذاری دریافت گردد.
اطالعات و فرضیات این گزارش ممکن است در هر لحظه تغییر کند و کیان
مسئولیتی بابت بروزسانی این اطالعات به دریافتکنندگان گزارش نمیپذیرد.
بنابراین اطالع از آخرین وضعیت بازارها قبل از هر گونه اقدام مبتنی بر
محتوای این گزارش الزامی است.
تمام اطالعات و مجموعه این گزارش ،محرمانه بوده و نباید مورد بازتولید و یا
افشا به اشخاص دیگر قرار گیرد ،مگر با اخذ رضایت کتبی کیان.

گروه مالی کیان
دفتر مرکزی:
تهران ،میدان آرژانتین ،خیابان الوند ،پالک
 ،19طبقه  ،4کد پستی 15149 - 44834
تلفن | 47180400 :فکس47180404 :
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