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گروه صنعتی آرمان، گروهی تحت رسمایه 
گذاری و مدیریت خصوصی، با نزدیک به 

عرصه های  در  مستمر  فعالیت  دهه  ه  س
و  بازرگانی   ، تولیدی   ، صنعتی  وع  ن ت م
خدماتی، امروزه به عنوان یکی از خوشنام

بوم،  و  مرز  این  اقتصاد  پیشگامان  ین  ر ت  
مهمرتین  را  عزیز  ایران  پیرشفت  و  قاء  رت ا

آرمان خود می داند. برخی رشکتهای تابعه 
این گروه را می توان به این رشح نام برد:

رشکت کشت و صنعت قند خاورمیانه

رشکت ملی شیمی کشاورز

رشکت مدیریت رسمایه تأمین سپهر آرمان  

رشکت طراحان تجارت قاصدک سفید

رشکت ساختامنی سپهر آرمان فردا (گروه سانکست)



رشکت کشت و صنعت قند خاورمیانه به لطف قرار گرفنت در اقلیم حاصلخیز استان 
خوزستان در زمینه تولید شکر استحصال شده از چغندر قند، از بازیگران کلیدی کشور در 

این حوزه است. بخش تولید اتانول این رشکت در حال راه اندازی است و با توجه به ظرفیت 
باالی خود، رسآمد تولید اتانول از مالس چغندر در کشور خواهد بود.

رشکت ملی شیمی کشاورز یکی از قدیمی ترین تولید کنندگان انواع سموم دفع آفات نباتی، دامی 
و خانگی و کودهای شیمیایی در کشور است که به دلیل به کارگیری فناوری های پیرشفته تولیدی و 

رعایت استانداردهای بین املللی، محصوالت این رشکت دارای کیفیت بسیار می باشد. این مجموعه به 
تازگی بزرگرتین واحد مدیریت پسامند را در کشور احداث منوده که هم چنان رو به توسعه است. 
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آرمان   سپهر  تأمین  رسمایه  مدیریت  رشکت 
همگام با گسرتش فعالیت های مالی و شیوه های 
نوین و تخصصی رسمایه گذاری، با هدف تبدیل به 
یک نهاد مالی شامل رشکت رسمایه گذاری، صندوق 
رسمایه گذاری، مشاوره رسمایه گذاری، کارگزاری سهام، 

لیزینگ، رصافی و بیمه تشکیل شده است.

رشکت طراحان تجارت قاصدک سفید در بخش واردات و صادرات 
طرح های  نیز  و  برتوانایی ها  مترکز  با  و  دارد  فعالیت  غذایی  مواد 
توسعه ای خود، به رسعت در حال گسرتش فعالیتهای خود می باشد.

رشکت طراحان تجارت
قاصدک سفید
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رشکت ساختامنی سپهر آرمان فردا
(گروه سانکست)

رشکت ساختامنی سپهر آرمان فردا در قالب نام تجاری سانکست از رشکت
زمینه  در  خاص  سهامی  رشکت  یک   ، آرمان  صنعتی  گروه  زیرمجموعه   های 

مدیریت رسمایه گذاری امالک و مستغالت است که با هدف ارائه راهکارهای 
متنوع و بدیع در زمینه رسمایه گذاری ،ساخت و ساز و بازاریابی امالک و  مستغالت 

تشکیل شده است.

مترکز این رشکت بر ارائه راهکارهای جدید تامین مالی در قالب رشکت های سهامی خاص و فراهم آوردن فرصت های طالیی رسمایه گذاری برای  پرسنل 
و مدیران گروه صنعتی سپهر آرمان و سایر  رشکت های همکار می باشد تا از این طریق بتوان دغدغه افراد جهت خانه دار شدن و همچنین رسمایه گذاری 

در امالک را با هر میزان رسمایه رفع منود و افراد بتوانند با مترکز بر فعالیت های اصلی خود به آسودگی در زمینه امالک و مستغالت رسمایه گذاری کنند و 
ضمن حفاظت از رسمایه ایشان در برابر تورم،  امکان بهره  مندی از سود اقتصادی این بازار و همچنین فرصت خانه دار شدن را مهیا مناید.

Real Estate Investment Management
      Diverse

Solutions    



       ما چه کاری انجام می دهیم ؟       
مأموریت و اهداف گروه سانکست

                   مدیریت دارایی امالک
               خرید ، فروش ، اجاره ، بهره برداری ، تهاتر و ...

                  رسمایه گذاری
       ساخت و ساز ، مشارکت و ...

    عملیات ساختامنی
مدیریت پیامن ، پیامنکاری ، بازسازی ، تجهیز و ...

گروه سانکست با بهره گیری از دانش های مدیریت ، برنامه ریزی ، اقتصاد و تامین مالی ، 
طراحی و ساخت ، بازارپردازی و فروش ، بهره برداری و حقوق ، بسرت مناسبی برای رسمایه گذاری 

در امالک و مستغالت فراهم می آورد. 

    ارزش ها        
آنچه گروه سانکست به آن باور دارد

            مشرتی صاحب اصلی کسب و کار است

       اعتامد شام رسمایه ماست

صداقت اساس ارتباط ما با شامست



ما چگونه با مشرتیان کار می کنیم
گروه سانکست با در نظر گرفنت رشایط و اهداف مشرتی با ارائه طرحها و فرصتهای نوین رسمایه گذاری از جمله مدل REPEC   (رسمایه گذاری 
سهامی امالک و مستقالت) مشارکت ، فروش سهامی و یا مرتی ، مدیریت در ساخت در متامی مراحل پروژه همراهی امین برای مشرتی 

خواهد بود .
مرحله ١:

ارزیابی رشایط و اهداف مشرتی       
با ارزیابی رشایط و اهداف مشرتی، ضمن کشف نیاز واقعی ، خواسته او را تدقیق می کنیم .

مرحله  ٢:
مطالعات فرصت و تعریف پروژه

با انجام مطالعات بر اساس خواسته مشرتی بهینه ترین فرصتها را برای یک پروژه متناسب فراهم می کنیم.

مرحله  ۳:
مدیریت، برنامه ریزی و  پیاده سازی

ضمن برنامه ریزی دقیق و انتخاب روشهای مناسب تامین مالی ، بکارگیری بهرتین گزینه های طراحی و ساخت
و فرماندهی عملیات بازارپردازی و فروش ، مشرتی را تاپایان همراهی می کنیم.
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The Future Begins Today

ویژگی ها
    چرا ما شایسته اعتامد شام هستیم ؟

مشرتی مداری عملگرایانه
    باور ما بر این است که مشرتی صاحب اصلی کسب و کار است و متامی
        فعالیتهای مجموعه با جلب رضایت او به هدف مطلوب خواهد رسید .

              صداقت و تعهد
                      یقین داریم تعهد به آنچه وعده می دهیم و شفافیت و صداقت در آنچه

                         انجام می دهیم تنها راه درست جلب اعتامد مشرتی است .

                            تجربه و تخصص
                                      بیش از دو دهه تجربه عملی و تخصص حرفه ای مدیران مجموعه در عرصه

                                        امالک ضامن آسودگی خاطر مشرتی خواهد بود.



 REPEC  مدل  رسمایه گذاری سهامی امالک
Real Estate Private Equity Company

رشكت پروژه ای های  سپهر آرمان

و  تاسـيس  آرمان  سـپهر  سـاختامين  شـركت  بوسـيله  كه  هسـتند  گذاري  سـرمايه  ابزار  پروژه ای ها  شـركت 
تامني مي شـود كه  ديدگاه  اين  با  ها  اين شـركت  اداره مي شـوند. سـرمايه  گذاران  به منايندگي سـرمايه 
بخشـي از سـهام هر پروژه سـاختامنی تامني و پس از امتام دوره فروش، با انحالل شـركت اصـل و سود 

سهامداران تقسيم گردد.
اين شـركت ها در قالب يك شـركت سـهامي خاص با طول عمر محدود (بسـته به نوع و مقياس پروژه معموال از ۲ تا ۵ سال)  و با رسمايه متغري 

تشكيل مي شوند كه اهداف رسمايه گذاري آن (ساخت و فروش یک پروژه ساختامنی) از قبل تعیني شده است.
در این رشکتها از رسمایه گذاران خواسته می شود متعهد به تامین رسمایه مورد نیاز برای ساخت و امتام کل پروژه مورد نظر برای متام طول 

عمر محدود رشکت (طول عمر پروژه) بدون حق برداشت باشند.
البته در صـورت متايل سـهامداران به فروش سـهام خود طبق قوانني تجارت عمل خواهد شـد. هرچند با تشـكيل بازار نقدشـونگی سـهام 
رونق خواهد گرفت  ضامن رشکت (گروه صنعتی آرمان) که مدیریت رشکت را نیز بر عهده دارد، اصل سهام سهامداران به همراه سود 

علی الحساب که مصوبه هیات مدیره می باشد را برای پایان دوره تضمین می کند.
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موضوع فعالیت رشکت پروژه ای ها
موضـوع فعاليت شـركت پروژه ايي هاي سـهامي خاص، جمع آوري منابع مايل و تخصـيص آن در قالب سـهام و سـهم الشـركه شـركت با موضـوع 
پروژه از قبل تعیني شـده اسـت. شـركت پروژه اي ها در پروژه هاي سـاختامين با هدف ايجاد، طراحي ، هدايت سياستهاي مايل و عمليايت آن به منظور 

تحقق اهداف مورد نظر و سپس خروج و انحالل رشکت با پایان طول عمر پروژه می باشد.
 

رشكت پروژه ايي ها در چه پروژه هايي ميتوانند وارد شوند؟
 رشکت ها در کلیه پروژه های ساختامنی مسکونی، اداری، تجاری، تفریحی و فرهنگی که در راستای اهداف رسمایه گذاران دارای منافع و 

توجیه اقتصادی می باشند، طبق مصوبات هیأت مدیره فعالیت می کند.
 

حداقل سرمايه رشكت پروژه ايي ها چقدر بايد باشد؟
 حداقل ســرمايه شــركت پروژه ايي ها با توجه به مقياس پروژه تعیني ميگردد .اين ســرمايه بايد به ميزان الزم براي خريد، طراحي و 
ســاخت و عمليات بازاريايب و فروش يک پروژه باشــد. دوره فعاليت شــركت نيز بر اســاس مقياس پروژه در نظر گرفته مي شودكه 

معموال بني ۲ ايل ۵ سال تعريف مي شود كه نيمه ابتدايي آن به عنوان دوره رسمايه گذاري رشكت تعیني مي شود.
 

حداقل مبلغ جهت سرمايه گذاري در رشكت پروژه ايي ها چقدر است؟
 رسمايه گذاري از طريق ســهام داري شــركت پروژه ای ها از منظر ماهیت، کارکرد، ریسک ها و نیز بازدهی تفاوت هاي 
بنيادين با روشـهاي سـنتي از قبيل پيش خريد دارند .در اين روش سـود اقتصـادي بازار بر اسـاس شـرايط كيل بازار امالك 
در سـطح كشـور تعیین مي گردد و شـركت تالش خواهد منود با بكارگريي نريو هاي متخصـص، بيشـرتين سـود 
بنابراين  را تضـمني مني كند.  اما هيچگونه سود قطعي و مشخصی  را نصـيب سـهامداران منايد  اقتصـادي 
سـرمايه گذاران بايد پس از مطالعه جزئيات اسـاسـنامه و شـرايط خصويص شـركت و نيز توجه به ميزان مدت 

سـرمايه گذاري اقدام به رسمايه گذاري منايند.  
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ويژگی های رشكت پروژه ای ها
 

مديريت حرفه اي سرمايه های كوچك تا بزرگ در بازار امالك :
افرادي كه متايل دارند رسمايه هايشان در بازار امالك مديريت شود و پولهايشان را در يك بازار كم ريسك و بلند مدت ســرمايه گذاري كنند به 

اين نوع از سـرمايه گذاری روی مي آورند . حضـور متخصصني و افراد حرفه اي باعث مي شود كه كسانيكه تجربه مديريت پروژه هاي ساختامين 
را ندارند از مزاياي رشد آنها بهره مند شوند و بازدهي هاي زيادي كسب كنند.

 
محدود شدن مسوليت سرمايه گذاران تنها به مبلغ سرمايه گذاری شده:

بنگاه داری و مالکیت رشکت ها به صورت تضامنی باعث می شود که مسئولیت هر یک از صاحبان رشکت به اندازه مبلغ متام 
بدهی رشکت باشد. وجود این صندوق ها اما باعث می شود که مسئولیت رشکا به اندازه مبلغ رسمایه گذاری باشد و نه بیشرت.

 
مدیریت ریسک رسمایه گذاری افراد:

ويژگي اصيل رسمايه گذاري در اين شـركت ها، ریسک کم سـرمايه گذاري است. با سـرمايه گذاري در اين نوع شـركت ها با 
امكان افزايش ميزان رسمايه گذاري در مقاطع مختلف و با هر ميزان ضـمن حفاظت از ســرمايه در برابر تورم امكان 

بازدهي سود اقتصادي مناسـب در بازه زمانی ميان مدت و بلند مدت برای عالقه مندان به سـرمايه گذاري در بازار 
امالك را فراهم مي كند.

 
داشنت دیدگاه بلند مدت:

این نوع رسمایه گذاری دید بلند مدت را می طلبند و دارای نقدشوندگی کمی هستند بنابراین برای افرادی 
مناسب اند که با دید بلند مدت اقدام به رسمایه گذاری می کنند و در این مدت به رسمایه خود نیازی ندارند.
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منونه پروژه های انجام شده و در دست اجرا

پروژه ی ویالی نشتارود
در زمینی به مساحت هزار مرت مربع ، در نزدیکی شهرستان تنکابن در سال ۱۳۹۹ به انجام رسیده است.
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منونه پروژه های انجام شده و در دست اجرا

پروژه اداری - تجاری آکسا
در منطقه سعادت آباد تهران واقع است و رشکت سپهر آرمان فردا (گروه سانکست) بعنوان یکی از دو مالک پروژه (در کنار رشکت 

آسابین)، ۵۰ درصد پروژه را رسمایه گذاری منوده است. پروژه با مساحت کلی ۲۲۴۲۰ مرت مربع و در ۱۷ طبقه (۸ طبقه اداری، طبقه 
همکف تجاری و ۸ طبقه پارکینگ) در دست انجام است.
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منونه پروژه های انجام شده و در دست اجرا

پروژه برج های سانکست رامرس
در زمینی با دو سند تفکیکی و دو کاربری مجزا (هتل و مسکونی) در مجاورت ساحل دریای خزر واقع شده است.

مشخصات کل پروژه: • تعداد واحد های مسكونی:۳۱۰ •  تعداد طبقات مسكونی: ۱۶
• تعداد طبقات كل: ۱۸ • مرتاژ مفيد: ۴۸۹۸۳  مرت مربع  • مرتاژ كـل: ۶۵۵۶۲ مرت مربع
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