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شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام)

امیدنامه پذیرش و درج در بازار فرابورس ایران

معرفی شرکت
اطالعات عمومی شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام) به شرح ذیل میباشد.
اطالعات عمومی
تاریخ ثبت

1656/62/99

شماره ثبت

963629

محل ثبت

تهران

شناسه ملی

16169776153

سهامدار عمده

شرکت عمران سرمایهایریک خزر

سرمایه ثبتی شرکت

 905660666میلیون ریال

حسابرس

مؤسسۀ حسابرسی امجد تراز

مشاور پذیرش

شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

تلفن /دورنگار

99266991

وبسایت

www.vapsagroup.com

تهران ،خیابان شهید دستگردی ،خیابان تخارستان ،کوچه شهید حسنزاده ،پالک 15

مرکز اصلی

ترکیب سهامداری نیز باتوجه براساس آخرین وضعیت دریافتی از شرکت سپردهگذاری مرکزی و تسویه وجوه به قرار زیر است.
ترکیب سهامداران
نام سهامدار

مبلغ اسمی (میلیون ریال)

تعداد سهام

درصد مالکیت

شرکت عمران سرمایهایریک خزر

906420225

9064202250666

24%

بازارگردان

950666

9506660666

%1

شرکت صنعت محور دانوش

950666

9506660666

%1

شرکت وزین سازان آریا سام

950666

9506660666

%1

شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی

1

10666

%6

رضا نجاتبخش اصفهانی

1

10666

%6

سایر

750666

7506660666

6%

جمع

000220222

0002202220222

%022
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شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام)

امیدنامه پذیرش و درج در بازار فرابورس ایران

اعضای هیئتمدیره شرکت مبن ی بر آخرین تغییرات و پیش از موافقت اصولی مبنی بر شمول شرکت در زمره نهادهای مالی براساس
جدول ذیل میباشد.

اعضای هیئتمدیره
عضو هیئتمدیره

نماینده

سمت

شرکت صنعت محور دانوش

حسین ماهیار

رئیس هیئتمدیره

شرکت عمران سرمایهایریک خزر (مسئولیت محدود)

حسام معتضدیان

نایبرئیس هیئتمدیره

رضا نجاتبخش اصفهانی

_

عضو هیئتمدیره و

شرکت وزین سازان آریا سام

امیر ونکی

عضو هیئتمدیره

شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی

مجید احمدی محلی

عضو هیئتمدیره

مدیرعامل

شایانذکر است از تاریخ  9آذر  1623براساس نامه شماره  199/95651اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار ،شرکت
سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام) بهعنوان نهاد مالی محسوب شده است .لذا تغییرات اعضای
هیئتمدیره براساس معیارهای اعالمی در مرحله مذاکره با نمایندگان احتمالی میباشد .بیتردید پس از نهایی شدن توافق با ایشان،
بهمنظور تائید صالحیت اسامی و مشخصات افراد به اداره نهادهای مالی اعالم میگردد.
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شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام)

امیدنامه پذیرش و درج در بازار فرابورس ایران

رزومه اعضای هیئتمدیره شرکت به شرح ذیل به استحضار میرسد.
نام

نام خانوادگی

تحصیالت

سوابق اجرایی

حسین

ماهیار

دکترای مدیریت استراتژیک

مدیرکل ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،مجری

حسام

معتضدیان

رئیس هیئتمدیره شرکت سرمایهگذاری کشتیرانی ج.ا.ایران ،مدیرعامل
کارشناس ارشد اقتصاد انرژی پویا

رضا

نجاتبخش

پروژه شبکه راداری فضای کشور و ارتباطات ناوبری هوایی ،معاون فنی
شرکت کارخانجات پارس الکتریک ،مدیرعامل شرکت ساخت و تولید
قطعات الکترونیک ،عضو هیئتمدیره و معاون تحقیق و توسعه شرکت ایران

شرکت صنایع الستیکی سهند (سهامی عام) ،معاون امور شرکتهای
شرکت سرمایهگذاری پتروشیمی ،مدیر برنامهریزی شرکت گنجینه آتیه،
کارشناس ارشد مطالعات اقتصادی شرکت سرمایهگذاری مهراقتصاد
کارشناسی ارشد مدیریت معاونت مهندسی شرکت سایپا آذین و مگا موتور ،عضو موظف هیئتمدیره
کاالی گاز شرکت سرمایهگذاری بازنشستگی نفت ،مدیرعامل هلدینگ

اصفهانی

اجرایی

امیر

ونکی

کارشناسی ارشد مدیریت مالی مدیر مالی و اداری شرکت سرمایهگذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی

مجید

احمدی

ذوب و نورد چهلستون سپاهان ،هلدینگ گروه صنعتی سدید ،معاون
اجرایی شرکت سرمایهگذاری اقتصاد شهر ،مدیرعامل کارخانجات بتن و
مصنوعات سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

عام) ،مدیر مالی و اداری رزین بتن برتر ،مشاور طرح و برنامهریزی شرکت
دوان ایرانیان ،مدیر مالی شرکت بافکو ،مشاور اقتصادی شرکت راک شیمی
کارشناسی حسابداری

کارشناس ارشد سازمان حسابرسی ،مدیر مالی شرکت پلی اکریل اصفهان،
مدیر مالی شرکت سرمایهگذاری ساختمان ،مدیر مالی و اداری بنیاد مسکن
استان بوشهر ،مدیر و مؤسس شرکت بریالنت دبی ،مدیر مالی شرکت
جوشکاب یزد (سهامی عام)
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شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام)

امیدنامه پذیرش و درج در بازار فرابورس ایران

سهامدار اصلی و عمده

سهامدار اصلی ،عمده و ذینفع نهایی شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام) ،شرکت عمران
سرمایهایریک خزر به شماره ثبت  452346نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران اعمال مالکیت میشود.

نمودار ساختار مجموعه

ساختار سرمایهگذاریهای مجموعه در نمایه زیر آمده است.

شرکت سرمایه گذاری
صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس

شرکت پارت ماشین سازه
پارس

تجهیزات
سنگین
نصب

تامین
ماشین آالت
سنگین و
فوق
سنگین

شرکت جهان روکش
اسپادانا

تولید
عایقهای
سرمایشی
گرمایشی

شرکت اعتماد ماشین
آپادانا

واردات
ماشین آالت
راه سازی

تامین
قطعات
یدکی و
نگهداری

شرکت سازه طرح گستر
شهرآرا

واردات
خوراک دام
و طیور و
آبزیان

واردات مواد
غذایی
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شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام)

امیدنامه پذیرش و درج در بازار فرابورس ایران

ساختار منابع انسانی

ترکیب منابع انسانی شرکت مادر و گروه براساس تحصیالت و نوع قرارداد به قرار زیر است.
تحصیالت

اصلی

گروه

نوع قرارداد

اصلی

گروه

دکتری

9

9

رسمی

6

6

کارشناسی ارشد

9

4

کارشناسی

5

13

کاردانی ،دیپلم و پایینتر

6

59

جمع

19

74

قراردادی

جمع

19

19

74

74

فعالیت و عملیات مجموعه
شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام)

شرکت سرمایهگذاری حافظ اعتماد (سهامی خاص) در تاریخ  ،1656/62/99بهصورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره
 963629در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید .سرمایه اولیه شرکت  16میلیون ریال و سرمایه فعلی آن
 905660666میلیون ریال است .نام شرکت سرمایهگذاری حافظ اعتماد (سهامی خاص) در سال  1624به شرکت سرمایهگذاری صنعت
پتروشیمی ساختمان خلیجفارس تغییر نام داد و از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد .شرکت در حوزههای ذیل به واسطه
سرمایهگذاریهای صورتگرفته ،مشغول به فعالیت میباشد:





خدمات تخصصی نصب ،حمل و جابجایی سازههای سنگین ()Heavy Lifting
تولید فوم سخت XPS
فعالیت بازرگانی در حوزه جرثقیلهای سبک و خدمات پس از فروش
فعالیتهای بازرگانی (واردات شکر ،برنج ،سویا ،ذرت ،ورق فوالدی و )...
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شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام)

امیدنامه پذیرش و درج در بازار فرابورس ایران

موضوع فعالیت شرکت اصلی
موضوع فعالیت شرکت طبق ماده  9اساسنامه عبارت است از:











خرید و پذیرهنویسی سهام شرکتهای تولیدی ،بازرگانی و خدماتی پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس
سرمایهگذاری و مشارکت در سرمایه ،خرید سهام ،بازسازی ،نوسازی و راهاندازی انواع شرکتهای داخلی و خارجی ،مؤسسات،
طرحها و پروژهها و واگذاری سهام شرکتها.
انجام فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی ،واردات و صادرات انواع کاالهای بازرگانی مجاز و توزیع و تولید آنها.
خرید اوراق مشارکت
ارائه خدمات مشاورهای در زمینه سرمایهگذاری و کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی.
آمادهسازی شرکتهای مورد سرمایهگذاری جهت ورود به بورس اوراق بهادار.
استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانکها ،شرکتهای بیمه و مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی.
اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از کشور.
ارائه خدمات مشاورهای در زمینه تولید ،سرمایهگذاریهای جدید ،توسعه ،تکمیل ،برنامهریزی و بودجهبندی ،تأمین منابع مالی
و اعتباری ،طراحی نظامهای مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی شرکتها.
برابر مقررات و با رعایت کلیه تشریفات قانونی ،انجام کلیه امور و فعالیتهایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم برای
تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت الزم و مفید باشد و یا در جهت تحقق موضوع فعالیت شرکت ضرورت داشته باشد.

سبد سرمایهگذاری
سبد سرمایهگذاریهای شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس به شرح ذیل میباشد.
وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای خارج از بورس
نام شرکت

تعداد سهام

بهای تمامشده

درصد مالکیت

(میلیون ریال)
پارت ماشین سازه پارس

1054502220227

105430666

220227

اعتماد ماشین آپادانا

250225

4240255

220227

سازه طرح گستر شهرآرا

16103720223

1610356

220222

جهان روکش اسپادانا

1102350714

1120357

22076
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شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام)

امیدنامه پذیرش و درج در بازار فرابورس ایران

شرکت پارت ماشین سازه پارس (سهامی خاص)

گروه صنعتی پارکو ،از سال  1657باهدف خدمات تخصصی نصب ،حمل و جابجایی سازههای سنگین شروع به کار نموده است.
فعالیتهای این برند از تاریخ  1624/66/63در قالب شرکت پارت ماشین سازه پارس انجام میشود .شرکت پارت ماشین سازه پارس
در تاریخ  1624/66/63بهصورت شرکت سهامی خاص تأسیسشده و طی شماره  1246مورخ  1624/66/63در اداره ثبت شرکتها و
مؤسسات غیرتجاری کنگان به شناسه ملی  14664239755به ثبت رسیده است .فعالیتهای زیر بیانگر بخشی از محدودههای قابلارائه
توسط گروه صنعتی پارکو (پارت ماشین سازه پارس) میباشد:






حملونقل ،باربرداری و انجام عملیات نصب کلیه تجهیزات سنگین و فوق سنگین صنایع نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
شامل :تجهیزات استاتیک و روتاری ،مونتاژ و نصب پکیجها شامل ریفرمر ،کوره ،بویلر و . ...
نصب کلیه تجهیزات نیروگاهی ،اجرای عملیات نصب کمپرسور و توربوکمپرسور تا مرحله پیش راهاندازی و راهاندازی ،اجرای
کلیه مراحل عملیات پایپینگ
اجرای عملیات نصب تاورهای یکتکه و چندتکه
اجرای عملیات نصب کلیه سازههای فلزی سنگین (ماهانه هزار تن)
بهسازی و مقاومسازی زمین بهروشهای تحکیم دینامیکی ()Dynamic Compaction

صنعت باربرداری
در سال  1655با گسترش تحریمها و خروج شرکتهای بینالمللی ،صنعت نفت و پتروشیمی ایران با چالشهای جدیدی دستوپنجه
نرم میکرد .جلوگیری از هرگونه توسعه در این حوزه از طریق تحریمها کار دشواری نبود؛ بنابراین پاشنه آشیل ساختوساز در صنایع
نفتی هدف گرفته شد .بهیکباره امکان هرگونه باربرداری ،جابجایی و نصب سازههای باالی  966تن از بین رفت .شرکت ماموت
( )Mammeotبهعنوان تنها شرکت فعال در
ایران ،با توجه به تحریمهای نفتی ،این بازار وسیع
را رها کرد .بُهت صنعت نفت ایران به همین نقطه
ختم نشد .مدیران ماموت حاضر به فروش
جرثقیلهای مستعمل و مستقر خود در ایران ،حتی
به چند برابر ارزش منصفانه هم نشدند .در انتها نیز

خروج برخی شرکتهای بینالمللی که در مسیر توسعه و بازسازی صنعت
نفت ایران بهعنوان ارکان اصلی شناخته میشدند ،روشی در راهبرد مؤثر
تحریمهای نفتی بوده است .بدون امکان باربرداری سنگین و فوق سنگین،
تمامی پروژههای ساخت و توسعه میدانهای نفتی و پاالیشگاهی در سطح
گزارشهای طرح توجیهی باقی میماند .امّا امروز این صنعت نهتنها بهصورت
کامل توسط شرکتهای داخلی پاسخ داده میشود .بلکه امکان پاسخگویی
به نیازهای منطقه را نیز دارد.
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تمام متخصصهای خود را از حضور در ایران منع کردند .این اتفاقات جز پایان گسترش و توسعه صنعت نفت معنایی نداشت.
باربرداری سنگین و فوق سنگین در مسیر بحرانی پروژهها یا همان  CPMقرار دارد .به بیانی سادهتر ،عدم انجام این فرآیند یعنی توقف
تمامی فعالیتهای پروژه و این صنعت با دو رکن تجهیزات و منابع انسانی معنا پیدا میکند .در داخل کشور هیچکدام از این ارکان مهیا
نبود .خرید جرثقیلهای سنگین و فوق سنگین گام اول برای رهایی از این تنگنا بود ،امّا در همین میان عالوه بر شرکت آمریکایی
مانیتواک ( ،)Manitowocشرکت آلمانی ترکس ( )Terexهم به دلیل اکثریت سهامداران آمریکایی اقدام به تحریم فروش جرثقیل
به ایران نمود .در سطح اول سازندگان جرثقیلهای فوق سنگین ،تنها شرکت آلمانی لیبهر ( )Liebherrباقی میماند که آنهم با
ساختار پیچیده سیستمهای برقی ،نگهداری و خدمات پس از فروش مختص به خود را طلب میکرد .امّا عزم شرکتهای ایرانی در
خرید بهترینهای جهانی بسیار راسخ بود .بادید بلندمدت و با توجه به عمر مفید  56ساله این جرثقیلها ،دو شرکت ایرانی به خرید
جرثقیلهای فوق سنگین مانیتواک و ترکس اقدام نمودند .خرید کاالی آمریکایی یعنی عالوه بر  2تا  15ماه انتظار برای تولید محصولی
که پول آن از پیشپرداخت شده است ،کاالی شما در مالکیت اشخاص ثالثی به مدت  3ماه در کشورهای مختلف دستبهدست میشود
تا ردیابی خریدار ایرانی میسر نباشد .فرآیندی که صرفنظر از چهارتا پنج برابر شدن هزینههای حمل ،ریسک مالکیت و توفیق کاال در
کشورهای ثالث را به دنبال داشت .همه اینها در حالی است که انتقال این جرثقیلهای چند هزار تنی ،نیاز به دانش جداسازی
( )Demontageو متصل سازی ( )Montageدر هر جابجایی طوالنی دارد .همچنین انتقال این غولهای آهنی بهواسطه حداقل
صد تریلی و کانتینر  46فوت صورت میگیرد که در نوع خود برای فعاالن اقتصادی داخلی کمسابقه بوده است .وقتی خبر انجام اولین
پروژه شرکت مهندسی نصب گستر ساحل با جرثقیل فوق سنگین ترکس منتشر شد ،این شرکت عالوه بر اخراج مدیران فروش خود،
طی بیانیهای از جامعه جهانی نیز عذرخواهی کرد .شرکت ترکس از حمل چهار مرحلهای دستگاه خود از آلمان به هند ،سپس به قطر،
ازآنجا به امارات متحده عربی و درنهایت ایران خبر داد و اظهار داشت که فرایند تخلیه ( )Stripو بارگذاری مجدد ( )Stuffingدر
تمامی کشورهای واسطه صورت گرفته است .این موضوع بهای تمامشده باالیی را به شرکتهای ایرانی تحمیل کرده است و از سوی
دیگر نیز شرکت مانیتواک هم به خاطر پروژههای شرکت پارکو تحت هجوم رسانهای قرار گرفت .امّا تحیر جهانی صرفاً به خاطر
جرثقیلها نبود بلکه زنجیره موفقیت در انجام پروژهها معمای دشوارتری بود .صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین بهعنوان یک
صنعت میانرشتهای نیازمند گروهی متشکل از تیم و سیستمهای پشتیبانی ،منابع انسانی ،مسائل فنی و محاسبات HSE ،و  ...میباشد.
امروزه دو رهبر ایرانی این صنعت ،توانسته تا تمام نیاز داخلی پاسخ بدهند و پاداش ریسکهای خود را گرفتهاند .کشور ما به دلیل
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نفتخیز بودن تقاضای مناسبی را برای این صنعت موجب شده و بازگشت سرمایه را مطلوب نموده است .قرار گرفتن این صنعت در
مسیر بحرانی پروژهها ،اهرم بسیار قدرتمندی برای وصول مطالبات شرکتهای باربرداری سنگین محسوب میشود .هرچند که فعالیت
این شرکتها در محدوده پیشرفت  66الی  36درصدی پروژهها میباشد ،لذا درگیر مضیقه مالی کارفرمایان در انتهای پروژهها نیستند؛
بنابراین میتوان بیان داشت ،درآمدی امن با جریان نقدی مطمئن حاصل دو دیوار ورود مرتفع به نام سرمایه و دانش است .امکان
باربرداری باالی  366تن در داخل فقط به دو شرکت ایرانی محدود میشود که سرمایه چند هزار میلیارد ریالی ،مخاطرات و خواب
سرمایه  15ماهه برای تولید و واردات ،تهدید رقیب تازهوارد را برای آنها خنثی میکند .از سوی دیگر دستیابی به دانش سازمانی این
دو شرکت نیز برای تازهواردها دور از ذهن به نظر میرسد .بهعنوان نمونه مهندسی ارزش و درنتیجه باربرداری همزمان ( Tandem
 )Liftمحموله  90566تنی در پروژه پاالیشگاه ستاره خلیجفارس ،موفقیتی چشمگیر در حوزه دانش باربرداری فوق سنگین محسوب
میشود که رقبای خارجی را از توانمندی شرکتهای ایرانی آگاه نموند .قابلتوجه آنکه ،پیشازاین انجام چنین کاری در سطح جهانی،
تنها در اختیار سه شرکت بوده است و میتوان بیان داشت که تنها در این پروژه از خروج  7میلیون یورو از کشور جلوگیری گردید.
شرکتهای خارجی با رؤیت این توانمندی و قانون حمایت از صنایع داخلی ،بازار ایران را ازدسترفته میبینند .چراکه مادهواحده این
قانون بهمنظور حمایت از صنایع داخلی کشور ،وزارتخانهها و کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی و سازمانهای وابسته به دولت را
مکلف مینماید در مواردی که شرکتی ایرانی ،ازنظر مشخصات و قیمت و خدمت مشابه خارجی آن باشد ،بایستی احتیاجات خود را
منحصراً از شرکتهای داخلی تهیه کنند .همچنین تشکیل سندیکایی با حضور دو رهبر این حوزه ،یعنی مهندسی نصب گستر ساحل و
پارکو ،خود عاملی برای افزایش قدرت فعاالن داخلی در صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین محسوب میشود .لذا درواقع باربرداری
تا  1956تن در انحصار شرکتهای داخلی خواهد بود .شرکتهای داخلی عالوه بر حمایت قانونی و بهرهمندی از دانش جهانی ،دارای
دو مزیت رقابتی دیگر نیز هستند .سرعت عمل و امکان استقرار حداکثر  96روزه در محل پروژه که این عدد برای رقبای خارجی
دستنیافتنی است و ذکر این نکته ضروری است که هزینههای حملونقل تا پروژه  46درصد از کل بهای تمامشده شرکتهای باربرداری
سنگین و فوق سنگین را تشکیل میدهد .از سوی دیگر نیز دستمزد منابع انسانی در ایران بر اساس ریال پرداخت میشود که امکان
کاهش قیمت پیشنهادی را در مقایسه با شرکتهای خارجی فراهم میکند.
هرچند که تعریف و بازه دقیقی برای دستهبندی صنعت باربرداری وجود ندارد امّا تا  16تن را باربرداری سبک تا  46تن را متوسط تا
 966تن را سنگین و مقادیر بیش از آن را در حوزه باربرداری فوق سنگین دستهبندی میکنند .پیمانکاران عمومی تا  46تن رو جابجا
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میکنند ،امّا برای بیش از آن باید از شرکتهای تخصصی این حرفه استفاده شود .در حال حاضر ظرفیت کشور برای جرثقیلهای 136
تا  466تن ،سیزده دستگاه میباشد .این رقم در خصوص جرثقیلهای تا تناژ  366تن ،صرفاً به عدد پنج میرسد و برای باالتر یعنی تا
 1956تن ،سه دستگاه جرثقیل وجود دارد .رهبران بازار نیز با توجه به دانش ،سابقه و تجهیزات بیش از  466تن تعیین میشوند .از
همین حیث است که صد در صد ظرفیت ناوگان غولهای این صنعت در سال  23مشغول بوده است.
شرکتهای داخلی این حوزه با عقد قراردادهای دالری عالوه بر پوشش ریسک نرخ ارز خود ،سود ناشی از تسعیر نرخ ارز را نیز در این
سالها شناسایی کردهاند .درآمدهای دالری که بر اساس نرخ ارز آزاد قابلشناسایی میباشد موجب گریز آنها از مشکالت تورمی شده
است که گریبان برخی از صنایع را گرفته است .ثبات درآمدی آنهم باوجود نفت  46دالری ،نشان از آن دارد که هر نوع افزایش در
قیمتهای نفت موجب افزایش درآمدهای آتی نیز در این صنعت خواهد شد .جالب آنکه با توجه به گسترش استفاده از قطعههای عظیم
پیشساخته در تمام زمینههای عمرانی ،چشمانداز صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین را روشنتر از پیش مینماید .در حال حاضر
نصب قطعات سازه در مصالی امام خمینی (ره) با استفاده از جرثقیل  366تنی انجام میشود و نیز پل صدر با جرثقیلهای  466تنی
نمونه انجامشده بهواسطهاین صنعت میباشد .بههرحال در تمام دنیا بهمنظور کاهش هزینهها و افزایش سرعت ،چارهای جز بهرهمندی
از قطعات عظیم و پیشساخته وجود ندارد .یادمان هم نرود که با توجه به معاهدههای جهانی ،استفاده از سوختهای غیر فسیلی نیز در
حال رواج است .لذا نصب توربینهای بادی با ظرفیت بیش از  9مگاوات ،بازار هدف دیگری برای این صنعت محسوب میشود.
از نکات جالب این صنعت میتوان به آن اشاره کرد که تمام فعالیت جرثقیلها مختص به چند ساعت است .برای مثال امور محاسباتی،
انتقال و سایر موارد حدود چندین ماه وقت میبرد ،امّا تغییر از حالت افقی به عمودی و نصب یک قطعه در چند ساعت انجام میشود.
لذا استهالک این دستگاههای بسیار پایینتر از حد تصور است .بااینحال در سطح جهانی این صنعت ،نوسازی اساسی ()Rebuilt
دستگاهها با ارائه مدرکی توسط خود کمپانی همراه است که بهنوعی سال ساخت جرثقیل را تغییر میدهد .نکته قابلتوجه دیگر آنکه در
این صنعت ،امکانات جانبی میتواند قیمتی در حدود خود دستگاه داشته باشد .به همین خاطر است که دستگاههای دارای سوپر لیفت
( )Super liftو الفینگ جیب ( ،)Luffing JIBحدود  905برابر یک دستگاه مشابه قیمت دارد .برای مثال برای دستگاه  4میلیون
دالری ،تنها یک سوپر لیفت در حدود  905میلیون دالر خواهد بود .شایانذکر است سوپر لیفت امکان افزایش ظرفیت باربرداری و
الفینگ جیب بهبود شعاع فعالیت جرثقیل را به دنبال دارد .بههرحال بهرهمندی ایرانیان از صنعتی که  %105از بهای تمامشده پروژههای
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نفتی ،طرحهای پاالیشگاهی و پتروشیمی را به خود اختصاص میدهد و همچنین حاشیه سودی بیش از نرخ بازار پول را برای فعاالن
خود فراهم میآورد  ،حاصل همتی بوده است که امروز توصیف آن نیز برای نگارنده این گزارش میسر نیست.
صنعت باربرداری دارای طیف گستردهای از تجهیزات و نوع خدمات میباشد که از باربرداریهای جزء مانند قطعات کوچک صنعتی و
ساختمانی گرفته تا تاورها و برجهای بزرگ نفتی و شیمیایی در صنعت نفت و پتروشیمی را شامل میشود .آنچه به آن صنعت باربرداری
سنگین و فوق سنگین ( )Heavy Liftگفته میشود ،شامل تجهیزات با وزن معموالً بیش از  166تن میباشد که بیشتر شامل تجهیزات
صنعتی بهویژه صنایع نفت ،گاز ،پاالیشگاه و پتروشیمی ،صنایع فوالد ،صنایع ساختمان و ابنیه ،صنایع نیروگاهی (بهویژه نیروگاههای
بادی و نیروگاههای سیکل ترکیبی) ... ،میباشد .در این بخش از این طیف ،تجهیزات و حتی دانش و تخصص ویژهای الزم است که
هم حساسیت خاصی را به اثبات میرساند و همسطح اجرایی کار را بسیار متفاوت از دیگر بخشهای آن میکند.
در جهان با توجه به نوع فعالیت و صنعت هر کشور ،باربرداری سنگین بازار هدف متفاوتی را شامل میشود .در ایران نیز تا قبل از سال
 1655صنعت باربرداری ( )Heavy Liftتوسط شرکتهای خارجی ازجمله شرکت ماموت هلند ،سارنز بلژیک ،الجابر امارات ،الطیف،
العطاس عربستان و بسیاری از شرکتهای خارجی دیگر انجام میگردید
که با شروع تحریمهای همهجانبه ،کلیه شرکتهای باربرداری خارجی از
ایران کوچ نمودند.
با روند رو به رشد اقتصاد و صنعت کشور و همچنین نفتخیز بودن منطقه
و تالشهای روزافزون جهت ساخت و راهاندازی مجتمعهای عظیم در
زمینه تأسیسات نفت و گاز و صنایع وابسته و همچنین روند سازندگی
کشور در حوزههای دیگر ازجمله سدسازی ،امور زیربنایی ،کارخانههای
بزرگ تولیدی و خدماتی و دیگر تأسیسات بزرگ کشور ،بخش فعال در
این زمینه بیشتر معطوف به صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته به آن
است.
به همین دلیل ،گسترش و توسعه این بخش از صنعت ،نیاز به تجهیزات
و تمهیدات الزم جهت ساخت این مجموعهها را بسیار زیاد کرده است.
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ازجمله تجهیزات الزم و ضروری در ساخت و نصب چنین مجتمعهایی ،جرثقیلهای فوق سنگین میباشد که برخالف حساس بودن و
ضروری بودن آنها ،تجهیزات و جرثقیل عملیاتی در این زمینه در کشور از میزان موردنیاز کشور کمتر میباشد و مجریان را مجبور به
تأمین نیاز خود از دیگر شرکتهای خارجی فعال در منطقه مینماید .امری که ازنظر مجریان اجتنابناپذیر است اما عالوه بر وابستگی
کشور ،به دلیل هزینههای حملونقل باال موجب گران شدن خدمات نهایی شرکتهای خارجی و خروج ارز بسیار زیاد از کشور میشود.
جایگاه صنعت باربرداری در ایران و رقبای داخلی
پس از خروج شرکتهای خارجی (در سال  )1655و عدم وجود جرثقیلهای فوق سنگین ،بسیاری از صنایع کشور دچار مشکالت
عدیدهای گردیدند ،لذا اولین شرکت ایرانی که در این صنعت پا به عرصه نهاد شرکت نصب گسترساحل از زیرمجموعههای موسسه
عمران صنعت قرب نوح (سپاه پاسداران) میباشد و پسازآن گروه صنعتی پارکو از سال  1655بهمنظور توسعه و خودکفایی میهن
عزیزمان و همچنین باهدف ارائه خدمات برتر در حوزه صنعت کشور ،آغاز به فعالیت نمود.
در حال حاضر شرکتهای معدودی در کشور در بخش باربرداری فوق سنگین فعالیت میکنند که ازجمله آنها میتوان به این شرکتها
اشاره کرد:
 شرکت نصب گستر ساحل (با وابستگی دولتی)
 گروه صنعتی بازرگانی پارکو (شرکت خصوصی)
همچنین شرکتهایی که در این زمینه مشغول به فعالیت هستند ولی قدرت رقابت چه ازلحاظ تجهیزات و ماشینآالت و چه ازلحاظ
خدمات طراحی و مهندسی با شرکتهای فوق را دارا نمیباشند ،میتوان به شرکت تامکو و شرکت امیرکبیر اشاره نمود.
تشریح شرایط بازار
بررسی رقبا و بازار کنونی نشان میدهد که دو دستگاه جرثقیل باالی  566تن در کشور وجود دارد ،یک مورد مربوط به جرثقیل 1966
تن شرکت مهندسی نصب گستر ساحل وابسته به سپاه میباشد و دیگری مربوط به جرثقیل  595تن گروه صنعتی پارکو ،شرکت
خصوصی فعال در زمینه مهندسی نصب ،باربرداری و نصب تجهیزات سنگین و فوق سنگین ،میباشد ،این مجموعه در طول نزدیک به
یک دهه خدمت و فعالیت خود و مشارکت در اجرای بسیاری از پروژههای بزرگ کشور ،توانسته رفع نیاز در زمینههای نصب تجهیزات
سنگین و فوق سنگین را برآورده نماید .در حال حاضر  51طرح در صنعت پتروشیمی در مراحل مختلف طراحی و اجرا میباشند که
پیشبینی میگردد با توجه به چنین بازاری و وجود پروژههای در حال طراحی و تسطیح زمین ،نیاز به خدمات باربرداری Heavy Lift
19
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در صنعت پتروشیمی عمدتاً بیشتر از سایر صنایع کشور خواهد بود .همچنین صنایع نفت و گاز ،صنایع نیروگاهی (خصوصاً نیروگاههای
بادی) ،صنایع فوالدی ،صنایع ساختمانی و  ...نیز با بهرهگیری از خدمات باربرداری و صنعت  Heavy Liftطرحهای توسعه و عمرانی
را به انجام میرسانند .الزم به توضیح است ،بازار کار خدمات باربرداری تنها در این صنایع محدود نمیباشد و در بسیاری از صنایع دیگر
از طریق ارائه خدمات فنی مهندسی ،طراحی ،مشاوره ،پشتیبانی و  ...منجر به ارائه خدمات میگردد.
نحوه نرخگذاری و اصالح قیمت جزئیات شناسایی درآمد
با توجه به فعالیت منحصربهفرد صنعت  Heavy Liftو همچنین محدود بودن شرکتهای خدمات دهنده ، Heavy Liftازاینرو
عمدتاً انعقاد قرارداد و ارائه خدمات از طریق مناقصات محدود و نهایتاً از طریق مذاکرات به تفاهم نهایی منجر میگردد.

%166

WBS FOR STATIC EQUIPMENT INSTALLATION

5%

Material Handling

5%

Chipping & Padding

36%

Erection

16%

Position & Leveling

5%

Bolting & Tightening

5%

Grouting

5%

QC Documents

5%

Punch Clearing & MC Book

با در نظر گرفتن قیمت جهانی نصب تجهیزات به ازای هر کیلوگرم نصب تجهیزات حدود  $1لذا ،ساختار شکست قیمت به شرح ذیل
میباشد:
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166%

WBS FOR ROTARY EQUIPMENT INSTALLATION

5%

Material Handling

5%

Chipping & Padding

36%

Erection

16%

Position & Leveling

5%

Grouting

9056%

First Alignment

9056%

Final Alignment

5%

QC Documents

5%

Punch Clearing & MC Book

برای نمونه قسمتی از شرکت گاز پتروشیمی پردیس جهت اعالم صورتوضعیت به پیوست میباشد .بهعنوان نمونه ساختار شکست کار
بخشی از قرارداد پتروشیمی پردیس (نصب تجهیزات واحد آبگیر)
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بررسی وضعیت صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین پس از برجام
تحریم اقتصادی ،محدودیتی است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تمامی بخشهای درگیر در اقتصاد و صنعت یک کشور تأثیر
میگذارد .در کشور ما هم اثر تحریمها برای همه کامالً مشهود و قابلمشاهده است .صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین هم از
این قاعده مستثنی نبوده و تأثیرات زیادی را پذیرفته است .این اثرات بیشتر به دو صورت بر این بخش از صنعت تأثیر گذاشت .نخست
عدم همکاری شرکتهای خارجی بزرگ و فعال در این زمینه که در کشور فعالیت میکردند مانند شرکت ماموت (شرکتی با اصلیت
هلندی و دارای شعبههای زیاد در سراسر دنیا) که پیشازاین در برخی از پروژههای کشور ،حضور داشت اما به دلیل تحریمها مجبور به
عدم همکاری شد .دوم تأثیر تحریمها بر صنایعی که بازار هدف صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین است ،مانند کاهش در
ساختوساز مجتمعهای پتروشیمی که باعث شد فعاالن بخش داخلی نیز از این موضوع متأثر شوند .در اصل تحریمهای بخش نفت و
پتروشیمی بر این صنعت در کشور تأثیر گذاشته است.

نمودار شماره یک ،تأثیر تحریمهای نفتی بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران از نگاه اکونومیست

17

شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام)

امیدنامه پذیرش و درج در بازار فرابورس ایران

آنچه مهم است ،این است که با برداشته شدن تحریمهای اقتصادی و نفتی ایران ،به چند دلیل عمده زیر ،امید میرود که صنعت
باربرداری سنگین و فوق سنگین جان دوبارهای پیدا کند .ازجمله این عوامل میتوان به این موارد اشاره کرد:






برچیده شدن تحریمهای نفتی و پتروشیمی ،باعث افزایش ساخت مجتمعهای پتروشیمیایی و صنایع سنگین و مادر در کشور
میشود که این امر باعث رونق اولین و بزرگترین بازار هدف صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین خواهد شد .توسعه
بخش پتروشیمی صنایع مادر را با توجه به دوره بازگشت سرمایه کوتاه و نسبت سود باال ،شاید بتوان اولین و جذابترین
بخش سرمایهگذاری خارجی دانست؛ که خود این امر یعنی توسعه بخش باربرداری سنگین و فوق سنگین.
ورود سرمایه گذاران خارجی ،باعث رشد فزاینده در بخش توسعه صنعت پتروشیمی و همچنین سرمایهگذاری در بخش
تجهیزات نصب کننده مانند جرثقیلها خواهد شد.
ورود پیمانکاران اجرایی برای ساخت این مجتمعها ،باعث ورود پیمانکاران در بخش ساخت میشود که برای نصب تجهیزات
خود از شرکتهای ایرانی استفاده خواهند کرد .نمونه آن شرکت دایلیم کره و سینوپک چین را میتوان نام برد.
اثر دیگر ورود پیمانکاران نصب به کشور میباشد که خود این امر باعث توسعه و باال بردن تجربه کاری در زمینه باربرداری
سنگین و فوق سنگین خواهد شد و همچنین پیمانکاران نصب خارجی مجبور به استفاده از فعاالن داخلی خواهند بود زیرا
هزینههای بسیار باالی جا بهجای و باالسری نمیتوانند تمامی ناوگان تجهیزات موردنیاز را وارد کشور نمایند.

از دیگر شاخصهایی که میتوان در آینده صنعت پتروشیمی و صنایع مادر و به طبع در آینده صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین
در نظر گرفت شاخص رشد مخارج دولتی است .رابطه بین مخارج دولتی و رشد اقتصادی یکی از مباحث شناختهشده در ادبیات اقتصادی
است .با توجه به وابستگی بسیاری از صنایع پتروشیمی کشور به دولت و همچنین تأثیر بسیار زیاد اقتصاد و بودجه دولتی بر این بخش
از صنعت ،بهواسطه آن صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین نیز به رشد اقتصاد کشور و مخارج دولتی وابسته است .نمودار زیر این
بخش از مخارج دولت و روند آن و درنتیجه بهصورت غیرمستقیم رشد صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین را نمایش میدهد.
همه موارد باال در کنار هم نشان میدهد که آینده صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین ،بهصورت چشمگیری روشن و قابل توسعه
است؛ که این امر برای فعاالن قبلی و کسانی که تجربهای از پیش داشته باشند بسیار مفیدتر و بهتر خواهد بود .امری که بیشتر
متخصصان این حوزه از خدمات کشور بر آن اتفاقنظر دارند این است که طی چندین سال آینده ،حوزه خدمات مرتبط به پتروشیمی و
صنایع مادر ازجمله باربرداری سنگین و فوق سنگین بسیار فعال خواهد شد.
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نمودار شماره دو ،شاخص مخارج دولتی و بهصورت وابسته رشد صنایع وابسته به آن ازجمله باربرداری سنگین و فوق سنگین
شرکای کاری در زمینه باربرداری سنگین و فوق سنگین
گروه صنعتی بازرگانی پارکو به دلیل سابقه خود ،همچنین توانایی در مدیریت نصب تجهیزات سنگین و فوق سنگین و پروژههایی که
به انجام رسانده است یکی از فعاالن خوشنام در این زمینه در کشور میباشد .در زیر لیست برخی از شرکای تجاری که در سالهای
گذشته با این گروه همکاری داشتهاند آمده است:
1

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC

9

شرکت استیم

6

شرکت مپنا

4

شرکت ساپک

5

شرکت سینوپک کیش

3

شرکت بینالمللی پیمانکاران عمومی ایران ()IGC

7

شرکت توسعه شبکههای صنعتی ایران

5

شرکت دایلیم و سازه

2

شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی-پیدک

16

شرکت ره گستر نفت

11

شرکت انرژی گستر نصیر

19

شرکت ناردیس

16

تأسیسات دریایی کاسپین پارس

14

شرکت متانول کاوه

12
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15

شرکت پتروشیمی ونیران آپادانا

13

شرکت تأمین ماشینآالت ساختمانی و نصب (تامکو)

17

شرکت حملونقل توکا

15

شرکت پارسیان سازه

12

شرکت پترو صنعت جنوب (پتروشیمی مبین)

96

شرکت یکتا اندیش سازه

91

شرکت توانکاران فوالد

99

شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا

96

شرکت همپای صنعت

94

شرکت حملونقل بینالمللی ستی

95

پروژه الفین ایالم

93

شرکت کیسون

97

شرکت کویر

95

شرکت مهندسی نصب گستر ساحل

92

پناه صنعت سازه

66

پتروشیمی مروارید

61

پیمانکاری علیاری

69

شرکت خانهسازی سپاهان

66

رادیرا

64

شرکت ذوبآهن نطنز

65

شرکت خارک نیما

63

شرکت پایندان

67

شرکت مانا

65

شرکت نصب نیرو

62

پاشا دریا

46

شرکت خدمات انرژی ایرانیان اروند

41

ماشینسازی اصفهان

49

شرکت صفا فوالد

46

شرکت کهن لیل لیان

44

شرکت فنی مهندسی در ریز

45

شرکت درریز

43

شرکت کار و اندیشه

47

شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه

45

شرکت مهندسی سپاسد

42

شرکت مروارید سفید بوشهر

56

شرکت گاما

51

شرکت فرا آذراب

59

شرکت پرلیت

56

شرکت مهندسی و ساختمانی میسان

54

شرکت صنایع و احداث پایه (سیمان مارگون)

55

شرکت پارسیان فالت کیش

53

شرکت مبنا گستر آسیا

57

شرکت کندوان پارس

55

شرکت پیمانکاری پاسارگاد

96
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بررسی بازار هدف باربرداری سنگین و فوق سنگین
تجربه گذشته نشان میدهد در حال حاضر با روند سریع رشد ساخت و توسعه بخشهای نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین سدسازی
و دیگر پروژههای عظیم در کشور و مهمتر از آن در سطح منطقه ،انجام پروژههای گازی در کشور باوجود جرثقیلهای  456تن پوشش
داده میشود و ادامه کار در بحث پتروشیمی گازی ،پتروشیمی نفتی ،پاالیشگاههای نفتی ،متانولها و الفینها با دستگاههای فوق سنگین
و حداقل  566تن انجامپذیر است .روند کنونی توسعه کشور نشان میدهد که پس از ساخت و تجهیز پاالیشگاههای گازی پارس جنوبی،
ساخت پاالیشگاههای الفین و متانول در دستور کار قرار خواهد گرفت (کاری که اکنون شروعشده و در آینده با سرعت بیشتر ادامه
خواهد یافت) .توسعه این صنایع وابسته به توسعه صنایع پتروشیمی در کشور است .بهمنظور نمایش بخشی از بازار نیازمند خدمات
باربرداری های سنگین و فوق سنگین ،برنامه ایجاد و توسعه صنعت پتروشیمی در زیر آورده شده است که نشان از حجم بسیار باالی
کار پیشرو در زمینه خدمات باربرداری است.
در نمودار شماره سه عرضه و تقاضای جهانی پلیمرهای اساسی طی سالهای  9661تا  9613نشان دادهشده است .در سال 9661
ظرفیت جهانی پلیمرهای اساسی حدود  126میلیون تن بوده و در سال  9663به  946میلیون تن و با اجرای طرحهای در دست اجرا،
ظرفیت این پلیمرها به حدود  925میلیون تن در سال  9611افزایشیافته است.
مصرف جهانی پلیمرهای اساسی از حدود  157میلیون تن در سال  9661با رشد  605درصد در سال به حدود  969میلیون تن در سال
 9663افزایش یافت .برآورد میشود مصرف این پلیمرها با رشد حدود  403درصد در سال به حدود  613میلیون تن در سال  9613بالغ
گردد .راندمان تولید پلیمرهای اساسی طی سالهای  9663 ،9661و  9611به ترتیب معادل  51درصد 56 ،درصد و  53درصد میباشد.
با پیشبینی تولید جهانی برابر مصرف معادل  613میلیون تن در سال  9613و راندمان تولید حدود  55درصد ،نیاز به ایجاد حدود 59
میلیون تن ظرفیت جدید در جهان خواهد بود .امکان ایجاد این ظرفیتها در کشورهای دارای مزیت نسبی خوراک محتملتر خواهد
بود؛ یعنی کشورهایی مانند ایران بیشترین تأثیر را ازاینروند افزایش صنایع پتروشیمیایی خواهند داشت.
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نمودار شماره سه ،عرضه و تقاضای پلیمرهای اساسی و به طبع رشد صنعت پتروشیمی
همچنین در نمودار زیر شکلگیری طرحهای توسعه پتروشیمی در جهت تبدیل پتانسیلهای بالقوه به بالفعل و حضور تجاری در
بازارهای هدف (کشورهای واردکننده عمده محصوالت پتروشیمی مانند چین) منجر به کسب سهم مناسب از ظرفیت جهانی خواهد
شد .کشورهای هم مزیت ایران ازجمله عربستان سعودی از مدتها قبل این سیاست را دنبال نموده و سایر کشورهای خاورمیانه نیز
پیرو این سیاست ،درحالتوسعه صنعت پتروشیمی خود میباشند.

نمودار شماره چهار ،افزایش ظرفیت پلیمری جهان و ایران و به طبع صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین
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این نمودار بهخوبی نشان میدهد که روند توسعه صنایع وابسته به نفت و پتروشیمی با چه سرعتی در ایران و در منطقه رو به رشد بوده
است .بهمنظور نشان دادن این روند و بازار موجود در کشور برای صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین ،ظرفیت موردنظر در این
بخش و خالصه طرحهای اولویتدار صنعت پتروشیمی در زیر ارائه میشود:
محصول

مجتمعهای تولیدی (پایان سال )1652

طرحهای اولویتدار

مجموع

متانول

50644

130566

910574

آمونیاک

60555

50636

110215

اوره

40624

110316

130664

اتیلن

50924

70735

160652

پلیاتیلنها

60425

50946

50765

پروپان – بوتان

60525

90925

30123

اتیلن گالیکویلها

10663

10335

90374

پروپیلن

245

10529

90567

پلیپروپیلن

10625

556

10345

جدول شماره دو ،ظرفیت اسمی برخی محصوالت عمده پتروشیمی
نتیجه این جداول برای ایجاد صنعت پتروشیمی منجر به این طرحها شده است:
طرح

تعداد طرحهای اولویتدار پتروشیمی:

32

میزان سرمایهگذاری کل موردنیاز:

425

هزار میلیارد ریال

ظرفیت کل:

37

میلیون تن

طرحهای فوق به تفکیک اولویت:
 96طرح اولویت اول به ظرفیت  94میلیون تن
 94طرح اولویت دوم به ظرفیت  15میلیون تن
 99طرح اولویت سوم به ظرفیت  95میلیون تن
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این اطالعات مربوط به برنامههای توسعه چهارم و پنجم کشور میباشد و با اضافه شدن برنامههای بعدی ،ظرفیتها و فرصتها بسیار
بیشتر از این خواهد بود .در حال حاضر تعداد  45پتروشیمی در کشور در حال تولید و حدود  32پتروشیمی در دست ساخت میباشد،
الفینهای دوازدهم تا پانزدهم کشور در حال ساخت بوده و ساخت بزرگترین مجتمع متانول جهان در استان بوشهر و ساخت تعداد 2
مجتمع تولیدکننده دیگر متانول در فاز یک و دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) در دست ساخت میباشد ،با این حساب
با توجه به تعداد پتروشیمیها ،متانولها و الفینهای در دست ساخت و با توجه به اینکه در ساخت هرکدام حداقل به مدت چهار ماه
یک دستگاه جرثقیل فوق سنگین نیاز است (که تجربههای گذشته نشان میدهد که در عمل زمان الزم بیش از این میباشد) ،بنابراین
بازار پیش روی صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین بسیار گسترده و تشنه حضور فعاالن این بخش میباشد.
واضح است که راهاندازی و اجرای این دست از پروژهها مستلزم تأمین ابزار و ماشینآالت پشتیبانی مخصوصی است که برای اجرای
درست پروژه ،باید همواره ازنظر فنی و سطح کارایی بهروز شوند .تا حدود  4سال پیش نصب تجهیزات سنگین تا سقف  566تن و
توسط شرکت ماموت (شرکت هلندی دارای نمایندگی در خاورمیانه) انجام میشده است؛ و اکنون خأل وجود جرثقیلهای فوق سنگین
جهت رفع وابستگی کشور بهشدت احساس میشود.
در منطقه نیز ،همانگونه که در آمار و گزارشهای ارائهشده مربوط به توسعه صنایع پتروشیمی ارائهشده ،صنایع وابسته به نفت و
پتروشیمی بهصورت فزایندهای در منطقه در حال رشد است که بیانگر رشد بازار گستردهای در زمینه باربرداریهای سنگین و فوق
سنگین میباشد .از طرف دیگر برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر در سال  9699باعث افزایش ساختوسازهای عظیم از هماکنون در
این کشور شده است که نیاز به تجهیزات پشتیبانی ازجمله جرثقیلهای بزرگ را افزایش خواهد داد .متأسفانه حجم کار و حجم باربرداری
منطقه در دسترس نمیباشد ولی آنچه مشخص است حجم بازار کار بسیار بیشتر از تجهیزات موجود در منطقه میباشد و این باعث
اعزام تجهیزات شرکتهای خارج از منطقه برای استفاده از این بازار میباشد.
بعضی از کشورهای خارجی بهصورت نماینده در منطقه تالش مینمایند تا از این بازار کار خوب ،استفاده نموده و با ارسال جرثقیلهای
خود ،پروژههای وسیع منطقه را انجام دهند .ازجمله این شرکتها میتوان به شرکت ماموت اشاره کرد که در کشور امارات دارای
نمایندگی میباشد .این امر با توجه به نیاز بسیار زیاد کشورمان به جرثقیلهای تناژ باال باعث میشود سالیانه ارز بسیار زیادی از کشور
خارج شود .نکته بسیار مهم دیگر در این رابطه این است که وجود چنین جرثقیلهایی در کشور با توجه به بازار کار منطقه باعث میگردد
سالیانه ارز بسیار زیادی از این بازار کار به کشور وارد شود؛ بنابراین چنین جرثقیل تناژ باالیی نهتنها توان عملیاتی کشورمان را در منطقه
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افزایش می دهد بلکه دو مزیت بزرگ دیگر در بر خواهد داشت ،یکی جلوگیری از خروج ارز از کشور و دیگری ورود ارز موجود در بازار
کار منطقه به کشور؛ بنابراین لزوم توسعه این بخش از صنعت کشور بسیار ضروری به نظر میرسد.
تواناییهای گروه صنعتی پارکو (پارت ماشین سازه پارس) به شرح زیر میباشد:
 حملونقل ،باربرداری و انجام عملیات نصب کلیه تجهیزات سنگین و فوق سنگین صنایع نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
شامل :تجهیزات استاتیک و روتاری ،مونتاژ و نصب پکیجها شامل ریفرمر ،کوره ،بویلر و . ...
 نصب کلیه تجهیزات نیروگاهی ،اجرای عملیات نصب کمپرسور و توربوکمپرسور تا مرحله پیش راهاندازی و راهاندازی ،اجرای
کلیه مراحل عملیات پایپینگ.
 اجرای عملیات نصب تاورهای یکتکه و چندتکه.
 اجرای عملیات نصب کلیه سازههای فلزی سنگین (ماهانه به میزان  1/666تن).
 بهسازی و مقاومسازی زمین بهروشهای تحکیم دینامیکی (.)Dynamic Compaction
این مجموعه با بهرهمندی از دانش و توان نیروهای متخصص فنی و اجرایی خود با شرکتهای وابسته به مجموعههای بزرگ ازجمله:





شرکتهای وابسته به نفت ،گاز و پتروشیمی
شرکتهای وابسته به بنادر و کشتیرانی
شرکتهای وابسته به سدسازی و راهسازی
شرکتهای وابسته به صنایع ،معادن و فلزات

سهامداران شرکت فوق مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به  ،1624/19/92به شرح زیر هستند:
ردیف

نام سهامدار

تعداد سهام

1

عمران سرمایه آیریک خزر

1

9

وزین سازان آریاسام

1

6

طاهره کرمی

1

4
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1,545,222,227

جمع کل

1054306660666
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خالصه اطالعات مالی شرکت پارت ماشین سازه پارس
ترازنامه شرکت مطابق شامل اقالم زیر است:
دارائیها

1623/63/61

1625/19/66

دارائیهای جاری:

بدهیها و حقوق صـاحبان
سهام

1623/63/61

1625/19/66

بدهیهای جاری:
پرداختنیهای تجاری و

موجودی نقد

90114

10456

حسابهای دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری

1450655

1540547

مالیات پرداختنی

موجودی مواد و کاال

10556

10352

پیش دریافتها

پیشپرداختها

90247

557

جمع دارائیهای جاری

1540223

1550577

غیرتجاری

جمع بدهیهای جاری

910454

110452

160442

50939

90969

50964

670165

970255

دارائیهای غیرجاری:
دارائیهای ثابت نامشهود

611

419

دارائیهای ثابت مشهود

107550676

105670953

جمع دارائیهای غیرجاری

10755354

105670322

جمع دارائیها

102460356

102330575

حقوق صاحبان سرمایه:
سرمایه

105430666

105430666

سود (زیان) انباشته

560667

570929

اندوخته قانونی

70127

50925

جمع حقوق صاحبان سهام 102630575

102650526

102460356

102330575

جمع بدهیها و حقوق
صاحبان سرمایه
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این مجموعه بهعنوان واحد خدماتی برتر در پنجمین جشنواره مدیران و تولیدکنندگان جوان ایران انتخاب گردید.

مجموعهای از افتخارات شرکت به شرح زیر میباشد:





واحد نمونه صنعتی برگزیده جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران
برند برتر گروه خدمات فنی و مهندسی استانهای مرکزی ایران
برگزیده کنگره ملی پیشتازان کیفیت در عرصه تولید ملی
واحد صنعتی برگزیده کنگره بینالمللی نامداران صنعت و تجارت ایران

همچنین بخشی از پروژههای انجامشده توسط شرکت به شرح زیر میباشد:








اجرای عملیات نصب در پروژه گاما فاز  19پارس جنوبی
اجرای عملیات نصب در پروژه دایلیم فاز  19پارس جنوبی
اجرای عملیات نصب در پروژه پایندان فاز  14پارس جنوبی
اجرای عملیات نصب در پروژه در ریز فاز  19پارس جنوبی
اجرای عملیات نصب در پروژه نصب نیرو فاز  14پارس جنوبی
اجرای عملیات نصب در پروژه پارسیان سازه فاز  16پارس جنوبی
اجرای عملیات نصب در پروژه مبنا گستر آسیا فاز  14پارس جنوبی
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اجرای عملیات نصب در پروژه پناه ساز ایران فاز  15و  13پارس جنوبی
اجرای عملیات نصب در پروژه پرلیت پتروشیمی برزویه فاز  19پارس جنوبی
اجرای عملیات نصب در پروژه پارس کیمیای پارت فاز  15و  13پارس جنوبی
اجرای عملیات نصب در پروژه مهندسی ساخت مپنا بویلر فاز  14پارس جنوبی
اجرای عملیات نصب در پروژه توسعه شبکههای صنعتی ایران فاز  19پارس جنوبی
اجرای عملیات نصب در پروژه توسعه شبکههای صنعتی ایران فاز  19پارس جنوبی
اجرای عملیات نصب در پروژه مهندسی نصب گستر ساحل فاز  99و  94پارس جنوبی
اجرای عملیات نصب در پروژه نفت و گاز پتروسینا آریا فاز  96 ،99و  94پارس جنوبی
اجرای عملیات نصب در پروژه بینالمللی پیمانکاران عمومی ایران در فاز  12پارس جنوبی
اجرای عملیات نصب در پروژه متانول کاوه دیر
اجرای عملیات نصب در پروژه ذوبآهن نطنز
اجرای عملیات نصب در پروژه گاما بندر طاهری
اجرای عملیات نصب در پروژه خانهسازی سپاهان
اجرای عملیات نصب در پروژه استیم پتروشیمی ایالم
اجرای عملیات نصب در پروژه سیمان مارگون یاسوج
اجرای عملیات نصب در پروژه کویر مجتمع فوالد مبارکه
اجرای عملیات نصب در پروژه بنا ساز حافظ مصلی کنگان
اجرای عملیات نصب در پروژه امامزاده باب المراد کاشان
اجرای عملیات نصب در پروژه یکتا اندیش سازه ذوبآهن
اجرای عملیات نصب در پروژه صفا فوالد مجتمع فوالد مبارکه
اجرای عملیات نصب در پروژه کاوه کوبن شهرک صنعتی مبارکه
اجرای عملیات نصب در پروژه شهید خرازی مجتمع فوالد مبارکه
اجرای عملیات نصب در پروژه همپای صنعت مجتمع فوالد مبارکه
اجرای عملیات نصب در پروژه خدمات انرژی ایرانیان اروند خرمشهر
اجرای عملیات نصب در پروژه نصب نیرو عسلویه  -پتروشیمی دماوند
اجرای عملیات نصب در پروژه احداث پژوهان مهر سایت سیمان آب یک
اجرای عملیات نصب در پروژه پیمانکاری پاسارگاد کارگاه فوالد بندرعباس
اجرای عملیات نصب در پروژه تأمین ماشینآالت ساختمانی و نصب (تامکو)
اجرای عملیات نصب در پروژه کار و اندیشه مجموعه اداری تجاری سیتی سنتر
اجرای عملیات نصب در پروژه پیمانکاری پاسارگاد طرح توسعه مخازن پاالیشگاه اصفهان
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برنامههای آتی شرکت پارت ماشین سازه پارس
 در حوزه ماشینآالت :سرمایهگذاری مشترک و تأسیس یک شرکت مشارکتی جدید با یکی از  5برند اول دنیا در حوزه جابجاییهای

سنگین (Lift

(/)Heavyمذاکرات با شرکت سارنز در حال نهایی شدن است) .در این شرکت قرار است هم بازار ایران و هم

بازارهای منطقهای ازجمله در کشورهای حاشیه دریای خزر را پوشش دهیم .تأسیس این شرکت در یکی از مناطق آزاد کشور مانند
جزیره کیش انجام خواهد شد.


در حوزه فنی مهندسی :ایجاد یک رشته در دانشگاههای علمی کاربردی با محوریت جابجاییهای سنگین ()Heavy Lift

 در حوزه عملیاتی :در حال حاضر تمرکز شرکت بر ارائه خدمات است ،ازاینپس در حوزه تولید و ساخت تاورها ورود خواهیم کرد.
همچنین خرید جرثقیلهای سبک ( 95تن تا  136تن) در دستور کار برنامههای آتی قرار دارد.
شرکت اعتماد ماشین آپادانا (سهامی خاص)

شرکت خورشید اعتماد گستر در تاریخ  1626/19/14تحت شماره  43527و شناسه ملی  16936343555بهصورت شرکت سهامی
خاص تأسیسشده است .مرکز اصلی شرکت در استان اصفهان – شهر اصفهان بوده که آدرس شرکت به شهر تهران منتقل شد و
سپس طی روزنامه رسمی شماره  96334مورخ  91/11/1624نام شرکت به اعتماد ماشین آپادانا (سهامی خاص) تغییر نام یافت .فعالیت
اصلی این شرکت کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی شامل خریدوفروش ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و فعالیت در
حوزه پروژهها ی فنی ،ساختمانی ،عمرانی اعم از هر نوع پروژه ساختمانی و معماری و هر نوع مجتمع مسکونی ،ساختوساز ابنیه و
ساختمان اعم از محاسبات نقشهکشی ،نقشهبرداری و انجام عملیات راه و ترابری ،جادهسازی ،پلسازی ،ویالسازی و  ...میباشد.
معرفی شرکت اعتماد ماشین آپادانا
بیش از چهل سال از ورود ماشینآالت سنگین راهسازی و معدنی بر چرخه فعالیت و سازندگی در کشور ایران میگذرد و همواره به این
ماشینآالت بهعنوان یک کاالی سرمایهای در سازمانها توجه ویژهای شده است.
شرکت اعتماد ماشین آپادانا در سال  1625پس از  96سال تجربه در امور ماشینآالت راهسازی موفق به اخذ نمایندگی رسمی از کمپانی
جین گانگ  Jin Gongکه یکی از بزرگترین تولیدکننده ماشینآالت راهسازی در کشور چین است گردید .آنچه در واردات نامطلوب
است رشد بیرویه واردات کاالهای نهایی و مصرفی است و برعکس رشد واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای از مطلوبیت ویژهای
برخوردار است .واردات کاالهای مصرفی ویژه کاالها اقالمی که امکان تولید داخل دارند ،ضداشتغال ،ضد رشد اقتصادی و حتی تورمزا
است .ازاینرو ،شرکت اعتماد ماشین آپادانا ،همواره به سیاست جایگزین واردات در کنار توسعه صادرات توجه داشته است .مشکل اصلی
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اقتصاد کشور ما رشد باال و حجم باالی واردات کاالهای مصرفی در دهه گذشته با باال رفتن درآمدهای نفتی بوده است ،اما برعکس
آن ،افزایش واردات کاالهای سرمایه و واسطهای ،مطلوب و نویدبخش است چراکه اثر مثبت بر تولید و اشتغال در رشد اقتصادی و حتی
کاهش تورم خواهد داشت .ازاینرو شرکت اعتماد ماشین آپادانا به دنبال گریز از ورطه واردات کاالهای نامرغوب چینی در پی حرکت
به سمت واردات ماشینآالت راهسازی بوده است.
این شرکت با اتکا به نیروهای متخصص و کارکنان مجرب خود درزمانی کوتاه برنامهریزی ارائه بهترین خدمات فروش و پس از فروش
را به مشتریان خود انجام داده و به دنبال دستیابی باالترین امتیاز رضایتمندی مشتریان در بین شرکتهای همکار با نظارت شرکت
بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است .بزرگترین و بهترین تبلیغ این شرکت جلب رضایتمندی مشتریان و ارائه خدمات پس از فروش
سریع و مؤثر میباشد.
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درباره شرکت جین گانگ
شرکت ماشینآالت جین گانگ فوجیان  Jin Gongکه در سال  1272تأسیس شد ،شرکتی بزرگ و متخصص در زمینه تولید لودرهای
سری  ZLنوع جین گانگ و اجزاء و قطعات آن میباشد .محصوالت جین گانگ  Jin Gongتنها چندی بعد از تولید به دلیل برخورداری
از قیمت و کیفیت مناسب ،توانستند جای پای محکمی در بازار چین برای خود دنبال کنند و در سال  1224توانستند به بازارهای آسیایی
جنوب شرقی نفوذ کنند .شعار شرکت جین گانگ  Jin Gongهمواره (تالش برای ارزش نهادن به مشتری) بوده است و در این راستا
یک سیستم تضمین کیفیت که کل فرآیندهای شرکت اعم از طراحی و ساخت تا فروش را در برمیگیرد ،پایه گزاری کرده است.
گواهینامهها و اعتبارات بینالمللی جین گانگ









عنوان برترینها در صنعت ،ماشینآالت راهسازی 1224
جایزه مقام برتر در نمایشگاه بینالمللی ماشینآالت راهسازی پکن 1225
دریافت مجوز استاندارد کاالهای صادراتی از اداره بازرسی واردات و صادرات 9666
جایزه نشان تجاری مشهور  /فوجیان 9669
عنوان برند برتر محصوالت 9664
نفوذ به بازارهای اروپا و خاورمیانه 9663 CIS
عنوان برترین صادرکننده ماشینآالت راهسازی از دولت چین 9665
عنوان بزرگترین تأمینکننده ماشینآالت راهسازی ارتش چین 9616

دالیل حضور در بازار ایران و مزیتهای رقابتی شرکت اعتماد ماشین آپادانا در جلب نظر شریک چینی
در حال حاضر شرکت جین گانگ تعداد زیادی از مهندسان و کارشناسان برندهای معتبر دنیا ازجمله کاترپیالر را در جهان گرد هم آورده
و با همکاری همین برندها محصوالت خود را تولید و روانه بازار میکند.
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با توجه به مشکالت به وجود آمده برای برندهایی مانند کاترپیالر و کوماتسو در ایران و جهان ،سهم این برندها در بازار جهانی
ماشینآالت کاسته شده و سهم برندهای چینی ازجمله جین گانگ افزوده میشود.
قیمت محصوالت جین گانگ نسبت به تعدادی از نمونههای چینی باالتر بوده ،اما ازلحاظ قیمت محصوالت اروپایی و آمریکایی باوجود
برتریهای نسبی کیفیتی و عملکردی که در ادامه مقایسه خواهد شد ،پایینتر است و باعث ایجاد مزیت رقابتی در بازار شده است.
با توجه به بازخوردهای مثبت در طی دهه گذشته نسبت به ماشینآالت چینی و امتحان پس دادن این ماشینآالت در بخش معدن،
نمایندگی جین گانگ پشتیبان وسیع خدمات پس از فروش چه در بخش تعمیرات ،چه در بخش تأمین قطعات توانسته است مقبولیت
دوچندانی در این بخش را عاید خود نماید.
همچنین شرایط فروش ماشینآالت و تجهیزات بستگی به وضعیت خریدار و معدن دار دارد ،بهطور طبیعی هر چه معدن دار بزرگتر
باشد ،شرایط بهتری را برای فروش ماشینآالت به آن در نظر میگیریم ،از سوی دیگر کلیه ماشینآالت و تجهیزات جین گانگ در
ایران تضمین یکساله و ضمانت دهساله هستند.
در حوزه خدمات پس از فروش نیز شرکت اعتماد ماشین آپادانا سرمایه گزاری سنگینی انجام داده و با ارائه نمودن مراکز خدمات پس
از فروش در شهرهای کلیدی چون اصفهان ،شیراز ،مشهد و پارس جنوبی و بررسی دقیق توزیع مراکز خود توانسته است با استفاده از
تیم تخصصی و تأمین قطعات یدکی الزم در تمامی قسمتهای درگیر ماشینآالت ،توانسته است حتی بهطور مداوم به نمایندگی سایر
برندهای معروف نیز در زمان مشکل ،سرویسهای تعمیراتی و خدماتی ارائه دهد.
درصورتیکه در مقایسه با برندهای اروپایی یکی از معضالت چند سال اخیر معدن داران در بخش ماشینآالت راهسازی بخش تعمیرات
و نگهداری ماشینآالت راهسازی اروپایی بوده است.
در بخش واردات ماشینآالت راهسازی برندهایی مانند کاترپیالر ،به چند دلیل معنادار سهم ذهن مشتریان ایرانی را ازدستدادهاند ،یک
اینکه کدام معدن دار حاضر میشود که از ماشینآالت دسته دوم و کارکرده که مشکالتی مانند نبود قطعات و خدمات پس از فروش
دارند در معادن خود استفاده کند ،ماشینی که سالها کارکرده باشد ،باید  3برابر آن برای تعمیرات و نگهداری هزینه کرد .از طرفی
ازلحاظ فرهنگی هم در شأن معدندارهای ایرانی نیست که از ماشینآالت دسته دوم آمریکایی استفاده کنند که از حراجیهای خارج از
کشور تهیه میشوند ،درصورتیکه نمونههای باکیفیت مشابه را میتوان بهصورت نو در خدمت گرفت بدون دلواپسی در حوزههای
خدمات پس از فروش و نگهداری آنها ،چراکه عمر ماشینآالت و تجهیزات معدنی به میزان زیادی بستگی به چگونگی استفاده از
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آنها دارد ،بهطور متوسط میتوان حدود سه سال از ماشینآالت معدنی استفاده کرد و بعدازآن این ماشینآالت میتوانند در فعالیت
راهسازی و کشاورزی هم مورد بهرهبرداری قرار بگیرند .البته درصورتیکه اپراتور ماشینآالت و تجهیزات معدنی آموزش الزم را دیده
باشند ،قطعاً این آموزش و نحوه استفاده درست باعث باال رفتن عمر مفید این ماشینآالت میشود که در این زمینه شرکت اعتماد
ماشین برنامه منسجم ای در جهت آموزش اپراتورها دستگاههای جین گانگ دارد که مورد استقبال گسترده خریداران و جلب رضایت
آنها گردیده است.
در جدول ذیل نمونه مقایسهای از قیمت و کیفیت محصول لودر شرکت جین گانگ با نمونه ژاپنی آن جهت بررسی آورده شده است.
پارامترهای ارزیابی

کوماتسو WA-082

جین گانگJIN GONG737

حجم پاکت

103m6

107m6

ابعاد

6625*9616*3526mm

6966*9436*7646mm

قطر تایر

9766

9756

قدرت موتور

116hp

19605hp

سرعت حرکت به جلو

9104 km/h

63km/h

تعداد دنده

4

4

ارتفاع تخلیه باکت

9556mm

9556mm

قیمت (میلیون ریال)

60666

10566

مزیتهای رقابتی شرکت اعتماد ماشین آپادانا در بخش بازرگانی بینالملل
گوشهای از فعالیتهای بازرگانی شرکت اعتماد ماشین آپادانا در راستای نیل به حضور در بین سه شرکت بزرگ در عرصه تأمین
ماشینآالت راهسازی دیزل ظرف سه سال آینده بر بستر ارزشهای بنیادین کشور در زمینه واردات شامل واردات  12دستگاه لودر16 ،
دستگاه غلتک 66،دستگاه جرثقیل هیدرولیک و  566قلم قطعات یدکی مربوط به بخشهای موتوری ،بدنه ،هیدرولیک و ...بوده است،
درواقع تالش مدیران ،متخصصان و کارکنان شرکت اعتماد ماشین آپادانا عرضه محصوالت و خدمات پس از فروش متناسب با نیاز
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مشتریان و صنعت کشور و شرکتهای عمرانی و ارائه خدمات پس از فروش از طریق واردات است که توانسته رقیبانی چون شرکت
تیراژه ماشین ،سنگین ماشین ایستا ،پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب ،اهورا صنعت ماشین ،پارس ماشین خاورمیانه و همیار ماشین را دچار
مشکل سازد.
انجام واردات این طیف گسترده و متنوع از ماشینآالت باعث ایجاد تجربه بسیار باالیی در بخش بازرگانی و خدمات پس از فروش به
مشتریان است که در طی سالیان با مدیریت و برنامهریزی مدیران مجموعه بهدستآمده است و بسیار ارزشمند بوده و نقش مهمی در
متقاعدسازی شریک چینی خود در واگذاری نمایندگی به این مجموعه داشته است.
هزینه ترخیص یک عدد لودر بهعنوان نمونهای از ماشینآالت عمرانی با تعرفه  54925111و با احتساب کل هزینهها حدود  96درصد
ارزش کل کاال و هزینه ترخیص لوازمیدکی با تعرفههای  54622236،57652492،54561696 ،54162166نیز به همین مقدار میباشد.
خدمات مشاوره فنی قطعات و دستگاهها و نیازسنجی مشتریان و بازار ایران در بحث عرضه و تقاضا و کنترل دقیق گلوگاههای اصلی
بازرگانی بینالملل شامل بیمه ،انتقال ارز ،حملونقل ،بازرسی و...از اهمیت خاصی برخوردار است که حساسیت و دقت باالیی را میطلبد.
هدف مجموعه برنامهریزی و همراهی مشتریان از لحظه خرید و ارائه خدمات مشاوره دررسیدن به باالترین سطح مطلوبیت برای
مشتریان خود است ،معتقدیم مسئولیتپذیری در قبال مشتریان و جامعه بهعنوان تضمینکننده روند ارتقا و حفظ پیشتازی این مجموعه
است.
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اطالعات مالی شرکت اعتماد ماشین
ترازنامه شرکت مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده شامل اقالم زیر است:
داراییها

 1625/19/66 1623/63/61بدهیها و حقوق صاحبان سهام

1625/19/66 1623/63/61

داراییهای جاری:

میلیون ریال

میلیون ریال

بدهیهای جاری:

میلیون ریال

میلیون ریال

موجودی نقد

55

162

حسابهای پرداختنی

110257

970436

حسابهای دریافتنی

1130366

750567

مالیات پرداختنی

90771

90771

پیشپرداختها

6

350134

سود سهام پرداختنی

350143

6

6

6

6

6

جمع داراییهای جاری

1130331

1440146

جمع بدهیهای جاری

590574

660964

داراییهای غیر جاری:

6

6

حقوق صاحبان سهام:

6

6

6

6

سرمایه

425،666

4250666

سرمایهگذاری در امالک

114،279

114،279

6

6

داراییهای ثابت مشهود

6750257

6770147

اندوخته قانونی

30155

30155

6

6

سود (زیان) انباشته

960561

1640546

جمع داراییهای غیر جاری

4260292

4290112

جمع حقوق صاحبان سهام

5940713

3630695

جمع داراییها

3670526

3630952

جمع بدهیها و حقوق صاحبان
سهام

3670526

3630952
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سهامداران شرکت فوق به شرح زیر هستند:
سهامدار

تعداد سهام

ریال

حبیبه عبدی شرف آباد

1

5,666,666

یاسین زاهدپور

1

5,666,666

رهام کشاورز

1

5,666,666

شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان

25،225

424,255,666,666

خلیجفارس (سهامی عام)
جمع

22،666

425,666,666,666

برنامههای آتی
 در سال  1625ورود ماشینآالت و جرثقیل بهصورت کامل
 در سال  1623و  1627ورود ماشینآالت بهصورت  CKDو مونتاژ آن داخل کشور (این امر هزینههای گمرکی را بهشدت
کاهش میدهد)
 در سال  1625تولید حداقل  46درصد از قطعات در داخل کشور
شرکت سازه طرح گستر شهرآرا (سهامی خاص)

شرکت توسعه تجارت مهر ایرانیان آپادانا در تاریخ  1629/62/93بهصورت شرکت سهامی خاص تأسیسشده و طی شماره 447665
مورخ  1629/62/93در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی  14666729913به ثبت رسیده است و بهموجب
صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  1624/65/95نام شرکت به " سازه طرح گستر شهرآرا " تغییریافته است .فعالیت اصلی
این شرکت کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی شامل خریدوفروش ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و  ...میباشد.
تشریح فعالیتهای بازرگانی شرکت در حوزه مواد غذایی
شرایط اقلیمی و تولید صنعتی محصوالت کشاورزی در کشور موجب گردیده تا هفت محصول اساسی در زنجیره تأمین مستقیم و
غیرمستقیم مواد غذایی ازجمله گندم ،برنج ،جو دامی ،ذرت دانهای و علوفهای ،کنجاله سویا ،روغن نباتی و شکر ،بهرغم تولید داخلی
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عمدتاً از طریق واردات تأمین گردد و سهم عمدهای از ارزشافزوده بخش کشاورزی در اقتصاد ملی ساالنه از آن محل تأمین شود.
نگاهی گذرا به آمار تولید مواد غذایی با توجه به جمعیت نزدیک به  56میلیون نفری کشور بیانگر آن است که تولید ساالنه حدود سه
میلیون تن گوشت قرمز ،گوشت سفید و تخممرغ و حدود نه میلیون تن محصوالت لبنی بهعنوان مهمترین منابع تأمین پروتئین جامعه،
در واحدهای صنعتی دام و طیور با وابستگی باالیی به واردات ذرت ،کنجاله ،جو دامی و سایر نهادههای مصرفی صورت میپذیرد.
مزیتها و توانمندیهای شرکت در حوزه بازرگانی به شرح زیر است:
 ارتباط مؤثر با مشتریان کالن بازار ایران ازجمله  ،GTCشرکت پشتیبانی امور دام ،اتکا و اتحادیههای دام ،طیور و آبزیان
کشور و تجار و تأمینکنندگان بزرگ و شرکتهای وابسته به آنها
 ارتباط با تأمینکنندگان اصلی ازجمله کمپانیهای بنگه ،کارگیل ،افگرا ،نیدرا ،اولم و سایر تأمینکنندگان
 شناخت کافی از بازار و فعاالن بازار کشور
 وقوف کامل بر الگوی مصرف کاالهای اساسی و صنایع پاییندستی و شناخت کافی بر تکنولوژیهای تولید و پرورش
مربوطه (فرآوردهها ،خوراک تا تولید پروتئین حیوانی و صنایع تبدیلی)
 آشنایی و تسلط به شیوههای بانکی در امر تأمین اعتبار و عملیات ارزی مرتبط بر اساس قوانین بینالمللی و شرایط تحریم
حاکم بر کشور
 تیم تخصصی در زنجیره عملیات مربوط به خدمات بازرگانی ازجمله ثبت سفارش و انجام کلیه امور بانکی در بانکهای
تجاری و بانک مرکزی ج.ا.ا ،حملونقل بینالمللی کاال از مبدأ تا بندر امام خمینی ،پوشش بیمه کاال ،تخلیه و نگهداری در
مخازن ،انبارها و سیلوهای بندر امام خمینی ،انجام عملیات ترخیص ،حملونقل داخلی از بندر امام تا محل مصرف
 شناخت شاخصهای رقابتی در ایجاد و خلق مزیت رقابت در بازار کاال ()commodity
جهت واردات ،قبل از خرید هر کاال ابتدا بایستی نسبت به استعالم امکان واردات کاال از وزارت بازرگانی (اداره ثبت سفارش) استعالم
نمود و پس از کسب اطالع از شرایط و قوانین وقت نسبت به انجام واردات اقدام نمود زیرا قوانین مرتبط با گمرک بهصورت سالیانه یا
حتی چندماهه امکان تغییر دارد .حال این تغییرات در مقاطع مختلف ممکن است متفاوت باشد.
تغییر در نرخ تعرفه – در میزان قابلحمل در هر مرحله و یا حتی اختصاص ارز یا تغییرات دیگر از باب مثال برای واردات اسباببازی
باید از کانون فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان مجوز گرفت و برای گوشت منجمد از سازمان دامپزشکی کشور.
لذا اطالع از قوانین بهصورت روزانه امری است الزم و حیاتی در واردات.
حال در حوزه فعالیت این شرکت که واردات و توزیع مواد غذایی و نهادهها میباشد به موضوع واردات گوشت و توزیع و فروش آن در
داخل اشاره میشود.
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در اولین قدم بررسی و مطالعه درخصوص تولیدکنندگان و فروشندگان عمده گوشت منجمد میباشد که در رأس آنها کشور برزیل قرار
دارد.
در اجرای واردات گوشت منجمد موارد ذیل از اهمیت به سزایی برخوردار هست.








شناسایی و انتخاب فروشنده
پس از بررسیهای الزم در خصوص ف روشندگان اصلی و حصول اطمینان از توانایی تولید ایشان و ارائه قیمت مناسب نسبت به اخذ
پیشفاکتور از تولیدکننده اقدام میشود که به همراه آن جزئیات و توضیحات در خصوص کاال نیز ارائه خواهد شد.
ارائه درخواست به سازمانهای مرتبط.
ارائه درخواست به وزارت جهاد کشاورزی به همراه درخواست معرفی نماینده جهت نظارت بر ذبح اسالمی
ارائه درخواست به سازمان دامپزشکی جهت اخذ مجوزها و معرفی نماینده جهت نظارت بر مراحل تولید.
پس از اخذ مجوزها الزم و حصول توافقات با تولیدکننده و فروشنده اعزام نماینده خود و سازمانهای یادشده جهت انجام عملیات
تولید.
بارگیری و حمل
مرحله تولید حدود  66روز زمان برده و پسازآن کاال آماده حمل به کشور میباشد که هر دو هفته یکبار قابلارسال میباشد.
ترخیص کاال
پس از اعالم تاریخ و زمان تخلیه و توسط کشتیرانی مراحل ترخیص کاال آغاز میشود که با در نظر گرفتن مراحل گمرک و کارشناسی
سازمان دامپزشکی پس از دو هفته امکان حمل گوشت منجمد به مقاصد موردنظر محیا میگردد.

توضیح :الف) مراحل یادشده به لحاظ اجرایی حدوداً یک دوره  76روزه میباشد که با در نظر گرفتن قیمتهای خرید – هزینهها -زمان
انجام عملیات کاری و فروش درآمد حاصله قبل از کسر مالیات قابلشناسایی میباشد.
میزان واردات  566تن
قیمت هر تن گوشت منجمد  6556تن
نرخ ارز (یورو)  62/566ریال
 73/666/666/666ریال

قیمت خرید  566تن

هزینههای مرتبط از قبیل اخذ مجوز دامپزشکی – بیمه –حقوق گمرکی – عوارض ترخیص و غیره  14/666/666/666ریال
مجموع
پیشبینی قیمت ف روش هر کیلو
پیشبینی فروش برای  566تن
درآمد حاصله

 26/666/666/666ریال
 966/666ریال
 115/666/666/666ریال
 94/666/666/666ریال
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توضیح :ب) حال با عنایت به اینکه دوره  6ماهه در سال حداقل  6بار تکرار خواهد شد درآمد حاصل از واردات و فروش گوشت رقمی
معادل  79/666/666/666ریال خواهد بود .بدیهی است با افزایش و یا کاهش وزن کاال در هر دوره رقم یادشده متغیر خواهد کرد.
آمار واردات نهادههای دامی در  6سال اخیر
سال

گندم

جو دامی

ذرت

کنجاله سویا

دانه روغنی

روغن خام

شکر خام

برنج

29

4

9/5

4

9/5

9/5

1/4

1/5

9

26

6/5

6

6/5

9/5

9

1/9

1/5

9/5

24

6/5

6

6/5

9

9

1/9

1/5

1/7

واردات نهادههای دامی مثال ذرت – کنجاله سویا و جو دامی همراه با حدود همچنین میزان تولید داخلی برای تولید میانگین 266/666
تن گوشت قرمز –  1/6میلیون تن گوشت سفید و  2میلیون تن لبنیات در هزاران واحد دامداری و مرغداری و کارخانههای لبنیات
سازی کشور مورداستفاده واقعشده است.

ذرت

میزان واردات
4
6/5
 6میلیون
9/5
 9میلیون تن
 1/5میلیون تن
 1میلیون
 566هزار تن

سال واردات
24

26

29
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میزان واردات

جو

6/5
 6میلیون
9/5
 9میلیون تن
 1/5میلیون تن
 1میلیون
 566هزار تن

سال واردات
24

26

29

میزان واردات

کنجاله

4
6/5
 6میلیون
9/5
 9میلیون تن
 1/5میلیون تن
 1میلیون
 566هزار تن

سال واردات
24

26

29
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ترازنامه شرکت مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده به تاریخ  1624/19/92شامل اقالم زیر است:
داراییها

1625/19/66 1623/63/61

بدهیها و حقوق صاحبان سهام 1625/19/66 1623/63/61

داراییهای جاری:

میلیون ریال

میلیون ریال

بدهیهای جاری:

میلیون ریال

میلیون ریال

موجودی نقد و بانک

45

63

حسابهای پرداختنی

1110929

9360454

حسابهای دریافتنی تجاری و
غیرتجاری
پیشپرداختها
داراییهای نگهداری شده برای
فروش*
جمع داراییهای جاری

1360631

6660526

مالیات پرداختنی

150915

160144

36

6

سود سهام پرداختنی

940391

391

26،666

26،666

جمع بدهیهای جاری

9560132

6260266

بدهیهای غیر جاری
ذخیره مزایای پایان خدمت

داراییهای غیر جاری:

1510197

9740912

155

65

سرمایهگذاری در امالک

460375

460356

جمع بدهیهای غیر جاری

155

65

داراییهای ثابت مشهود

7

5

جمع بدهیها

1510956

9740957

جمع داراییهای غیر جاری

460357

460355

حقوق صاحبان سهام

جمع داراییها

9260553

4640317

کارکنان

سرمایه

1610356

1610356

اندوخته قانونی

90615

90615

سود انباشته

50575

930333

جمع حقوق صاحبان سهام

1490576

1360636

9260553

4640317

جمع بدهیها و حقوق صاحبان
سهام

*مبلغ فوق مربوط به داراییهای نگهداری شده برای فروش مربوط به جرثقیلهای شرکت میباشد.
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سهامداران شرکت فوق ،به شرح زیر هستند:
سهامداران

تعداد سهام

سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی

1

صنعت محور دانوش

1

وزین سازان آریا سام

1

عمران خشت امید

1

شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس

161،372،223

جمع کل

161,356,666

برنامههای آتی شرکت
 توسعه فعالیتهای بازرگانی و ایجاد شعب نمایندگی در دوبی و ترکیه

شرکت جهان روکش اسپادانا (سهامی خاص)

شرکت جهان روکش اسپادانا در تاریخ  1653/66/69بهصورت شرکت سهامی خاص تأسیسشده و طی شماره  66496مورخ
 1653/66/67در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به شناسه ملی  16936516656به ثبت رسیده است .فعالیت اصلی این
شرکت طراحی ،تولید ،ساخت ،نصب ،اجرای کلیه محصوالت و مشتقات پیویسی و موارد مرتبط ،امور پیمانکاری مربوط به ساختمانها
و ابنیه ،انجام عملیات عمرانی ،طراحی و اجرای فضای سبز ،خطوط انتقال (آب ،گاز و نفت) و  ...میباشد .شایانذکر است که این شرکت
براساس نامه شماره  164/95999وزارت صنعت ،معدن و تجارت جواز تأسیس کارخانهای با ظرفیت  90666تن در خصوص  XPSرا تا
تاریخ  1625/64/97را دارا میباشد.

49

شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام)

امیدنامه پذیرش و درج در بازار فرابورس ایران

معرفی فوم سخت XPS
با توجه به نو بودن مفهوم ( XPSو اهمیت سرمایهگذاری شرکت در این بخش) در ادامه به ارائه توضیحات مختصری در خصوص آن
میپردازیم.
امروزه با توجه به رشد فزاینده جمعیت جهان و محدودیت منابع انرژی شناختهشده ،مصرف بهینه انرژی از مسائل مهم صنعت ساختمان
به شمار میرود که ذهن کارشناسان و متخصصین امر را به خود معطوف ساخته است .عایقکاری نقش بسیار مهمی در گرم نگهداشتن
ساختمان در فصل زمستان و خنک نگهداشتن آن در فصل تابستان دارد .به کمک عایقکاری میتوان یک خانه را در زمستان  5درجه
گرمتر و در تابستان  16درجه خنکتر نگه داشت .بهاینترتیب عالوه بر کم شدن مصرف انرژی ،از آلودگی محیطزیست نیز کاسته
میشود و منابع انرژی برای استفاده آیندگان حفظ میگردد .بهاینترتیب ،عایقکاری سقفها مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش
ساختمان را  65درصد تا  45درصد کاهش میدهد .همچنین عایقکاری دیوارهای خارجی مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش
ساختمان را حدود  15درصد و عایقکاری کف مصرف انرژی را در زمستان  5درصد کاهش میدهد .برای عایقکاری لولههای آبگرم
میتوان از عایقهای پتویی یا عایقهایی که بهطور ویژه برای لولهها ساختهشده و بهراحتی قابلنصب هستند استفاده کرد؛ اما عایقهای
ساختمانی برخالف تصور ،انواع و اقسام متنوع و فراوانی دارد که میتوان از آنها در موارد مناسب خود استفاده کرد .آمارهای صرف
جویی در هزینهها و کاهش مصرف سوخت در اثر عایقکاری صنایع و ساختمانها در کشورهای مختلف نشان میدهد که ترکیه در
سال  1225با اجباری کردن عایقکاری با ضخامت  5سانتیمتر در ساختمانها  96هزار تن گاز سمی  co9را کاهش داد ،سایر آالیندهها
نیز به میزان قابلتوجهی کاهش یافت .این کشورها عالوه بر کاهش آلودگی هوا از سایر مزایای عایقکاری مانند کاهش مصرف سوخت
و برق ،جلوگیری از ورود سروصدا به داخل خودروها و ساختمانها محیط زندگی و کاهش سروصدا و اتالف انرژی در کارخانهها،
خیابانها و ساختمانها ،میلیاردها دالر صرفهجویی داشتهاند و محیط زندگی شهری و خانوادهها با آرامش بیشتری همراه شده است.
کارشناسان محیطزیست ،متخصصین انرژی و روان شناسان ،امروزه اجباری کردن عایقکاری و استفاده از عایق رطوبتی و حرارتی را
عاملی در کاهش ناراحتیهای روحی ،عصبی ،اتالف انرژی ،کاهش آلودگی هوا و بیماریهای مختلف معرفی کردهاند .با توجه به رشد
ساختمانسازی در جهان و منطقه و مسائل زیستمحیطی و اهمیت صرفهجویی در مصرف انرژی اهمیت فومهای عایقی که در رأس
آن  XPSاست بیشتر از هر وقت دیگر خودنمایی میکند.
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پلی استایرن اکسترود شده که اختصاراً بهعنوان فوم اکسترود شده شناخته میشود ،غالباً در صنعت ساختمانسازی بهکاربرده میشود.
فومهای سخت  XPSبه علت ساختار سلولی بسته حتی موقعی که در تماس با مستقیم با آب قرار میگیرند نیز آب یا رطوبت را جذب
نمیکنند .این فومها در برابر پوسیدگی مقاوم هستند .حداکثر دمایی که این فومها را میتوان به کار برد حدود  75سانتیگراد است.
فومهای سخت  XPSدر یک فرایند پیوسته تولید میشوند .دانههای پلی استایرن بدون عامل پف دهنده داخل یک اکسترود ،یعنی
جایی که در آن ذوب میشوند ،ریخته میشوند .سپس یک عامل پف دهنده تزریق و ترکیب حاصل از طریق یک نازل به بیرون رانده
میشود و یک فوم با ساختار سلولی بسته و همگن را تولید میکند ،پانلهای  XPSدر ضخامتهای مختلف از  96میلیمتر تا 966
میلیمتر تولید میشوند .صفحات XPSمتشکل از ساختار ماده پتروشیمی  GPPSمیباشد که دارای بافت تودرتو و به هم فشرده و
خالی از حفره میباشد که به روش صنعتی همراه با ذوب این ماده در فشار باال تولید میشود.
این نوع فوم با بهرهگیری از آخرین تکنولوژی جهان تولید میگردد و به دالیل بسیاری ازجمله:
 استحکام باال)(Compressive Strength
 قدرت عایقبندی)(Isolation
 جذب آب پایین)(Water Absorption
 قیمت پایین
 عدم انتشار گازهای سمی در هنگام آتشسوزی
بشدت رو به گسترش میباشد ،بهطوریکه در حال حاضر جایگزین برتری برای این محصول وجود ندارد.

44

شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام)

امیدنامه پذیرش و درج در بازار فرابورس ایران

توضیح ویژگیهای صنعت  XPSدر دنیا
در صنعت ساختمانسازی در دنیا ،فومهای سخت  XPSغالباً بهمنظور عایقکاری سطوح خارجی در مکانهایی که در معرض شرایط
نامساعد ،نزدیک و یا در زیربنای ساختمان قرار دارند ،مانند زیر پلیتهای اصلی ساختمان یا عایقکاری دیواره خارجی زیرزمین (معروف
به عایق محیطی) استفاده میشوند .یکی از انواع خاص کاربردهای این نوع فوم ،عایقکاری سازههای مربوط به پلها میباشد که
بهطور فزایندهای موردتوجه قرارگرفته است .امروزه صنعت ساختمانسازی آلمان اکثراً آن دسته از محصوالت  XPSرا عرضه میکند
که توسط  CO9یا مخلوطی از  CO9و یک عامل پف دهنده (حدود  %9تا  %6اتانول) حجیمشدهاند .عالوه بر مواد عایق رایجی که
در ساختمانهای و صنعت ساختمانسازی استفاده میشوند ،از فومهای سخت  XPSبرای مقاصد خاص هم استفاده میشود .ای
محصوالت خاص تقریباً چیزی حدود  %66از بازارهای عایقهای  XPSاروپا را به خود اختصاص میدهند ،اما کاربردهای بسیار متنوعی
دارند.
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دلیل قراردادن این شرکت در پرتفوی هلدینگ
در توجیه روابط شرکت جهان روکش با بقیه شرکتها باید خاطرنشان کرد که بخش عمده خدمات ارائهشده در شرکت پارت ماشین
سازه (تحت برند پارکو) در جابجاییهای سنگین ( )Heavy Liftدر حوزه پروژههای پتروشیمی ،شرکتهای پتروشیمی فعال و
پاالیشگاه است .تسویه برخی از این شرکتها با شرکت پارت ماشین سازه میتواند بهصورت واگذاری مواد اولیه شیمیایی که از آن
بهعنوان ماده اولیه تولید  XPSاست ،میباشد .لذا برای بهرهگیری بهتر از فرصت موجود سعی در تأسیس کارخانهای شده که هم
محصول نهایی آن ،صنعت ساختوساز را متحول میکند و باعث توسعه فعالیتهای خدماتی در حوزه جابجاییهای سنگین ( Heavy
 )Liftشود.
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ترازنامه شرکت مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده شامل اقالم زیر است:
1623/63/61

عنوان

1625/19/66

داراییهای جاری

عنوان

1623/63/61

1625/19/66

بدهی جاری

موجودی نقد و بانک

99

75

حسابهای پرداختنی

50951

30549

حسابهای دریافتنی

627

469

تسهیالت مالی دریافتنی

160136

160136

پیشپرداختها

545

562

جمع بدهیهای جاری

150411

130769

جمع داراییهای جاری

235

10613

صاحبان سهام

داراییهای غیر جاری
در

سرمایهگذاری
امالک

سرمایه
410366

410366

اندوخته قانونی

6

6

70566

سود انباشته

962

965

994

994

جمع حقوق صاحبان سهام

1960964

1960964

550654

530523

سرمایهگذاری بلندمدت 70566
داراییهای نامشهود
داراییهای

ثابت

مشهود
جمع داراییهای غیر
جاری
جمع کل داراییها

1120225

1120225

1670377

1650296

1650345

1630263

جمع بدهیها و حقوق صاحبان
سهام

1650345

1630263

*مبلغ فوق مربوط به زمین کارخانه (به مساحت  70446مترمربع در علویجه اصفهان) ،ساختمان کارخانه و تأسیسات و اثاثیه آن میباشد.
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سهامداران شرکت به شرح زیر هستند:
ردیف

نام سهامدار

تعداد سهام

1

ملوک کشاورز

16,939

9

قدرت اله فالحپور سیچانی

16,939

6

شهاب فالحپور سیچانی

16,969

4

صنعت محور دانوش

16

5

عمران سرمایه آیریک خزر

16

3

وزین سازان آریاسام

16

7

شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس

11,235,714

جمع کل

11,222,566

برنامههای آتی شرکت
 تولید آزمایشی  XPSتا انتهای سال  1625و توسعه یک خط تولید به سه خط تولید
 راهاندازی خط تولید  XPSدر سه کالنشهر اصلی (مشهد ،تبریز و اصفهان) باهدف کاهش هزینههای حمل
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مهمترین منابع ،ریسکها و روابط
گزارش تجزیهوتحلیل ریسک شرکت به شرح ذیل به استحضار میرسد.
ریسک تغییر تکنولوژی

با توجه به تغییرات صنعت ساختوساز و گرایش آن بهسوی استفاده بیشتر از سازههای پیشساخته بهمنظور صرفهجویی در زمان و
هزینه ،نقش باربرداری این قطعات بیشازپیش گردیده است .حرکت در مسیری به جر خام فروش نفت نیز گسترش بازار هدف صنعت
اصلی این مجموعه را به دنبال آورده است .نکته مهم آن است که تکنولوژی ساخت جرثقیلهای باربردار سنگین و فوق سنگین در
اختیار چند کشور محدود ازجمله آمریکا ،آلمان و بهصورت بسیار محدود ژاپن میباشد .جرثقیلهای این مجموعه در مقایسه با متوسط
صنعت در ایران و خاورمیانه جوان محسوب میشوند و بنابراین در افق زمانی  16سال آتی بهطورقطع تغییر شگرفی را انتظار نخواهیم
داشت .درحال حاضر تکنولوژی ساخت جرثقیلهای بندری ثابت در داخل کشور وجود دارد که هیچ عنوان سهمی در بازار هدف این
مجموعه ندارد.
ریسک مالحظات قانونی

تغییرات قانونی و بهویژه ضوابط آن درخصوص ممنوعیت واردات برخی جرثقیلهای سبک و همچنین مصوبات هیئت محترم دولت در
حمایت از شرکتهای تولیدکننده داخلی همچون ماشینسازی اراک ،موجب کاهش چشمگیر بستر فعالیت شرکتهای بازرگانی همچون
اعتماد ماشین آپادانا (از شرکتهای گروه) شده است .لذا بررسی تغییر سبد محصوالت این شرکت در دست بررسی میباشد.
سرمایه انسانی و فکری

با توجه بهجایگاه سرمایههای انسانی در حوزه این کسبوکار و همچنین اقتضائات اهداف استراتژیک شرکت ،برنامه جامع پنجساله منابع
انسانی گروه تدوین گردیده است .نیازسنجی و تعیین اهداف بر اساس الزامات سند چشمانداز شرکت بهمنظور دستیابی به اهداف بلندمدت
تدوین گردیده است .بهمنظور حصول اطمینان از اجرای کارا و مؤثر برنامه جامع ،فرآیند کنترل مداوم و بازنگری برنامههای این حوزه
در شرکتهای زیرگروه بهصورت مستقیم توسط معاون امور شرکتها پیگیری میشود.
برنامهها ذیل  2محور ذیل تدوین و بهصورت اهداف ساالنه به شرکتهای گروه ابالغ میگردد:
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تجزیهوتحلیل شغل و طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان
ایجاد نظام عادالنه جبران خدمت مبتنی بر جنبههای مختلف خدمت ارائهشده توسط کارکنان با رویکرد بهبود انگیزه
مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی
تنظیم و اجرای عملیاتی آزمونهای همگن کتبی و شفاهی با دو رویکرد مدیریت منابع انسانی و دانش فنی
برگزاری کارگاههای آموزشی و کشف استعدادهای حوزههای موردنیاز
نیازسنجی علمی و مهارتی هر جایگاه شغلی بهصورت منطبق با شرح شغلی آن جایگاه
ارتباط با مراکز آموزشی بهمنظور درگاههای خروجی سرمایههای انسانی و آگاه به دانشبنیادی موردنیاز
آموزش کارکنان و تالش برای ارتقای دانش و مهارت آنان
تخصیص بودجه آموزشی
تعیین شاخص آموزش ساالنه بهعنوان یکی از عوامل تخصیص پاداشهای بهرهوری تعیینشده
برگزاری دورههای ضمن خدمت برای کارکنان گروه
شناخت و مدیریت فرهنگسازمانی
ایجاد ارتباط بیشازپیش کارکنان با اهداف استراتژیک شرکت
ایجاد فضای فرهنگی الزم بهمنظور افزایش همافزایی و دستیابی به اهداف مدون
تدوین شاخصهای عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی
تدوین شاخصهای سنجش عملکردی کیفی و کمی با توجه بر تمامی جنبههای مؤثر بر عملکرد و انگیزه کارکنان
برنامهریزی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی عملکرد
ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند
ارتقای متوسط دوره نگهداری کارکنان از سه و نیم سال در مجموعه به  5سال تا پایان برنامه جامع پنج ساالنه
همسوسازی کارکنان جدید با سازمان و فرهنگ سازمانی
بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان
مدیریت فرایند استعفا و ترک سازمان
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مدیریت ریسک

هر کسبوکاری در تقابل با انواع مختلفی از ریسکها به دنبال کسب منافع اقتصادی میباشد .ریسک و بازده بهعنوان دو مؤلفه اصلی
در هر فعالیت اقتصادی مطرح میباشد .گروه وپسا با توجه به درک جایگاه مدیریت ریسک ،بهواسطه پیادهسازی آن به دنبال بهرهمندی
از منافع این دانش میباشد .لذا پس از شناخت ریسکهای موجود بر کسبوکار گروه و تحلیل آنها ،به برنامهریزی در خصوص مدیریت
ریسک آنها پرداخته است .این گروه از طریق کنترل و بازنگری مستمر این فرآیند ،چرخه مدیریت ریسک خود را کامل نموده است.
شایانذکر است جذب افراد متخصص در این حوزه و تشکیل کمیته ریسک در شرکت مادر ،منجر به تدوین منشور کمیته ریسک و
استقرار نظام مدیریت ریسک در این گروه شده است.
ریسک نکول و ریسک نقدینگی
شرایط نقدینگی اقتصاد ،تالش دولت بر کاهش تورم ،کسری بودجه دولت ،کاهش درآمدهای نفتی ،عدم تحقق بودجههای عمرانی
ساالنه ،سیاستهای انقباضی دولت و کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد موجب ناتوانی بازار هدف در تأدیه بدهیهای خود به شرکت
میشود .هرچند این ریسک با توجه به تسری به تمام شرکتهای فعال در این صنعت ،تأثیر چندانی بر سهم بازار نخواهد گذاشت ،اما
میتواند موجب اخالل در نیازهای سرمایه در گردش و بهویژه پاالیش سبد سرمایهگذاریها و تملک داراییهای سرمایهای جدید (حوزه
بودجهبندی سرمایهای) گردد.
شیوه برخورد :کاهش ریسک مذکور از طریق تنوع در طرفهای تجاری ،بهرهمندی از ظرفیتهای بازار پول ،توجه به اصل تطبیق
زمانی داراییها و بدهیها در کوتاهمدت ،تأمین مالی کوتاهمدت درونگروهی و تقویت کسبوکارهای با جریان ورودی منظم در مجموعه
شرکتهای گروه
ریسک سیاسی و تحریمهای بینالمللی
ماشینآالت و تجهیزات شرکتهای زیرمجموعه با توجه به دانش فنی این حوزه ،از طریق واردات تأمین میشود .فعالیتهای بازرگانی
گروه در بستر تعامالت و معامالت بینالمللی انجامپذیر است .هرگونه تحریم در حوزه فنی و مالی این کسبوکار موجب افزایش زمان
تأمین و مخارج مربوط میشود.

51

شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام)

امیدنامه پذیرش و درج در بازار فرابورس ایران

شیوه برخورد :کاهش ریسک از طریق اخذ نمایندگی تأمین قطعات از کشورهایی که در شرایط احتمالی تحریم همکاری بیشتری دارند،
در همین راستا اخذ نمایندگی از شرکت جین گانگ چین صورت گرفته است .این مهم عالوه بر ایجاد منافع اقتصادی موجب کاهش
ریسک مذکور میشود.
ریسک عملیاتی
ریسک عملیات شرکت در خصوص خطرات احتمالی کارکنان فعال در پروژههای شرکت و همچنین ماشینآالت شرکت میباشد.
شیوه برخورد :کاهش و انتقال ریسک بهعنوان شیوه برخورد انتخابشده است .شرکت از طریق استقرار واحد  HSEو انجام
دستورالعملهای ایمنی به دنبال کاهش ریسک در خصوص منابع انسانی خود میباشد .تعمیرات مستر و نگهداری ماشینآالت توسط
نیروهای آموزشدیده نیز در کاهش ریسک مرتبط با ماشینآالت نقش به سزایی دارند .پوشش بیمهای ماشینآالت با ماژول پوشش
هزینههای مربوط به دوره تعمیر ازجمله راهکارهای انتقال ریسک به شرکتهای بیمهگر میباشد.
ریسک رقبا
ورود رقبای بینالمللی باسابقه فعالیت در ج.ا.ایران در فضای پسابرجام بیشازپیش احساس میشود.
شیوه برخورد :استقبال از این ریسک و کاهش آن میباشد .لذا از منظر استقبال از ریسک مذکور ورود رقبا بهعنوان یک فرصت تعامل
میتواند منجر به ارتباط مؤثر با شرکتهای بینالمللی در این کسبوکار گردد .انجام برخی از امور در قالب قرارداد مشترک موجب
انتقال دانش با شرکتهای بینالمللی خواهد شد .رویکرد کاهش ریسک ،موجب میشود تا منظور کاهش هزینههای هر واحد خدمت،
در جهت افزایش مقیاس گروه گام برداریم .ایجاد صرفه به مقیاس باعث میشود تا رقبای متوسط و کوچک بینالمللی امکان رقابت با
شرکت پارکو (از شرکتهای گروه) را نداشته باشند .از جانب دیگر هزینههای نقلوانتقال ماشینآالت به ایران برای شرکتهای
بینالمللی یک هزینه اساسی تلقی میشود.
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تجزیهوتحلیل نقاط ضعف ،قوت ،تهدیدها و فرصتها SWOT
بررسی محیط داخلی و خارجی شرکت از منظر تحلیل بنیادی استراتژیک در جدول ذیل بیانشده است.
نقاط قوت










 نظر به فرآیند زمانبر آموزش منابع انسانی و
خوشنامی برند پارکو
سطوح دستمزدی کشور ،امکان جذب نیروها
تطبیق شرکت با فضای پویای محیط خارجی کسبوکار
توسط شرکتهای بینالمللی وجود دارد.
شرکت توانسته است با استفاده از صرفه به مقیاس ایجادشده بهواسطه سرمایه
 90566میلیارد ریالی ،مزیت رقابتی قابلمالحظهای در پیشنهاد قیمتها کسب  محدودیتهای نقدینگی برخی از مشتریان و
نیاز به سرمایهگذاری مداوم موجب کاهش
نماید.
جریان نقد آزاد شرکتی گردیده است.
فعالیت در حوزه باربرداری فوق سنگین که امکان عقد قرارداد یکپارچه در
سطوح نیمه سنگین ،سنگین و فوق سنگین را فراهم میآورد .این مهم موجب  هزینه باالی تعمیر اساسی ()Overhaul
ماشینآالت
برآورده شدن نیازهای باربرداری کارفرما ،توسط یک شرکت میشود.
موانع ورود رقبای جدید ( )Barriers to Entryبهواسطه حجم باالی
سرمایه موردنیاز و سطح دانش فنی موردنیاز ،ثبات درآمدی شرکت را منجر
شده است.
با توجه به ارزش داراییهای شرکت امکان بهرهمندی از ابزارهای نوین مالی
در تأمین مالی شرکت همچون انتشار صکوک اجاره ماشینآالت وجود دارد.

فرصتها









نقاط ضعف

تهدیدها

وابستگی دولتی و نظامی رقبای اصلی منجر به کاهش سرعت تطبیقپذیر 
آنها و پاسخ به تغییرات محیط کسبوکار میشود که این مهم موجب ثبات
و بهبود سهم بازار این شرکت خواهد شد.
افزایش ارتباطات بینالمللی ج.ا.ایران در فضای پسابرجام باهدف گسترش 
حجم سرمایهگذاری در حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی بهعنوان بازار هدف این
مجموعه
عزم دولت به ایجاد رونق در فضای اقتصادی بهواسطه حوزه نفت ،گاز و 
پتروشیمی
نزدیکی به بازار هدف از طریق حضور و فعالیت در منطقه خاورمیانه با توجه
به حجم عظیم منابع نفت ،گاز و توسعه روزافزون صنایع وابسته

بهای تمامشده کمتر نسبت به رقبای خارجی در سطح منطقه خاورمیانه با
توجه به نرخ دالر و هزینه دستمزد پایینتر از سطوح بینالمللی
عزم سهامدار عمده به افزایش سرمایه بهمنظور بهبود بیشازپیش سهم بازار

تغییر مداوم تکنولوژی باربری سنگین و فوق
سنگین که نیازمند به افزایش سرمایهگذاری در
این حوزه میباشد.
فضای پسابرجام منجر به ورود رقبای
بینالمللی به بازار هدف و درنتیجه افزایش
فضای رقابتی میگردد.
زمانبری تعمیر اساسی ()Overhaul
ماشینآالت میتواند منجر به کاهش سهم بازار
گردد.
حساسیت سودآوری شرکت به بودجه عمرانی
دولت
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رویکرد تأمین و تخصیص منابع

تأمین و تخصیص منابع حول سه محور «سرمایه در گردش»« ،بودجهبندی سرمایهای» و «ساختار سرمایه» ،با توجه بهجایگاه شرکت،
صنعت و اهداف بلندمدت ،برای هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه تعریف میشود .حاصل این هدفگذاریها در ترازنامههای
پیشبینیشده در قالب کمی بیانشده است .در این حوزه هدف اصلی ،افزایش ارزش شرکت با توجه به رعایت حقوق تمامی ذینفعان
شرکت اعم از فعاالن نظام اقتصادی ،تأمینکنندگان ،مشتریان و حتی محیطزیست میباشد .فعالیت شرکتهای گروه در بستر دانش
مدیریت مالی شرکتی یک رکن به منظور ارتقای سطح کارایی و دستیابی به اهداف استراتژیک گروه مدنظر قرارگرفته است.
سرمایه در گردش
تعیین و ابالغ سطوح بهینه داراییهای جاری و اختصاص مازاد سرمایه در گردش به داراییهای با بازده باالتر یکی از عوامل افزایش
بازدهی این گروه در سالهای آتی خواهد بود .مطالعات مالی بهویژه تعیین سرمایه در گردش موردنیاز ،بهعنوان یک الزام برای ورود به
هر پروژه لحاظ خواهد شد .مدیریت بر مطالبات شرکت و بدهیهای جاری و تطبیق زمانی آنها بهعنوان یک امر مستمر در محور امور
قرارگرفته است .تحلیل مستمر اقالم جاری شرکت بهمنظور ایجاد گردش و بهبود کارایی داراییها و نیز کاهش نرخ تأمین مالی بدهیها
جاری شرکتی در دستور کار قرار دادهشده است .پوشش کمبود و انتقال مازاد سرمایه در گردش شرکتهای مجموعه از طریق تعامالت
درونگروهی نقطه قوت اصلی این محور قلمداد میشود.
بودجهبندی سرمایهای
با توجه به اقالم داراییهای بلندمدت شرکت ،ایجاد تناسب میان بازدهی سرمایهگذاریهای شرکت مادر و بهای تمامشده سرمایهگذاری
مدنظر میباشد .بهبود بازدهی سبد سرمایهگذاریها از طریق راهاندازی خط تولید فوم  XPSدر شرکت جهان روکش اسپادانا موجب
افزایش بازدهی این سرمایهگذاریها خواهد شد .تحلیل پروژهها بر مبنای روشهای مالی و مبتنی بر جریانهای نقدی صورت میگیرد؛
بنابراین در فرآیند قبول و رد پروژهها دانش روز مدیریت مالی به کمک واحد فروش شرکتها مانع از ایجاد رقابتهای مخرب خواهد
شد .بازنگری مداوم داراییهای شرکتهای زیرمجموعه باهدف بررسی منافع آتی و بازدهی صورت خواهد گرفت .افزایش داراییهای
سرمایهای با توجه به اقتضای رقابتی صنعت و بر مبنای گزارش توجیهی صورت خواهد گرفت تا بهواسطه بهبود مستمر ماشینآالت
گروه بهعنوان یک فعالیت اصلی ،بهعنوان رهبر بازار ایفای نقشنماییم.
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ساختار سرمایه
ورود شرکت به بازار سرمایه ،نمونهای از عزم مجموعه در ایجاد بستری پویا برای مدیریت ساختار سرمایه خود بوده است .شرکت به
دنبال آن است تا از طریق تأمین مالی با نرخهایی کمتر از فرصتهای سرمایهگذاری در دسترس ،برای صاحبان سهام خود خلق ثروت
نماید .فعالیت در محدوده ساختار سرمایه بهینه برای تمام شرکتهای گروه بهعنوان یک اصل تلقی میشود که با توجه به نرخ بازدهی
داراییها ،شرایط حاکم بر بازار پول و سرمایه ،اهداف شرکت و متوسط صنعت بهصورت ساالنه تعریف ابالغ میشود.
شرکت مادر عالوه بر تعیین اهداف استراتژیک برای شرکتهای مجموعه ،از طریق تعریف اهداف عملیاتی به دنبال دستیابی به
چشماندازی است که برای گروه تعریف نموده است .اهداف  6محور عملیاتی مذکور به مشارکت مدیران ارشد شرکتهای گروه بهصورت
ساالنه تعیین و ابالغ میشود .کنترل و بازنگری مستمر بهمنظور تطبیق با شرایط پویای محیط خارجی کسبوکار توسط معاون امور
شرکتها صورت میگیرد.
منابع مالی در اختیار شرکت در پایان سال مالی منتهی به  2آذر  ،1623شرکت وجوه نقدی معادل  50565میلیون ریال ،دریافتنیهای
تجاری و غیرتجاری معادل  1650325ریال و مجموع بدهیهای جاری  230123میلیون ریال داشته است.
روابط

رویکرد رقابت در صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین باتوجه به محدودیت شرکتها در سمت عرضه ،بیش از آنکه جلوه رقابت
داشته باشد ،در بستری از همکاری صورت میگیرد .بهعنوان نمونه برای بهبود قدرت چانهزنی و جلوگیری از ورود احتمالی رقبای
خارجی ،کانون صنفی باربرداری سنگین با همکاری همه فعاالن این حوزه تشکیلشده است.
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نتایج عملیات و چشماندازها
شرکت اصلی باتوجه به شناسایی سود تقسیمی شرکتهای زیرمجموعه ،در پایان هرسال به شناسایی این درآمد میپردازد .در ششماهه
منتهی به  61شهریور  1623شرکت اصلی ،درآمد شرکت مادر از محل سودهای تقسیمی شرکتهای گروه باتوجه به همزمانی سال
مالی شناسایی نشده است .این مهم در صورتهای مالی  19ماهه بهعنوان درآمد شناسایی میگردد .لذا بررسی عملیات برای دوره
ششماهه مذکور در سطح هریک از شرکتها و صورتهای تلفیقی گروه بیان بهتری از شرایط گروه را به دنبال خواهد داشت.
صورتهای مالی شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس
وضعیت صورتهای مالی شرکت اصلی شرکت به شرح زیر است:
داراییها

1623/63/61

1625/19/66

بدهیها و حقوق صاحبان سهام

1623/63/61

1625/19/66

داراییهای جاری:

میلیون ریال

میلیون ریال

بدهیهای جاری:

میلیون ریال

میلیون ریال

موجودی نقد

197

90526

پرداختنیهای تجاری و غیرتجاری

760437

470623

سرمایهگذاری کوتاهمدت

17

17

مالیات پرداختنی

965

965

دریافتنیهای تجاری

1760977

9670711

سود سهام پرداختنی

590512

20566

پیشپرداختها

166

166

جمع داراییهای جاری

1760591

9160491

داراییهای غیر جاری:

جمع بدهیهای جاری

1560991

570161

بدهیهای غیر جاری:

سرمایهگذاری بلندمدت

9،513،523

905130523

داراییهای ثابت مشهود

167

156

جمع داراییهای غیر جاری

905130766

905130742

جمع داراییها

903260954

907970176

ذخیره مزایای کارکنان

456

941

جمع بدهیهای غیر جاری

456

941

جمع بدهیها

1560764

570679

حقوق صاحبان سهام:
سرمایه

905660666

905660666

افزایش سرمایه در جریان

6

6

اندوخته قانونی

50627

50627

سود (زیان) انباشته

950156

1310461

جمع حقوق صاحبان سهام

905630556

903320725

جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

903260954

90797176
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همچنین صورت سود و زیان تلفیقی گروه به شرح زیر است:
سال مالی منتهی به 1623/63/61

سال مالی منتهی به
1625/19/66

درآمدهای عملیاتی

1350265

4550457

بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی

()1690124

()6350151

330711

1960663

سود ناخالص

هزینههای فروش ،اداری و عمومی

()960362

()160971

سایر اقالم عملیاتی
سود فروش سرمایهگذاریها

()160217
1150661

6

سود عملیاتی
هزینههای مالی

()160971

1650662

560446

9950315

6

6
726

سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی
6

40669
40669

سود قبل از کسر مالیات

540966

9690217

مالیات بر درآمد

()140315

()130133

سود خالص

620315

9130751

1

6

620413

9130745

13

113

سهم اقلیت از سود خالص
سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
سود هر سهم
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نتایج عملیات

 .1ارتقای گزارشگری مالی
دستاورد اصلی در ارتقای سطح گزارشگری مالی ،دریافت نظر مقبول در حسابرسی شرکت اصلی میباشد .گزارش حسابرس مستقل در
دورههای پیشین برای شرکت اصلی و چهار شرکت زیرمجموعه مشروط بوده است .با تالشهای صورت گرفته در خصوص رفع بندهای
حسابرسی ،منجر به اظهارنظر مقبول در خصوص سه شرکت زیرمجموعه و شرکت اصلی گردیده است .شایانذکر است اظهارنظر
حسابرس مستقل در خصوص بررسی اجمالی تنها برای شرکت سازه طرح گستر شهرآرا مشروط بوده است .بند مذکور اشاره به عدم
ذخیره مالیات به ارزش  40519میلیون ریال دارد که باتوجه به اعتراض شرکت به این مبلغ و پیگیری آن ،هرگونه ثبت و اعمال ذخیره
بهمنزله قبول بدهی مذکور تلقی خواهد شد.
 .2جریان نقدی
جریان خالص ورودی وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی (یادداشت  )66به میزان  360532میلیون ریال نسبت به  60694میلیون
ریال برای دوره مشابه گذشته ،بیانگر بهبود چشمگیر میباشد .این مهم از طریق کاهش چرخه وصول مطالبات و پیگیری بدهیها در
دوره اخیر صورت پذیرفته است .عمده جریان خروجی گروه نیز به دلیل رعایت الزام قانون ماده  946ل.ا .قانون تجارت مبنی بر پرداخت
مطالبات سهامداران ظرف مدت هشت ماه و دریافت درخواست سهامدار عمده 530251 ،میلیون ریال پرداخت گردیده است .شایانذکر
است باتوجه به عدم بازگشایی نماد وپسا در شش ماه نخست سال  ،1623رویکرد تأمین مالی سهامدار عمده بر وصول سودهای تقسیمی
معطوف گردید .هرچند بهمنظور حفظ نقدینگی الزم برای فعالیتهای گروه ،مبلغ  590512میلیون ریال از مطالبات سهامدار عمده به
آینده موکول گردید.
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امیدنامه پذیرش و درج در بازار فرابورس ایران

 .3سودآوری
سود ناخالص عملیاتی برای دوره ششماهه 54 ،درصد دوره دوازدهماهه مشابه است .همچنین هیچگونه درآمد استثنایی در عملکرد
شرکتهای گروه وجود ندارد و سود ناخالص حاصلشده بیانگر وضعیت عملیاتی میباشد .سود خالص دوره مالی  19ماهه منتهی به 66
اسفند  1625بدون لحاظ درآمد استثنایی معادل  250474میلیون ریال بوده است .گروه در بازه زمانی  3ماهه معادل  620314میلیون
ریال سود خالص کسب نموده است .لذا سود خالص ششماهه  46درصد سال قبل میباشد .علت این موضوع در عدم سوددهی شرکت
اعتماد ماشین آپادانا در مدت ششماهه میباشد.
 .4وضعیت و ساختار مالی
وضعیت خالص سرمایه در گردش گروه مانندِ دورههای قبل مثبت و معادل  9530415میلیون ریال میباشد .این موضوع بیانگر ظرفیت
باالی گروه در تأمین مالی از طریق بدهی میباشد .هرچند این ظرفیت باتوجه به خاصیت اهرمی بدهی در شرایط وجود فرصتهای
کم ریسک با بازدهی موردقبول مجموعه صورت میپذیرد .بهعنوانمثال تنها بدهی گروه به میزان  160136میلیون ریال مربوط به خط
تولید فوم در شرکت جهان روکش اسپادانا میباشد .در ساختار بدهی گروه بهجز تسهیالت بانکی مذکور مابقی بدهیها به میزان
 9540161میلیون ریال با نرخ بدهی صفر در اختیار گروه میباشد که نشان از پایین بودن نرخ متوسط بدهی برای مجموعه دارد.
عدمتغییر در ساختار داراییهای غیرجاری گروه به دلیل ثبات رویه در تفکرات تصمیمات "بودجهبندی سرمایه " در سطح مجموعه
میباشد .همچنان عمده داراییهای غیرجاری مربوط به جرثقیلهای سنگین و فوق سنگین گروه میباشد که نیاز حضور در این
کسبوکار تلقی میشود .به همین خاطر است که عالوه بر دانش فنی الزم درخصوص باربرداری سنگین و فوق سنگین ،سرمایه موردنیاز
نیز بهعنوان یک دیوار ورود اصلی به این صنعت محسوب میشود.
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چشمانداز

باتوجه به صنعت اصلی شرکت (باربرداری سنگین و فوق سنگین) افزایش سهم بازار مدنظر میباشد .همچنین عدم اجاره دستگاهها به
کارفر مایان موجب افزایش مبلغی درآمد خواهد شد که از این منظر عقد قراردادهای نصب و عملیات در دستور کار میباشد .ورود به هر
پروژه در این صنعت به معنای احتمال باال در به دست آوردن سایر پروژههای باربرداری تا اتمام هر پروژه خواهد بود .لذا هدف اصلی
ورود به پروژههایی است که در مرحله اولیه ساخت قرار دارند.
درخصوص سایر شرکتهای گروه ،بررسی بازدهی داراییها موجب در هر شرکت موردبررسی و واکاوی قرار خواهد گرفت و شرکت
مادر به دنبال خروج یک شرکت با بازدهی پایین داراییها و اضافه نمودن دارایی مولد (همچون جرثقیل بوم خشک) به گروه میباشد.
در همین راستا برنامههای اولیه طرحریزیشده است .امید است تا پایان سال مالی منتهی به  92اسفند  ،1627با جایگزینی داراییهای
مولد بهجای داراییهای کم بازده ،به کارایی و ارتقای بازدهی گروه دست بیابیم .شایانذکر است با توجه به ساختار مالکیت و کنترل
شرکت مادر بر تمامی زیرمجموعهها ،نیاز به کاهش تعداد شرکتها در راستای افزایش سطح نظارتی و راهبری آنها ،در دستور کار
هیئت مدیره شرکت مادر قرار دارد .این موضوع ازنظر بهبود کارایی و ارتقای بازدهی سرمایهگذاریهای مجموعه نیز مؤثر میباشد.
چراکه در فضای پویای کسبوکار امروز ،تغییرات عمده در بازار هدف و مزیتهای رقابتی محصوالت ،شرکتها را ناگزیر به اعمال
تحوالتی درخور تغییرات محیط مینماید .همچنین با خروج داراییهای نگهداریشده بهمنظور سرمایهگذاری همچون امالک ،دارایی
مولدی (جرثقیل بوم خشک) به مجموعه اضافه میشود و در افزایش سودآوری گروه تأثیرگذار خواهد بود .همچنین با خروج یکی از
شرکتهای بازرگانی ،حجم ریالی حسابهای پرداختنی و دریافتی کاهش مییابد که این موضوع بهمنزله کاهش ریسک اعتباری و
مخاطره نکول مشتریان خواهد بود.
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صورت سود و زیان پیشبینیشده
باتوجه به گزارش حسابرسی درخصوص دوره مالی  3ماهه منتهی به  61شهریور  1623و با در نظر گرفتن شرایط و عوامل بنیادی،
پیشبینی صورت سود و زیان با لحاظ مفروضات ذیل به استحضار میرسد.
هزینه حقوق و مزایا (پرسنلی) و خدمات مشاورهای :با روند  %14افزایش نسبت به سال قبل محاسبهشده است .این میزان باتوجه
به روند مصوبات ساالنه افزایش سطح حقوق و دستمزد در دوره  5ساله اخیر درنظر گرفتهشده است.
هزینه حق حضور در جلسات :براساس تعداد جلسات و نفرات و بدون تغییر تا سال  1625منظور شده است.
سایر هزینهها نیز باتوجه به ماهیت عمده بخش عمده آنکه مبتنی بر خدمات و دستمزد محور بودن 14 ،درصد لحاظ شده است.
استهالک براساس رویه آخرین سال و در چارچوب ماده  142قانون مالیاتهای مستقیم درنظر گرفتهشده است.
درآمد کار گواهیشده :مرتبط با استقرار ماشینآالت (جرثقیل سنگین) شرکت فرعی پارت ماشین سازه پارس در سایتهای
پتروشیمی جهت کلیه امور محوله میباشد .این موضوع باتوجه به ظرفیت موجود ،کنترل کیفیت و بازرسی تمامی جرثقیلها در سال
 1623و تأثیر افزایش ارزش دالر بر تمامی درآمدهای شرکت پارت ماشین سازه پارس ،درخصوص دو سال آتی رشد  46درصد و حاشیه
سود ناخالص  36درصد لحاظ شده است.
درآمد خدمات فنی و دانش باربرداری :این موضوع باتوجه به دانش مهندسان اعتماد ماشین آپادانا صورت میگیرد که حاشیه
سود ناخالص  56درصدی را باتوجه به دانشمحور بودن برای آن متصور هستیم .روند رشد درآمدهای آن با نرخ  96درصد درنظر
گرفتهشده است .از نیمه دوم سال  ،1623شرکت اعتماد ماشین به صورت تخصصی حوزه دانش فنی و نگهداری ماشینآالت گروه را
برعهده دارد .تغییر درآمد سال  1627نیز از همین منظر میباشد.
درآمد حاصل از بازرگانی برنج :بر اساس توافق بهعملآمده با برنج محسن و براساس فروش تمام خط اعتبار تخصیصی ساالنه
آن مجموعه در بازه ششماهه ،مقرر شد شرکت سازه طرح گستر شهرآرا براساس حاشیه سود  13درصدی با افزایش خط اعتباری به
میزان  56درصد ساالنه به بازرگانی این برند نامآشنا بپردازد.
درآمد حاصل از تولید فوم :مطابق طرح توجیهی و گزارش حسابرسی برای اولین سال فعالیت خط تولید لحاظ شده است که باتوجه
به افزایش نرخ ارز ،میتوان این پیشبینی را محتاطانه قلمداد نمود.
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صورت سود و زیان پیشبینیشده شرکت پارت ماشین سازه پارس

عملکرد دوره

پیشبینی

پیشبینی

پیشبینی

مالی ششماهه

دوره مالی

دوره مالی

دوره مالی

منهی به

منتهی به

منتهی به

منتهی به

2030/30/02

2030/21/13

2031/21/13

2031/21/13

میلیون ريال

میلیون ريال

میلیون ريال

میلیون ريال

میلیون ريال

228,111

30,111

218,331

121,022

032,110

)(10,011

)(03,131

)(02,030

)(10,188

)(213,181

سود نا خالص

11,133

10,011

31,831

213,001

212,220

عملکرد دوره
شرح

مالی منتهی به
2031/21/03

درآمد حاصل از
اجرای پروژه ها
قیمت تمام شده
درآمدهای عملیاتی
هزینه های عمومی
 ،اداری و تشکیالتی

)(23,301

)(0,030

)(21,131

)(28,110

)(20,018

سود عملیاتی

21,800

83,302

13,020

228,118

208,813

سایر درآمدها و هزینه
های غیر عملیاتی

11,181

100

2,333

2,333

2,333

سود قبل از کسر
مالیات

38,331

13,111

13,020

221,118

201,813

مالیات بر درآمد

)(8,111

)(21,188

)(13,210

)(11,380

)(82,011

سود /زیان خالص

13,181

01,310

03,803

10,101

218,221
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صورت سود و زیان پیشبینیشده شرکت اعتماد ماشین آپادانا

شرح

درآمدهای عملیاتی

عملکرد

عملکرد دوره

پیشبینی

پیشبینی

پیشبینی

دوره مالی

مالی ششماهه

دوره مالی

دوره مالی

دوره مالی

منتهی به

منهی به

منتهی به

منتهی به

منتهی به

2031/21/03

2030/30/02

2030/21/13

2031/21/13

2031/21/13

میلیون ريال

میلیون ريال

میلیون ريال

میلیون ريال

میلیون ريال

221,011

0,381

1,381

13,333

18,333

قیمت تمامشده درآمدهای
عملیاتی

)(10,003

)(1,130

)(0,130

)(8,333

)(8,133

سود ناخالص

11,011

112

8,112

20,333

23,133

هزينههای عمومی ,اداری و
تشکیالتی

)(1,128

)(1,118

)(8,113

)(1,123

)(1,303

ساير اقالم عملیاتی

23,321

3

3

3

3

سود عملیاتی

00,132

)(2,100

212

23,133

20,102

110

113

133

133

802

23,333

20,802

)(1,181

)(0,001

1,180

23,330

ساير درآمدها و هزينههای
غیرعملیاتی

80,103

سود قبل از کسر مالیات

223,012

)(2,023

مالیات بر درآمد

)(1,112

3

)(231

سود /زيان خالص

231,113

)(2,023

010
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صورت سود و زیان پیشبینیشده شرکت سازه طرح گستر شهرآرا

عملکرد دوره

عملکرد دوره

مالی منتهی

مالی ششماهه

به

منهی به

2031/21/03

2030/30/02

میلیون ريال

میلیون ريال

میلیون ريال

102,111

03,032

03,032

238,831

)(111,208

)(03,332

)(03,332

)(33,331

)(201,331

سود ناخالص

00,221

3,033

3,033

28,833

12,033

شرح

درآمد حاصل از اجرای
پروژهها
قیمت تمامشده درآمدهای
عملیاتی

پیشبینی دوره

پیشبینی دوره

پیشبینی دوره

مالی منتهی به

مالی منتهی به

مالی منتهی به

2030/21/13

2031/21/13

2031/21/13

میلیون ريال

میلیون ريال
210,031

هزینههای عمومی ،اداری و
تشکیالتی

)(2,101

)(2,020

)(1,001

)(0,333

)(0,812

سود عملیاتی

08,113

1,118

0,301

22,833

21,213

مالیات بر درآمد

)(1,001

)(1,312

)(2,181

)(1,113

)(8,181

سود /زیان خالص

11,320

0,120

1,110

1,113

20,001
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صورت سود و زیان پیشبینیشده شرکت جهان روکش اسپادانا

عملکرد دوره

عملکرد دوره مالی

پیشبینی دوره

پیشبینی دوره

پیشبینی دوره

مالی منتهی به

ششماهه منهی به

مالی منتهی به

مالی منتهی به

مالی منتهی به

2031/21/03

2030/30/02

2030/21/13

2031/21/13

2031/21/13

درآمد حاصل از
اجرای پروژهها

3

3

3

3

11,228

قیمت تمامشده

3

3

3

3

)(88,382

سود ناخالص

3

3

3

3

1,310

شرح

هزینههای عمومی،
اداری

3

3

3

3

)(081

سود عملیاتی

3

3

3

3

1,111

سایر درآمدها و
هزینههای غیرعملیاتی

2

3.1

2

2

3

سود قبل از کسر
مالیات

2

2

2

2

1,111

مالیات بر درآمد

3

3

3

3

)(2,301

سود /زیان خالص

2

2

2

2

1,130
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صورت سود و زیان پیشبینیشده تلفیقی گروه
عملکرد دوره

عملکرد دوره

مالی منتهی

مالی ششماهه

به

منهی به

2031/21/03

2030/30/02

میلیون ريال

میلیون ريال

میلیون ريال

درآمد های عملیاتی

811,811

201,331

110,021

013,320

قیمت تمام شده درآمدهای

)(001,212

)(231,238

)(221,333

)(210,180

)(111,111

سود نا خالص

210,030

00,122

238,121

200,101

108,111

هزينه های فروش ,عمومی

)(10,033

)(20,112

)(11,202

)(03,308

)(01,080

ساير اقالم عملیاتی

23,321

3

3

3

3

221,332

3

3

3

3

111,021

10,883

11,112

201,130

233,281

8,031

133

2,112

2,132

2,133

سود قبل از کسر مالیات

101,321

18,103

11,131

208,338

133,081

مالیات بر درآمد

)(20,200

-28,021

)(11,330

)(0,188

)(12,128

سود /زيان خالص

120,112

03,021

10,133

211,803

283,202

سهم اقلیت از سود خالص

0

2

2

2

2

120,181

03,028

10,133

211,813

283,203

سود پايه هر سهم

220

20

10

81

11

عملیاتی

228

21

2

2

3.1

غیر عملیاتی

1

2

10

81

11.1

شرح

عملیاتی

و اداری
سود فروش سرمايه گذاريها
( درآمد استثنايی)
سود عملیاتی
ساير درآمدها و هزينه های
غیر عملیاتی

سود قابل انتصاب به شرکت
اصلی

پیشبینی دوره
مالی منتهی به
2030/21/13

پیشبینی

پیشبینی

دوره مالی

دوره مالی

منتهی به

منتهی به

2031/21/13

2031/21/13

میلیون ريال

میلیون ريال

123,110
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شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام)

امیدنامه پذیرش و درج در بازار فرابورس ایران

صورت سود و زیان پیشبینیشده شرکت اصلی

پیشبینی

پیشبینی

دوره مالی

دوره مالی

منتهی به

منتهی به

2031/21/13

2031/21/13

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

میلیون ریال

073،778

0

07،,27

73،037

038،033

073،778

0

07،,27

73،037

038،033

عملکرد دوره

شرح

مالی منتهی به
2031/21/03

درآمدحاصل از سرمایه
گذاری ها
سود نا خالص

عملکرد دوره
مالی ششماهه
منهی به
2030/30/02

پیشبینی دوره
مالی منتهی به
2030/21/13

هزینه های عمومی  ،اداری
و تشکیالتی

)(3،087

)(3،0,7

)(7،037

)(8،070

)(7،30,

سود (زیان ) خالص

037،700

)(3،0,8

00،0,0

80،278

008،700

بدینوسیله صحت مندرجات امیدنامه و تطبیق آن با صورتهای مالی شرکت تائید میشود.
شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس

شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

(سهامی عام)

(سهامی خاص)

مهر و امضاء مدیرعامل

مهر و امضاء مدیرعامل
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