


شرکت سرمایه گذاری غدیر



تاریخ 1370/07/24 تحت شماره  در  ملی 10101306234  به شناسه  عام(  شرکت سرمایه گذاری غدیر )سهامی 
86180 با نام اولیه شرکت سرمایه گذاری بانک صادرات )سهامی خاص( در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی 
تهران برای مدت نامحدود به ثبت رسیده و مرکز اصلی آن تهران می باشد. نوع شرکت به موجب مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ 1374/09/28 از سهامی خاص به سهام عام تغییر و در تاریخ 1374/11/30 تحت شماره 32/25924 
ثبت گردید. شرکت در تاریخ 1374/12/26 در بورس اوراق بهادار تهران با نماد »وغدیر« پذیرفته شده و به موجب 
مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1378/07/19 پایان سال مالی شرکت از 31 شهریور ماه هر سال به 30 آذر تغییر 
یافته است. در حال حاضر شرکت سرمایه گذاری غدیر )سهامی عام( جزء واحدهای تجاری فرعی گروه ساتا بوده 
از خیابان  باالتر  ولیعصر )عج(،  نهایی، گروه ساتا می باشد. نشانی مرکزی اصلی شرکت، خیابان  تجاری  واحد  و 

میرداماد، خیابان سرو، پالک 58 می باشد. 

تاریخچه



پیام مدیرعامل



به حمد الهی اکنون شرکت سرمایه گذاری غدیر با تکيه بر دانش و تخصص مديران مجرب و توانمند و همچنين 
تالش و همراهی کارکنان جوان و متعهد، به جايگاه وااليي در صنایع مختلف کشور از جمله نفت، گاز و پتروشیمی، 
صنایع معدنی و فلزی، مالی و سرمایه گذاری، برق و انرژی، سیمان، ساختمان، فناوری اطالعات و حمل و نقل دست 
يافته است. گواه این ادعا افزایش قابل تامل درآمدهای عملیاتی و سودآوری در عموم هلدینگ ها و شرکت های 
تابعه مجموعه معظم غدیر است. اما این پایان ثبت رکوردهای درخشان و عملکردهای خیره کننده در این شرکت 
نیست و این اطمینان وجود دارد که منافع و عایدی سهامداران شرکت در پایان سال مالی 1400 بیش از پیش نیز 

خواهد بود.
در راستای افزایش منافع سهامداران و نیز مشارکت سازنده در اقتصاد ملی این شرکت به طور مستمر نسبت 
به پایش عملکردها همت گمارده است و در تواترهای مختلف به طور دقیق و موشکافانه نسبت به بررسی و 
یافتن راه های خالقانه و موثر به منظور بهبود عملکرد هلدینگ ها و شرکت های تابعه می پردازد. مع الوصف و به 
منظور ایجاد شفافیت حداکثری، مجموعه حاضر تحت عنوان گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 1400/03/31 شرکت 

سرمایه گذاری غدیر تقدیم به تمامی ذینفعان اعم از سهامداران، فعاالن صنایع و فعاالن بازار سرمایه می شود.
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موسسه صندوق بازنشستگی، وظیفه، ازكارافتادگی و پس انداز

صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح

صندوق های بیمه نیروهای مسلح

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح-س

شرکت گروه توسعه مالی مهرآیندگان-سهامی عام-

موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح 1

شرکت بیمه کوثر-سهامی عام-

صندوق بیمه عمر و حوادث نیروهای مسلح

شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح 2

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح 3

شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا-سهامی خاص-

شركت واسط مالی اسفند یكم-با مسئولیت محدود-

سایر سهامداران

15,360,330,189

درصد سهامداریتعداد سهام

3,824,518,240

12,966,430,389

10,108,484,250

٪21

٪14

٪18

٪5

ترکیب سهامداری

1,448,205,559

1,358,591,213

1,318,500,000

1,199,999,985

1,199,999,985

1,148,568,635

1,046,025,105

11,786,799,256

2,875,483,562

3,001,901,834

3,356,161,798٪5

٪4

٪4

٪2

٪2

٪2

٪2

٪2

٪2

٪1

٪16
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روند تغییرات سرمایه )میلیارد ریال(
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اعضای هیئت مدیره

عباسعلی منصوری آرانیفرشاد حیدری

امیرعباس حسینیسمیع اله حسینی مکارم

نایب رئیس هیئت مدیره
)غیرموظف(

عضو هیئت مدیره
)غیر موظف(

عضو هیئت مدیره
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره)غیر موظف(

فرشاد نجفی پور
رئیس هیئت مدیره

)غیر موظف(

صندوق بیمه نیروهای مسلح

صندوق بازنشستگی، وظیفه، 
از کار افتادگی و پس انداز 
کارکنان بانک های ملی و 

ادغام شده

شرکت توسعه و مدیریت 
سرمایه صبا )سهامی خاص(

صندوق بازنشستگی 
نیروهای مسلح

شرکت سرمایه گذاری 
تجاری شستان
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شركت سرمایه گذاری غدیر به عنوان یكی از پنج شركت چند رشته ای صنعتی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، صنایع و معادن و 
 ICT و IT ،فلزات اساسی، برق و انرژی، سیمان و صنایع وابسته به آن، واسطه گری های مالی، حمل و نقل ، انبوه سازی امالك و مستغالت
و شبكه های انتقال اطالعات فعالیت داشته كه سهم بهای تمام شده سرمایه گذاری شركت در هر یك از صنایع عنوان شده، در مجموع، 

وضعیت پرتفوی 6 ماهه شركت در تاریخ 1400/03/31 به شرح زیر می باشد: )نمودار به درصد می باشد(

بدین ترتیب از مبلغ 120 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری  غدیر در دیگر شرکت ها، 47 درصد آن مربوط به صنعت محصوالت شیمیایی 
بوده و صنایع استخراج کانه های فلزی، سایر واسطه گری های مالی، برق و فلزات اساسی به ترتیب با 16، 13، 8 و 5 درصد در رتبه های 
بعدی قرار دارند. الزم به ذکر است از مبلغ 120 هزار میلیارد ریال غدیر در دیگر شرکت ها، 64 هزار میلیارد ریال معادل 53 درصد آن 

مربوط به شرکت های بورسی بوده و 47 درصد باقیمانده متعلق به سرمایه گذاری در شرکت های غیربورسی می باشد. 

سهم بهای تمام شده پرتفوی سرمایه گذاری
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به تفکیک مقطع تحصیلیوضعیت نیروی انسانی

4 نفر 18نفر 14 نفر 23 نفر
دکتری فوق لیسانس لیسانس سایر

ارقام بر حسب میلیون ریالوضعیت سودآوری هلدینگ های تحت کنترل در سال مالی 1399

ارقام بر حسب میلیون ریال

گسترش نفت و گاز پارسیان

توسعه صنایع و معادن غدیر

گسترش صنعت نوين ايرانيان

شرکت سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر

بين المللی توسعه ساحل و فراساحل نگين کيش

خدمات انفورماتيک راهبر

بین المللی توسعه ساختمان

٪68

٪100

٪100

٪100

٪100

٪100

٪55

57,325,419

4,178,033

3,878,081

2,329,658

1,129,218

217,441

90,916

سود خالص درصد مالکیت شرکت سرمایه گذاری غدیر

مقایسه سود خالص

دوره منتهی به 1399/03/31

35،850،211

20،198،688

%۷۷
نرخ رشد

دوره منتهی به 1400/03/31



شرکت سرمایه گذاری غدیر
11گزارش عملکرد شرکت سرمایه گذاری غدیر

ارقام بر حسب میلیون ریالعملکرد 6 ماهه شرکت

 

جمع درآمدهای عملیاتی 

هزینه های فروش، اداری و عمومی 

جمع هزینه های عملیاتی 

سود )زیان( عملیاتی 

هزینه های مالی 

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی 

سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم 

سود )زیان( خالص 

37,408,216

-127,929

-127,929

37,280,287

-1,541,755

111,679

35,850,211

35,850,211

35,850,211

21,447,935

-66,462

-66,462

21,381,473

-491,549

-691,236

20,198,688

20,198,688

20,198,688

76,185,513

-150,021

-150,021

76,035,492

-1,105,476

-1,268,413

73,661,603

73,661,603

73,661,603

٪74

٪92

٪92

٪74

٪214

 -

٪77

٪77

٪77

دوره منتهی به 
1400/03/31

دوره منتهی به 
1399/03/31

دوره منتهی به 
1399/09/30 درصد تغییر شرح
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نسبت های سودآوری

مقایسه سری زمانی نسبت های ROE، نرخ تورم و نرخ بازده بدون ریسک

»با توجه به اینکه محاسبه نسبت های مالی برای دوره عملکرد 6 ماهه دارای برخی ایرادات خواهد بود، در این گزارش 
محاسبات براساس کل سال مالی انجام گرفته است«.
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نسبت های اهرمی

نسبت های پوشش هزینه بهره 
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روند قیمت و خالص ارزش دارایی های هر سهم غدیر
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قوانین و مقررات حاکم بر شرکت

اساسنامه شرکت

قانون تجارت

قانون مالیات های مستقیم

قوانین کار و تأمین اجتماعی 

و  بهــادار  اوراق  بــازار  قانــون 
آیین نامه هــا و دســتورالعمل های ابــالغ شــده 
ــر  ــادار نظی ــورس اوراق به ــازمان ب ــوی س از س
آیین نامــه انضباطــی / دســتور العمل افشــاء 
اطالعــات / دســتورالعمل حاکمیــت شــرکتی

قوانین و دستورالعمل های 
ابالغی مبارزه با پولشویی

مصوبات مجامع عمومی

مصوبات هیئت مدیره،
آیین نامه ها و 
دستورالعمل های داخلی
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برنامه ریزی راهبردی در گروه

شرکت از اواخر سال 97 اقدام به تدوین سند برنامه ریزی راهبردی در افق زمانی 1402 نمود و این سند پس از نهایی سازی، در جلسه 
شماره 624 مورخ 1398/06/11 هیئت مدیره شرکت مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. 

این برنامه هم اکنون الگو و نقشه راه غدیر در راستای ارزش آفرینی و تأمین منافع تمامی ذینفعان و سهامداران می باشد. همچنین 
شایان ذکر است؛ برنامه ریزی راهبردی شرکت های زیرمجموعه نیز در انطباق با اهداف اجرایی و مصوب غدیر تدوین شده است. 

در ادامه، به برخی از موضوعات کلیدی در سند برنامه ریزی راهبردی اشاره می شود: 

تدوین ارکان راهبردی

تدوین اهداف کالن

1- چشم انداز 
شرکت در افق سال 1402، شرکتی است: غنی از ارزش برای ذینفعان به ویژه سهامداران، دانش محور و متخصص، یادگیرنده 
و منعطف، راهبر، هدایت کننده و ارزش آفرین برای تمام بخش های زیرمجموعه که از لحاظ اعتبار و گردش مالی یکی از برجسته 
ترین هلدینگ های چند کسب و کاره در سطح کشور و منطقه بوده و در تمامی بخش های زیرمجموعه آن سود پایدار و ارزشمند 

برای سهامداران و ذینفعان تولید می نماید. 

2- مأموریت 
شرکت با تکیه بر نیروی انسانی متخصص، جذاب ترین فرصت های موجود در بازارهای اولیه و ثانویه داخلی و بین المللی را 
شناسایی نموده و با سرمایه گذاری در آنها از طریق هلدینگ های مبتنی بر دانش و فناوری، تالش می نماید تا انتظارات تمامی 

ذینفعان به ویژه سهامداران را برآورده سازد. 

3- ارزش های سازمانی 
رضایت ذینفعان به ویژه سهامدارن  اهتمام به اخالق حرفه ای      

شایستگی و شایسته ساالری  زمان شناسی و استفاده بهینه از فرصت های اقتصادی   

دوستدار محیط زیست و اجتماع  غرور و افتخار به غدیر و اعتبار برند     

رفاه و تکریم کارکنان  یادگیری از تجربیات گذشته و دانش روز    

حضور پایدار در حوزه های کلیدی زنجیره ارزش صنایع فعال منتخب 

گسترش مشارکت و فعالیت های منطقه ای و بین المللی 

افزایش بهره وری و سودآوری در تمامی بخش ها 

 GNP دستیابی به نرخ رشد درآمد باالتر از نرخ رشد
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تدوین استراتژی های اصلی

تدوین نقشه راهبردی

بهره گیری از ظرفیت های توسعه ای کشور 

ارتقاء و توسعه نظام های اطالعاتی، مدیریتی و نظارتی

بهبود ارتباط با ذینفعان کلیدی

حفظ، نگهداشت و ارتقای نیروی انسانی متخصص

توسعه شبکه همکاری های استراتژیک شرکت

توسعه بازار محصوالت تولیدی در داخل و در سطح منطقه 

حفظ و گسترش حوزه های کسب و کار دارای توان صادراتی باال 

ایجاد و ارتقای همسویی و هم افزایی بین تمامی بخش های شرکت و زیرمجموعه ها 

شرکت به منظور تحقق اهداف کالن و استراتژی های اصلی، اهداف راهبردی شرکت را در 4 منظر مالی-اقتصادی، مشتریان، 
فرآیندها و رشد و یادگیری تدوین و در چارچوب نقشه راهبردی ترسیم نموده است: 

منظر مالی ـ اقتصادی

بهره برداری بهینه از فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای اولیه و ثانویه

حفظ و گسترش حوزه های کسب و کار دارای توان صادراتی باال به ویژه در شرایط تحریم

بهبود مدیریت هزینه های مالی بنگاه ها و جلوگیری از افزایش تضامین شرکت 

بهره گیری از ظرفیت های توسعه ای در حوزه های اقتصادی دارای مزیت نسبی برای کشور 
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منظر فرایندها

منظر رشد و یادگیری

چابک سازی هلدینگ ها و شرکت های زیرمجموعه 

هوشمندسازی و یکپارچه سازی سامانه ها و سیستم های اطالعاتی و نظارتی 

دانش محوری و توسعه فناوری و نوآوری در تمامی بخش ها 

توسعه و بهبود مدیریت و نظارت بر پروژه های کلیدی 

بسترسازی برای تأمین مالی بین المللی پروژه ها به ویژه در شرایط تحریم 

استقرار نظام حاکمیت شرکتی، اصالح ساختارهای حاکمیتی و ارتقای پاسخگویی به ذینفعان 

توسعه سرمایه انسانی و تقویت نظام جانشین پروری 

منظر مشتریان

بازنگری در فعالیت های سرمایه گذاری با تاکید بر مزیت های ذینفعان 

بهره برداری از ظرفیت بازرگانی محصوالت تولیدی در سطوح بین المللی 

ایجاد مشارکت های راهبردی بین المللی، انجام پروژه های مشترک 

برندسازی و تقویت وجهه سازمانی 

حفظ و افزایش تعامالت بین المللی از طریق صادرات، ایجاد شرکت به ویژه در شرایط تحریم
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امتیاز شفافیت اطالعاتی شرکت و راهبردهای بهبود آن

بــر اســاس رتبه بنــدی کانــون کارگــزاران بــورس اوراق بهــادار منتشــره در اردیبهشــت مــاه 1398، شــرکت ســرمایه گذاری غدیــر 
موفــق بــه کســب عنــوان »شــفاف ترین ناشــر بورســی« بــا توجــه بــه احــراز باالتریــن امتیــاز در شــاخص اطالع رســانی و 

قابــل اتــکا بــودن ناشــران بورســی در بازارهــای بــا ارزش بیــش از 20.000 میلیــارد ریــال در ســال 1397 گردیــده اســت. 

آخریــن اطالعیــه رتبه بنــدی کلیــه ناشــران بورســی از نظــر کیفیــت افشــا و اطالع رســانی مربــوط بــه 1396/12/29 بــوده کــه از 
تاریــخ مذکــور اطالعیــه مربــوط بــه رتبه بنــدی شــرکت ها تاکنــون منتشــر نگردیــده اســت. 

ــی  ــرای فعالیــت ســال مال ــر از منظــر ســازمان مدیریــت صنعتــی )IMI-100( در ســال 1399، ب در رتبه بنــدی 500 شــرکت برت
ــی،  ــته ای صنعت ــرکت های چندرش ــان ش ــروش در می ــزان ف ــه اول در می ــب رتب ــه کس ــق ب ــال، موف ــرکت های فع 1398 ش
کســب رتبــه پنجــم از منظــر ارزش افــزوده و رتبــه ســوم از لحــاظ فــروش بیــن 500 شــرکت برتــر کشــور و کســب چندیــن رتبه 

دیگــر در ســایر بخش هــا گردیــده اســت. 

بررسی ارزش روز پرتفوی بورسی

ارزش روز پرتفوی بورسی شرکت بیش از 982 هزار میلیارد ریال است که حدود 59 درصد آن مربوط به هلدینگ گسترش نفت و گاز 
پارسیان با ارزش 578 هزار میلیارد ریال می باشد. جدول زیر، عمده پرتفوی بورسی هلدینگ غدیر را نشان می دهد:

الزم به ذکر است بیش از 98 درصد از پرتفوی بورسی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان )پارسان( را شرکت های پتروشیمی 
صنایع  شیراز،  نفت  پاالیش  بندرعباس،  نفت  پاالیش  شیراز،  پتروشیمی  تبریز،  نفت  پاالیش   پارس،  پتروشیمی  زاگرس،  پردیس، 
پتروشیمی کرمانشاه و پتروشیمی خراسان تشکیل می دهد که باتوجه به جایگاه استراتژیک صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور و 

طرح های برنامه ریزی شده در برنامه توسعه پنجم و ششم اهمیت پرتفوی سرمایه گذاری غدیر را بیش از پیش نمایان می سازد.
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عملکرد معاونت امور شرکت ها

تدقیق  و  تسریع  به منظور  تابعه  شرکت های  ساماندهی  کمیته  جلسات  برگزاری  و  تشکیل   •
فرایند ساماندهی امور مربوط به شرکت های تابعه

تشکیل و برگزاری جلسات کمیته دارایی های راکد شرکت های تابعه  •
پیگیری جاری سازی آیین نامه حاکمیت شرکتی به ویژه تشکیل کمیته های تخصصی ذیل آیین نامه  •

راهکارها،  ارائه  و  شرکت ها  عملکرد  از  موردی  تحلیلی  موردی  گزارش های  تدوین  و  تهیه   •
پیشنهادات و اقدامات اصالحی

و  هلدینگ ها  سرمایه  افزایش  فرایند  در  سرمایه گذاری  معاونت  با  فعاالنه  مشارکت   •
شرکت های تابعه

پیگیری تهیه و ارسال گزارش های حسابرسی ویژه و تدوین گزارش تحلیلی از آنها  •

پیگیری روند وصول مطالبات )عمدتًا سنواتی( در هلدینگ ها و شرکت های تابعه  •
تدوین نظامنامه رتبه بندی شرکت های تابعه  •

تدوین چارچوب ارائه گزارش های عملکرد دوره ای هلدینگ ها و شرکت های تابعه  •
برگزاری جلسات ارزیابی عملکرد هلدینگ ها و شرکت های تابعه  •
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تهیه و ابالغ بخشنامه  ها و دستورالعمل های مختلف در جهت هم افزایی میان شرکت های تابعه  •
بررسی و تهیه گزارش های موردی )در صورت لزوم مکاتبه با شرکت ها( از صورتجلسات   •

هیأت مدیره هلدینگ ها و شرکت های تابعه

صدور احکام اعضاء هیأت مدیره شرکت های تابعه  •

بخشنامه  براساس  تابعه  شرکت های  معاونین  و  مدیران  مزایای  و  حقوق  ابالغ  و  محاسبه   •
صادره ساتا

براساس  معاونین  و  مدیران  مزایای  و  حقوق  ابالغیه  اجرای  در  شرکت های  عملکرد  پایش   •
بخشنامه صادره ساتا

رصد و پیگیری برنامه و چارچوب برگزاری مجامع هلدینگ ها و شرکت های تابعه  •

تهیه گزارش های تحلیلی از صورت های مالی و عملکرد شرکت ها به منظور شرکت در مجامع   •
عمومی شرکت های تابعه

پیگیری انجام تکالیف مجامع هلدینگ ها و شرکت های تابعه  •
تدوین صورتجلسات، صورت خالصه مذاکرات و غیره مجامع شرکت های تابعه    •
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عملکرد معاونت برنامه ریزی و مطالعات راهبردی

1. طرح ریزی استراتژیک

الف( اجرا و پایش شاخص های راهبردی

ب( بازنگری در اسناد طرح ریزی راهبردی هلدینگ های زیرمجموعه

اولیه  نتایج  و  اجرا  از تصویب،  زیرمجموعه پس  و عملیاتی شرکتهای  راهبردی  برنامه های  کلیه   •
امتیازدهی  کارت های  در  مندرج  ابالغی  اهداف  با  انطباق  )در  مالی - اقتصادی  حوزه  در  آن ها 
متوازن BSC( در نیمه اول سال 1399 مورد پایش قرار گرفت. ضمنًا عملکرد مالی - اقتصادی 
شرکت سرمایه گذاری غدیر )به صورت شرکت اصلی/ تلفیقی( نیز از واحدهای ذیربط جمع آوری 

و مورد ارزیابی قرار گرفت. 

در راستای نظارت بر اجرای برنامه های راهبردی در هلدینگ های زیرمجموعه غدیر، نتایج عملکردی   •
ایشان شامل: علل انحراف از عملکرد )Gap Analysis( و یا عدم آغاز پروژه های اجرایی تحلیل 
زیرمجموعه مورد  با هلدینگ های  تعامل  اقدامات اصالحی الزم )Corrective Action( در  و 

بررسی این معاونت قرار گرفته است.

راهبردی هلدینگ های  اسناد طرح ریزی  ارزیابی  و  اوایل سه ماهه سوم سال 1399، ممیزی  در   •
زیرمجموعه به منظور بهبود و بروزرسانی برنامه های اجرایی آن ها توسط تیم طرح ریزی راهبردی 
)Check List( شرکت سرمایه گذاری غدیر و به همراهی مشاور راهبردی ساتا در قالب کاربرگ های 

ممیزی صورت پذیرفته است. 

"برنامه ریزی  آموزشی  دوره  غدیر،   مجموعه  در  راهبردی  طرح ریزی  دانش  سطح  ارتقای  منظور   •
راهبردی" در مهرماه 1399 در سالن همایش شرکت سرمایه گذاری غدیر برگزار گردید.
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)BSC( بازنگری در شاخص های راهبردی شرکت سرمایه گذاری غدیر )ج

شاخص های راهبردی و عملیاتی گروه سرمایه گذاری غدیر نیز به دستور معاونت محترم اقتصادی   •
ساتا و در تعامالت پیوسته با تیم تخصصی ایشان )تعامالت 3 جانبه غدیر، شستان و ساتا( طی 

سال 99 بازنگری و نهایی شده است.

2. طرح ریزی سیستم

در راستای استقرار نظام حاکمیت شرکتی و تقویت استراتژی های مصوب شرکت، سند "آیین نامه 
اجرایی شورای راهبری فاوا" تدوین و پس از تأیید و تصویب نهایی به کلیه شرکت های زیرمجموعه 

ابالغ گردید. 
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3. گزارش مجمع

4. برنامه ریزی و کنترل پروژه ها

در پایان سال 99 نیز، گزارش عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به 99/09/30  و متشکل از کلیه 
غیره  و  استراتژیک  برنامه ریزی  پروژه ها،  کنترل  سرمایه گذاری،  منابع  انسانی،  مالی،  موضوعات 
توسط معاونت برنامه ریزی و مطالعات راهبردی تهیه و تدوین و در تاریخ 99/12/25 در مجمع عمومی 

سالیانه صاحبان سهام ارائه گردید.

برگزاری جلسات شورای راهبری پروژه های هلدینگ ها   •
دریافت منظم گزارش پیشرفت پروژه ها از هلدینگ ها و پایش پروژه های کلیدی  •

ارائه گزارشات دوره ای و موردی پروژه ها به ذینفعان بویژه ساتا   •
تالش برای هم افزایی پروژه ها و شرکتهای زیرمجموعه غدیر با معرفی ظرفیت ها و توان همدیگر   •

و تسهیل ارتباطات بویژه در حوزه برق و انرژی

نظارت عالیه ویژه بر پروژه ساختمان مرکزی غدیر  •
ایجاد کمیته مشترک برای سرمایه گذاری در فسفات سوریه  •

با  فاینانسور داخلی/ خارجی که درخواست همکاری  یا  پیمانکار  با شرکت های  برگزاری جلسات   •
غدیر دارند

رصدخانه  و  نوآوری  کمیته  مجدد  راه اندازی  با  مرتبط  رویه های  و  مستندات  تهیه  در  مشارکت   •
فناوری

و  شرکت ها  تمامی  پتانسیل  از  استفاده  و  هماهنگی  جهت  رمزارز  کمیته  مجدد  راه اندازی   •
هلدینگ های مرتبط زیرمجموعه

برگزاری دوره آموزشی مدیریت پروژه برای مدیران  •
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معاونت سرمایه گذاری

مجموعه فعالیت های انجام شده در بخش طرح ها و سرمایه گذاری های این معاونت در گروه های زیر 
قابل تقسیم بندی است:

اظهارنظر در خصوص گزارشات، امکان سنجی و 
بررسی اقتصادی طرح ها

اظهارنظر درخصوص افزایش سرمایه های 
پیشنهادی شرکت های زیرمجموعه

گزارشات بررسی های اجمالی طرح ها و پروژه ها

سـایر فعالیت هـا شـامل گزارشـات تهیـه شـده 
جلسـات  برگـزاری  محتـرم،  مدیـره  هیـات  بـرای 
کمیته سـرمایه گذاری، برگزاری جلسات مشترک 
بـا  مشـترک  جلسـات  برگـزاری  کارشناسـی، 
سـایر شـرکت ها، شـرکت در همایش هـا، انجـام 

 ... و  بازدیدهـا 

تهیه گزارشات ارزیابی سهام شرکت ها
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گزارشات بررسی اقتصادی و بررسی امکان سنجی طرح ها

گزارش بررسی اقتصادی پاالیشگاه نفت خام جاسک  •
گزارش بررسی جریانات نقدی آتی مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب  •

گزارش بررسی اجمالی اقتصادی طرح پاالیشگاه 300هزار بشکه ای   •
گزارش محاسبه جریانات نقدی آتی شرکت فوالد نی ریز  •

گزارش بررسی طرح صنعتی سازی ساختمان در شرکت آ س پ  •
گزارش بررسی اقتصادی خرید 2 فروند کشتی متانول بر  •

گزارش بررسی اقتصادی صنعتی سازی ساختمان  •
گزارش بررسی اقتصادی تولید اتوبوس برقی  •

گزارش بررسی تهاتر شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب با مپنا  •

گزارش بررسی خرید لوکوموتیو در هلدینگ حمل و نقل  •
گزارش بررسی اقتصادی طرح تولید کاتالیست   •

گزارش بررسی اقتصادی طرح بیواتانول  •
گزارش بررسی امکان سنجی استخراج ارزهای دیجیتال  •

گزارش اجمالی در خصوص صنعتی سازی ساختمان  •
بررسی طرح اقتصادی پروژه ماروتا سیتی دمشق  •

اظهارنظر در خصوص خرید بلوک سهام شرکت پارس فنل  •
بررسی و پیگیری پیشنهاد مشارکت در شرکت آرین افق در پروژه های ساختمانی کیش  •

بررسی طرح خرید لوکوموتیوهای دست دوم توسط هلدینگ حمل و نقل  •
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بررسی ارزیابی اقتصادی پروژه روش مستقیم تولید پروپیلن از خوراک متانول و گاز طبیعی  •
بررسی طرح توجیهی تولید اتوبوس برقی  •

بررسی مطالعات امکان سنجی تولید بیواتانول سوختی و کنجاله تخمیری )مکمل خوراک دام(  •
بررسی مطالعات امکان سنجی احداث پاالیشگاه سیراف  •

گزارش بررسی اقتصادی طرح پاالیشگاه نفت خام  300 هزار بشکه ای جاسک  •
بررسی فاز دوم نیروگاه خورشیدی غدیر  •
بررسی طرح خرید 20 دستگاه لوکوموتیو  •

گزارش بررسی تحلیلی پرتفوی بورسی شرکت غدیر و هلدینگ های تابعه  •
بررسی افزایش سرمایه پروژه پتروشیمی کیان  •

بررسی طرح توجیهی تولید موتور پر قدرت کم مصرف یورو 6  •
تامین مالی هلدینگ سیمان از طریق انتشار اوراق تبعی به پشتوانه سهام  بررسی طرح   •

شرکت سیمان شرق

بررسی طرح توجیهی اتصال پتروشیمی شیراز به راه آهن کشور از طریق خط ریلی فرعی  •
بررسی طرح توجیهی احداث کارخانه تولید کیسه سیمان  •

بررسی طرح توجیهی احداث کارخانه تولید تایر و الستیک  •
بررسی چالش های طرح مربوط به پتروشیمی / پاالیشگاه سیراف و ارائه آخرین وضعیت و   •

نکات قابل تامل

بررسی طرح توجیهی خرید دستگاه های حفاری توسط شرکت اکتشاف معادن غدیر  •
استخراج رمزارز با توجه به امتیاز هلدینگ برق در برنده شدن در  بررسی طرح توجیهی   •

مناقصه نیروگاه
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تهیه گزارشات ارزیابی سهام شرکت ها

گزارش ارزشگذاری شرکت گروه توسعه ملی )وبانک(  •
گزارش ارزشگذاری شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید)وامید(  •

گزارش ارزشگذاری شرکت برق و انرژی المرد  •
گزارش ارزشگذاری شرکت واسپاری سپهر پارس  •

گزارش ارزش گذاری شرکت کارگزاری بانک صادرات ایران  •
گزارش بررسی شرکت اپال کانی پارس  •

گزارش بررسی شرکت صنعتی اسفراین  •
گزارش برآورد قیمت فروش برق نیروگاه المرد به شرکت سالکو  •

گزارش بازارگردانی سهام شرکت های زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری غدیر  •
گزارش اجمالی درخصوص خرید شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان  •

گزارش بررسی اقتصادی و توجیه پذیری سرمایه گذاری در پروژه ماروتا سیتی  •
گزارش اجمالی درخصوص خرید شرکت گسترش کاتالیست ایرانیان  •
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اظهارنظر درخصوص افزایش سرمایه های پیشنهادی

گزارش بررسی افزایش سرمایه شرکت سنگ آهن گهرزمین

گزارش بررسی افزایش سرمایه شرکت برق و انرژی اکسین غدیر

بررسی افزایش سرمایه شرکت تامین سرمایه دماوند

گزارش بررسی افزایش سرمایه شرکت مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب )سالکو(

گزارش بررسی افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری اعتضاد غدیر

گزارش بررسی افزایش سرمایه شرکت گسترش صنعت نوین ایرانیان

گزارش بررسی افزایش سرمایه شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان

گزارش بررسی افزایش سرمایه شرکت بین المللی ساروج بوشهر

بررسی افزایش سرمایه نیروگاه قشم

گزارش بررسی افزایش سرمایه شرکت آهن و فوالد غدیر نی ریز

گزارش بررسی افزایش سرمایه شرکت بین المللی توسعه ساختمان

بررسی افزایش سرمایه شرکت ارژن

گزارش بررسی افزایش سرمایه شرکت پاالیش نفت تبریز

گزارش بررسی افزایش سرمایه شرکت خدمات انفورماتیک راهبر

بررسی افزایش سرمایه شرکت برق و انرژی اکسین
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گزارش بررسی افزایش سرمایه شرکت اکتشاف معادن و صنایع غدیر

بررسی افزایش سرمایه شرکت بین المللی توسعه ساختمان و پیگیری مباحث 
مربوط به انتقال مطالبات

گزارش بررسی افزایش سرمایه شرکت بین المللی صنایع و معادن غدیر

بررسی افزایش سرمایه شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان

بررسی افزایش سرمایه پروژه پتروشیمی کیان

بررسی افزایش سرمایه درخواستی پتروشیمی / پاالیشگاه سیراف

بررسی افزایش سرمایه هلدینگ صنعت و معدن

بررسی مشارکت در افزایش سرمایه شرکت داروسازی شهید قاضی 

گزارش افزایش سرمایه شرکت صنعتی گهر زمین

بررسی افزایش سرمایه شرکت ریل کام
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گزارشات بررسی های اجمالی طرح ها و پروژه ها و سایر گزارشات

اهم سایر فعالیت های انجام شده در این معاونت 

• تهیه گزارشات عملکرد دوره ای مورد درخواست مجموعه ساتا    •
• بررسی اجمالی مشارکت در پروژه ساختمانی پادگان 06 )پاسداران(   •
•     )BSC( گزارشات مربوط به کارت ارزیابی متوازن  •
• تهیه گزارش تحلیلی مطالبات از هلدینگ ساختمان     •
• مشارکت در تهیه گزارشات تفسیری، ساالنه و مجامع غدیر    •
• رصد و اظهارنظر در خصوص عرضه های سازمان خصوصی سازی    •

برگزاری جلسات متعدد به منظور تهیه اطالعات مورد نیاز جهت اظهارنظر و تهیه گزارش   •
کارشناسی در خصوص طرح های پیشنهادی، افزایش سرمایه های پیشنهادی، خرید سهام 

شرکت ها و ... 

اظهارنظر در خصوص قراردادها، آیین نامه ها و ...   •

دریافت اطالعات مورد نیاز استانداری ها در خصوص پروژه های استانی از شرکت های زیر   •
مجموعه )مطابق با سفرهای استانی ریاست جمهوری و پروژه های غدیر در استان ها( و 

ارسال نتایج به استانداری ها

جمع آوری مدارک مربوط به افزایش سرمایه های صورت گرفته در شرکت های زیر مجموعه  •
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اهم امور صورت گرفته در بخش مدیریت پرتفوی

مدیریت فروش سهام موجود در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری غدیر )فروش حدود 10 هزار   •
میلیارد ریال سرک های سهام از دی ماه 1398 تا شهریورماه 1399(

پیگیری راه اندازی صندوق های بازارگردانی تخصصی سهام متعلق به شرکت سرمایه گذاری   •
غدیر

هلدینگ  شامل  هدف  غیر  تابعه  شرکت های  در  سرک ها  فروش  به  مربوط  امور  پیگیری   •
ساختمان و شرکت های سیمانی تابعه

پیگیری امور مربوط به پذیرش شرکت های تابعه غدیر در بورس / فرابورس  •
پیگیری فروش سهام شرکت تامین سرمایه نوین متعلق به شرکت سرمایه گذاری غدیر  •

پیگیری امور مربوط به بازارگردانی سهام شرکت های زیر مجموعه به ویژه سهام نفت و گاز   •
پارسیان )جمع مبلغ خرید تاکنون حدود 250میلیارد تومان(

پیگیری امور مربوط به خرید سهام خزانه در شرکت سرمایه گذاری غدیر و تهیه مستندات   •
مورد نیاز

پیگیری امور مربوط به انتشار اوراق تبعی گروه نفت و گاز پارسیان )در دست اقدام(  •
پیگیری امور مربوط به شرکت در مزایده سهام شرکت سرمایه گذاری امید  •

پیگیری امور مربوط به شرکت در مزایده سهام شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی  •
پیگیری امور مربوط به فرآیند بازارگردانی پتروشیمی پارس  •

پیگیری امور مربوط به عرضه بلوک تامین سرمایه نوین )دو باز مزایده عمومی و فروش   •
تدریجی حدود 5 درصد سهام در بازار سرمایه(

پیگیری امور مربوط به تاسیس شرکت تامین سرمایه دماوند  •
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پیگیری فرآیند بازارگردانی سهام سنگ آهن گهر زمین در فرابورس  •
انجام امور مربوط به برگزاری مزایده بلوک 34 درصدی سهام کارگزاری بانک صادرات ایران   •

)دو بار مزایده برگزار شده است(

تهیه گزارشات دوره ای NAV غدیر و شرکت های زیر مجموعه  •
پیگیری انتقال شرکت بین المللی ساروج از بازار پایه فرابورس به تابلوی دوم فرابورس  •

بهشهر  صنایع  توسعه  شامل  غدیر  زیرمجموعه  شرکت های  سهام  تهاتر  بررسی  گزارش   •
)8درصد(، شرکت تامین سرمایه نوین )8درصد( و بین المللی ساروج بوشهر )25/7درصد( 

با 34درصد از سهام شرکت ایران ترانسفو

تهیه متن قرارداد فیمابین غدیر و سندیکای تامین سرمایه مربوط به انتشار اوراق تبعی به   •
پشتوانه سهام شرکت گهرزمین با همکاری مدیریت حقوقی 

پیگیری اخذ مدارک و مستندات مربوط به معامله شرکت شهداب ارومیه از کارگزاری بانک   •
اقتصادنوین و کارگزاری بانک صادرات

تهیه الیحه دفاعیه مربوط به موضوع عدم فروش سهام تامین سرمایه نوین در مهلت مقرر   •
توسط سازمان بورس

پیگیری و ارائه تعهدات مربوط به پذیرش هلدینگ سیمان در شرکت بورس اوراق بهادار   •
تهران

اظهارنظر در خصوص خرید سهام فوالد آلیاژی و نحوه خرید  •
ارائه شاخص های راهبردی مربوط به معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار به واحد   •

برنامه ریزی جهت اعالم به ساتا

پیگیری اخذ کد بورسی و ثبت نام در سامانه سجام توسط تمامی هلدینگ های زیر مجموعه   •
غدیر

ارائه شاخص های راهبردی مربوط به معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار به واحد   •
برنامه ریزی جهت اعالم به ساتا
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تهیه صورت جلسات مربوط به کمیته ساماندهی پرتفوی  •
پیگیری امور و ارائه تعهدات مربوط به پذیرش شرکت بین المللی ساروج بوشهر در فرابورس   •

ایران 

انتشار اطالعیه فروش سهام کارگزاری بانک صادرات در روزنامه و تهیه فرم های شرکت در   •
مزایده با مشارکت واحد حقوقی

و  کانی  )اپال  غدیر  به  ایمیدرو  مجموعه  زیر  شرکت های  واگذاری  خصوص  در  اظهارنظر   •
اسفراین(

گزارش بودجه سال مالی منتهی به 1399/09/30 شرکت سرمایه گذاری غدیر   •
برگزاری جلسات کمیته سرمایه گذاری  •

پیگیری مجوز خرید سهام خزانه شرکت سرمایه گذاری غدیر  •

صندوق های بازارگردانی تخصصی تشکیل شده توسط شرکت سرمایه گذاری غدیر

از طریق صندوق بازارگردانی مهرگان زیرمجموعه ساتا

صندوق بازارگردانی تخصصی سهام شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان

صندوق بازارگردانی تخصصی سهام شرکت توسعه بین المللی ساختمان

صندوق بازارگردانی تخصصی سهام شرکت پتروشیمی پارس

صندوق بازارگردانی تخصصی سهام شرکت آ س پ

صندوق بازارگردانی تخصصی سهام شرکت توسعه و سرمایه غدیر

الزم بذکر است با پیگیری شرکت سرمایه گذاری غدیر، سهام سایر شرکت های زیرمجموعه غدیر از 
طریق هلدینگ های مربوطه و یا بواسطه خود ناشر )شرکت سرمایه پذیر غدیر( دارای حداقل یک 

بازارگردان هستند.



شرکت سرمایه گذاری غدیر 38

مدیریت مالی

تهیه بودجه واحد اصلی برای سال مالی منتهی به 1400/9/30  •
تهیه صورت های مالی واحداصلی برای سال مالی منتهی به 1399/9/30  •

تهیه صورت های مالی تلفیقی گروه برای سال مالی منتهی به 1399/9/30  •
تهیه گزارش تفسیری مدیریت و گزارش فعالیت هیأت مدیره برای سال مالی منتهی  به 1399/9/30• 

دعوت از حسابرس و بازرس قانونی و فراهم نمودن شرایط الزم برای اخذ گزارش  حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به 1399/9/30• 

فراهم نمودن شرایط الزم برای برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی  به 1399/9/30و تهیه صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1399/12/25 • 

ارسال صورتجلسه مجمع عمومی عادی برای سازمان بورس و اوراق بهادار و اخذ مجوز  ثبت صورت جلسه در اداره ثبت شرکت ها. • 

ثبت صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1399/12/25 در اداره ثبت شرکت ها و اخذ  روزنامه رسمی مربوطه• 

تهیه و ارسال اظهارنامه مالیاتی سال مالی منتهی به 1399/9/30  •
تهیه اسناد و مدارک و اطالعات مورد درخواست ممیز مالیاتی جهت رسیدگی مالیاتی  مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 1398/9/30• 

تهیه اسناد و مدارک و اطالعات مورد درخواست موسسه حسابرسی سازمان تأمین  اجتماعی جهت رسیدگی بیمه ی عملکرد سال مالی منتهی به 1398/9/30 و تحویل • 
مدارک به موسسه مذکور

به  منتهی  ماهه  سه  دوره  برای  مدیریت  تفسیری  گزارش  و  مالی  گزارش  تهیه  1399/12/30 و افشاء اطالعات مذکور در سیستم کدال سازمان بورس و اوراق بهادار• 
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پیگیری و تهیه اسناد و مدارک جهت اخذ تسهیالت از بانک تجارت طی دو مرحله جمعًا  به مبلغ 8،000 میلیارد ریال که محقق گردیده است• 

پیگیری و تهیه اسناد و مدارک جهت اخذ تسهیالت از بانک تجارت به مبلغ 2،000  میلیارد ریال که در مرحله تکمیل اطالعات می باشد• 

و  کارآفرین  صادرات،  بانک های  نیاز  مورد  مدارک  و  اسناد  و  شرایط  نمودن  فراهم  اقتصاد نوین جهت تمدید تسهیالت استفاده شده در سنوات گذشته• 

برای  فراهم شدن شرایط  و مدارک جهت  اسناد  تهیه  در  مالی  با هلدینگ  همکاری  انتشار اوراق تبعی و اجاره که متولی اصلی آن هلدینگ مالی می باشد• 

تهیه گزارش فعالیت ماهیانه )گزارش پرتفوی( شرکت و افشاء آن در سیستم کدال  سازمان بورس و اوراق بهادار• 

بازرگانی  و  صنعتی  پرشیا،  زرین  شرکت های  پرتفوی  وضعیت  صورت  گزارش  تهیه  غدیر، بین المللی صنایع و معادن غدیر و سرمایه گذاری برق و انرژی غدیر و افشاء آن • 
در سیستم کدال سازمان بورس و اوراق بهادار

ثبت، ضبط و نگهداری کلیه رویدادهای مالی طی 431 شماره سند حسابداری و انجام  محاسبات حقوق و دستمزد و پرداخت های مرتبط شامل بیمه و مالیات در موعد مقرر• 

مورخ  عادی  عمومی  مجمع  در  مصوب  حقیقی  سهامداران  سهام  سود  پرداخت  1399/12/25 از طریق سیستم سجام شرکت سپرده گذاری مرکزی• 

فراهم نمودن شرایط پرداخت سود سهام سهامداران حقیقی که امکان پرداخت از  طریق سیستم سجام فراهم نبوده و همچنین مطالبات سهامداران حقیقی از سنوات • 
گذشته از طریق بانک تجارت سراسر کشور

پرداخت سود سهام بخشی از سهامداران حقوقی )صندوق های سرمایه گذاری(  •
پیگیری وصول مطالبات شامل سود سهام دریافتنی و فراهم نمودن شرایط پرداخت  سود سهام به سهامداران حقوقی و عمده • 

تهیه پاسخ استعالمات سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص سهامداران متوفی  •
تهیه پاسخ تاییدیه سهام ارسالی توسط سهامداران حقوقی جهت ارائه به حسابرسان  مستقل شرکت های مذکور• 

تهیه پاسخ تاییدیه بدهکاران و بستانکاران ارسالی توسط سهامداران حقوقی جهت  ارائه به حسابرسان مستقل شرکت های مذکور• 
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مکاتبات با شرکت های زیر مجموعه و شرکت ها، سازمان ها و ادارات مرتبط با فعالیت  واحد امور مالی و همچنین تهیه و ارسال پاسخ به مکاتبات انجام شده واحد امور مالی• 

تهیه گزارش پیش بینی منابع و مصارف و همچنین گزارش منابع و مصارف واقعی  دوره های ماهانه و سه ماهانه • 

مورد  مالی  بخش  با  مرتبط  بهره وری  ارزیابی  جامع  الگوی  به  مربوط  گزارش  تهیه  درخواست ساتا • 

تهیه گزارش شاخص های مالی واحد برنامه ریزی ابالغی ساتا  •
انتشار اطالعات با اهمیت از طریق سامانه کدال  •

تهیه گزارش پرسشنامه آمارگیری سال 1398 مورد درخواست به مرکز آمار ایران  •
پاسخگویی حضوری و تلفنی به سهامداران  •

شرکت در جلسات داخلی و بیرون از شرکت مرتبط با فعالیت واحد امور مالی  •
انجام سایر امور محوله در چارچوب فعالیت واحد امور مالی  •
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پشتیبانی و سرمایه انسانی

امور مربوط به پرسنل و کارگزینی

ثبت و کنترل ورود و خروج و ساعات بین روز پرسنل و برگه های مربوط به مرخصی و ماموریت   •
ایشان به صورت روزانه

تنظیم و صدور احکام حقوقی پرسنل و تطبیق با آئین نامه  •
تنظیم گزارش مربوط به ارزیابی عملکرد 3 ماهه کلیه پرسنل و ارائه به امور مالی  •

تنظیم گزارش مربوط به پاداش شش ماهه اول و دوم سال پرسنل و ارائه به امور مالی  •
تنظیم گزارش های مختلف درخواستی مدیریت و سایر واحدها در خصوص پرسنل  •

پیگیری امور مرتبط با نظام آراستگی )5S( در شرکت   •
انجام آزمایش های دوره ای تست کرونا بر اساس شرایط حاکم بر کشور و شهر تهران  •

تسویه مانده های مرخصی پرسنل پایان سال مالی  •
انجام امور مربوط به استخدام پرسنل جدید   •

انجام امور مربوط به تسویه پرسنلی که پایان کارشان اعالم شده است  •
انجام امور مربوط به پرداخت های غیرنقدی  •

صدور گواهی اشتغال به کار و کسر از حقوق برای پرسنل  •
بررسی وضعیت افرادی که تقاضای اخذ وام دارند و ارائه گزارش به امور مالی  •
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امور مربوط به پشتیبانی و تدارکات

انجام کلیه امور اجرایی و پشتیبانی و تدارکات  •
انجام کلیه امور مربوط به تاسیسات شرکت   •

خرید کلیه  ملزومات مورد نیاز شرکت  •
بازدید از کل ساختمان و انجام امور مربوط به تعمیر و نگهداری   •

ارزیابی پرسنل خدماتی و راننده و نگهبان  •
انجام امور مربوط به خدمات رفاهی کارکنان  •

توزیع اقالم بهداشتی بین کارکنان  •
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فناوری اطالعات

اعمال تمهیدات امنیتی الزم   •
جهت جلوگیـری از آسـیب پذیری های 

ممکـن و احتمالـی
ویدیو  سامانه  راه اندازی   •
و  امکانات  بهترین  با  کنفرانس 
کمترین هزینه ممکن و آموزش آن 
به پرسنل معرفی شده از واحدها و 

شرکت های زیرمجموعه

حقوقی  سامانه  راه اندازی   •
مورد نظر و نیاز واحد حقوقی شرکت

زیـر  بازآرایـی  و  اصـالح   •
سـاختمان  در  شـبکه  و  سـاخت 
میرداماد و انتقال سـرورها و شبکه 

فعلـی سـاختمان  بـه 
سـالیانه  مجمـع  برگـزاری   •
1398 در اردیبهشـت مـاه به صورت 
برخـط )آنالیـن( در سـالن جلسـات 

کت شـر

نصـب و راه انـدازی فایـروال   •
و اسـتعالم از چندیـن شـرکت معتبر 
نیـاز  مـورد  الیسـنس  دریافـت  و 
جهت جلوگیری از دسـتیابی های غیر 
مجـاز از طریـق اینترنـت بـه شـبکه و 

شـرکت رایانه هـای 
بــا  امــن  شــبکه  برقــراری   •
پروتکل هــای  رعایــت  از  اســتفاده 
امنیتــی جهــت اســتفاده معاونیــن و 

محتــرم  مدیــران 

بروز رسانی وبسایت شرکت   •
دنیا  بروز  تکنولوژی  از  استفاده  با 
بدون Down شدن وبسایت قبلی 
همکاران  سامانه  منوی  بارگذاری  و 
اداری،  اتوماسیون  قابلیت های  با 
سامانه   ،)DMS(داخلی شبکه 
سامانه  ایمیل،  سرویس  حقوقی، 
مدیریتی  پنل  و  کنفرانس،  ویدیو 
اخبار،  بروزرسانی  جهت  وب سایت 
و  آپ  پاپ  مدیریت  جراید،  بریده 

اسالیدرهای صفحه اصلی
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ارتقا سـرور و سیسـتم های   •
مالی به راهکاران سیسـتم، نصب و 
عملیاتـی شـدن سیسـتم فوق الذکر 
بـدون کوچکتریـن وقفـه زمانـی در 

رونـد کاری واحـد مالـی 
بروزرسانی سـخت افزارهای   •
شـرکت جهـت ارتقـا و رضایت منـدی 

سـنل پر

داخلــی  جداســازی شــبکه   •
 Wireless و شــبکه Wired LAN
امنیــت  بــردن  بــاال  جهــت   LAN
برابــر  در  ســرورها  ایمن ســازی  و 

احتمالــی آلودگی هــای 
Wifi بهبــود شــبکه بیســیم  • 
 شــرکت جهــت رضایتمنــدی مدیــران

کیفیــت  بهبــود  و  پرســنل  و 
ویدیو کنفرانــس مدیــران و پرســنل

متعـدد  جلسـات  برگـزاری   •
انتخـاب   به منظـور  پیمانـکاران  بـا 
گزینـه مناسـب و مقـرون بـه صرفه 
جهـت ایجـاد مرکز داده وزیر سـاخت 
شـبکه و کابـل کشـی و تجهیـز مرکـز 

جدیـد  سـاختمان  داده 
سـالیانه  مجمـع  برگـزاری   •
صـورت  بـه  تـالش  سـالن  در   1399
)ارایـه  آفالیـن  و  )آنالیـن(  برخـط 
و  افـراد  بـه  مجمـع  بـه  ورود  برگـه 

محتـرم( حضـار 

سهام  سامانه  راه اندازی   •
رضایتمندی  باالبردن  جهت  گویا 
پرتال کردن  اضافه  و   سهامداران 

سهام به وبسایت غدیر و بروزرسانی 
سرور سهام 

بهره بـرداری  و  راه انـدازی   •
شـرکت  بـا   MPLS سـرویس  از 
تهـران  بـورس  فنـاوری  مدیریـت 
 DBS فایل هـای  دریافـت  جهـت 
مبنـی بـر دریافت گزارشـات پرتفوی 
شـرکت سـرمایه گذاری زرین پرشـیا 
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آماده سازی سالن کنفرانس   •
سالن جهت  تجهیز  و   2 منفی  طبقه 

برگزاری جلسات 
مالـی  سیسـتم های  ارتقـا   •
شـرکت زریـن پرشـیا بـه راهـکاران 
سیسـتم، نصـب و عملیاتـی شـدن 
سیسـتم فوق الذکـر بـدون اختـالل 

مالـی واحـد  کار  در 
سرور  زیرساخت  اصالح   •
فیزیکی جهت برقراری ارتباط صحیح 

در شبکه

طبقه بندی بکاپ های ارسال   •
و  زیرمجموعه  شرکت های  از  شده 

نگهداری آنها در محل امن
راه اندازی مانیتورینگ جهت   •
اطالع از وضعیت سرورها حتی از راه 

دور 
پیگیری قراردادهای موجود   •
و  قرارداد  مفاد  بر  فنی  نظارت  و 
جهت  مربوطه  پیمانکاران  با  رایزنی 
این  تایید  مورد  فنی  موارد  اعمال 
واحد و رایزنی جهت اعمال تخفیفات 

راه اندازی ارسال الکترونیک   •
نامه ها با شرکت های زیرمجموعه از 
طریق پروتکل ECE تحت اتوماسیون 

اداری با 5 شرکت زیرمجموعه
راه اندازی سیستم دوربین   •
هوشمند با تجهیزات موجود و صرف 
کمترین هزینه جهت باال بردن سطح 

کیفی جلسات آنالین
تعمیـر و نگهـداری رایانه هـا   •
و پرینترها و اسکنرها و لپ تاپ های 

شـرکت

مانیتورینگ سرورها باالخص  • 
عملکرد  جهت  به  شیرینگ  فایل 
صحیح سرورها و وجود فضای کافی 
از منابع  در سرور و استفاده بهینه 

فیزیکی موجود
ویروس  آنتی  بروزرسانی   •

پرسنل و مانیتورینگ آن
 Veem نرم افزار  راه اندازی   •
برای گرفتن Backup از سرورهای 

 SAN Storage مجازی بر روی
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مدیریت روابط عمومی

پروژۀ بروزرسانی و تغییر ساختار وب سایت شرکت
در بدو ورود و استقرار مدیریت جدید شرکت، بروز رسانی وب سایت شرکت به منظور تأمین 	 

نقطه نظرات نیازهای کاربران و مخاطبان، با اولویتی باال در دستور کار قرار گرفت.
پس از انجام بررسی های الزم و همچنین در راستای هم افزایی هر چه بیشتر در کل گروه، 	 

مجری پروژه شرکت راهبر تعیین گردید.
از این نسخۀ 	  از پایان سال 1399 و همچنین برگزاری مجمع ساالنه شرکت، رونمایی  قبل 

جدید که به هیچ عنوان با نسخ پیشین قابل مقایسه نبوده و از امتیازات زیادی برخوردار 
است، به انجام رسید.

برگزاری مجمع ساالنۀ شرکت
انجام هماهنگی های الزم و اقدامات مربوطه:	 
پیش از مجمع	 
در طول برگزاری	 
پس از مجمع	 

تشکیل کمیتۀ هم افزایی روابط عمومی های هلدینگ های تابعه
در محل سالن 	  اعضا  کلیۀ  با حضور  و  اردیبهشت 1400  تاریخ 20  در  کمیته  اولین جلسۀ 

جلسات شرکت برگزار گردید.
عالوه بر ارتباطات مستمر با اعضا، جلسات فوق بر حسب نیاز تکرار خواهد گردید.	 

ترجمۀ مدارک
حسب دستور مدیریت حوزۀ مدیر عامل یک سری مدارک جهت ترجمه به 2 زبان انگلیسی و 	 

آلمانی به دارالترجمه رسمی ارسال گردید.
توضیح: از آنجایی که جهت اخذ تأئیدات رسمی )دادگستری و وزارت خارجه( نیاز به اصل 
مدارک می باشد و متأسفانه نسخۀ اصل »اساسنامۀ شرکت« مفقود گردیده است، فرایند 
درخواست رسمی از اداره ثبت شرکت ها به جریان افتاده و پس از طی مراحل الزم، نسخۀ 

کپی برابر اصل آن از این اداره دریافت گردید.
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اقالم مصرفی مورد نیاز در شرکت
پوشۀ نگهداری مدارک:	 

پس از استعالمات و برسی های الزم، یک هزار نسخه )700 عدد فارسی و 300 عدد انگلیسی( 
سفارش و تحویل گردیده و متعاقبا بر حسب نیاز در بخش های مختلف شرکت توزیع گردید.

کتاب:	 
پیرو دستور مدیریت، 3 عنوان از 4 عنوان کتاب مورد نیاز، هرکدام در 5 نسخه تهیه و تحویل 

دفتر گردید. عنوان چهارم متأسفانه به دلیل عدم تجدید چاپ، یافت نشد.
سربرگ و پاکت نامه:	 

با هماهنگی های انجام شده با واحد دبیرخانه، به طور مرتب سفارش گذاری انجام می شود، به 
نحوی که موجودی در شرکت به کمتر از 1،000 عدد نرسد.

سایر اموری که به شکل روزانه و مستمر در حال پیگیری تا حصول نتیجه هستند
درج بریده جراید و بروز رسانی اخبار و اطالعیه ها در وب سایت	 
تعامل و همکاری با دایرۀ امور فرهنگی	 
سفارش کارت ویزیت برای معاونین و مدیران	 
عضویت در کارگروه »نظام آراستگی )5S(« و پیگیری های الزم	 
اخذ اطالعات الزم جهت تهیۀ هدایای مدیریتی، تابلوی راهنمای شرکت در نگهبانی و طبقات 	 

و ...


