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ﮐﺴﺐ رﺗﺒﻪ  150ﺗﻮﺳﻂ »ﻫﻠﺪﯾﻨ
ﺳﯿﻤﺎن ﻏﺪﯾﺮ« در ﺑﯿﻦ 500
ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ اﯾﺮان
Posted on ۱۳۹۹/۱۲/۰۵

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺪﯾﺮ )ﻫﻠﺪﯾﻨ ﺳﯿﻤﺎن ﻏﺪﯾﺮ( از
ﮐﺴـﺐ رﺗﺒـﻪ  150ﺗﻮﺳـﻂ اﯾـﻦ ﺷﺮﮐـﺖ در رﺗﺒﻪﺑﻨـﺪی  500ﺷﺮﮐـﺖ ﺑﺮﺗـﺮ ﮐﺸـﻮر
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻨﻌﺘ در ﺳﺎل  ،99ﺧﺒﺮ داد.
ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺳﻠﯿﻤﯿﺎن ﮔﻔﺖ :ﻫﻠﺪﯾﻨ ﺳﯿﻤﺎن ﻏﺪﯾﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻌﺮﻓ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﮐﺸﻮر
در ﮔﺮوه ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺳﯿﻤﺎﻧ ،ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻗﺮﯾﺐ 10ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎﻟ در ﺳﺎل ﻣﺎﻟ ،98 رﺗﺒﻪ دوم را در ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ،ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص دﻫﺪ.
وی اداﻣﻪ داد :ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ در ﺑﯿﻦ  500ﺷﺮﮐﺖ ﺣﺎﺿﺮ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ ﻣﻠ ،از ﺟﺎﯾﺎه  162در رﻗﺎﺑﺖ ﺳﺎل ﻣﺎﻟ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﺎه  150در ﺳﺎل  ،1399ارﺗﻘﺎ ﯾﺎﺑﺪ.
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮه ﻫﻠﺪﯾﻨ ﺳﯿﻤﺎن ﻏﺪﯾﺮ در اداﻣﻪ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﮔﺮوه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻏﺪﯾﺮ در اﯾﻦ رﻗﺎﺑﺖ اﺷﺎره ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ :ﮔﺮوه
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﻏﺪﯾﺮ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺳﻬﺎﻣﺪار اﺻﻠ» ﺳﻐﺪﯾﺮ« ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوﺷ ﻣﻌﺎدل  559ﻫﺰار ﻣﯿﻠﯿﺎرد رﯾﺎل ،رﺗﺒﻪ ﺳﻮم را در ﻣﯿﺎن
 500ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ﮐﻪ اﻓﺘﺨﺎر ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔ ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻏﺪﯾﺮ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺗﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻏﺪﯾﺮ در
ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی »ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ارزشاﻓﺰوده« و »ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻮدآوری« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ رﺗﺒﻪﻫﺎی ﭘﻨﺠﻢ و ﭼﻬﺎرم را در ﺑﯿﻦ  500ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺗﺮ
اﯾﺮان ،ﮐﺴﺐ ﮐﺮده اﺳﺖ.
وی در ﺧﺼﻮص ﺟﺎﯾﺎه اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ﺻﻨﻌﺖ ﮔﻔﺖ :ﻫﻠﺪﯾﻨ ﺳﯿﻤﺎن ﻏﺪﯾﺮ ﺑﺎ در اﺧﺘﯿﺎر داﺷﺘﻦ ﺳﻬﻢ  10درﺻﺪی از ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺳﯿﻤﺎن ﮐﺸﻮر )ﻣﻌﺎدل  8.6ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ( در رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮐﺎﻻی اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾ در ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣرود.
ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﯾﺎه اﯾﻦ ﻫﻠﺪﯾﻨ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗ ﻣﺤﺼﻮل ﺳﯿﻤﺎن ﻃ اﻣﺴﺎل ،در رﺗﺒﻪ دوم اﺳﺖ.
ﻣﻬﻨﺪس ﺳﻠﯿﻤﯿﺎن در ﺧﺼﻮص آﺧﺮﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻮرﺳ ﺷﺪن »ﺳﻐﺪﯾﺮ« ﮔﻔﺖ :ﮐﻠﯿﻪ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺑﻮرﺳ ﺷﺪن ﺷﺮﮐﺖ ﻃ ﺷﺪه و اﺧﯿﺮاً
ﻫﻢ درج ﻧﻤﺎد ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺎزار دوم ﻓﺮاﺑﻮرس اﻧﺠﺎمﺷﺪه و اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪزودی اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.
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وی اﻓﺰود :در ﮔﺎم ﺑﻌﺪی ﻗﺼﺪ دارﯾﻢ ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺗﺎﺑﻌﻪ ﻫﻠﺪﯾﻨ ﺳﯿﻤﺎن ﻏﺪﯾﺮ را ﺑﻌﺪ از آﻣﺎدهﺳﺎزی وارد ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ
اوﻟﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻧﯿﺰ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﻬﺎم ﺳﯿﻤﺎنﺳﻔﯿﺪ ﺷﺮق ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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