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 شرکت  یمعرف

  شماره تحت    ۱۳۶۸ اردیبهشت ۳۱ تاریخ در خاص(می )سها ایران  آرد و  گندم  المللی بین  نقل و  حمل شرکت

  به   شروع  ۱۳۶۸  مرداد  ۱۶ تاریخ  در   و  رسید   ثبت  به  تهران  صنعتی  مالکیت  و  هاشرکت   ثبت  اداره   در   ۷۴۹۵۶

  مورخ   العادهفوق میعمو  مجمع  مصوبه  موجب   به آرد  و  گندم  المللیبین   نقل  و  حمل شرکت  نام   نمود.  فعالیت

  کنتینانتال   ترانس  شرکت  است  ذکر  قابل  .یافت  تغییر فارس خلیج  المللیبین   نقل   و  حمل  شرکت به   ۱۳۸۳آذر ۲۴

  وزارت  تملک   به   ایرانمیاسال   جمهوری   انقالب   شورای   ۱۳۵۹  تیر   ۲۵  مورخ   ۷۳۰۴  شماره   نامهتصویب   موجب   به

 .یافت  تغییر کنتینانتال ترانس  شرکت  نام و  آمد  در  بازرگانی

 

 

  از   شرکت   نوع  ، ۱۳۸۹تیر  ۱۰  مورخ  سهام  صاحبان  العادهفوق می عمو  مجمع  یصورتجلسه   استنادبه 

  مؤسسات و  هاشرکت   ثبت یاداره   در ۱۳۹۰خرداد۲۹ تاریخ در  و   یافت   تغییر  عام«می »سها  به   خاص«»سهامی

  و   بورس   سازمان  نزد   ۱۰۸۷۴  یشماره   با  ۱۳۹۰تیر  ۱ تاریخ  در   شرکت  نام   همچنین،  رسید.  ثبت  به  تجاری   غیر

 .استشده  ثبت  بهادار اوراق

  عنوان   به   ۱۳۹۰تیر ۱۸  تاریخ   از   شرکت   این  نام   الزم،   تعهدات یارائه   و  شده   انجام  اقدامات  ی نتیجه   به   توجه   با

  نقل  و  حمل  »سایر  گروه   زمینی«،  نقل  و  »حمل  بخش  در  شده  پذیرفته   شرکت  یکمین  و   شصت  و  چهارصد 

  بهادار اوراق  بورس  دوم   بازار  هاینرخ  فهرست  در حفارس   نماد  با بار«  زمینی  نقل و   »حمل ی طبقه  و  زمینی« 

 .شد  درج  تهران
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  اساسی   کاالهای  حمل  حوزه   در   مستمر   فعالیت   قرن   نیم  از   بیش  با فارس   خلیج   المللی  بین   نقل   و   حمل   شرکت

  یدک   انواع   دستگاه  ۶۰۰  نهمچنی  و   ملکی   کشنده   دستگاه  ۴۰۰  تعداد   داشتن   اختیار  در   با   کشور،   استراتژیک   و

  ۸۰  از   بیش   و  کشور  سراسر   در  شعبه  ۳۱  و   مالک  خود   تجاری   ناوگان   ۵۰۰۰  از   بیش  با  همکاری  و   تریلی

  سراسری   توانمند   شرکت  یک  قالب  در  بوده،   آن  نقلی   و   حمل  گسترده  شبکه  نشانگر  که  فعال  نمایندگی

 . است داشته  المللی بین و  داخلی  سطح در  محموالت  توزیع   و  حمل در  بسزایی و  موثر   نقش لجستیکی
  سازی   ذخیره  امکان  اسالمشهر،  نماز  میدان  در  واقع  مرکزی  ترمینال  در  عملیاتی  سایت  هکتار  ۱۲۷  بودن   دارا

  در   متخصص  کارشناسان  از  گیری  بهره  و  فلزی  مکانیزه  سیلوی   در  هزارتن  ۷۰  و   روباز  انبار  در  هزارتن  ۳۲۰

 غالت تخلیه  مکنده به  مجهز محصوالت کیفی  کنترل زمینه 
 بارنامه  صدور سامانه سازی هوشمند  طریق  از  کشور سرسرا در  الکترونیک بارنامه  صدور •
  حال   در  کاالهای  پیگیری  و GPS سیستم  بروزترین  توسط   رانندگان  و  نقلیه   وسایل  ای  لحظه  ردیابی •

 حمل
 .رانندگان  تکمیلی  بیمه  همچنین و  کاالها تمام  برای حمل  مسئولیت بیمه کامل پوشش •
 

  ه ی تخل  ،ی اعم از انباردار  یکیتوسعه لجست  ریکاال و در دهه اخ  ی الملل  نیو ب   یداخل  ی در امور حمل و نقل جاده ا

  ار یبس گاهیصاحبان کاال توانسته است جا ی بر اساس خواسته ها ی بیحمل و نقل ترک ی ز یو برنامه ر  ی ریو بارگ

را در خصوص حمل و نقل    یاخود کسب نموده و خدمات گسترده و همه جانبه   ان یمشتر  ن یرا در ب  یخوب

 .د یمناسب ارائه نما ت یفیبا ک عات،یخشک و ما یاکااله

مانند گندم، برنج، روغن    یاساس   یفارس در خصوص حمل کاالها  جیخل  یالملل  نیهم اکنون حمل و نقل ب

در کشور را بصورت    ید یدرصد آرد تول  ۷۰از    ش یدر کشور بوده و ب  ی ا  ژه یرتبه و   ی و باالخص آرد دارا   ی خوراک

  ی از کاالها  یقابل توجه  ناژ ت  نیهمچن   د،ینما  عیو خبازان نان در کشور توز  دکنندگانیبه تول  یرگ یحمل مو

  صالحی ذ   ی ها و نهادهاشده توسط ارگان   نییکشور به نقاط تع  یورود   ی شده را از انبارها و مباد  ادی  یاساس 

 . د یدر کشور حمل نما

 

 چشم انداز و ماموریت 

 شده است.  فیشرکت تعر ی کشور به عنوان چشم انداز اصل ی ایپو کیلجست

  شرکت  توسط   کشور  آرد  حمل  %۶۰  به  نزدیک  باشد می   گندم  و   آرد  حمل  شرکت  اصلی   استراتژی  که  آنجایی  از

  ها  استان  از   بسیاری  در   فعلی  موقعیت  حفظ   با  کشور  در  %۹۰  الی  ۸۵  حمل  روی  ریزی  برنامه   شودمی   حمل

 .باشدمی 
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های اساسی کشور در سال  البرنده بزرگترین مناقصه حمل کا شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس

بالغ شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت حمل و نقل بین المللی خلیج فارس به  مبا توجه به  گردید.   ۱۴۰۰

های گروه های استان های  التصدی و مدیریت خدمات حمل و نقل و جابجایی کامی برنده مناقصه عموعنوان  

تعیین گردیده است    ۱۴۰۰ن، لرستان و چابهار در سال  الاصفهان، قزوین، گلستان، تهران، قم، کردستان، گی

روغن خام،    ،کیسه ای شکرخام ، فله ای و )کانتینری  و ای  کیسه  برنج  ،تن گندم  ) ۱۳۴۰۰۰۰که شامل حمل  

تکلیفی از جمله روغن آماده مصرف، قند و شکر از استان های اصفهان، قزوین،  الهای  دانه های روغنی و سایر کا

ی وارده از بندر چابهار به شهرهای داخل  االتن ک۸۰۰۰۰۰ن، لرستان و  ال گلستان، تهران، قم، کردستان، گی

 .باشد می استان و سایر استانهای کشور 

مبنای تجدید ار زیابی سال 97 با در نظرفتن افزایش قیمت 4 سال اخیر

                                                                            397,562زمین

                                                                         1,828,235ساختمان

                                                                           283,172تاسیسات و محوطه

                                                                              52,256ماشین آالت و تجهیزات تولید

                                                                             28,073ابزارآالت

                                                                           370,187سیلوی ایستاده فلزی

                                                                         2,959,483جمع

دارایی های ثابت مشهود 1400/12/29
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:و عیت ناوگان ملکی شرکت به شرح ذیل می باشد
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 امداران :سه

 

 

 

 

 نیکالی: کبررسی  نماد حفارس از لحاظ ت

شکل گرفته است و توانسته    ۱۴۰۰این نماد در یک روند صعودی بلند مدتی قرار گرفته که از اواخر آذرماه  

 باشد. می درصدی کسب کند که نشان از قدرت خریداران در این سیکل صعودی    ۳۰۰بازدهی قابل توجه حدود  

باشد و به نوعی کف سازی  می اما مدتی است در کف کانال صعودی و حمایت داینامیک خود در حال معامله  

به لحاظ تکنیکالی با گذشت از محدوده قیمتی    دهد.می را انجام    ریال  ۱۰۵۰۰الی    ۹۵۰۰در محدوده قیمت  

هدف      ۱۶۲۰( هدف اول:  ۶۸/۱تواند بر حسب اندیکاتور فیبوناچی) می تومان    ۱۱۱۵۰فعلی و تثبیت باالی  

 باشد. می  ریال  ۲۴۳۰۰( قیمت ۲/ ۶۱۸دوم:) 

 باشد. می ریال   ۸۵۰۰محدود  ۶۱۸ حد  رر نماد بر حسب اندیکاتور فیبوناچی  

Rsi=43 

 

 

 

 

 

 درصد  تعداد سهم  سهامداران 

 ۱B ۵۳/۸۹۰ آل شهر آرا   دهیا  هیکرا  لیو اتومب  یخدمات حمل و نقل گردشگر   یثارگر یا  یشرکت تعاون

 ۵۵M ۲/۱۷۰ خاص میسها -شرکت گروه مالی توسعه تعاون

 ۵۵M ۲/۱۷۰ س.خ -شرکت سرمایه گذاری پرتو تابان معادن و فلزات  

 ۳۷M ۱/۴۸۰ شخص حقیقی

 ۳۲M ۱/۲۶۰ خاص می سها-شرکت مسیر سبز فرادیس  

 ۲۹M ۱۱۵۰ شخص حقیقی

 ۲۹M ۱۱۴۰ شخص حقیقی

 ۲۸M ۱۱۰۰ شخص حقیقی

 ۲۷M ۱۰۷۰ شخص حقیقی

 ۲۵M ۱۰۰۰ خاص سهامی -شرکت گروه توسعه مالی واقتصادی سامان
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 نقل  ل وحمگروه فروش بهار 

   ۱۴۰۰نسبت به بهار  ۱۴۰۱گزارش مقایسه فروش فصلی شرکتهای حمل و نقل در بهار  رشد درآمد    

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحول عملیاتی در حفارس 

شرکت حمل ونقل بین المللی خلیج  ماه سال گذشته درآمد داشته ،   ۷ماهه اول سال به اندازه   ۳حفارس در  

میلیون ریال از محصوالت خود را به    ۱,۲۱۱,۱۷۰معادل    ۳۱/۳/۱۴۰۱ماهه منتهی به    ۱فارس طی عملکرد  

با سرمایه    )حفارس  (افزایش داشته است  % ۱۴۶ماهه مشابه سال قبل    ۱فروش رسانده است که نسبت به دوره  

  ۴,۲۲۰,۵۹۴مبلغ    ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ماهه سال مالی منتهی به    ۳میلیون ریال طی عملکرد    ۲,۵۲۳,۹۰۴ثبت شده  

 ت. رشد داشته اس   %۲۵۳میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

شرکت:  فروش   مقایسه 

 

 

 درصد رشد  شرکت 

 ۲۰۷ حفارس 

 ۱۳۵ حگهر 

 ۸۰ حآفرین 

 ۶۶ حخزر 

 ۴۰ حتاید 

 ۳۲ حریل 

 ۲۶ حسینا 

 ۲۴ توریل

 ۲۲ حآسا 

 ۷ حپارسا 
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 ها یوضات سنارمفرو

 )افزایش پنجاه درصدی هزینه( بودن با در نظرگرفتن گزارش سه ماهه شرکت و تکرار شونده  :سناریو اول

   ۱۴۰۰سناریو دوم: با در نظر گرفتن گزارشات سال مالی 

 سناریو سوم: میانگینی از دو سناریو اول و دوم 

 )افزایش هفتاد درصدی هزینه(  شرکت و تکرار شونده بودنسناریو چهارم: با در نظرگرفتن گزارش سه ماهه 

 : یانصورت سود و ز
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ عملیاتیبهای تمام شده درآمدهای  

 ۷,۰۰۹,۵۴۸ ۴,۶۷۳,۰۳۲ ۳,۸۷۳,۰۲۴ هزینه کرایه حمل

 ۲,۰۸۸,۵۲۱ ۱,۳۹۲,۳۴۷ ۷۷۴,۱۸۹ دستمزد مستقیم

 سربار: 
   

 ۱۵۱,۰۶۳ ۱۵۱,۰۶۳ ۱۴۹,۸۷۴ هزینه سوخت 

 ۵۳۴,۷۴۰ ۳۸۱,۹۵۷ ۲۱۱,۸۹۳ هزینه لوازم و قطعات یدکی مصرفی

 ۱۷۳,۱۵۹ ۱۷۳,۱۵۹ ۱۵۳,۱۱۸ ثابت استهالک دارایی های  

 ۷۲,۹۴۴ ۵۲,۱۰۳ ۳۴,۸۲۴ تعمیرات و نگهداری وسایل نقلیه

 ۲۰,۹۶۹ ۱۶,۷۷۵ ۱۵,۹۹۲ هزینه بیمه ناوگان

 ۹۸۶,۸۸۱ ۷۰۴,۹۱۵ ۵۳۱,۹۰۰ سایر 

 11,037,824 7,545,351 5,744,814 جمع

 

 

این کارگزاری در قبال صحت اطالعات و نتایج تحلیل ها هیچگونه مسئولیتی ندارد و صرفا گزارش ارائه شده  

هیچگونه توصیه به خرید و فروش و یا نگهداری  باشد.  منا  نظر کارشناسی در مورد این نماد )حفارس( می 

.دگرد سهام محسوب نمی 

درآمد  

عملیاتی  

میلیون  

 ریال

۳۰/۱۲/۱۳۹۹ ۲۹/۱۲/۱۴۰۰ 

 2سناریو 1سناریو 1401

 سه ماهه  ۲۹/۱۲/۱۴۰۱
 کارشناسی 

 نه ماهه  

بهار  

۱۴۰۱ 
 ۱۴۰۱زمستان   ۱۴۰۱پاییز ۱۴۰۱تابستان

حمل 

 گندم 
۳،۳۰۶،۲۹۳ ۳،۶۸۴،۷۳۸ ۶،۶۳۲،۵۳۰ ۲،۵۱۸،۸۹۲ ۷،۵۵۶،۶۷۶ ۷۹۹،۸۹۳ ۱،۶۶۱،۰۳۳ ۱،۴۶۸،۱۳۸ ۵۹۸،۶۵۵ 

 ۲،۳۸۰،۸۶۹ ۹۰۰،۹۷۴ ۵۸۷،۰۱۸ ۴۰۹،۹۶۱ ۳،۰۶۳،۸۷۹ ۱،۰۲۱،۲۹۳ ۴،۰۲۳،۰۰۰ ۲،۳۰۲،۴۳۶ ۱،۰۹۰،۲۱۶ حمل آرد 

سایر  

 قراردادها 
۷۸۲،۹۹۱ ۱،۶۱۰،۸۰۰ ۲،۹۱۲،۰۰۰ ۶۸۰،۴۰۹ ۲،۰۴۱،۲۲۷ ۲۸۲،۶۰۹ ۹۹،۶۸۰ ۴۹۰،۸۴۵ ۶۰۹،۸۶۳ 

تخلیه  

،بارگیری و  

 انبارداری 

۳،۴۸۳ ۱۱،۱۴۹ ۱۲،۲۷۰  -- ۱۳۳،۷۹۳  -- ۱،۴۸۳ ۵،۱۹۳ ۴،۸۱۶ 

 ۱۰،۳۰۱،۰۲۶ ۱۷،۰۱۶،۱۶۹ ۱۳،۵۷۹،۸۰۰ ۷،۶۰۹،۱۲۳ ۵،۱۸۲،۹۸۳ جمع


