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پارس )سهامی عام( با نماد   معیار صنعت  دیماه    19در تاریخ    "معیار"مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت 

شهریورماه   31در محل سالن همایشهای هتل سیمرغ تهران برای رسیدگی به عملکرد مالی منتهی به  1400

شهریورماه سال جاری   14 با حضور اکثریت سهامداران شرکت برگزار گردید. با توجه به اینکه در تاریخ  1400

بلوک عمده مدیریتی این شرکت توسط گروه سرمایه گذاری بین المللی ارزش و از طریق بورس خریداری  

لذا اطالع از برنامه های آتی معیار اهمیت  ،  ند شاهد تغییر سهامدار عمده شرکت بوده اسهامداران خرد  گردید و  

 ای از مجمع مذکور می باشد. این مجمع را دو چندان نمود. گزارش حاضر خالصه

 هیئت رئیسه مجمع 
 

ابتدا هیئت رئیسه مجمع توسط نمایندگان سهامدار عمده تشکیل جلسه داد. آقای بهروز خالق ویردی که یکی  

از سوی سهامدار عمده به ریاست   از چهره های شناخته شده مجامع شرکتهای بورسی است به نمایندگی 

آقایان   و  انتخاب  جعفری  عباسعلی  مجمع  حمید  آقای  و  مجمع  ناظرهای  بعنوان  یعقوبی  عمار  و  ارجمندی 

)مدیرعامل شرکت( بعنوان منشی جلسه و دیگر اعضای هیئت رئیسه او را یاری نمودند. حضور آقایان خالق و  

ارجمندی بعنوان چهره های شناخته شده بازار سرمایه شرکت نوید آنرا می دهد که رویکرد سهامدار عمده 

 ار معطوف به اداره حرفه ای شرکت در تراز شرکتهای برتر بازار بورس کشور می باشد. جدید معی

 

در جایگاه قرار  پس از آنکه مجمع به رسمیت رسید و نمایندگان فرابورس و حسابرس و بازرس قانونی شرکت، 

 گرفتند مدیرعامل شرکت نسبت به ارائه گزارش عملکرد اقدام نمود.

 

 عام(  )سهامي  پارس صنعت  معيار گذاريسرمایه شركتتاریخچه 

 271598تحت شماره    03/03/1385در تاریخ   عام(  )سهامي  پارس  صنعت   معيار  گذاريسرمایه  شرکت 

در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه کشور در خصوص ارتقاء    های تهران و در تاریخدر اداره ثبت شرکت 

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار   10774بعنوان نهاد مالی بشماره  16/01/1389 کیفی بازار سرمایه، در تاریخ 

 .ثبت گردید 

سال   دوم  نیمه  و    1400در  یافت  پارس تغییر  صنعت  معیار  گذاری  سرمایه  شرکت  دار عمده  گروه سهام 

نوان  درصد از سهام شرکت و بع  50با در اختیار داشتن بیش از    المللي ارزش  رش سرمایه گذاري بينگست

بخشهای صنعتی و معدنی    این گروه در و فعال  ا توجه به فعالیت گسترده  ب  .سهام دار عمده معرفی گردید 

 می باشد.  معياروظیفه تامین مالی و سرمایه گذاری در پروژه های صنعتی متنوع بعهده 

 



 

 

 گاه شمار

 

 

 

 

 

 

1385 
 

 تغيير   

 سهامدار 

 عمده 

 عرضه سهام  

 در     

 فرا بورس

ثبت بعنوان نهاد  

 مالي 

 تاسيس  تغيير نام 

 

 ي سند راهبرد 

 

چشم انداز

1410بزرگترین شركت سرمایه گذاري بخش خصوصي بازار بورس ایران تا سال •

ماموریت

هاي شركت سرمایه گذاري معيار صنعت پارس بعنوان مجموعه اي فعال در بخش•
اد و ، از طریق ایجبا بکارگيري خدماتو معدن، صنعت

؛ دارایي هاي سود نقدي مستمربهبود سبد سرمایه گذاري ها، ضمن پرداخت 
.مي بخشدحفظ و ارتقاء سهامداران را 

7138  
1389 

1390 

1400 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرکتهای تابعه معیار 

 

 
 زار یپارس گستر ن یشرکت صنعت

 

  یشده و ط یسخاص تأس  یبه صورت شرکت سهام 01/06/1385یختاردر   یزارپارس گستر ن یشرکت صنعت

است . با    یدهاستان قم به ثبت رس  یصنعت  یتدر اداره ثبت شرکتها و مالک  01/06/1385یختار  5946شماره  

پارس گستر    یصنعت ی صاحبان سهام، نام شرکت به شرکتها ادهفوق الع  یمجمع عموم  استناد به صورتجلسه

  یاز شرکت شهرکهامعتبر    یپروانه بهره بردار  این شرکت دارای  است .    یافته   ییرخاص( تغ  ی)سهام  یزارن

ا  می باشد استان قم    یصنعت پارس    یارمع  ی گذار  یهشرکت سرما  یفرع  یشرکت جزء شرکتها  ین.  صنعت 

 باشد. یعام( م ی)سهام

الزم   یمختلف پس از اخذ مجوزها یعاز صنا   ی، بهره بردار ید شرکت عبارتست از: احداث ، تول یت فعال موضوع 

وفروش و انجام    ید اعم از خر  یبازرگان  یاتعمل  کلیه  انجام   و  واردات  –، صادرات    یرانمختلف ا  یشهرها  یهدر کل

ارزشهاي 

 بنيادین

 كارآمدي سرآمدي

 انضباط

شایسته 

 ساالري

 شفافيت



 

 

، اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات   یهرگونه خدمات بازرگان  همجاز و ارائ  یو خارج  یهرگونه معامالت داخل

اخذ ضمانتنامه و گشا  یاعتبار اسناد  یش،  و    یرو مشارکت با سا  یگذار  یهو هرگونه سرما   یاعتبار  شرکتها 

 . باشد  یخارج از کشور در حدود موضوع شرکت م  یادر داخل و   یندگیو ثبت نما  یجاداشخاص ، ا

 منطقه نيزار 

کیلومتری   35کیلومتری ستتلفاگان و   25منطقه نیزار استتتان قم در مستتیر جاده قم به دلیجان و در فاصتتله  

دلیجان قرار دارد. این منطقه مابین دو ناحیه کوهستانی و مرتفع قرار گرفته که وجود رودخانه قمرود در خط 

نی در دو طرف رودخانه تقستتیم القعر این دو ناحیه کوهستتتانی منطقه نیزار را به دو بخش صتتنعتی و مستتکو

هکتار زمین جهت اجرای طرح های صتنعتی در نرر گرفته شتده   2000کرده استت. ستمت راستت رودخانه  

هکتار زمین ، کاربری صتتنعتی آن در شتتورای برنامه ریزی استتتان تایید و یکی از بزرگترین   670استتت که  

لیه امکانات الزم جهت احداث کارخانجات کارخانه های فوالد بخش خصتوصتی در آن واقع شتده استت. وجود ک

خرداد و سترشتاخه های دز، خط انتقال نفت و گاز پرفشتار، دو خط انتقال  15خط انتقال آب   2فوالدی شتامل  

کیلو ولت، راه آهن قطار ستریع  الستیر، شتبکه کشتوری فیبر نوری ، چشتم انداز معادن ستن   400و    230برق  

 طقه استثنایی در دنیا جهت استقرار صنایع فوالد تبدیل کرده است . آهن و .... این منطقه را به یک من

 مزایاي منطقه نيزار 

کارگروه صتنعت و معدن استتان با همکاری کارگروه اشتتغال و سترمایه گذاری به منرور ایجاد  1382در ستال  

شتتهرکهای صتتنعتی جدید در استتتان قم مصتتوب نمود یک کمیته کارشتتناستتی مرک  از کارشتتناس صتتنعت  

ستتانداری، ستازمان صتنایع و معادن، امور آب، محیط زیستت، منابع طبیعی و ستایر ادارات مرتبط به بررستی ا

مکانیابی اراضتتی جدید برای احداث شتتهرکهای جدید بنماید که پس از بازدید های مکرر از مناطق مختلف 

ته شتد. که برخی دالیل استتان، اراضتی منطقه نیزار برای استتقرار طرحهای بزرن صتنعتی استتان در نرر گرف

 این انتخاب عبارت بودند از: 

 

 دسترسی به امکانات زیربنایی بی نریر از قبیل:  -1

 متری(  250خط لوله گاز سراسری کشور )کمتر از  5نزدیکی به  -

 کیلومتر(  3خرداد و سرشاخه های دز ) 15خط لوله انتقال آب از سد  2نزدیکی به  -

 متر(  50انتقال برق ) 400یلومتر( و خط ک 10بهرن  ) 130نزدیکی به خط  -

 متر(  1700نزدیکی به خط فیبر نوری سراسری )کمتر از  -

 اصفهان در فاصله کمتر از یک کیلومتری –جاده ترانزیت قم  -



 

 

 تهران که از داخل اراضی سایت میگذرد. –قم  -خط راه آهن سریع السیر اصفهان -

 احداث واحدهای صنعتیوجود اراضی مسطح و با شی  مناس  جهت  -2

 موافقت محیط زیست با استقرار واحدهای صنعتی بزرن در منطقه نیزار  -3

 وجود معادن ارزشمند آهک، گچ و سن  آهن در مجاورت منطقه -4

 سهولت تامین نیروی انسانی ساده در منطقه -5

 سهولت تامین نیروی انسانی تحصیل کرده از قم و دلیجان  -6

ن گفت منطقه انتخاب شتده نقطه تالقی و همگرایی امکانات زیربنایی در استتان قم بوده و  با اطمینان می توا

شتتبیه این منطقه نمی توان به ستتادگی منطقه دیگری را انتخاب کرد که کلیه امکانات زیربنایی را در مجاور 

 یکدیگر داشته باشد. 

ر طرحهای بزرن صتنعتی استتان انتخاب به عنوان محل استتقرا 82با توجه به شترح فوق منطقه نیزار در ستال 

 550هکتار زمین به طرح تولید  83در منطقه اتفاق افتاد که در آن ستتال   1384و اولین واگذاری در ستتال 

هزار تن ورق فوالدی اختصتاص یافت و متعاق  آن طرحهای بزرن دیگر از قبیل :  مجتمع فوالد ستازی نیزار 

، فرو آلیاژ )  تولید فرو ستیلیکو منگنر و تولید فرو ستیلیکو منگنر( پارس مرصتاد  ، باطری ستازی ،تولید شتمش  

 و ....

عالوه بر استتتقرار طرح های بزرن در منطقه، کارهای زیربنایی مهم لیل انجام شتتده استتت که پایه رشتتد و    

عتی توسعه صنعتی منطقه را به گونه ای فراهم نموده است که می تواند استان قم را در ردیف استان های صن

 کشور قرار دهد. شرح این اقدامات عبارتند از: 

 میلیارد ریال  1000به سرمایه گذاری بالغ بر  63به  230احداث پست برق  -1

 کیلومتر . 13از خط بهرن  تا منطقه نیزار به طول  63به  230اجرای خط رین  انتقال برق  – 2

خرداد تا اراضتی نیزار به طول   15تقال آب ستد اجرای خط انتقال آب و منابع لخیره در حد فاصتل خط ان  -3

 میلیارد ریال  200کیلومتر با سرمایه گذاری بالغ بر  3

 میلیارد ریال  20اجرای خط فیبر نوری و احداث مرکز مخابرات منطقه با سرمایه گذاری  -4

میلیارد  120متر مکع  در ستاعت در منطقه با سترمایه گذاری   130000احداث ایستتگاه گاز با ظرفیت    -5

 ریال 

 انجام مطالعات مقدماتی توسعه صنعتی منطقه  -6

 آماده سازی شهرک صنعتی پارس گستر نیزار  – 7

اصتتفهان جهت احداث ایستتتگاه قطار در   –انجام توافقات الزم با کارفرمای طرح قطار ستتریع الستتیر قم    -8

 منطقه 



 

 

میلیارد ریال اعتبار جهت اجرای پل های پارس و   140انجام مطالعات راه دستترستی مطنقه و اختصتاصتی    -9

 دانش در محل تقاطع جاده با مسیر قطار سریع السیر

استتقرار پیمانکاران تخصتصتی صتنایع فوالدی کشتور در منطقه و فراهم شتدن بستترهای رشتد و ستاخت   -10

 صنایع فوالد

د کشتتور در منطقه با توان نیروی آماده به کار متخصتتب با ستتابقه در صتتنعت فوال 400حضتتور بیش از  -11

 اجرایی در حد استانهای اصفهان و تهران 

 

 

 

 

 
 پارس مرصاد  زارین یمجتمع فوالد ساز

 

بزرگترین و مهمترین طرح تعریف شده در پهنه صنعتی نیزار، مجتمع فوالدسازی نیزار پارس مرصاد  از گذشته  

بصورت سهامی خاص در تهران به ثبت رسید موضوع اصلی    03/12/1389این شرکت در تاریخ    بوده است. 

فو  گرم  ورق  نورد  و  گری پیوست  ریخته  لوب،  مستقیم،  احیا  سازی،  گندله  کارخانه  احداث  به  شرکت  الد 

 می باشد.    میلیون تن در سال   6/1ظرفیت

لیکن با توجه به وجود ظرفیتهای فوالدی گروه ارزش مقرر گردیده است طرح مجتمع مرصاد مورد بازنگری و  

 تعریف مجدد قرار گیرد.

 

سواالت   به  و  ارائه  مدیرعامل  توضیحات  شرکت،  قانونی  بازرس  و  گزارش حسابرس  قرائت  از  پس  ادامه  در 

از دکتر سید علیرضا  سهامد  آقای خالق  پاسخ داده شد. بعالوه  اران جزء شرکت که در جلسه حاضر بودند، 

و نماینده سهامدار عمده دعوت عریمی پور رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری معیار صنعت پارس  

پور نیز یکی دیگر    نمود تا محورهای اصلی برنامه های آتی شرکت را به اطالع سهامداران برساند. دکتر عریمی

از چهره های شناخته شده بازار سرمایه کشور است که طی بیست سال گذشته مسئولیت هلدینگهای بزرگی 



 

 

را بعده داشته است. در سوابق وی می توان به مدیرعاملی شرکت کربن ایران با نماد شکربن و شرکت فناوری  

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا بزرگترین  اطالعات خوارزمی با نماد مفاخر اشاره نمود. همانین وی  

 هلدین  صندوق بازنشستگی کشوری بوده است. 

 عریمی پور در سخنان خود به موارد زیر اشاره نمود.

 پیاده سازی اصول حکمرانی شرکتی 

 

  

 

 

 به بعد(  1400)از مهر ماه  رویدادهاي سال مالي جاري
 

 پيش از پایان مهلت قانوني 1400دیماه   18مالي جاري در تاریخ  انتشار گزارش عملکرد سه ماهه اول سال   •

 ميليارد ریال به معيار توسط گروه ارزش جهت توسعه فعاليتها   200پرداخت مبلغ  •

 ميليارد ریال   237با ارزش روز   1400/09/30ميليارد ریال در تاریخ   171ایجاد پرتفو سهام با بهاي تمام شده  •

 ان سهم توسط سهامدار جدید انعقاد قرارداد با بازارگرد •

 تجهيز دفتر اصلي جدید شركت  •

 طراحي جدید نشان تجاري معيار  •

 بررسي فرصتهاي جدید سرمایه گذاري  •

تعالي سازماني

تي استقرار تيم مدیری
سهامدار جدید

ایجاد كميته هاي 
تخصصي 

بازمهندسي 
فرایندهاي شركت در

تراز استاندارد 
شركتهاي بورسي

ه توسعه فعاليتها ب
اتکاي مطالعات 

كارشناسي دقيق 

پياده سازي سامانه 
هاي هوشمند



 

 

 اخذ پروانه بهره برداري دائم توسط شركت شهركهاي صنعتي  •

 راه اندازي وبسایت اطالع رساني  •

 خرید و راه اندازي سامانه امور سهام سهامداران  •

 

 

 

 

 برنامه هاي آتي  

از طریق کدال به اطالع سهامداران خواهد  پور ضمن تاکید بر اینکه شرکت اطالعات خود را صرفا  عریمی 

اعالم نمود که   و با توجه به  رساند.  پارس در فصل جدید فعالیت خود  معیار صنعت  شرکت سرمایه گذاری 

 ستور کار قرار دارد:عضویت در گروه ارزش برنامه های توسعه ای به شرح زیر را در د

 افزایش سرمایه  •

 توسعه شركت شهركهاي صنعتي پارس گستر نيزار  •

 تعيين تکليف پروژه مرصاد •

 سرمایه گذاري در طرحها و واحدهاي صنعت فوالد  •

 سرمایه گذاري در طرحهاي فرآوري مواد معدني  •

 سرمایه گذاري در طرحهاي دانش بنيان و مراكز نوآوري •

 متنوع در بازار سرمایه و مالي كشورارائه خدمات مالي  •

 ارتقاي جایگاه شركت در فرابورس •

 

 تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه 
 

 در پایان تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت معیار بشرح زیر به تصوی  رسید: 

 



 

 

 

 


