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 معرفی شرکت

 .باشدمیبه شرح ذیل  (عام سهامی) فارسخلیج ساختمان پتروشیمی صنعت گذاریسرمایهاطالعات عمومی شرکت 

 اطالعات عمومی

 963629 شماره ثبت 99/62/1656 تاریخ ثبت

 16169776153 شناسه ملی تهران حل ثبتم

 میلیون ریال 905660666 سرمایه ثبتی شرکت خزر ریکایسرمایه عمران شرکت سهامدار عمده

 اردیبهشت ایرانیانشرکت کارگزاری  مشاور پذیرش امجد تراز یحسابرس ۀمؤسس حسابرس

 www.vapsagroup.com سایتوب 99266991 دورنگارتلفن/ 

 15 ، پالکزادهحسنتخارستان، کوچه شهید  یابانشهید دستگردی، خ یابانخران، ته مرکز اصلی

 

 مرکزی و تسویه وجوه به قرار زیر است. گذاریسپردهترکیب سهامداری نیز باتوجه براساس آخرین وضعیت دریافتی از شرکت 

 ترکیب سهامداران

 تدرصد مالکی تعداد سهام )میلیون ریال( اسمی مبلغ نام سهامدار

 %24 9064202250666 906420225 ریک خزرایسرمایهشرکت عمران 

 %1 9506660666 950666 بازارگردان

 %1 9506660666 950666 صنعت محور دانوششرکت 

 %1 9506660666 950666 شرکت وزین سازان آریا سام

 %6 10666 1 سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلیشرکت 

 %6 10666 1 اصفهانی بخشنجاترضا 

 %6 7506660666 750666 سایر

 %022 0002202220222 000220222 جمع
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ی بر آخرین تغییرات و پیش از موافقت اصولی مبنی بر شمول شرکت در زمره نهادهای مالی براساس مدیره شرکت مبنهیئتاعضای 

 .باشدمیجدول ذیل 

 

 مدیرههیئتاعضای 

 سمت نماینده مدیرههیئتعضو 

 مدیرههیئترئیس  حسین ماهیار صنعت محور دانوشت شرک

 مدیرههیئت رئیسنایب حسام معتضدیان ولیت محدود(ریک خزر )مسئایسرمایهشرکت عمران 

و  مدیرههیئتعضو  _ اصفهانی بخشنجاترضا 

 مدیرعامل

 مدیرههیئتعضو  امیر ونکی شرکت وزین سازان آریا سام

 مدیرههیئتعضو  مجید احمدی محلی ه آزاد انزلیسرمایه سازان دانوش منطقشرکت 

 
 

شرکت اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار،  95651/199براساس نامه شماره  1623آذر  9است از تاریخ  ذکرشایان

لذا تغییرات اعضای  نهاد مالی محسوب شده است. عنوانبه )سهامی عام( فارسخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایه

ان، پس از نهایی شدن توافق با ایش تردیدبی. باشدمیبراساس معیارهای اعالمی در مرحله مذاکره با نمایندگان احتمالی  مدیرههیئت

 .گرددمیافراد به اداره نهادهای مالی اعالم  مشخصاتصالحیت اسامی و  تائید منظوربه
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 .رسدمیذیل به استحضار ح شرکت به شر مدیرههیئترزومه اعضای 

 سوابق اجرایی تحصیالت نام خانوادگی نام

مجری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، مدیرکل ارتباطات رادیویی  دکترای مدیریت استراتژیک ماهیار حسین

 معاون فنی، پروژه شبکه راداری فضای کشور و ارتباطات ناوبری هوایی

یرعامل شرکت ساخت و تولید مد، شرکت کارخانجات پارس الکتریک

ن و معاون تحقیق و توسعه شرکت ایرا مدیرههیئتعضو  ،قطعات الکترونیک

عامل مدیرگذاری کشتیرانی ج.ا.ایران، مدیره شرکت سرمایهرئیس هیئت کارشناس ارشد اقتصاد انرژی معتضدیان حسام پویا

 هایشرکتشرکت صنایع الستیکی سهند )سهامی عام(، معاون امور 

یه، شرکت گنجینه آت ریزیبرنامهپتروشیمی، مدیر  گذاریسرمایهشرکت 

 مهراقتصاد گذاریسرمایهکارشناس ارشد مطالعات اقتصادی شرکت 

 بخشنجات رضا

 اصفهانی

مدیریت  ارشد کارشناسی

 اجرایی

 مدیرههیئتعضو موظف  ،معاونت مهندسی شرکت سایپا آذین و مگا موتور

 مدیرعامل هلدینگبازنشستگی نفت،  ذاریگسرمایهشرکت کاالی گاز 

معاون  ،هلدینگ گروه صنعتی سدید ،سپاهان ستونچهلذوب و نورد 

مدیرعامل کارخانجات بتن و ، اقتصاد شهر گذاریسرمایهاجرایی شرکت 

 مصنوعات سازمان بازنشستگی شهرداری تهران

گروه صنایع بهشهر ایران )سهامی  گذاریرمایهسشرکت مدیر مالی و اداری  کارشناسی ارشد مدیریت مالی ونکی امیر

ت شرک ریزیبرنامه، مشاور طرح و مدیر مالی و اداری رزین بتن برتر، عام(

 دوان ایرانیان، مدیر مالی شرکت بافکو، مشاور اقتصادی شرکت راک شیمی

فهان، یل اص، مدیر مالی شرکت پلی اکرسازمان حسابرسیکارشناس ارشد  کارشناسی حسابداری احمدی مجید

ن و اداری بنیاد مسک مدیر مالی ،ساختمان گذاریسرمایهشرکت مدیر مالی 

مدیر مالی شرکت  نت دبی،شرکت بریال مؤسسمدیر و استان بوشهر، 

 (سهامی عام)جوشکاب یزد 
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 سهامدار اصلی و عمده

ن شرکت عمرا)سهامی عام(،  فارسیجخلگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان نهایی شرکت سرمایه نفعذیسهامدار اصلی، عمده و 

 . شودمیغیرتجاری تهران اعمال مالکیت  مؤسساتو  هاشرکتنزد مرجع ثبت  452346ریک خزر به شماره ثبت ایسرمایه

 

 

 ساختار مجموعهنمودار 

 مجموعه در نمایه زیر آمده است. هایگذاریسرمایهساختار 

 

 

 

 

 

شرکت سرمایه گذاری

صنعت پتروشیمی ساختمان خلیج فارس 

شرکت سازه طرح گستر 
شهرآرا 

واردات مواد 
غذایی

واردات 
خوراک دام 
و طیور و 

آبزیان 

شرکت اعتماد ماشین 
آپادانا 

تامین 
قطعات 
یدکی و 
نگهداری 

واردات 
ماشین آالت 

راه سازی 

شرکت جهان روکش 
اسپادانا 

تولید 
عایقهای 
سرمایشی 
گرمایشی

شرکت پارت ماشین سازه 
پارس

تامین 
ماشین آالت 
سنگین و 

فوق 
سنگین 

تجهیزات 
سنگین 
نصب 
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 ساختار منابع انسانی

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

 گروه اصلی نوع قرارداد گروه اصلی تحصیالت

 6 6 رسمی 9 9 دکتری

 4 9 کارشناسی ارشد

 74 19 قراردادی 13 5 کارشناسی

 59 6 ترپایینکاردانی، دیپلم و 

 74 19 جمع 74 19 جمع

 

 

 عهمجمو فعالیت و عملیات

 )سهامی عام( فارسخلیج ساختمانصنعت پتروشیمی  گذاریسرمایهشرکت 

 شماره طی و تأسیس خاص سهامی شرکت صورتبه ،99/62/1656 تاریخ در( خاص سهامی) اعتماد حافظ گذاریسرمایه شرکت

 آن فعلی سرمایه و ریال نمیلیو 16 شرکت اولیه سرمایه. رسید ثبت به تهران صنعتی کیتلما و هاشرکت ثبت اداره در 963629

 صنعت گذاریسرمایه شرکت به 1624 سال در( خاص سهامی) اعتماد حافظ گذاریسرمایه شرکت نام. است ریال میلیون 905660666

به واسطه  ذیل هایحوزهشرکت در . شد تبدیل عام سهامی به خاص سهامی از و داد نام تغییر فارسخلیج ساختمان پتروشیمی

 :باشدمیمشغول به فعالیت  گرفته،های صورتگذاریسرمایه

  سنگین  هایسازهخدمات تخصصی نصب، حمل و جابجایی(Heavy Lifting) 

  تولید فوم سختXPS 

  سبک و خدمات پس از فروش هایجرثقیلفعالیت بازرگانی در حوزه 

 (... بازرگانی )واردات شکر، برنج، سویا، ذرت، ورق فوالدی و هایفعالیت 
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 فعالیت شرکت اصلیموضوع 

 از: است عبارت اساسنامه 9 ماده طبق شرکت فعالیت موضوع

 بورس از خارج و بهادار اوراق بورس در شدهپذیرفته خدماتی و بازرگانی تولیدی، هایشرکت سهام نویسیپذیره و خرید 

 مؤسسات، خارجی، و داخلی هایرکتش انواع اندازیراه و نوسازی بازسازی، سهام، خرید سرمایه، در مشارکت و گذاریسرمایه 
 .هاشرکت سهام واگذاری و هاپروژه و هاطرح

 هاآن تولید و توزیع و مجاز بازرگانی کاالهای انواع صادرات و واردات خارجی، و داخلی تجاری و بازرگانی هایفعالیت انجام. 

 مشارکت اوراق خرید 

 خارجی و داخلی از اعم بازرگانی امور هکلی و گذاریسرمایه زمینه در ایمشاوره خدمات ارائه. 

 بهادار اوراق بورس به ورود جهت گذاریسرمایه مورد هایشرکت سازیآماده. 

 خارجی و داخلی اعتباری و مالی مؤسسات و بیمه هایشرکت ،هابانک اعتباری و مالی تسهیالت از استفاده. 

 کشور از خارج یا داخل در شعبه ایجاد و حقوقی و حقیقی اشخاص کلیه نمایندگی اعطای و اخذ. 

 مالی نابعم تأمین ،بندیبودجه و ریزیبرنامه تکمیل، توسعه، جدید، هایگذاریسرمایه تولید، زمینه در ایمشاوره خدمات ارائه 
 .هاشرکت کارایی افزایش و تسهیل جهت مدیریتی هاینظام طراحی اعتباری، و

 برای ستقیمغیرم یا مستقیم صورتبه که هاییفعالیت و امور کلیه انجام انونی،ق تشریفات کلیه رعایت با و مقررات برابر 
 .اشدب داشته ضرورت شرکت فعالیت موضوع تحقق جهت در یا و مفید باشد و الزم شرکت فعالیت موضوع و اهداف تحقق

 گذاریسبد سرمایه

 .باشدمیفارس به شرح ذیل گذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجسرمایه شرکتهای گذاریسبد سرمایه

 خارج از بورس هایشرکتوضعیت پرتفوی سهام 

 شدهبهای تمام درصد مالکیت

 )میلیون ریال(

 نام شرکت تعداد سهام

 پارت ماشین سازه پارس 1054502220227 105430666 220227

 عتماد ماشین آپاداناا 250225 4240255 220227

 طرح گستر شهرآرا سازه 16103720223 1610356 220222

 جهان روکش اسپادانا 1102350714 1120357 22076
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 )سهامی خاص( پارس سازه ماشین پارت شرکت

سنگین شروع به کار نموده است.  هایسازهباهدف خدمات تخصصی نصب، حمل و جابجایی  1657پارکو، از سال  صنعتی گروه

پارس  سازه ماشین . شرکت پارتشودمیرکت پارت ماشین سازه پارس انجام در قالب ش 63/66/1624این برند از تاریخ  هایفعالیت

و  هاشرکتدر اداره ثبت  63/66/1624 مورخ 1246و طی شماره  شدهتأسیسشرکت سهامی خاص  صورتبه 63/66/1624در تاریخ 

 ارائهقابل هایمحدوده از بخشی نگربیا زیر هایفعالیتبه ثبت رسیده است.  14664239755غیرتجاری کنگان به شناسه ملی  مؤسسات

 :باشدمی (پارس سازه ماشین پارت) پارکو صنعتی گروه توسط

 پتروشیمی و پاالیش گاز، نفت، صنایع سنگین فوق و سنگین تجهیزات کلیه نصب عملیات انجام و ، باربرداریونقلحمل 
 ... . و بویلر کوره، ،ریفرمر شامل هاپکیج نصب و مونتاژ روتاری، و استاتیک تجهیزات: شامل

 اجرای ،دازیانراه و اندازیراه پیش مرحله تا توربوکمپرسور و کمپرسور نصب عملیات اجرای نیروگاهی، تجهیزات کلیه نصب 
 پایپینگ عملیات مراحل کلیه

 چندتکه و تکهیک تاورهای نصب عملیات اجرای 
 ن()ماهانه هزار ت سنگین فلزی هایسازه کلیه نصب عملیات اجرای 
 دینامیکی تحکیم هایبهروش زمین سازیمقاوم و بهسازی (Dynamic Compaction) 

 صنعت باربرداری

 وپنجهتدسجدیدی  یهاچالش، صنعت نفت و پتروشیمی ایران با یالمللنیب هایشرکتو خروج  هامیتحربا گسترش  1655در سال 

ر صنایع د وسازساختبنابراین پاشنه آشیل  ؛ها کار دشواری نبودق تحریم. جلوگیری از هرگونه توسعه در این حوزه از طریکردیمنرم 

رفت. شرکت ماموت  نیاز بتن  966باالی  یهاسازهگونه باربرداری، جابجایی و نصب امکان هر بارهیکبه نفتی هدف گرفته شد.

(Mammeot )تنها شرکت فعال در  عنوانبه

یع ازار وسی نفتی، این بهامیتحربه  با توجهایران، 

را رها کرد. بُهت صنعت نفت ایران به همین نقطه 

ختم نشد. مدیران ماموت حاضر به فروش 

و مستقر خود در ایران، حتی  مستعمل هایجرثقیل

یز در انتها ن. ندارزش منصفانه هم نشد به چند برابر

ی که در مسیر توسعه و بازسازی صنعت المللنیبی هاشرکتخروج برخی 

 رمؤث، روشی در راهبرد شدندیمارکان اصلی شناخته  عنوانبهنفت ایران 

ی نفتی بوده است. بدون امکان باربرداری سنگین و فوق سنگین، هامیتحر

االیشگاهی در سطح ی نفتی و پهادانیمی ساخت و توسعه هاپروژهتمامی 

 ورتصبه تنهانه. امّا امروز این صنعت ماندیمی طرح توجیهی باقی هاگزارش

. بلکه امکان پاسخگویی شودیمی داخلی پاسخ داده هاشرکتکامل توسط 

 به نیازهای منطقه را نیز دارد.
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 و توسعه صنعت نفت معنایی نداشت. ترشگسرا از حضور در ایران منع کردند. این اتفاقات جز پایان  خود یهامتخصصتمام 

، عدم انجام این فرآیند یعنی توقف ترسادهقرار دارد. به بیانی  CPMیا همان  هاپروژهباربرداری سنگین و فوق سنگین در مسیر بحرانی 

ارکان مهیا  از این کدامچیه . در داخل کشورکندمیپروژه و این صنعت با دو رکن تجهیزات و منابع انسانی معنا پیدا  هایفعالیتتمامی 

سنگین و فوق سنگین گام اول برای رهایی از این تنگنا بود، امّا در همین میان عالوه بر شرکت آمریکایی  هایجرثقیلنبود. خرید 

 ( هم به دلیل اکثریت سهامداران آمریکایی اقدام به تحریم فروش جرثقیلTerex(، شرکت آلمانی ترکس )Manitowocمانیتواک )

با  همآنکه  ماندیم( باقی Liebherrفوق سنگین، تنها شرکت آلمانی لیبهر ) هایجرثقیلبه ایران نمود. در سطح اول سازندگان 

ایرانی در  هایشرکتکرد. امّا عزم ی برقی، نگهداری و خدمات پس از فروش مختص به خود را طلب میهاستمیسساختار پیچیده 

، دو شرکت ایرانی به خرید هالیجرثقساله این  56به عمر مفید  با توجهو  بلندمدت دیبادراسخ بود.  ی جهانی بسیارهانیبهترخرید 

ماه انتظار برای تولید محصولی  15تا  2فوق سنگین مانیتواک و ترکس اقدام نمودند. خرید کاالی آمریکایی یعنی عالوه بر  هایجرثقیل

 شودمی دستبهدستماه در کشورهای مختلف  3ا در مالکیت اشخاص ثالثی به مدت شده است، کاالی شم پرداختشیپکه پول آن از 

کاال در  ی حمل، ریسک مالکیت و توفیقهانهیهزپنج برابر شدن  چهارتااز  نظرصرفتا ردیابی خریدار ایرانی میسر نباشد. فرآیندی که 

چند هزار تنی، نیاز به دانش جداسازی  هایجرثقیلل این ی است که انتقادر حال هانیاکشورهای ثالث را به دنبال داشت. همه 

(Demontage( و متصل سازی )Montage در هر جابجایی طوالنی دارد. همچنین انتقال این )حداقل  واسطهبهی آهنی هاغول

ن وقتی خبر انجام اولی بوده است. سابقهکمکه در نوع خود برای فعاالن اقتصادی داخلی  ردیگیمفوت صورت  46 نریو کانتصد تریلی 

پروژه شرکت مهندسی نصب گستر ساحل با جرثقیل فوق سنگین ترکس منتشر شد، این شرکت عالوه بر اخراج مدیران فروش خود، 

ی دستگاه خود از آلمان به هند، سپس به قطر، امرحلهی از جامعه جهانی نیز عذرخواهی کرد. شرکت ترکس از حمل چهار اهیانیبطی 

( در Stuffing( و بارگذاری مجدد )Stripایران خبر داد و اظهار داشت که فرایند تخلیه ) تیدرنهاامارات متحده عربی و  به ازآنجا

 ایرانی تحمیل کرده است و از سوی هایشرکتشده باالیی را به تمامی کشورهای واسطه صورت گرفته است. این موضوع بهای تمام

ای قرار گرفت. امّا تحیر جهانی صرفاً به خاطر ی شرکت پارکو تحت هجوم رسانههاپروژه به خاطردیگر نیز شرکت مانیتواک هم 

یک  عنوانهبی بود. صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین دشوارترمعمای  هاپروژهنبود بلکه زنجیره موفقیت در انجام  هالیجرثق

. باشدمیو ...  HSE ،و محاسبات ، مسائل فنیمنابع انسانیانی، بشتیپی هاستمیسی نیازمند گروهی متشکل از تیم و ارشتهانیمصنعت 

لیل . کشور ما به داندگرفتهی خود را هاسکیرامروزه دو رهبر ایرانی این صنعت، توانسته تا تمام نیاز داخلی پاسخ بدهند و پاداش 
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مطلوب نموده است. قرار گرفتن این صنعت در بودن تقاضای مناسبی را برای این صنعت موجب شده و بازگشت سرمایه را  زیخنفت

عالیت . هرچند که فشودمیباربرداری سنگین محسوب  هایشرکت، اهرم بسیار قدرتمندی برای وصول مطالبات هاپروژهمسیر بحرانی 

 ؛دنیستن هاپروژههای مالی کارفرمایان در انت قهیمض، لذا درگیر باشدمی هاپروژهدرصدی  36الی  66در محدوده پیشرفت  هاشرکتاین 

به نام سرمایه و دانش است. امکان  مرتفعبیان داشت، درآمدی امن با جریان نقدی مطمئن حاصل دو دیوار ورود  توانمیبنابراین 

که سرمایه چند هزار میلیارد ریالی، مخاطرات و خواب  شودمیتن در داخل فقط به دو شرکت ایرانی محدود  366باربرداری باالی 

. از سوی دیگر دستیابی به دانش سازمانی این کندمیخنثی  هاآنرا برای  واردتازهماهه برای تولید و واردات، تهدید رقیب  15یه سرما

 Tandem) زمانهمباربرداری  جهیو درنتمهندسی ارزش  نمونه عنوانبه. رسدیمها دور از ذهن به نظر واردتازهدو شرکت نیز برای 

Lift در حوزه دانش باربرداری فوق سنگین محسوب  ریگچشم، موفقیتی فارسجیخلتنی در پروژه پاالیشگاه ستاره  90566( محموله

، انجام چنین کاری در سطح جهانی نیازاشیپآنکه،  توجهقابلایرانی آگاه نموند.  هایشرکتکه رقبای خارجی را از توانمندی  شودمی

یورو از کشور جلوگیری گردید.  ونیلیم 7بیان داشت که تنها در این پروژه از خروج  انتومیتنها در اختیار سه شرکت بوده است و 

این  هواحدماده چراکه. نندیبیم رفتهازدستاین توانمندی و قانون حمایت از صنایع داخلی، بازار ایران را  تؤیر باخارجی  هایشرکت

 را وابسته به دولت هایسازماندولتی و  هایشرکت و هادستگاهو کلیه  هاوزارتخانه ،حمایت از صنایع داخلی کشور منظوربه قانون

 احتیاجات خود رابایستی  و خدمت مشابه خارجی آن باشد،ازنظر مشخصات و قیمت  شرکتی ایرانی، که یموارد در دینمایم مکلف

احل و حوزه، یعنی مهندسی نصب گستر س داخلی تهیه کنند. همچنین تشکیل سندیکایی با حضور دو رهبر این هایشرکتاز منحصراً 

باربرداری  درواقع. لذا شودمیپارکو، خود عاملی برای افزایش قدرت فعاالن داخلی در صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین محسوب 

جهانی، دارای  ی از دانشمندبهرهداخلی عالوه بر حمایت قانونی و  هایشرکتداخلی خواهد بود.  هایشرکتتن در انحصار  1956تا 

روزه در محل پروژه که این عدد برای رقبای خارجی  96دو مزیت رقابتی دیگر نیز هستند. سرعت عمل و امکان استقرار حداکثر 

باربرداری  هایشرکت شدهتمامدرصد از کل بهای  46تا پروژه  ونقلحملی هانهیهزی است و ذکر این نکته ضروری است که افتنیندست

که امکان  ودشمیی در ایران بر اساس ریال پرداخت انسان. از سوی دیگر نیز دستمزد منابع دهدیمسنگین را تشکیل  سنگین و فوق

 .کندمیخارجی فراهم  هایشرکتکاهش قیمت پیشنهادی را در مقایسه با 

تا  تن را متوسط 46تا  اربرداری سبکتن را ب 16ا تی صنعت باربرداری وجود ندارد امّا بنددستههرچند که تعریف و بازه دقیقی برای 

تن رو جابجا  46عمومی تا  پیمانکاران. کنندیمی بنددستهی فوق سنگین باربردارتن را سنگین و مقادیر بیش از آن را در حوزه  966
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 136 هایلجرثقیتخصصی این حرفه استفاده شود. در حال حاضر ظرفیت کشور برای  هایشرکت، امّا برای بیش از آن باید از کنندیم

و برای باالتر یعنی تا  رسدیمبه عدد پنج  صرفاًتن،  366تا تناژ  هایجرثقیل. این رقم در خصوص باشدمیتن، سیزده دستگاه  466تا 

. از شوندمیتن تعیین  466تن، سه دستگاه جرثقیل وجود دارد. رهبران بازار نیز با توجه به دانش، سابقه و تجهیزات بیش از  1956

 .است مشغول بوده 23این صنعت در سال  یهاغولناوگان  ظرفیت صد در صدهمین حیث است که 

داخلی این حوزه با عقد قراردادهای دالری عالوه بر پوشش ریسک نرخ ارز خود، سود ناشی از تسعیر نرخ ارز را نیز در این  هایشرکت

ده از مشکالت تورمی ش هاآنموجب گریز  باشدمییی شناساقابلارز آزاد نرخ  بر اساس. درآمدهای دالری که اندکردهشناسایی  هاسال

افزایش در  هر نوعدالری، نشان از آن دارد که  46باوجود نفت  همآناست که گریبان برخی از صنایع را گرفته است. ثبات درآمدی 

ی عظیم اهقطعهبا توجه به گسترش استفاده از  نفت موجب افزایش درآمدهای آتی نیز در این صنعت خواهد شد. جالب آنکه هایقیمت

حاضر  ر حالد. دینمایماز پیش  ترروشنصنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین را  اندازچشمی عمرانی، هانهیزمدر تمام  ساختهشیپ

تنی  466 هایجرثقیلبا  و نیز پل صدر شودمیتنی انجام  366نصب قطعات سازه در مصالی امام خمینی )ره( با استفاده از جرثقیل 

ندی می جز بهرهاچارهو افزایش سرعت،  هانهیهزکاهش  منظوربهدر تمام دنیا  هرحالبه. باشدمین صنعت ایواسطهشده بهنمونه انجام

ز در فسیلی نی ی غیرهاسوختاز  استفادهی جهانی، هامعاهدهبه  با توجهوجود ندارد. یادمان هم نرود که  ساختهشیپاز قطعات عظیم و 

 .شودمی، بازار هدف دیگری برای این صنعت محسوب مگاوات 9ی بادی با ظرفیت بیش از هانیتوربحال رواج است. لذا نصب 

 مختص به چند ساعت است. برای مثال امور محاسباتی، هالیجرثقبه آن اشاره کرد که تمام فعالیت  توانمیاز نکات جالب این صنعت 

 .شودمی ساعت انجامچند در یک قطعه و نصب  عمودیبه  افقیتغییر از حالت ، امّا بردیموقت  ماه ینچندارد حدود موانتقال و سایر 

( Rebuiltدر سطح جهانی این صنعت، نوسازی اساسی ) حالنیباا از حد تصور است. ترنییپابسیار  یهادستگاهلذا استهالک این 

دیگر آنکه در  توجهقابلدهد. نکته نوعی سال ساخت جرثقیل را تغییر میبهنی همراه است که کمپا توسط خودها با ارائه مدرکی دستگاه

 وپر لیفتسی دارای هادستگاهقیمتی در حدود خود دستگاه داشته باشد. به همین خاطر است که  تواندیماین صنعت، امکانات جانبی 

(Super lift) و الفینگ ( جیبLuffing JIB حدود ،)میلیون  4ر یک دستگاه مشابه قیمت دارد. برای مثال برای دستگاه براب 905

است سوپر لیفت امکان افزایش ظرفیت باربرداری و  ذکرانیشامیلیون دالر خواهد بود.  905 در حدوددالری، تنها یک سوپر لیفت 

ی هاپروژه شدهتماماز بهای  %105از صنعتی که  ی ایرانیانمندبهره هرحالبهالفینگ جیب بهبود شعاع فعالیت جرثقیل را به دنبال دارد. 
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ن نرخ بازار پول را برای فعاال ازو همچنین حاشیه سودی بیش  دهدیمی پاالیشگاهی و پتروشیمی را به خود اختصاص هاطرحنفتی، 

 ، حاصل همتی بوده است که امروز توصیف آن نیز برای نگارنده این گزارش میسر نیست.آوردیمخود فراهم 

های جزء مانند قطعات کوچک صنعتی و که از باربرداری باشدمیای از تجهیزات و نوع خدمات نعت باربرداری دارای طیف گستردهص

نعت باربرداری به آن ص آنچه. شودمیهای بزرگ نفتی و شیمیایی در صنعت نفت و پتروشیمی را شامل ساختمانی گرفته تا تاورها و برج

که بیشتر شامل تجهیزات  باشدمیتن  166بیش از  معموالً، شامل تجهیزات با وزن شودمی( گفته Heavy Liftسنگین و فوق سنگین )

 هاینیروگاه ویژههبصنایع نیروگاهی ) ابنیه، و صنایع ساختمان فوالد، صنایع پتروشیمی، و پاالیشگاه گاز، نفت، صنایع ویژهبهصنعتی 

ت که ای الزم اس. در این بخش از این طیف، تجهیزات و حتی دانش و تخصص ویژهباشدیم ... سیکل ترکیبی(، هاینیروگاهبادی و 

 .کندمیهای آن اجرایی کار را بسیار متفاوت از دیگر بخش سطحهمرساند و هم حساسیت خاصی را به اثبات می

 سال از بلق نیز تا ایران در. شودمیرا شامل  در جهان با توجه به نوع فعالیت و صنعت هر کشور، باربرداری سنگین بازار هدف متفاوتی

الطیف،  امارات، الجابر بلژیک، سارنز هلند، ماموت شرکت ازجمله خارجی هایشرکت( توسط Heavy Liftباربرداری ) صنعت 1655

 ردیدگمی انجام دیگر خارجی هایشرکت از بسیاری و عربستان العطاس

 از خارجی باربرداری هایرکتش کلیه ،جانبههمه هایتحریم شروع با که

 .نمودند کوچ ایران

دن منطقه بو خیزنفتو همچنین  روند رو به رشد اقتصاد و صنعت کشور با

های عظیم در مجتمع اندازیراههای روزافزون جهت ساخت و و تالش

گی مچنین روند سازندنفت و گاز و صنایع وابسته و ه تأسیساتزمینه 

 هایکارخانهسدسازی، امور زیربنایی،  ملهازجهای دیگر کشور در حوزه

ر بزرگ کشور، بخش فعال د تأسیساتبزرگ تولیدی و خدماتی و دیگر 

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 

را بسیار زیاد کرده است.  هاوعهمجمو تمهیدات الزم جهت ساخت این 
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 که برخالف حساس بودن و باشدمیفوق سنگین  هایجرثقیل، هاییمجتمعتجهیزات الزم و ضروری در ساخت و نصب چنین  ازجمله

ور به و مجریان را مجب باشدمیکشور کمتر  موردنیاز، تجهیزات و جرثقیل عملیاتی در این زمینه در کشور از میزان هاآنضروری بودن 

گی است اما عالوه بر وابست ناپذیراجتنابمجریان  ازنظر. امری که نمایدمیخارجی فعال در منطقه  هایشرکتنیاز خود از دیگر  تأمین

 .شودمیخارجی و خروج ارز بسیار زیاد از کشور  هایشرکتباال موجب گران شدن خدمات نهایی  ونقلحمل هایهزینهکشور، به دلیل 

 در ایران و رقبای داخلیباربرداری  جایگاه صنعت

 مشکالت دچار کشور صنایع از بسیاری سنگین، فوق هایجرثقیل وجود عدم و (1655خارجی )در سال  هایشرکت خروج از پس

 وسسهم هایزیرمجموعه از گسترساحل نصب شرکت نهاد عرصه به پا صنعت این در که ایرانی شرکت اولین لذا گردیدند، ایعدیده

 میهن کفاییدخو و توسعه منظوربه 1655 سال از پارکو صنعتی گروه ازآنپسو  باشدمی( پاسداران سپاه) نوح قرب صنعت نعمرا

 .نمود فعالیت به آغاز کشور، صنعت حوزه در برتر خدمات ارائه باهدف همچنین و عزیزمان

 هارکتشبه این  توانمی هاآن ازجملهکنند که یت میمعدودی در کشور در بخش باربرداری فوق سنگین فعال هایشرکتدر حال حاضر 

 اشاره کرد:

 )شرکت نصب گستر ساحل )با وابستگی دولتی 

 )گروه صنعتی بازرگانی پارکو )شرکت خصوصی 

 

 زلحاظاو چه  آالتماشینتجهیزات و  ازلحاظقدرت رقابت چه  ی که در این زمینه مشغول به فعالیت هستند ولیهایشرکتهمچنین 

 اشاره نمود. به شرکت تامکو و شرکت امیرکبیر توانمی، باشندنمیفوق را دارا  هایشرکتبا  ت طراحی و مهندسیخدما

 تشریح شرایط بازار

 1966تن در کشور وجود دارد، یک مورد مربوط به جرثقیل  566دهد که دو دستگاه جرثقیل باالی بررسی رقبا و بازار کنونی نشان می

شرکت ، تن گروه صنعتی پارکو 595و دیگری مربوط به جرثقیل  باشدمیوابسته به سپاه  گستر ساحل مهندسی نصبتن شرکت 

 به نزدیک طول ، این مجموعه درباشدمی سنگین، فوق و سنگین تجهیزات نصب و مهندسی نصب، باربرداری زمینه در خصوصی فعال

زات نصب تجهی هایزمینه در نیاز رفع توانسته کشور، بزرگ یهاهپروژ از بسیاری اجرای در مشارکت و خود فعالیت و خدمت دهه یک

 که باشندمی اجرا و طراحی مختلف مراحل در پتروشیمی صنعت در طرح 51 حاضر حال دررا برآورده نماید.  سنگین فوق سنگین و

 Heavy Lift باربرداری خدمات به یازن ،سطیح زمینتی در حال طراحی و هاپروژهو وجود  بازاری چنین به توجه با گرددمی بینیپیش
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 هاینیروگاه وصاًخص) نیروگاهی صنایع گاز، و نفت صنایع همچنین. بود خواهد کشور صنایع سایر از بیشتر عمدتاً پتروشیمی صنعت در

 عمرانی و توسعه یهاطرح Heavy Lift صنعت و باربرداری خدمات از گیریبهره با نیز ... و ساختمانی صنایع فوالدی، صنایع ،(بادی

 دیگر نایعص از بسیاری در و باشدمین محدود صنایع این در تنها باربرداری خدمات کار بازار است، توضیح به الزم. رسانندمی به انجام را

 .گرددمی خدمات ارائه به منجر ... و پشتیبانی مشاوره، طراحی، مهندسی، فنی خدمات ارائه طریق از

 درآمد شناسایی جزئیات قیمت اصالح و گذارینرخ نحوه

 روازاین ،Heavy Lift دهنده خدمات هایشرکت بودن محدود همچنین و Heavy Liftصنعت  فردمنحصربه فعالیت به توجه با

 .گرددمی منجر نهایی تفاهم به مذاکرات طریق از نهایتاً و محدود مناقصات طریق از خدمات ارائه و قرارداد انعقاد عمدتاً

 

WBS FOR STATIC EQUIPMENT INSTALLATION 166% 

Material Handling 5% 

Chipping & Padding 5% 

Erection 36% 

Position & Leveling 16% 

Bolting & Tightening 5% 

Grouting 5% 

QC Documents 5% 

Punch Clearing & MC Book 5% 

 

 

 

لذا، ساختار شکست قیمت به شرح ذیل  $1 نصب تجهیزات حدود ر کیلوگرمبا در نظر گرفتن قیمت جهانی نصب تجهیزات به ازای ه

 :باشدمی
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WBS FOR ROTARY EQUIPMENT INSTALLATION 166% 

Material Handling 5% 

Chipping & Padding 5% 

Erection 36% 

Position & Leveling 16% 

Grouting 5% 

First Alignment 9056% 

Final Alignment 9056% 

QC Documents 5% 

Punch Clearing & MC Book 5% 

 

نمونه ساختار شکست کار  عنوانبه .باشدمیبه پیوست  وضعیتصورتبرای نمونه قسمتی از شرکت گاز پتروشیمی پردیس جهت اعالم 

 (نصب تجهیزات واحد آبگیر)پتروشیمی پردیس  بخشی از قرارداد
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 گین و فوق سنگین پس از برجامسن یباربرداربررسی وضعیت صنعت  

 تأثیر های درگیر در اقتصاد و صنعت یک کشورمستقیم و غیرمستقیم بر تمامی بخش صورتبهتحریم اقتصادی، محدودیتی است که 

 زسنگین و فوق سنگین هم ا باربرداریاست. صنعت  مشاهدهقابلمشهود و  کامالًها برای همه گذارد. در کشور ما هم اثر تحریممی

نخست  گذاشت. یرتأثزیادی را پذیرفته است. این اثرات بیشتر به دو صورت بر این بخش از صنعت  تأثیراتاین قاعده مستثنی نبوده و 

کردند مانند شرکت ماموت )شرکتی با اصلیت خارجی بزرگ و فعال در این زمینه که در کشور فعالیت می هایشرکتعدم همکاری 

ور به ها مجبهای کشور، حضور داشت اما به دلیل تحریمدر برخی از پروژه ازاینپیشیاد در سراسر دنیا( که های زهلندی و دارای شعبه

ها بر صنایعی که بازار هدف صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین است، مانند کاهش در تحریم تأثیردوم  عدم همکاری شد.

نفت و  های بخششوند. در اصل تحریم متأثرخش داخلی نیز از این موضوع های پتروشیمی که باعث شد فعاالن بمجتمع وسازساخت

 گذاشته است. تأثیرپتروشیمی بر این صنعت در کشور 

 های مختلف اقتصادی ایران از نگاه اکونومیستهای نفتی بر بخشتحریم تأثیر نمودار شماره یک،
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ت رود که صنعمیو نفتی ایران، به چند دلیل عمده زیر، امید  های اقتصادیمهم است، این است که با برداشته شدن تحریم آنچه

 به این موارد اشاره کرد: توانمیاین عوامل  ازجملهای پیدا کند. سنگین جان دوبارهباربرداری سنگین و فوق 

 در کشور های پتروشیمیایی و صنایع سنگین و مادرهای نفتی و پتروشیمی، باعث افزایش ساخت مجتمعبرچیده شدن تحریم 
وسعه ت بازار هدف صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین خواهد شد. ترینبزرگکه این امر باعث رونق اولین و  شودمی

ترین بخش پتروشیمی صنایع مادر را با توجه به دوره بازگشت سرمایه کوتاه و نسبت سود باال، شاید بتوان اولین و جذاب
 خود این امر یعنی توسعه بخش باربرداری سنگین و فوق سنگین. ؛ کهگذاری خارجی دانستبخش سرمایه

 گذاری در بخش گذاران خارجی، باعث رشد فزاینده در بخش توسعه صنعت پتروشیمی و همچنین سرمایهورود سرمایه
 ها خواهد شد.تجهیزات نصب کننده مانند جرثقیل

 که برای نصب تجهیزات  شودمیپیمانکاران در بخش ساخت ها، باعث ورود ورود پیمانکاران اجرایی برای ساخت این مجتمع
 نام برد. توانمیخواهند کرد. نمونه آن شرکت دایلیم کره و سینوپک چین را ایرانی استفاده  هایشرکتخود از 

  برداری رکه خود این امر باعث توسعه و باال بردن تجربه کاری در زمینه با باشدمیاثر دیگر ورود پیمانکاران نصب به کشور
ا از فعاالن داخلی خواهند بود زیرسنگین و فوق سنگین خواهد شد و همچنین پیمانکاران نصب خارجی مجبور به استفاده 

 را وارد کشور نمایند. موردنیازتوانند تمامی ناوگان تجهیزات و باالسری نمی یجابهجا بسیار باالی  هایهزینه
 

 مادر و به طبع در آینده صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین صنعت پتروشیمی و صنایع در آینده توانمیهایی که از دیگر شاخص

اقتصادی  در ادبیات شدهشناختهرابطه بین مخارج دولتی و رشد اقتصادی یکی از مباحث در نظر گرفت شاخص رشد مخارج دولتی است. 

بر این بخش  بسیار زیاد اقتصاد و بودجه دولتی تأثیرو همچنین  با توجه به وابستگی بسیاری از صنایع پتروشیمی کشور به دولت .است

آن صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین نیز به رشد اقتصاد کشور و مخارج دولتی وابسته است. نمودار زیر این  واسطهبهاز صنعت، 

 دهد.ن و فوق سنگین را نمایش میرشد صنعت باربرداری سنگی غیرمستقیم صورتبه درنتیجهبخش از مخارج دولت و روند آن و 

وسعه گیری روشن و قابل تچشم صورتبهدهد که آینده صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین، همه موارد باال در کنار هم نشان می

بیشتر  های از پیش داشته باشند بسیار مفیدتر و بهتر خواهد بود. امری کاین امر برای فعاالن قبلی و کسانی که تجربه که ؛است

دارند این است که طی چندین سال آینده، حوزه خدمات مرتبط به پتروشیمی و  نظراتفاق متخصصان این حوزه از خدمات کشور بر آن

 باربرداری سنگین و فوق سنگین بسیار فعال خواهد شد. ازجملهصنایع مادر 
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 باربرداری سنگین و فوق سنگین ازجملهسته به آن وابسته رشد صنایع واب صورتبهشاخص مخارج دولتی و  ،نمودار شماره دو

 سنگین و فوق سنگین باربرداریشرکای کاری در زمینه 

هایی که گروه صنعتی بازرگانی پارکو به دلیل سابقه خود، همچنین توانایی در مدیریت نصب تجهیزات سنگین و فوق سنگین و پروژه

 هایالس. در زیر لیست برخی از شرکای تجاری که در باشدمین زمینه در کشور نام در ایبه انجام رسانده است یکی از فعاالن خوش

 اند آمده است:گذشته با این گروه همکاری داشته

 شرکت استیم OIEC   9 مهندسی و ساختمان صنایع نفت شرکت 1

 شرکت ساپک 4   شرکت مپنا 6

 (IGCان )پیمانکاران عمومی ایر المللیبینشرکت  3   شرکت سینوپک کیش 5

 شرکت دایلیم و سازه 5   صنعتی ایران هایشبکهشرکت توسعه  7

 شرکت ره گستر نفت 16   پیدک-شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی 2

 شرکت ناردیس 19   شرکت انرژی گستر نصیر 11

 شرکت متانول کاوه 14   دریایی کاسپین پارس تأسیسات 16
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 ساختمانی و نصب )تامکو( آالتماشین تأمینشرکت  13   اناشرکت پتروشیمی ونیران آپاد 15

 شرکت پارسیان سازه 15   توکا ونقلحملشرکت  17

 شرکت یکتا اندیش سازه 96   شرکت پترو صنعت جنوب )پتروشیمی مبین( 12

 شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا 99   شرکت توانکاران فوالد 91

 ستی المللیبین ونقلملحشرکت  94   شرکت همپای صنعت 96

 شرکت کیسون 93   پروژه الفین ایالم 95

 شرکت مهندسی نصب گستر ساحل 95   شرکت کویر 97

 پتروشیمی مروارید 66   پناه صنعت سازه 92

 سپاهان سازیخانهشرکت  69   پیمانکاری علیاری 61

 نطنز آهنذوبشرکت  64   رادیرا 66

 ت پایندانشرک 63   شرکت خارک نیما 65

 شرکت نصب نیرو 65   شرکت مانا 67

 شرکت خدمات انرژی ایرانیان اروند 46   پاشا دریا 62

 شرکت صفا فوالد 49   اصفهان سازیماشین 41

 شرکت فنی مهندسی در ریز 44   لیل لیان شرکت کهن 46

 شرکت کار و اندیشه 43   شرکت درریز 45

 شرکت مهندسی سپاسد 45   شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه 47

 شرکت گاما 56   شرکت مروارید سفید بوشهر 42

 شرکت پرلیت 59   شرکت فرا آذراب 51

 شرکت صنایع و احداث پایه )سیمان مارگون( 54   شرکت مهندسی و ساختمانی میسان 56

 شرکت مبنا گستر آسیا 53   شرکت پارسیان فالت کیش 55

 رکت پیمانکاری پاسارگادش 55   شرکت کندوان پارس 57
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 بررسی بازار هدف باربرداری سنگین و فوق سنگین

نفت و گاز و پتروشیمی و همچنین سدسازی  هایبخشدهد در حال حاضر با روند سریع رشد ساخت و توسعه تجربه گذشته نشان می

تن پوشش  456 هایجرثقیل باوجودزی در کشور ی گاهاپروژهتر از آن در سطح منطقه، انجام ی عظیم در کشور و مهمهاپروژهو دیگر 

فوق سنگین  هایدستگاهها با و الفین هامتانولنفتی،  هایپاالیشگاهو ادامه کار در بحث پتروشیمی گازی، پتروشیمی نفتی،  شودمیداده 

جنوبی،  های گازی پارسالیشگاهدهد که پس از ساخت و تجهیز پااست. روند کنونی توسعه کشور نشان می پذیرانجامتن  566و حداقل 

 و در آینده با سرعت بیشتر ادامه شدهشروعهای الفین و متانول در دستور کار قرار خواهد گرفت )کاری که اکنون ساخت پاالیشگاه

خدمات  نمایش بخشی از بازار نیازمند منظوربهخواهد یافت(. توسعه این صنایع وابسته به توسعه صنایع پتروشیمی در کشور است. 

های سنگین و فوق سنگین، برنامه ایجاد و توسعه صنعت پتروشیمی در زیر آورده شده است که نشان از حجم بسیار باالی باربرداری

 رو در زمینه خدمات باربرداری است.کار پیش

 9661 سال است. در شدهداده نشان 9613 تا 9661 هایسال طی اساسی پلیمرهای جهانی تقاضای و عرضه شماره سه نمودار در

 اجرا، دست در هایطرح اجرای و با تن میلیون 946 به 9663 سال در و بوده تن میلیون 126 حدود اساسی پلیمرهای ظرفیت جهانی

 است. یافتهافزایش 9611سال  در تن میلیون 925 حدود به پلیمرها این ظرفیت

 سال در تن میلیون 969 حدود به سال در درصد 605 با رشد 9661 سال در تن میلیون 157 حدود از اساسی پلیمرهای جهانی مصرف

 بالغ 9613 سال در تن میلیون 613 حدود به سال در درصد 403حدود  رشد با پلیمرها این مصرف شودمی یافت. برآورد افزایش 9663

 .باشدمی درصد 53 و درصد 56 رصد،د 51 معادل ترتیب به 9611 و 9663، 9661های طی سال اساسی پلیمرهای تولید راندمان .گردد

 59حدود  ایجاد به نیاز درصد، 55 حدود تولید راندمان و 9613 سال در تن میلیون 613 معادل مصرف برابر تولید جهانی بینیپیش با

 خواهد رتمحتمل خوراک نسبی مزیت دارای کشورهای در هاظرفیت این ایجاد امکان .بود خواهد جهان در جدید ظرفیت تن میلیون

 ند افزایش صنایع پتروشیمیایی خواهند داشت.روازاینرا  تأثیریعنی کشورهایی مانند ایران بیشترین  ؛بود
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 عرضه و تقاضای پلیمرهای اساسی و به طبع رشد صنعت پتروشیمینمودار شماره سه، 

 در تجاری حضور و به بالفعل بالقوه یهاپتانسیل تبدیل جهت در پتروشیمی توسعه هایطرح گیریشکل نمودار زیر همچنین در

 خواهد جهانی ظرفیت از سهم مناسب کسب به منجر چین( مانند پتروشیمی محصوالت عمده واردکننده )کشورهای هدف بازارهای

 زنی خاورمیانه کشورهای سایر نموده و دنبال را سیاست این قبل هامدت از سعودی عربستان ازجمله ایران مزیت هم کشورهای .شد

 .باشندمی خود پتروشیمی صنعت توسعهدرحال سیاست، این پیرو

 

 جهان و ایران و به طبع صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین پلیمریافزایش ظرفیت نمودار شماره چهار، 
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و به رشد بوده منطقه ردهد که روند توسعه صنایع وابسته به نفت و پتروشیمی با چه سرعتی در ایران و در نشان می خوبیبهاین نمودار 

ر این د موردنظرنشان دادن این روند و بازار موجود در کشور برای صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین، ظرفیت  منظوربهاست. 

 :شودمی ارائهصنعت پتروشیمی در زیر  داراولویتهای بخش و خالصه طرح

 مجموع داراولویت هایطرح (1652 سال پایان) تولیدی هایمجتمع محصول

 910574 130566 50644 متانول

 110215 50636 60555 آمونیاک

 130664 110316 40624 اوره

 160652 70735 50924 اتیلن

 50765 50946 60425 هااتیلنپلی

 30123 90925 60525 بوتان –پروپان 

 90374 10335 10663 هااتیلن گالیکویل

 90567 10529 245 پروپیلن

 10345 556 10625 یلنپروپپلی

 ظرفیت اسمی برخی محصوالت عمده پتروشیمیجدول شماره دو، 

 ها شده است:نتیجه این جداول برای ایجاد صنعت پتروشیمی منجر به این طرح

 طرح    32              پتروشیمی: داراولویت هایطرح تعداد

 لریا میلیارد هزار  425   :موردنیاز کل گذاریسرمایه میزان

 تن میلیون  37     کل: ظرفیت 

 :اولویت تفکیک به فوق هایطرح

 تن میلیون 94 ظرفیت به اول اولویت طرح 96

 تن میلیون 15 ظرفیت به دوم اولویت طرح 94

 تن میلیون 95 ظرفیت به سوم اولویت طرح 99
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ها بسیار ها و فرصتهای بعدی، ظرفیتدن برنامهو با اضافه ش باشدمیهای توسعه چهارم و پنجم کشور این اطالعات مربوط به برنامه

، باشدمی ساختدست پتروشیمی در  32پتروشیمی در کشور در حال تولید و حدود  45بیشتر از این خواهد بود. در حال حاضر تعداد 

 2هر و ساخت تعداد بوشمجتمع متانول جهان در استان  ترینبزرگساخت های دوازدهم تا پانزدهم کشور در حال ساخت بوده و الفین

ین حساب ، با اباشدمیدر دست ساخت  مجتمع تولیدکننده دیگر متانول در فاز یک و دو منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس )عسلویه(

 و با توجه به اینکه در ساخت هرکدام حداقل به مدت چهار ماه های در دست ساختها و الفینها، متانولبا توجه به تعداد پتروشیمی

(، بنابراین دباشمیدهد که در عمل زمان الزم بیش از این های گذشته نشان مییک دستگاه جرثقیل فوق سنگین نیاز است )که تجربه

 .باشدمیبازار پیش روی صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین بسیار گسترده و تشنه حضور فعاالن این بخش 

 اجرای برای که است پشتیبانی مخصوصی آالتماشین و ابزار تأمین مستلزم هاپروژه از دست این اجرای و اندازیراه که واضح است

تن و  566سال پیش نصب تجهیزات سنگین تا سقف  4تا حدود  شوند. روزبه کارایی و سطح فنی ازنظر باید همواره درست پروژه،

گین فوق سن هایجرثقیلوجود  خألاکنون  و ؛ه استشد( انجام میخاورمیانهتوسط شرکت ماموت )شرکت هلندی دارای نمایندگی در 

 .شودمیاحساس  شدتبهجهت رفع وابستگی کشور 

ت و ، صنایع وابسته به نفشدهارائهمربوط به توسعه صنایع پتروشیمی  شدهارائههای که در آمار و گزارش گونههماندر منطقه نیز، 

و فوق  های سنگینای در زمینه باربرداریست که بیانگر رشد بازار گستردهای در منطقه در حال رشد افزاینده صورتبهپتروشیمی 

اکنون در های عظیم از هموسازساختباعث افزایش  9699جهانی فوتبال در قطر در سال  . از طرف دیگر برگزاری جامباشدمیسنگین 

باربرداری  حجم کار و حجم متأسفانهافزایش خواهد داد. بزرگ را  هایجرثقیل ازجملهاین کشور شده است که نیاز به تجهیزات پشتیبانی 

باعث  و این باشدمیبیشتر از تجهیزات موجود در منطقه  بسیارباشد ولی آنچه مشخص است حجم بازار کار منطقه در دسترس نمی

 .باشدمیخارج از منطقه برای استفاده از این بازار  هایشرکتاعزام تجهیزات 

 هایرثقیلجنمایند تا از این بازار کار خوب، استفاده نموده و با ارسال نماینده در منطقه تالش می صورتبهجی بعضی از کشورهای خار 

به شرکت ماموت اشاره کرد که در کشور امارات دارای  توانمی هاشرکتاین  ازجملهی وسیع منطقه را انجام دهند. هاپروژهخود، 

ر زیادی از کشور سالیانه ارز بسیا شودمیتناژ باال باعث  هایجرثقیلنیاز بسیار زیاد کشورمان به  . این امر با توجه بهباشدمینمایندگی 

 گرددیمهایی در کشور با توجه به بازار کار منطقه باعث وجود چنین جرثقیل خارج شود. نکته بسیار مهم دیگر در این رابطه این است که

شورمان را در منطقه توان عملیاتی ک تنهانهبنابراین چنین جرثقیل تناژ باالیی  ؛ر به کشور وارد شودسالیانه ارز بسیار زیادی از این بازار کا
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دهد بلکه دو مزیت بزرگ دیگر در بر خواهد داشت، یکی جلوگیری از خروج ارز از کشور و دیگری ورود ارز موجود در بازار افزایش می

 رسد.بخش از صنعت کشور بسیار ضروری به نظر میبنابراین لزوم توسعه این  ؛کار منطقه به کشور

 :باشدمیبه شرح زیر  (پارس سازه ماشین پارت) پارکو صنعتی گروه هایتوانایی

 پتروشیمی  و پاالیش گاز، نفت، صنایع سنگین فوق و سنگین تجهیزات کلیه نصب عملیات انجام و ، باربرداریونقلحمل
 ... . و بویلر کوره، ریفرمر، شامل هاپکیج نصب و اژمونت روتاری، و استاتیک تجهیزات: شامل

  اجرای ،دازیانراه و اندازیراه پیش مرحله تا توربوکمپرسور و کمپرسور نصب عملیات اجرای نیروگاهی، تجهیزات کلیه نصب 
 پایپینگ. عملیات مراحل کلیه

 چندتکه و تکهیک تاورهای نصب عملیات اجرای. 
 تن(. 666/1 میزان به )ماهانه سنگین فلزی هایهساز کلیه نصب عملیات اجرای 
 دینامیکی تحکیم هایبهروش زمین سازیمقاوم و بهسازی (Dynamic Compaction). 

 :هازجملی بزرگ هامجموعهوابسته به  هایشرکتبا  خود اجرایی و فنی متخصص نیروهای توان و دانش از مندیبهره با مجموعه این

 گاز و پتروشیمی وابسته به نفت، هایشرکت 

 وابسته به بنادر و کشتیرانی هایشرکت 

 سازیراهوابسته به سدسازی و  هایشرکت 

 وابسته به صنایع، معادن و فلزات هایشرکت 

 

 ، به شرح زیر هستند:92/19/1624منتهی به سال مالی  شدهی حسابرسمالی  هایصورتسهامداران شرکت فوق مطابق 

 تعداد سهام نام سهامدار ردیف

 1 عمران سرمایه آیریک خزر 1

 1 وزین سازان آریاسام 9

 1 طاهره کرمی 6

 227,222,545,1 ارسفخلیج ساختمان پتروشیمی صنعت گذاریسرمایه شرکت 4

 1054306660666 جمع کل

 

 



 )سهامی عام( فارسخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایهشرکت  
 در بازار فرابورس ایران امیدنامه پذیرش و درج

 
 

93  

 پارت ماشین سازه پارسخالصه اطالعات مالی شرکت 

 ترازنامه شرکت مطابق شامل اقالم زیر است:

66/19/1625 61/63/1623 
و حقوق صـاحبان  هابدهی

 سهام
  هادارائی                         61/63/1623 66/19/1625

 جاری: هایدارائی    جاری: هایبدهی   

110452 910454 
 وتجاری  هایپرداختنی

 غیرتجاری
 موجودی نقد  90114 10456

 و غیرتجاریتجاری  هایدریافتنی ایهحساب 1450655 1540547 مالیات پرداختنی 160442 50939

 موجودی مواد و کاال 10556 10352 هادریافتپیش  90969 50964

 هاپرداختپیش  90247 557    

 جاری هایدارائیجمع  1540223 1550577 جاری هایبدهیجمع  670165 970255

 غیرجاری: هایدارائی       

 نامشهودثابت  هایدارائی 611 419    

 ثابت مشهود هایدارائی 107550676 105670953    

   سرمایه: حقوق صاحبان   
  

     سرمایه 105430666 105430666

     زیان( انباشته) سود 560667 570929

     اندوخته قانونی 70127 50925

 اریغیرج هایدارائیجمع  10755354 105670322 جمع حقوق صاحبان سهام 102630575 102650526

102330575 102460356 
 حقوق و هابدهیجمع 

 صاحبان سرمایه
 هادارائیجمع  102460356 102330575
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 .گردید انتخاب ایران جوان تولیدکنندگان و مدیران جشنواره پنجمین در برتر خدماتی واحد عنوانبه این مجموعه

 

 :باشدمیاز افتخارات شرکت به شرح زیر  ایمجموعه

 صنعتی برگزیده جشنواره ملی قهرمانان صنعت ایران واحد نمونه 

  مرکزی ایران هایاستانبرند برتر گروه خدمات فنی و مهندسی 

 برگزیده کنگره ملی پیشتازان کیفیت در عرصه تولید ملی 

  نامداران صنعت و تجارت ایران المللیبینواحد صنعتی برگزیده کنگره 

 
 :باشدمیسط شرکت به شرح زیر تو شدهانجامی هاپروژههمچنین بخشی از 

 جنوبی پارس 19 اجرای عملیات نصب در پروژه گاما فاز 

 جنوبی پارس 19 اجرای عملیات نصب در پروژه دایلیم فاز 

 جنوبی پارس 14 پایندان فاز اجرای عملیات نصب در پروژه 

 جنوبی پارس 19 ریز فاز اجرای عملیات نصب در پروژه در 

 جنوبی پارس 14 نیرو فاز نصب اجرای عملیات نصب در پروژه 

 جنوبی پارس 16 سازه فاز اجرای عملیات نصب در پروژه پارسیان 

 جنوبی پارس 14 فاز آسیا گستر اجرای عملیات نصب در پروژه مبنا 
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 جنوبی پارس 13 و 15 فاز ایران ساز پناه اجرای عملیات نصب در پروژه 
 جنوبی پارس 19 فاز برزویه اجرای عملیات نصب در پروژه پرلیت پتروشیمی 
 جنوبی پارس 13 و 15 فاز پارت کیمیای پارس اجرای عملیات نصب در پروژه 

 جنوبی پارس 14 بویلر فاز مپنا ساخت مهندسی اجرای عملیات نصب در پروژه 

 جنوبی پارس 19 ایران فاز صنعتی هایشبکه توسعه اجرای عملیات نصب در پروژه 

 جنوبی پارس 19 ایران فاز صنعتی هایکهشب توسعه اجرای عملیات نصب در پروژه 

 جنوبی پارس 94 و 99 ساحل فاز گستر نصب اجرای عملیات نصب در پروژه مهندسی 

 جنوبی پارس 94 و 96 ،99 فاز آریا پتروسینا گاز و نفت اجرای عملیات نصب در پروژه 

 جنوبی رسپا 12 فاز در ایران عمومی پیمانکاران المللیبین اجرای عملیات نصب در پروژه 

 اجرای عملیات نصب در پروژه متانول کاوه دیر 

 نطنز آهنذوب اجرای عملیات نصب در پروژه 

 طاهری اجرای عملیات نصب در پروژه گاما بندر 

  سپاهان سازیخانهاجرای عملیات نصب در پروژه 

 اجرای عملیات نصب در پروژه استیم پتروشیمی ایالم 

 یاسوج رگونما اجرای عملیات نصب در پروژه سیمان 

 مبارکه فوالد مجتمع اجرای عملیات نصب در پروژه کویر 

 کنگان حافظ مصلی ساز اجرای عملیات نصب در پروژه بنا 

  کاشان المراد باب زادهاماماجرای عملیات نصب در پروژه 

 آهنذوبسازه  اندیش اجرای عملیات نصب در پروژه یکتا 

 مبارکه فوالد فوالد مجتمع اجرای عملیات نصب در پروژه صفا 

 مبارکه صنعتی کوبن شهرک کاوه اجرای عملیات نصب در پروژه 

 مبارکه فوالد خرازی مجتمع شهید اجرای عملیات نصب در پروژه 

 مبارکه فوالد صنعت مجتمع اجرای عملیات نصب در پروژه همپای 

 اروند خرمشهر ایرانیان انرژی خدمات اجرای عملیات نصب در پروژه 

  دماوند پتروشیمی - نیرو عسلویه نصب در پروژهاجرای عملیات نصب 
 یک آب سیمان سایت مهر پژوهان احداث اجرای عملیات نصب در پروژه 

 بندرعباس فوالد پاسارگاد کارگاه اجرای عملیات نصب در پروژه پیمانکاری 

 (تامکو) نصب و ساختمانی آالتماشین تأمین اجرای عملیات نصب در پروژه 
  سنتر سیتی تجاری اداری اندیشه مجموعه و پروژه کاراجرای عملیات نصب در 

 اصفهان پاالیشگاه مخازن توسعه پاسارگاد طرح اجرای عملیات نصب در پروژه پیمانکاری 
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 پارت ماشین سازه پارس آتی شرکت هایبرنامه

  هایجابجاییدنیا در حوزه  برند اول 5یک شرکت مشارکتی جدید با یکی از  تأسیسمشترک و  گذاریسرمایه: آالتماشیندر حوزه 

)مذاکرات با شرکت سارنز در حال نهایی شدن است(. در این شرکت قرار است هم بازار ایران و هم (/Heavy Lift) سنگین

این شرکت در یکی از مناطق آزاد کشور مانند  تأسیسدر کشورهای حاشیه دریای خزر را پوشش دهیم.  ازجمله ایمنطقهبازارهای 
 نجام خواهد شد.جزیره کیش ا

  :سنگین هایجابجاییعلمی کاربردی با محوریت  یهادانشگاهایجاد یک رشته در در حوزه فنی مهندسی (Heavy Lift) 

 در حوزه تولید و ساخت تاورها ورود خواهیم کرد. پسنیازا: در حال حاضر تمرکز شرکت بر ارائه خدمات است، در حوزه عملیاتی 

 آتی قرار دارد. هایبرنامهتن( در دستور کار  136تن تا  95بک )س هایجرثقیلهمچنین خرید 

 

 (خاص سهامی) آپادانا ماشین اعتماد شرکت

 سهامی شرکت صورتبه 16936343555 ملی شناسه و 43527 شماره تحت 14/19/1626 تاریخ در گستر اعتماد خورشید شرکت

 ود منتقل ش تهران شهربه  شرکت آدرس که بوده اصفهان رشه – اصفهان استان در شرکت اصلی مرکز. است شدهتأسیس خاص

 یافت. فعالیت نام تغییر (خاص سهامی) آپادانا ماشین اعتماد به شرکت نام 1624/11/91 مورخ 96334 شماره رسمی روزنامه طی سپس

ر مجاز بازرگانی و فعالیت د، واردات و صادرات کلیه کاالهای خریدوفروش شاملمجاز بازرگانی  هایفعالیتاصلی این شرکت کلیه 

ابنیه و  وسازساختی فنی، ساختمانی، عمرانی اعم از هر نوع پروژه ساختمانی و معماری و هر نوع مجتمع مسکونی، هاپروژهحوزه 

 .دشبامی، ویالسازی و ... سازیپل، سازیجادهو انجام عملیات راه و ترابری،  بردارینقشه، کشینقشهساختمان اعم از محاسبات 

 معرفی شرکت اعتماد ماشین آپادانا

ه این و همواره ب گذردمیو معدنی بر چرخه فعالیت و سازندگی در کشور ایران  سازیراهسنگین  آالتماشین بیش از چهل سال از ورود

 است. شده ایها توجه ویژهسازماندر  ایسرمایهیک کاالی  عنوانبه آالتماشین

موفق به اخذ نمایندگی رسمی از کمپانی  سازیراه آالتماشینسال تجربه در امور  96از  پس 1625در سال شرکت اعتماد ماشین آپادانا 

وب آنچه در واردات نامطل در کشور چین است گردید. سازیراه آالتماشین تولیدکننده ترینبزرگکه یکی از  Jin Gongجین گانگ 

ای از مطلوبیت ویژه ایای و واسطهو برعکس رشد واردات کاالهای سرمایه ستواردات کاالهای نهایی و مصرفی ا رویهبیاست رشد 

زا مصرفی ویژه کاالها اقالمی که امکان تولید داخل دارند، ضداشتغال، ضد رشد اقتصادی و حتی تورم کاالهایبرخوردار است. واردات 

واردات در کنار توسعه صادرات توجه داشته است. مشکل اصلی سیاست جایگزین  ، شرکت اعتماد ماشین آپادانا، همواره بهروازایناست. 
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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 

 لید و اشتغال در رشد اقتصادی و حتیاثر مثبت بر تو چراکه، مطلوب و نویدبخش است ایواسطهآن، افزایش واردات کاالهای سرمایه و 

شرکت اعتماد ماشین آپادانا به دنبال گریز از ورطه واردات کاالهای نامرغوب چینی در پی حرکت  روازاینکاهش تورم خواهد داشت. 

 بوده است. سازیراه آالتماشینبه سمت واردات 

فروش  فروش و پس از ارائه بهترین خدمات ریزیبرنامهکوتاه  درزمانیمجرب خود  کارکناناین شرکت با اتکا به نیروهای متخصص و 

رت شرکت همکار با نظا هایشرکتمشتریان در بین  مندیرضایترا به مشتریان خود انجام داده و به دنبال دستیابی باالترین امتیاز 

س از فروش دی مشتریان و ارائه خدمات پو بهترین تبلیغ این شرکت جلب رضایتمن ترینبزرگبازرسی کیفیت و استاندارد ایران است. 

 .باشدمی مؤثرسریع و 
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 درباره شرکت جین گانگ

شد، شرکتی بزرگ و متخصص در زمینه تولید لودرهای  تأسیس 1272که در سال  Jin Gongجین گانگ فوجیان  آالتماشینشرکت 

تنها چندی بعد از تولید به دلیل برخورداری  Jin Gong. محصوالت جین گانگ باشدمیجین گانگ و اجزاء و قطعات آن  نوع ZLسری 

توانستند به بازارهای آسیایی  1224از قیمت و کیفیت مناسب، توانستند جای پای محکمی در بازار چین برای خود دنبال کنند و در سال 

( بوده است و در این راستا همواره )تالش برای ارزش نهادن به مشتری Jin Gongجنوب شرقی نفوذ کنند. شعار شرکت جین گانگ 

 ت.، پایه گزاری کرده اسگیردبرمیشرکت اعم از طراحی و ساخت تا فروش را در  فرآیندهاییک سیستم تضمین کیفیت که کل 

 جین گانگ المللیبینو اعتبارات  هانامهگواهی

  1224 سازیراه آالتماشیندر صنعت،  هابرترینعنوان 

 1225پکن  سازیراه آالتماشین المللیبین جایزه مقام برتر در نمایشگاه 

  9666دریافت مجوز استاندارد کاالهای صادراتی از اداره بازرسی واردات و صادرات 

  9669جایزه نشان تجاری مشهور / فوجیان 

  9664عنوان برند برتر محصوالت 

  نفوذ به بازارهای اروپا و خاورمیانهCIS 9663 

  9665از دولت چین  سازیراه التآماشین صادرکنندهعنوان برترین 

  9616ارتش چین  سازیراه آالتماشین کنندهتأمین ترینبزرگعنوان 

 

 

 رقابتی شرکت اعتماد ماشین آپادانا در جلب نظر شریک چینی هایمزیتدالیل حضور در بازار ایران و 

 کاترپیالر را در جهان گرد هم آورده ازجملهعتبر دنیا م برندهایدر حال حاضر شرکت جین گانگ تعداد زیادی از مهندسان و کارشناسان 

 .کندمیمحصوالت خود را تولید و روانه بازار  برندهاو با همکاری همین 



 )سهامی عام( فارسخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایهشرکت  
 در بازار فرابورس ایران امیدنامه پذیرش و درج

 
 

69  

یی مانند کاترپیالر و کوماتسو در ایران و جهان، سهم این برندها در بازار جهانی دهاآمده برای برن به وجودبا توجه به مشکالت 

 .شودمیجین گانگ افزوده  ازجملهچینی  برندهایو سهم  کاسته شده آالتماشین

 اوجودبقیمت محصوالت اروپایی و آمریکایی  ازلحاظچینی باالتر بوده، اما  هاینمونهقیمت محصوالت جین گانگ نسبت به تعدادی از 

 ت.مزیت رقابتی در بازار شده اساست و باعث ایجاد  ترپاییننسبی کیفیتی و عملکردی که در ادامه مقایسه خواهد شد،  هایبرتری

ن، در بخش معد آالتماشینچینی و امتحان پس دادن این  آالتماشینمثبت در طی دهه گذشته نسبت به  بازخوردهایبا توجه به 

بولیت قطعات توانسته است مق تأمینوسیع خدمات پس از فروش چه در بخش تعمیرات، چه در بخش  پشتیباننمایندگی جین گانگ 

 در این بخش را عاید خود نماید. انیدوچند

 تربزرگطبیعی هر چه معدن دار  طوربهو تجهیزات بستگی به وضعیت خریدار و معدن دار دارد،  آالتماشینهمچنین شرایط فروش 

نگ در او تجهیزات جین گ آالتماشین، از سوی دیگر کلیه گیریممیبه آن در نظر  آالتماشینباشد، شرایط بهتری را برای فروش 

 هستند. سالهدهو ضمانت  سالهیک تضمینایران 

در حوزه خدمات پس از فروش نیز شرکت اعتماد ماشین آپادانا سرمایه گزاری سنگینی انجام داده و با ارائه نمودن مراکز خدمات پس 

ده از د توانسته است با استفاکلیدی چون اصفهان، شیراز، مشهد و پارس جنوبی و بررسی دقیق توزیع مراکز خو شهرهایاز فروش در 

ندگی سایر مداوم به نمای طوربه، توانسته است حتی آالتماشیندرگیر  هایقسمتقطعات یدکی الزم در تمامی  تأمینتیم تخصصی و 

 تعمیراتی و خدماتی ارائه دهد. هایسرویسبرندهای معروف نیز در زمان مشکل، 

میرات بخش تع سازیراه آالتماشینچند سال اخیر معدن داران در بخش  معضالتکی از اروپایی ی برندهایدر مقایسه با  کهدرصورتی

 اروپایی بوده است. سازیراه آالتماشینو نگهداری 

، یک انددادهازدستسهم ذهن مشتریان ایرانی را  معناداربرندهایی مانند کاترپیالر، به چند دلیل  سازیراه آالتماشیندر بخش واردات 

دوم و کارکرده که مشکالتی مانند نبود قطعات و خدمات پس از فروش  دسته آالتماشینکه از  شودمیدام معدن دار حاضر اینکه ک

هزینه کرد. از طرفی  نگهداریبرابر آن برای تعمیرات و  3باشد، باید  کارکرده هاسالدارند در معادن خود استفاده کند، ماشینی که 

ارج از خ هایحراجیدسته دوم آمریکایی استفاده کنند که از  آالتماشیندارهای ایرانی نیست که از نن معدفرهنگی هم در شأ ازلحاظ

 هایوزهحنو در خدمت گرفت بدون دلواپسی در  صورتبه توانمیمشابه را  باکیفیت هاینمونه کهدرصورتی، شوندمیکشور تهیه 

و تجهیزات معدنی به میزان زیادی بستگی به چگونگی استفاده از  آالتماشین، چراکه عمر هاآنخدمات پس از فروش و نگهداری 



 )سهامی عام( فارسخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایهشرکت  
 در بازار فرابورس ایران امیدنامه پذیرش و درج

 
 

66  

یت در فعال توانندمی آالتماشیناین  بعدازآنمعدنی استفاده کرد و  آالتماشینحدود سه سال از  توانمیمتوسط  طوربهدارد،  هاآن

و تجهیزات معدنی آموزش الزم را دیده  آالتماشیناپراتور  کهدرصورتیالبته  .قرار بگیرند برداریبهرههم مورد  کشاورزی و سازیراه

 که در این زمینه شرکت اعتماد شودمی آالتماشینرفتن عمر مفید این  این آموزش و نحوه استفاده درست باعث باال قطعاًباشند، 

ل گسترده خریداران و جلب رضایت جین گانگ دارد که مورد استقبا هایدستگاهماشین برنامه منسجم ای در جهت آموزش اپراتورها 

 گردیده است. هاآن

 .آن جهت بررسی آورده شده است نیاز قیمت و کیفیت محصول لودر شرکت جین گانگ با نمونه ژاپ ایمقایسهدر جدول ذیل نمونه 

 JIN GONG737 جین گانگ WA-082کوماتسو  پارامترهای ارزیابی

 103m6 107m6 حجم پاکت

 3526mm 6966*9436*7646mm*9616*6625 ابعاد

 9756 9766 قطر تایر

 116hp 19605hp قدرت موتور

 km/h 63km/h 9104 سرعت حرکت به جلو

 4 4 تعداد دنده

 9556mm 9556mm ارتفاع تخلیه باکت

 10566 60666 )میلیون ریال( قیمت

 

 المللبینرقابتی شرکت اعتماد ماشین آپادانا در بخش بازرگانی  هایمزیت

 أمینتبین سه شرکت بزرگ در عرصه  بازرگانی شرکت اعتماد ماشین آپادانا در راستای نیل به حضور در هایفعالیتاز  ایشهگو

 16دستگاه لودر،  12بنیادین کشور در زمینه واردات شامل واردات  هایارزشدیزل ظرف سه سال آینده بر بستر  سازیراه آالتماشین

موتوری، بدنه، هیدرولیک و... بوده است،  هایبخشقلم قطعات یدکی مربوط به  566یل هیدرولیک و دستگاه جرثق 66،غلتکدستگاه 

تالش مدیران، متخصصان و کارکنان شرکت اعتماد ماشین آپادانا عرضه محصوالت و خدمات پس از فروش متناسب با نیاز  درواقع
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فروش از طریق واردات است که توانسته رقیبانی چون شرکت  عمرانی و ارائه خدمات پس از هایشرکتمشتریان و صنعت کشور و 

ار را صنعت ماشین، پارس ماشین خاورمیانه و همیار ماشین را دچپاسارگاد ماشین پرشیا جنوب، اهوتیراژه ماشین، سنگین ماشین ایستا، 

 مشکل سازد.

ر باالیی در بخش بازرگانی و خدمات پس از فروش به باعث ایجاد تجربه بسیا آالتماشینانجام واردات این طیف گسترده و متنوع از 

است و بسیار ارزشمند بوده و نقش مهمی در  آمدهدستبهمدیران مجموعه  ریزیبرنامهمشتریان است که در طی سالیان با مدیریت و 

 شریک چینی خود در واگذاری نمایندگی به این مجموعه داشته است. متقاعدسازی

درصد  96حدود  هاهزینهو با احتساب کل  54925111عمرانی با تعرفه  آالتماشیناز  اینمونه عنوانبهر هزینه ترخیص یک عدد لود

 .باشدمینیز به همین مقدار  54622236،57652492،54561696، 54162166 هایتعرفهبا  یدکیلوازمترخیص  ارزش کل کاال و هزینه

اصلی  هایگلوگاهمشتریان و بازار ایران در بحث عرضه و تقاضا و کنترل دقیق  نیازسنجیو  هادستگاهخدمات مشاوره فنی قطعات و 

 طلبد.ست که حساسیت و دقت باالیی را میاز اهمیت خاصی برخوردار ا...، بازرسی وونقلحملشامل بیمه، انتقال ارز،  المللبینبازرگانی 

به باالترین سطح مطلوبیت برای  دررسیدنه خدمات مشاوره و همراهی مشتریان از لحظه خرید و ارائ ریزیبرنامههدف مجموعه 

این مجموعه  روند ارتقا و حفظ پیشتازی کنندهتضمین عنوانبهمشتریان و جامعه  در قبال پذیریمسئولیتمشتریان خود است، معتقدیم 

 است.
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 شرکت اعتماد ماشین اطالعات مالی

 مل اقالم زیر است:مالی حسابرسی شده شا هایصورتترازنامه شرکت مطابق 

 هادارایی 61/63/1623 66/19/1625 و حقوق صاحبان سهام هابدهی 61/63/1623 66/19/1625

 جاری: هایدارایی میلیون ریال میلیون ریال جاری: هایبدهی میلیون ریال میلیون ریال

 موجودی نقد 55 162 پرداختنی هایحساب 110257 970436

 دریافتنی هایحساب 1130366 750567 تنیمالیات پرداخ 90771 90771

 هاپرداختپیش 6 350134 سود سهام پرداختنی 350143 6

6 6  6 6  

 جاری هایداراییجمع  1130331 1440146 جاری هایبدهیجمع  590574 660964

 غیر جاری: هایدارایی 6 6 حقوق صاحبان سهام: 6 6

  6 6 سرمایه 425،666 4250666

 در امالک گذاریسرمایه 114،279 114،279  6 6

 ثابت مشهود هایدارایی 6750257 6770147 اندوخته قانونی 30155 30155

  6 6 انباشته( سود )زیان 960561 1640546

 غیر جاری هایداراییجمع  4260292 4290112 جمع حقوق صاحبان سهام 5940713 3630695

3630952 3670526 
بان و حقوق صاح هابدهیجمع 

 سهام
 هاداراییجمع  3670526 3630952
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 سهامداران شرکت فوق به شرح زیر هستند:

 ریال تعداد سهام سهامدار

 5,666,666 1 حبیبه عبدی شرف آباد

 5,666,666 1 یاسین زاهدپور

 5,666,666 1 رهام کشاورز

صنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایهشرکت 

()سهامی عام فارسخلیج  

5،2225  424,255,666,666 

 425,666,666,666 22،666 جمع

 

 آتی هایبرنامه

  کامل صورتبهو جرثقیل  آالتماشینورود  1625در سال 
  صورتبه آالتماشینورود  1627و  1623در سال CKD  شدتبهگمرکی را  هایهزینهو مونتاژ آن داخل کشور )این امر 

 (دهدمیکاهش 

  درصد از قطعات در داخل کشور 46 تولید حداقل 1625در سال 

 )سهامی خاص( شهرآراشرکت سازه طرح گستر 

 447665و طی شماره  شدهتأسیسشرکت سهامی خاص  صورتبه 93/62/1629شرکت توسعه تجارت مهر ایرانیان آپادانا در تاریخ 

 موجببهبه ثبت رسیده است و  14666729913غیرتجاری تهران به شناسه ملی  مؤسساتو  هاشرکتدر اداره ثبت  93/62/1629مورخ 

است. فعالیت اصلی  تغییریافته " شهرآرا گستر طرح سازه "نام شرکت به  95/65/1624مورخ  العادهفوقمجمع عمومی  جلسهصورت

 .اشدبمی، واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و ... خریدوفروشمجاز بازرگانی شامل  هایفعالیتاین شرکت کلیه 

 زرگانی شرکت در حوزه مواد غذاییبا هایفعالیتتشریح 

تقیم و مس تأمینشرایط اقلیمی و تولید صنعتی محصوالت کشاورزی در کشور موجب گردیده تا هفت محصول اساسی در زنجیره 

د داخلی تولی رغمبهتی و شکر، ای، کنجاله سویا، روغن نباای و علوفهگندم، برنج، جو دامی، ذرت دانه ازجملهمواد غذایی  غیرمستقیم
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شود.  تأمینبخش کشاورزی در اقتصاد ملی ساالنه از آن محل  افزودهارزشای از گردد و سهم عمده تأمینعمدتاً از طریق واردات 

 حدود سه میلیون نفری کشور بیانگر آن است که تولید ساالنه 56نزدیک به نگاهی گذرا به آمار تولید مواد غذایی با توجه به جمعیت 

جامعه،  پروتئین تأمینمنابع  ترینمهم عنوانبهو حدود نه میلیون تن محصوالت لبنی  مرغتخممیلیون تن گوشت قرمز، گوشت سفید و 

. دپذیرمیمصرفی صورت  هاینهادهدر واحدهای صنعتی دام و طیور با وابستگی باالیی به واردات ذرت، کنجاله، جو دامی و سایر 

 شرکت در حوزه بازرگانی به شرح زیر است: هاینمندیتواو  هامزیت

  ازجملهبا مشتریان کالن بازار ایران  مؤثرارتباط GTC دام، طیور و آبزیان  هایاتحادیه، شرکت پشتیبانی امور دام، اتکا و
 هاآنوابسته به  هایشرکتبزرگ و  کنندگانتأمینکشور و تجار و 

  کنندگانتأمینیدرا، اولم و سایر بنگه، کارگیل، افگرا، ن هایکمپانی هازجملاصلی  کنندگانتأمینارتباط با 

 فی از بازار و فعاالن بازار کشورشناخت کا 

  رورش تولید و پ هایتکنولوژیو شناخت کافی بر  دستیپایینوقوف کامل بر الگوی مصرف کاالهای اساسی و صنایع
 و صنایع تبدیلی( ن حیوانی، خوراک تا تولید پروتئیهافرآوردهمربوطه )

  شرایط تحریم  و المللیبیناعتبار و عملیات ارزی مرتبط بر اساس قوانین  تأمینبانکی در امر  هایشیوهآشنایی و تسلط به
 حاکم بر کشور

  هایانکبثبت سفارش و انجام کلیه امور بانکی در  ازجملهتیم تخصصی در زنجیره عملیات مربوط به خدمات بازرگانی 
تا بندر امام خمینی، پوشش بیمه کاال، تخلیه و نگهداری در  مبدأکاال از  المللیبین ونقلحملنک مرکزی ج.ا.ا، تجاری و با

 داخلی از بندر امام تا محل مصرف ونقلحملمخازن، انبارها و سیلوهای بندر امام خمینی، انجام عملیات ترخیص، 

  رقابتی در ایجاد و خلق مزیت رقابت در هایشاخصشناخت ( بازار کاالcommodity) 
جهت واردات، قبل از خرید هر کاال ابتدا بایستی نسبت به استعالم امکان واردات کاال از وزارت بازرگانی )اداره ثبت سفارش( استعالم 

سالیانه یا  تصوربهنمود و پس از کسب اطالع از شرایط و قوانین وقت نسبت به انجام واردات اقدام نمود زیرا قوانین مرتبط با گمرک 

 امکان تغییر دارد. حال این تغییرات در مقاطع مختلف ممکن است متفاوت باشد. چندماههحتی 

 بازیاباسبباب مثال برای واردات  از دیگرمرحله و یا حتی اختصاص ارز یا تغییرات  هر در حملقابلدر میزان  –تغییر در نرخ تعرفه 

 وجوانان مجوز گرفت و برای گوشت منجمد از سازمان دامپزشکی کشور.باید از کانون فرهنگی و هنری کودکان و ن

 واردات.است الزم و حیاتی در  امریروزانه  صورتبهلذا اطالع از قوانین 

به موضوع واردات گوشت و توزیع و فروش آن در  باشدمی هانهادهحال در حوزه فعالیت این شرکت که واردات و توزیع مواد غذایی و 

 .شودمیه داخل اشار
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رزیل قرار کشور ب هاآن رأسکه در  باشدمیو فروشندگان عمده گوشت منجمد  تولیدکنندگاندر اولین قدم بررسی و مطالعه درخصوص 

 دارد.

 واردات گوشت منجمد موارد ذیل از اهمیت به سزایی برخوردار هست. اجرای در

 شناسایی و انتخاب فروشنده 

روشندگان اصلی و حصول اطمینان از توانایی تولید ایشان و ارائه قیمت مناسب نسبت به اخذ الزم در خصوص ف هایبررسیپس از 
 که به همراه آن جزئیات و توضیحات در خصوص کاال نیز ارائه خواهد شد. شودمیاقدام  تولیدکنندهاز  فاکتورپیش

 مرتبط. هایسازماندرخواست به  ارائه 

 به همراه درخواست معرفی نماینده جهت نظارت بر ذبح اسالمی ارائه درخواست به وزارت جهاد کشاورزی
 و معرفی نماینده جهت نظارت بر مراحل تولید. ه سازمان دامپزشکی جهت اخذ مجوزهاارائه درخواست ب

 ملیات جهت انجام ع یادشده هایسازمانو فروشنده اعزام نماینده خود و  تولیدکنندهالزم و حصول توافقات با  پس از اخذ مجوزها
 تولید.

 بارگیری و حمل 

 .باشدمی ارسالقابل بارکیکه هر دو هفته  باشدمیکاال آماده حمل به کشور  ازآنپسروز زمان برده و  66مرحله تولید حدود 

 ترخیص کاال 

رشناسی مرک و کاگرفتن مراحل گ که با در نظر شودمیپس از اعالم تاریخ و زمان تخلیه و توسط کشتیرانی مراحل ترخیص کاال آغاز 
 .گرددمیمحیا  موردنظرسازمان دامپزشکی پس از دو هفته امکان حمل گوشت منجمد به مقاصد 

زمان  -هاهزینه –خرید  هایقیمتدر نظر گرفتن  که با باشدمیروزه  76به لحاظ اجرایی حدوداً یک دوره  یادشدهتوضیح: الف( مراحل 

 .باشدمی شناساییقابلبل از کسر مالیات حاصله ق درآمدانجام عملیات کاری و فروش 

 تن 566میزان واردات 

 تن 6556قیمت هر تن گوشت منجمد  

 ریال 566/62نرخ ارز )یورو( 

 ریال  666/666/666/73                             تن                                                                      566قیمت خرید 

 ریال  666/666/666/14عوارض ترخیص و غیره    –حقوق گمرکی –بیمه  –اخذ مجوز دامپزشکی  قبیلمرتبط از  هایههزین

 ریال 666/666/666/26                                                  مجموع                                                                 

 ریال 666/966روش هر کیلو                     قیمت ف بینیپیش

 ریال   666/666/666/115تن                    566فروش برای  بینیپیش

 ریال  666/666/666/94درآمد حاصله                                          
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واهد شد درآمد حاصل از واردات و فروش گوشت رقمی بار تکرار خ 6ماهه در سال حداقل  6ا عنایت به اینکه دوره بتوضیح: ب( حال 

 خواهد کرد. متغیر یادشدهریال خواهد بود. بدیهی است با افزایش و یا کاهش وزن کاال در هر دوره رقم  666/666/666/79معادل 

 سال اخیر 6دامی در  هاینهادهآمار واردات 

 برنج کر خامش روغن خام دانه روغنی کنجاله سویا ذرت جو دامی گندم سال

29 4 5/9 4 5/9 5/9 4/1 5/1 9 

26 5/6 6 5/6 5/9 9 9/1 5/1 5/9 

24 5/6 6 5/6 9 9 9/1 5/1 7/1 

 666/266کنجاله سویا و جو دامی همراه با حدود همچنین میزان تولید داخلی برای تولید میانگین  –دامی مثال ذرت  هاینهادهواردات 

لبنیات  هایکارخانهمیلیون تن لبنیات در هزاران واحد دامداری و مرغداری و  2وشت سفید و میلیون تن گ 6/1 –تن گوشت قرمز 

 است. شدهواقع مورداستفادهسازی کشور 

 میزان واردات                                                                                                                                        ذرت  

     4 

       5/6 

 میلیون  6       

       5/9 

 میلیون تن 9       

 میلیون تن 5/1       

 میلیون 1       

 هزار تن 566       سال واردات

 24 26 29  

 



 )سهامی عام( فارسخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایهشرکت  
 در بازار فرابورس ایران امیدنامه پذیرش و درج

 
 

46  

  میزان واردات    جو 

      5/6 

 میلیون  6       

       5/9 

 میلیون تن 9       

 میلیون تن 5/1       

 میلیون 1       

 هزار تن 566       سال واردات

 

 

 

24 26 29  

 4 میزان واردات     کنجاله  

       5/6 

 میلیون  6       

       5/9 

 میلیون تن 9       

 میلیون تن 5/1       

 میلیون 1       

 هزار تن 566       سال واردات

 

 

24 26 29  
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 شامل اقالم زیر است: 92/19/1624مالی حسابرسی شده به تاریخ  هایصورتازنامه شرکت مطابق تر

 هادارایی 61/63/1623 66/19/1625 و حقوق صاحبان سهام هابدهی 61/63/1623 66/19/1625

 جاری: هایدارایی میلیون ریال میلیون ریال جاری: هایبدهی میلیون ریال میلیون ریال

 موجودی نقد و بانک 45 63 پرداختنی هایحساب 1110929 9360454

 1360631 6660526 مالیات پرداختنی 150915 160144
دریافتنی تجاری و  هایحساب

 غیرتجاری

 هاپرداختپیش 36 6 سود سهام پرداختنی 940391 391

 26،666 26،666 جاری هایبدهیجمع  1510197 9740912
 نگهداری شده برای هایدارایی

 فروش*

 جاری هایداراییجمع  9560132 6260266 غیر جاری هایبدهی  

65 155 
ذخیره مزایای پایان خدمت 

 کارکنان
 غیر جاری: هایدارایی  

 در امالک گذاریسرمایه 460375 460356 غیر جاری هایبدهیجمع  155 65

 ثابت مشهود هایدارایی 7 5 هابدهیجمع  1510956 9740957

 غیر جاری هایداراییجمع  460357 460355 صاحبان سهامحقوق   

    سرمایه 1610356 1610356

    اندوخته قانونی 90615 90615

    سود انباشته 50575 930333

    جمع حقوق صاحبان سهام 1490576 1360636

4640317 9260553 
و حقوق صاحبان  هابدهیجمع 

 سهام
 هاداراییجمع  9260553 4640317

 .باشدمیشرکت  هایجرثقیلفروش مربوط به  برای شده نگهداری هایدارایی*مبلغ فوق مربوط به 
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 سهامداران شرکت فوق، به شرح زیر هستند:

 تعداد سهام سهامداران

 1 سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی

 1 صنعت محور دانوش 

 1 وزین سازان آریا سام

 1 عمران خشت امید

فارسخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذارییهسرماشرکت   3161،372،22  

 161,356,666 جمع کل

 

 آتی شرکت هایبرنامه

  بازرگانی و ایجاد شعب نمایندگی در دوبی و ترکیه هایفعالیتتوسعه 

 

 (خاص سهامی) اسپادانا روکش جهان شرکت

مورخ  66496و طی شماره  شدهتأسیسی خاص شرکت سهام صورتبه 69/66/1653در تاریخ  اسپادانا روکش شرکت جهان

به ثبت رسیده است. فعالیت اصلی این  16936516656و مالکیت صنعتی اصفهان به شناسه ملی  هاشرکتدر اداره ثبت  67/66/1653

 هااختمانس و موارد مرتبط، امور پیمانکاری مربوط به سیویپیشرکت طراحی، تولید، ساخت، نصب، اجرای کلیه محصوالت و مشتقات 

ن شرکت که ای است ذکرشایان. باشدمیو اجرای فضای سبز، خطوط انتقال )آب، گاز و نفت( و ...  طراحی عمرانی، عملیاتو ابنیه، انجام 

را تا  XPSتن در خصوص  90666با ظرفیت  ایکارخانه تأسیسوزارت صنعت، معدن و تجارت جواز  95999/164اساس نامه شماره بر

 .باشدمی را دارا 97/64/1625تاریخ 
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 XPSمعرفی فوم سخت 

ات مختصری در خصوص آن شرکت در این بخش( در ادامه به ارائه توضیح گذاریسرمایه)و اهمیت  XPSبا توجه به نو بودن مفهوم 

 .پردازیممی

ان ی از مسائل مهم صنعت ساختم، مصرف بهینه انرژشدهشناختهامروزه با توجه به رشد فزاینده جمعیت جهان و محدودیت منابع انرژی 

 داشتنهنگنقش بسیار مهمی در گرم  کاریعایق که ذهن کارشناسان و متخصصین امر را به خود معطوف ساخته است. رودمیبه شمار 

ه درج 5یک خانه را در زمستان  توانمی کاریعایقآن در فصل تابستان دارد. به کمک  داشتننگهساختمان در فصل زمستان و خنک 

ته نیز کاس زیستمحیطعالوه بر کم شدن مصرف انرژی، از آلودگی  ترتیباینبهنگه داشت.  ترخنکدرجه  16و در تابستان  ترگرم

مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش  هاسقف کاریعایق، ترتیباینبه .گرددمیو منابع انرژی برای استفاده آیندگان حفظ  شودمی

دیوارهای خارجی مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش  کاریعایقهمچنین  .دهدمیدرصد کاهش  45ا درصد ت 65ساختمان را 

آبگرم  هایلوله کاریعایقبرای  .دهدمیدرصد کاهش  5کف مصرف انرژی را در زمستان  کاریعایقدرصد و  15ساختمان را حدود 

 هایعایقاما  ؛هستند استفاده کرد نصبقابل راحتیبهو  شدهساخته هالولهای ویژه بر طوربهی که هایعایقپتویی یا  هایعایقاز  توانمی

آمارهای صرف  .در موارد مناسب خود استفاده کرد هاآناز  توانمیتصور، انواع و اقسام متنوع و فراوانی دارد که  برخالفساختمانی 

 ردکه ترکیه  دهدمیکشورهای مختلف نشان  در هاتمانساخصنایع و  کاریعایقو کاهش مصرف سوخت در اثر  هاهزینهجویی در 

 هاسایر آالیندهرا کاهش داد،  co9 گاز سمیهزار تن  96 هاساختماندر  مترسانتی 5با ضخامت  کاریعایقبا اجباری کردن  1225 سال

مانند کاهش مصرف سوخت  کاریعایقاین کشورها عالوه بر کاهش آلودگی هوا از سایر مزایای  .کاهش یافت توجهیقابلنیز به میزان 

، هاکارخانهمحیط زندگی و کاهش سروصدا و اتالف انرژی در  هاساختمانو برق، جلوگیری از ورود سروصدا به داخل خودروها و 

 .شده استبا آرامش بیشتری همراه  هاخانواده وو محیط زندگی شهری  اندداشته جوییصرفهدالر  میلیاردها، هاساختمانو  هاخیابان

و حرارتی را  عایق رطوبتی و استفاده از کاریعایق، متخصصین انرژی و روان شناسان، امروزه اجباری کردن زیستمحیطکارشناسان 

با توجه به رشد  .اندکردهمختلف معرفی  هایبیماریکاهش آلودگی هوا و  روحی، عصبی، اتالف انرژی، هایناراحتی در کاهشعاملی 

 رأسعایقی که در  هایفومدر مصرف انرژی اهمیت  جوییصرفهو اهمیت  محیطیزیست مسائلو  در جهان و منطقه سازیساختمان

 .کندمیاست بیشتر از هر وقت دیگر خودنمایی  XPSآن 

http://ktaholding.com/detail?dslang=fa&dscode=13&c=6
http://ktaholding.com/detail?dslang=fa&dscode=13&c=6


 )سهامی عام( فارسخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایهشرکت  
 در بازار فرابورس ایران امیدنامه پذیرش و درج

 
 

44  

. شودمی کاربردهبه سازیساختماندر صنعت  غالباً، شودمیفوم اکسترود شده شناخته  عنوانبه صاراًاختپلی استایرن اکسترود شده که 

ت را جذب نیز آب یا رطوب گیرندمیبه علت ساختار سلولی بسته حتی موقعی که در تماس با مستقیم با آب قرار  XPSسخت  هایفوم

است.  گرادسانتی 75به کار برد حدود  توانمیرا  هافومدمایی که این  حداکثر .دهستن در برابر پوسیدگی مقاوم هافوم. این کنندنمی

پلی استایرن بدون عامل پف دهنده داخل یک اکسترود، یعنی  هایدانه. شوندمیدر یک فرایند پیوسته تولید  XPSسخت  هایفوم

ق و ترکیب حاصل از طریق یک نازل به بیرون رانده . سپس یک عامل پف دهنده تزریشوندمی، ریخته شوندمیجایی که در آن ذوب 

 966تا  مترمیلی 96مختلف از  هایضخامتدر  XPS هایپانل، کندمیبسته و همگن را تولید  و یک فوم با ساختار سلولی شودمی

و به هم فشرده و  رتوتودکه دارای بافت  باشدمی  GPPS متشکل از ساختار ماده پتروشیمی XPS صفحات. شوندمیتولید  مترمیلی

 .شودمیکه به روش صنعتی همراه با ذوب این ماده در فشار باال تولید  باشدمیخالی از حفره 

 :ازجمله بسیاری دالیل به و گرددمی تولید جهان تکنولوژی آخرین از گیریبهره با فوم این نوع

 استحکام باال (Compressive Strength) 

  بندیعایققدرت (Isolation) 

  جذب آب پایین (Water Absorption) 

  قیمت پایین 

  سوزیآتشسمی در هنگام  گازهایعدم انتشار 

 .در حال حاضر جایگزین برتری برای این محصول وجود ندارد کهطوریبه، باشدمیبشدت رو به گسترش 



 )سهامی عام( فارسخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایهشرکت  
 در بازار فرابورس ایران امیدنامه پذیرش و درج

 
 

45  

 

 

 

 در دنیا XPSصنعت  هایویژگیتوضیح 

که در معرض شرایط  هاییمکانسطوح خارجی در  کاریعایق منظوربه غالباً XPSسخت  هایفومدر دنیا،  سازیساختماندر صنعت 

معروف ) زیرزمیندیواره خارجی کاری عایقهای اصلی ساختمان یا مانند زیر پلیت ،دارند قرارساختمان  زیربنای، نزدیک و یا در نامساعد

ه ک باشدها میپلمربوط به  هایسازه کاریعایقنوع فوم،  . یکی از انواع خاص کاربردهای اینشوندمیبه عایق محیطی( استفاده 

 کندمیرا عرضه  XPSاز محصوالت  دستهآن  اکثراًآلمان  سازیساختماناست. امروزه صنعت  قرارگرفته موردتوجه ایفزاینده طوربه

. عالوه بر مواد عایق رایجی که دانشدهحجیم (اتانول %6تا  %9حدود )و یک عامل پف دهنده  CO9  یا مخلوطی از CO9که توسط 

. ای شودمیبرای مقاصد خاص هم استفاده  XPSسخت  هایفوم، از شوندمیاستفاده  سازیساختمانی و صنعت هاساختماندر 

 بسیار متنوعی کاربردهای، اما دهندمیاختصاص  به خوداروپا را  XPS هایعایق بازارهایاز  %66چیزی حدود  تقریباًخاص  محصوالت

 دارند.
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 ردادن این شرکت در پرتفوی هلدینگدلیل قرا

 در شرکت پارت ماشین شدهارائهکرد که بخش عمده خدمات  خاطرنشانباید  هاشرکتدر توجیه روابط شرکت جهان روکش با بقیه  

روشیمی فعال و پت هایشرکتی پتروشیمی، هاپروژه( در حوزه Heavy Liftسنگین ) هایجابجاییسازه )تحت برند پارکو( در 

ز آن واگذاری مواد اولیه شیمیایی که ا صورتبهد توانمیبا شرکت پارت ماشین سازه  هاشرکتپاالیشگاه است. تسویه برخی از این 

شده که هم  ایکارخانه تأسیسبهتر از فرصت موجود سعی در  گیریبهره. لذا برای باشدمیاست،  XPSماده اولیه تولید  عنوانبه

 Heavyسنگین ) هایجابجاییخدماتی در حوزه  هایفعالیتو باعث توسعه  کندمیرا متحول  وسازساختایی آن، صنعت محصول نه

Lift.شود ) 
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 مالی حسابرسی شده شامل اقالم زیر است: هایصورتترازنامه شرکت مطابق 

 66/19/1625 61/63/1623 عنوان 66/19/1625 61/63/1623 عنوان

   بدهی جاری   جاری هایدارایی

 30549 50951 پرداختنی هایحساب 75 99 موجودی نقد و بانک

 160136 160136 تسهیالت مالی دریافتنی 469 627 ریافتنید هایحساب

 130769 150411 جاری هایبدهیجمع  562 545 هاپرداختپیش

   صاحبان سهام 10613 235 جاری هایداراییجمع 

 1120225 1120225 سرمایه   غیر جاری هایدارایی

در  گذاریسرمایه

 امالک
 6 6 اندوخته قانونی 410366 410366

 965 962 سود انباشته 70566 70566 بلندمدت گذاریسرمایه

 1960964 1960964 جمع حقوق صاحبان سهام 994 994 نامشهود هایدارایی

ثابت  هایدارایی

 مشهود
550654 530523    

یر غ هایداراییجمع 

 جاری
1670377 1650296    

 1630263 1650345 هاداراییجمع کل 
و حقوق صاحبان  هابدهیجمع 

 سهام
1650345 1630263 

 .اشدبمیو اثاثیه آن  تأسیساتدر علویجه اصفهان(، ساختمان کارخانه و  مترمربع 70446*مبلغ فوق مربوط به زمین کارخانه )به مساحت 
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 یر هستند:سهامداران شرکت به شرح ز

 تعداد سهام نام سهامدار ردیف

 16,939 ملوک کشاورز 1

 16,939 سیچانی پورفالحقدرت اله  9

,16 سیچانی پورفالحشهاب  6 969  

 16 صنعت محور دانوش 4

 16 عمران سرمایه آیریک خزر 5

 16 وزین سازان آریاسام 3

 11,235,714 ارسفخلیج ساختمان پتروشیمی صنعت گذاریسرمایه شرکت 7

 11,222,566 جمع کل

 

 

 تآتی شرک هایبرنامه

  تولید آزمایشیXPS  و توسعه یک خط تولید به سه خط تولید 1625تا انتهای سال 
 خط تولید  اندازیراهXPS  حمل هایهزینهکاهش  باهدفاصلی )مشهد، تبریز و اصفهان(  شهرکالندر سه 
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 و روابط هاسکیر منابع، ترینمهم

 .رسدمیریسک شرکت به شرح ذیل به استحضار  وتحلیلتجزیهگزارش 

 ریسک تغییر تکنولوژی

در زمان و  یجویصرفه منظوربه ساختهپیش هایسازهاستفاده بیشتر از  سویبهو گرایش آن  وسازساختبا توجه به تغییرات صنعت 

گردیده است. حرکت در مسیری به جر خام فروش نفت نیز گسترش بازار هدف صنعت  ازپیشبیشهزینه، نقش باربرداری این قطعات 

 باربردار سنگین و فوق سنگین در هایجرثقیلین مجموعه را به دنبال آورده است. نکته مهم آن است که تکنولوژی ساخت اصلی ا

 این مجموعه در مقایسه با متوسط هایجرثقیل. باشدمیبسیار محدود ژاپن  صورتبهآمریکا، آلمان و  ازجملهاختیار چند کشور محدود 

تغییر شگرفی را انتظار نخواهیم  طورقطعبهسال آتی  16و بنابراین در افق زمانی  شوندمین محسوب صنعت در ایران و خاورمیانه جوا

بندری ثابت در داخل کشور وجود دارد که هیچ عنوان سهمی در بازار هدف این  هایجرثقیلداشت. درحال حاضر تکنولوژی ساخت 

 مجموعه ندارد.

 ریسک مالحظات قانونی

دولت در  محترم هیئتمصوبات  همچنینسبک و  هایجرثقیلضوابط آن درخصوص ممنوعیت واردات برخی  ویژهبهتغییرات قانونی و 

همچون  بازرگانی هایشرکتبستر فعالیت  گیرچشماراک، موجب کاهش  سازیماشینتولیدکننده داخلی همچون  هایشرکتحمایت از 

 .دباشمیاین شرکت در دست بررسی  سبد محصوالتبررسی تغییر گروه( شده است. لذا  هایشرکتاعتماد ماشین آپادانا )از 

 انسانی و فکری سرمایه

منابع  سالهنجپاقتضائات اهداف استراتژیک شرکت، برنامه جامع  نیو همچن وکارکسبهای انسانی در حوزه این گاه سرمایهجایبه با توجه

 بلندمدته اهداف دستیابی ب منظوربهشرکت  اندازچشمالزامات سند  اساس برانسانی گروه تدوین گردیده است. نیازسنجی و تعیین اهداف 

حوزه  ی اینهابرنامهحصول اطمینان از اجرای کارا و مؤثر برنامه جامع، فرآیند کنترل مداوم و بازنگری  منظوربهتدوین گردیده است. 

 .شودمیپیگیری  هاشرکتمستقیم توسط معاون امور  صورتبه رگروهیز هایشرکتدر 

 :گرددمیگروه ابالغ  هایشرکتساالنه به  اهداف صورتبهمحور ذیل تدوین و  2ذیل  هابرنامه
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 ننظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنا طراحیو  شغل وتحلیلتجزیه

 با رویکرد بهبود انگیزه کارکنانتوسط  شدهارائهی مختلف خدمت هاجنبهایجاد نظام عادالنه جبران خدمت مبتنی بر 

 یند جذب نیروی انسانیمدیریت فرا

 ی همگن کتبی و شفاهی با دو رویکرد مدیریت منابع انسانی و دانش فنیهاآزمونتنظیم و اجرای عملیاتی 

 ازیموردنی هاحوزهاستعدادهای  و کشفی آموزشی هاکارگاهبرگزاری 

 منطبق با شرح شغلی آن جایگاه صورتبهنیازسنجی علمی و مهارتی هر جایگاه شغلی 

 ازیموردنی ادیبندانشهای انسانی و آگاه به ی خروجی سرمایههادرگاه منظوربهبا مراکز آموزشی  ارتباط

 آموزش کارکنان و تالش برای ارتقای دانش و مهارت آنان

 تخصیص بودجه آموزشی

 شدهنییتعی وربهرهی هاپاداشیکی از عوامل تخصیص  عنوانبهتعیین شاخص آموزش ساالنه 

 ی ضمن خدمت برای کارکنان گروهاهدورهی برگزار

 یسازمانفرهنگشناخت و مدیریت 

 با اهداف استراتژیک شرکت کارکنان شیازپشیبایجاد ارتباط 

 یی و دستیابی به اهداف مدونافزاهمافزایش  منظوربهفضای فرهنگی الزم  جادیا

 عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی یهاشاخصتدوین 

 کارکنانی مؤثر بر عملکرد و انگیزه هاجنبهسنجش عملکردی کیفی و کمی با توجه بر تمامی  یهاشاخصتدوین 

 برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی عملکرد یزیربرنامه

 ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند

 سال تا پایان برنامه جامع پنج ساالنه 5سه و نیم سال در مجموعه به از  کارکنانارتقای متوسط دوره نگهداری 

 فرهنگ سازمانی همسوسازی کارکنان جدید با سازمان و

 کارکنان کیفیت زندگی کاری هبودب

 و ترک سازمان ستعفاا مدیریت فرایند

 

 

https://motamem.org/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C/
https://motamem.org/?tag=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://motamem.org/?tag=%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://motamem.org/?p=170
https://motamem.org/?tag=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%81%D8%A7
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 مدیریت ریسک

اصلی  مؤلفهو د عنوانبهریسک و بازده . باشدمیکسب منافع اقتصادی  دنبالبه  هاریسکی در تقابل با انواع مختلفی از وکارکسبهر 

ی مندبهره ی آن به دنبالسازادهیپ واسطهبهبه درک جایگاه مدیریت ریسک،  با توجه. گروه وپسا باشدمیدر هر فعالیت اقتصادی مطرح 

دیریت ی در خصوص مزیرهبرنام، به هاآنگروه و تحلیل  وکارکسبی موجود بر هاسکیر. لذا پس از شناخت باشدمیاز منافع این دانش 

پرداخته است. این گروه از طریق کنترل و بازنگری مستمر این فرآیند، چرخه مدیریت ریسک خود را کامل نموده است.  هاآنریسک 

است جذب افراد متخصص در این حوزه و تشکیل کمیته ریسک در شرکت مادر، منجر به تدوین منشور کمیته ریسک و  ذکرانیشا

 م مدیریت ریسک در این گروه شده است.استقرار نظا

 ینگینقد سکیرو  نکول سکیر

انی ی عمرهابودجهشرایط نقدینگی اقتصاد، تالش دولت بر کاهش تورم، کسری بودجه دولت، کاهش درآمدهای نفتی، عدم تحقق 

شرکت  خود به هایبدهیتأدیه  ی انقباضی دولت و کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد موجب ناتوانی بازار هدف درهااستیسساالنه، 

ا چندانی بر سهم بازار نخواهد گذاشت، ام تأثیرفعال در این صنعت،  هایشرکتی به تمام تسربه  با توجه. هرچند این ریسک شودمی

وزه جدید )ح یاهیسرما هایداراییو تملک  هاگذاریسرمایهپاالیش سبد  ژهیوبهموجب اخالل در نیازهای سرمایه در گردش و  تواندیم

 ی( گردد.اهیسرمای بندبودجه

ی بازار پول، توجه به اصل تطبیق هاتیظرفی از مندبهرهی تجاری، هاطرفکاهش ریسک مذکور از طریق تنوع در  شیوه برخورد:

دی منظم در مجموعه ی با جریان ورووکارهاکسبی و تقویت گروهدرون مدتکوتاهمالی  تأمین، مدتکوتاهدر  هابدهیو  هاداراییزمانی 

 گروه هایشرکت

 یالمللنیهای بتحریمو  یاسیس سکری

رگانی باز هایفعالیت. شودمی تأمینبه دانش فنی این حوزه، از طریق واردات  با توجه رمجموعهیز هایشرکتو تجهیزات  آالتنیماش

ش زمان موجب افزای وکارکسبدر حوزه فنی و مالی این است. هرگونه تحریم  ریپذانجامی المللنیبگروه در بستر تعامالت و معامالت 

 .شودمیو مخارج مربوط  تأمین
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قطعات از کشورهایی که در شرایط احتمالی تحریم همکاری بیشتری دارند،  تأمینکاهش ریسک از طریق اخذ نمایندگی  شیوه برخورد:

این مهم عالوه بر ایجاد منافع اقتصادی موجب کاهش در همین راستا اخذ نمایندگی از شرکت جین گانگ چین صورت گرفته است. 

 .شودمیریسک مذکور 

 یاتیعمل سکیر

 .باشدمیشرکت  آالتنیماشی شرکت و همچنین هاپروژهخطرات احتمالی کارکنان فعال در  در خصوصریسک عملیات شرکت 

و انجام  HSEاز طریق استقرار واحد  است. شرکت شدهانتخابشیوه برخورد  عنوانبهکاهش و انتقال ریسک شیوه برخورد: 

توسط  التآنیماش. تعمیرات مستر و نگهداری باشدمیمنابع انسانی خود  در خصوصی ایمنی به دنبال کاهش ریسک هادستورالعمل

وشش پبا ماژول  آالتنیماشی امهیبنقش به سزایی دارند. پوشش  آالتنیماشنیز در کاهش ریسک مرتبط با  دهیدآموزشنیروهای 

 .باشدمی گرمهیب هایشرکتی انتقال ریسک به راهکارها ازجملهی مربوط به دوره تعمیر هانهیهز

 رقبا سکیر

 .شودمیاحساس  شیازپشیبفعالیت در ج.ا.ایران در فضای پسابرجام  باسابقهی المللنیبورود رقبای 

ت تعامل یک فرص عنوانبهر استقبال از ریسک مذکور ورود رقبا . لذا از منظباشدمیاستقبال از این ریسک و کاهش آن  شیوه برخورد:

ب قرارداد مشترک موج قالب درگردد. انجام برخی از امور  وکارکسبی در این المللنیب هایشرکتبا  مؤثرمنجر به ارتباط  تواندیم

ی هر واحد خدمت، هانهیهزنظور کاهش تا م شودمیی خواهد شد. رویکرد کاهش ریسک، موجب المللنیب هایشرکتانتقال دانش با 

ن رقابت با ی امکاالمللنیبتا رقبای متوسط و کوچک  شودمی. ایجاد صرفه به مقیاس باعث میبرداردر جهت افزایش مقیاس گروه گام 

 هایشرکتای به ایران بر آالتنیماش وانتقالنقلی هانهیهزگروه( را نداشته باشند. از جانب دیگر  هایشرکتشرکت پارکو )از 

 .شودمیاساسی تلقی  نهیهزی یک المللنیب



 )سهامی عام( فارسخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایهشرکت  
 در بازار فرابورس ایران امیدنامه پذیرش و درج

 
 

56  

 SWOT هافرصتنقاط ضعف، قوت، تهدیدها و  لیوتحلهیتجز

 است. شدهبیانبررسی محیط داخلی و خارجی شرکت از منظر تحلیل بنیادی استراتژیک در جدول ذیل 

 نقاط ضعف نقاط قوت

 نامی برند پارکوخوش 

 وکارط خارجی کسبتطبیق شرکت با فضای پویای محی 

 طه سرمایه واسشرکت توانسته است با استفاده از صرفه به مقیاس ایجادشده به
ا کسب های در پیشنهاد قیمتمالحظهمیلیارد ریالی، مزیت رقابتی قابل 90566
 نماید.

  ر دفعالیت در حوزه باربرداری فوق سنگین که امکان عقد قرارداد یکپارچه
وجب آورد. این مهم مفوق سنگین را فراهم می نیمه سنگین، سنگین و سطوح

 .شودمینیازهای باربرداری کارفرما، توسط یک شرکت  برآورده شدن

 ( موانع ورود رقبای جدیدBarriers to Entryبه ) واسطه حجم باالی
سرمایه موردنیاز و سطح دانش فنی موردنیاز، ثبات درآمدی شرکت را منجر 

 شده است.

  یمال نینو یاز ابزارها یمندشرکت امکان بهره هایراییدابا توجه به ارزش 
 آالت وجود دارد.همچون انتشار صکوک اجاره ماشین ی شرکتمال تأمیندر 

 

 بر آموزش منابع انسانی و فرآیند زمان نظر به
سطوح دستمزدی کشور، امکان جذب نیروها 

 المللی وجود دارد.بین هایشرکتتوسط 

 ی از مشتریان و های نقدینگی برخمحدودیت
گذاری مداوم موجب کاهش نیاز به سرمایه

 جریان نقد آزاد شرکتی گردیده است.

 ( هزینه باالی تعمیر اساسیOverhaul )
 آالتماشین

 تهدیدها هافرصت

 ذیر پوابستگی دولتی و نظامی رقبای اصلی منجر به کاهش سرعت تطبیق
که این مهم موجب ثبات  شودمیوکار و پاسخ به تغییرات محیط کسب هاآن

 و بهبود سهم بازار این شرکت خواهد شد.

  ی ج.ا.ایران در فضای پسابرجام باهدف گسترش المللنیبافزایش ارتباطات
عنوان بازار هدف این گذاری در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی بهحجم سرمایه

 مجموعه

 گاز و  واسطه حوزه نفت،عزم دولت به ایجاد رونق در فضای اقتصادی به
 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

 شده کمتر نسبت به رقبای خارجی در سطح منطقه خاورمیانه با بهای تمام
 المللیبینتر از سطوح توجه به نرخ دالر و هزینه دستمزد پایین

 ازارسهم ب ازپیشبیشمنظور بهبود عزم سهامدار عمده به افزایش سرمایه به 

  تغییر مداوم تکنولوژی باربری سنگین و فوق
ذاری در گسنگین که نیازمند به افزایش سرمایه

 .باشدمیاین حوزه 

  فضای پسابرجام منجر به ورود رقبای
ی به بازار هدف و درنتیجه افزایش المللنیب
 .گرددمیضای رقابتی ف

 زمان( بری تعمیر اساسیOverhaul )
تواند منجر به کاهش سهم بازار آالت میماشین
 گردد.

  حساسیت سودآوری شرکت به بودجه عمرانی
 دولت
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 و تخصیص منابع تأمینرویکرد 

ه شرکت، گاجایبه با توجه، «مایهساختار سر»و « یاهیسرمای بندبودجه»، «سرمایه در گردش»و تخصیص منابع حول سه محور  تأمین

های ها در ترازنامهگذاری. حاصل این هدفشودمیزیرمجموعه تعریف  هایشرکتصنعت و اهداف بلندمدت، برای هلدینگ و 

عان به رعایت حقوق تمامی ذینف با توجهشده است. در این حوزه هدف اصلی، افزایش ارزش شرکت شده در قالب کمی بیانبینیپیش

ستر دانش گروه در ب هایشرکت. فعالیت باشدمیزیست حتی محیط و انیمشترکنندگان، اعم از فعاالن نظام اقتصادی، تأمین شرکت

 منظور ارتقای سطح کارایی و دستیابی به اهداف استراتژیک گروه مدنظر قرارگرفته است.مدیریت مالی شرکتی یک رکن به

 سرمایه در گردش

با بازده باالتر یکی از عوامل افزایش  هایداراییجاری و اختصاص مازاد سرمایه در گردش به  هایداراییه تعیین و ابالغ سطوح بهین

به  یک الزام برای ورود عنوانبه، ازیموردنویژه تعیین سرمایه در گردش ی آتی خواهد بود. مطالعات مالی بههاسالبازدهی این گروه در 

یک امر مستمر در محور امور  عنوانبه هاآنجاری و تطبیق زمانی  هایبدهیمطالبات شرکت و  هر پروژه لحاظ خواهد شد. مدیریت بر

 هابدهیالی م تأمینو نیز کاهش نرخ  هاداراییمنظور ایجاد گردش و بهبود کارایی قرارگرفته است. تحلیل مستمر اقالم جاری شرکت به

ت از طریق تعامال مجموعه هایشرکتمبود و انتقال مازاد سرمایه در گردش است. پوشش ک شدهدادهجاری شرکتی در دستور کار قرار 

 .شودمیی نقطه قوت اصلی این محور قلمداد گروهدرون

 یاهیسرمای بندبودجه

ری گذاهسرمای شدهتمامی شرکت مادر و بهای هایگذارهیسرماشرکت، ایجاد تناسب میان بازدهی  بلندمدت هایداراییبا توجه به اقالم 

در شرکت جهان روکش اسپادانا موجب  XPSاندازی خط تولید فوم از طریق راه هاگذاریسرمایه. بهبود بازدهی سبد باشدمیمدنظر 

 ؛گیردهای نقدی صورت میهای مالی و مبتنی بر جریانها بر مبنای روشخواهد شد. تحلیل پروژه هاگذاریسرمایهافزایش بازدهی این 

های مخرب خواهد مانع از ایجاد رقابت هاشرکتها دانش روز مدیریت مالی به کمک واحد فروش ند قبول و رد پروژهبنابراین در فرآی

 هایداراییزیرمجموعه باهدف بررسی منافع آتی و بازدهی صورت خواهد گرفت. افزایش  هایشرکت هایداراییشد. بازنگری مداوم 

آالت ینبهبود مستمر ماش واسطهبهو بر مبنای گزارش توجیهی صورت خواهد گرفت تا  ای با توجه به اقتضای رقابتی صنعتسرمایه

 .میینمانقشعنوان رهبر بازار ایفای عنوان یک فعالیت اصلی، بهگروه به
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 ساختار سرمایه

ه د بوده است. شرکت بای از عزم مجموعه در ایجاد بستری پویا برای مدیریت ساختار سرمایه خوورود شرکت به بازار سرمایه، نمونه

گذاری در دسترس، برای صاحبان سهام خود خلق ثروت های سرمایههایی کمتر از فرصتمالی با نرخ تأمیندنبال آن است تا از طریق 

ی رخ بازدهکه با توجه به ن شودمیعنوان یک اصل تلقی گروه به هایشرکتبهینه برای تمام  هیسرمانماید. فعالیت در محدوده ساختار 

 .شودمیصورت ساالنه تعریف ابالغ ، شرایط حاکم بر بازار پول و سرمایه، اهداف شرکت و متوسط صنعت بههادارایی

مجموعه، از طریق تعریف اهداف عملیاتی به دنبال دستیابی به  هایشرکتشرکت مادر عالوه بر تعیین اهداف استراتژیک برای 

صورت گروه به هایشرکتمحور عملیاتی مذکور به مشارکت مدیران ارشد  6است. اهداف  اندازی است که برای گروه تعریف نمودهچشم

ط معاون امور وکار توسمنظور تطبیق با شرایط پویای محیط خارجی کسب. کنترل و بازنگری مستمر بهشودمیساالنه تعیین و ابالغ 

 گیرد.صورت می هاشرکت

 هایدریافتنی میلیون ریال، 50565 معادلوجوه نقدی  شرکت ،1623آذر  2الی منتهی به شرکت در پایان سال ممنابع مالی در اختیار 

 میلیون ریال داشته است. 230123جاری  هایبدهیریال و مجموع  1650325معادل  غیرتجاریتجاری و 

 

 روابط

لوه رقابت ج کهآنرضه، بیش از در سمت ع هاشرکترویکرد رقابت در صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین باتوجه به محدودیت 

و جلوگیری از ورود احتمالی رقبای  زنیچانهنمونه برای بهبود قدرت  عنوانبه. گیردمیداشته باشد، در بستری از همکاری صورت 

 است. شدهتشکیلبا همکاری همه فعاالن این حوزه کانون صنفی باربرداری سنگین خارجی، 
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 اندازهاچشمنتایج عملیات و 
 ماههشش. در پردازدمیزیرمجموعه، در پایان هرسال به شناسایی این درآمد  هایشرکتاصلی باتوجه به شناسایی سود تقسیمی  شرکت

سال  زمانیهمگروه باتوجه به  هایشرکتشرکت اصلی، درآمد شرکت مادر از محل سودهای تقسیمی  1623شهریور  61منتهی به 
. لذا بررسی عملیات برای دوره گرددمیدرآمد شناسایی  عنوانبهماهه  19مالی  هایصورتمالی شناسایی نشده است. این مهم در 

 خواهد داشت. دنبالتلفیقی گروه بیان بهتری از شرایط گروه را به  هایصورتو  هاشرکتمذکور در سطح هریک از  ماههشش

 فارسخلیجگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان مالی شرکت سرمایه هایصورت

 مالی شرکت اصلی شرکت به شرح زیر است: هایصورتعیت وض

 66/19/1625 61/63/1623 و حقوق صاحبان سهام هابدهی 66/19/1625 61/63/1623 هادارایی

 میلیون ریال میلیون ریال جاری: هایبدهی میلیون ریال میلیون ریال جاری: هایدارایی

 470623 760437 رتجاریتجاری و غی هایپرداختنی 90526 197 موجودی نقد

 965 965 مالیات پرداختنی 17 17 مدتکوتاه گذاریسرمایه

 20566  590512  سود سهام پرداختنی  9670711 1760977 تجاری هایدریافتنی

       166 166 هاپرداختپیش 

 570161 1560991 جاری هایبدهیجمع  9160491 1760591 جاری هایداراییجمع 

     غیر جاری: هایبدهی     غیر جاری: هایدارایی

 941 456 ذخیره مزایای کارکنان  905130523 9،513،523 بلندمدت گذاریسرمایه

       156 167 ثابت مشهود هایدارایی

 941 456 غیر جاری هایبدهیجمع  905130742 905130766 غیر جاری هایداراییجمع 

 570679 1560764 هابدهیجمع       

     حقوق صاحبان سهام:      

 905660666 905660666 سرمایه      

 6 6 افزایش سرمایه در جریان      

 50627 50627 اندوخته قانونی      

 1310461 950156 انباشته( سود )زیان      

 903320725 905630556 جمع حقوق صاحبان سهام      

 90797176 903260954 و حقوق صاحبان سهام هابدهیمع ج 907970176 903260954 هاداراییجمع 
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 به شرح زیر است: تلفیقی گروههمچنین صورت سود و زیان 

   
 

 

 61/63/1623سال مالی منتهی به 

 

سال مالی منتهی به 

66/19/1625 

 4550457  1350265      درآمدهای عملیاتی 

 (6350151)  (1690124)      درآمدهای عملیاتی شدهتمامبهای  

 1960663  330711      سود ناخالص 

          

 (160971)    فروش، اداری و عمومی هایهزینه 
   

(960362) 

 

 سایر اقالم عملیاتی

  هاگذاریسرمایهسود فروش 

  

6  

 

 

 

(160217) 

1150661 

       (160971)  1650662 

 9950315  560446      سود عملیاتی 

    الیم هایهزینه 
6 

   6 

 40669  726        غیرعملیاتی هایهزینهسایر درآمدها و  

       6  40669 

 9690217  540966      سود قبل از کسر مالیات 

      مالیات بر درآمد 
(140315) 

 (130133) 

 9130751  620315      سود خالص 

      سهم اقلیت از سود خالص 
1  6 

    انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلیسود خالص قابل  
620413  9130745 

 113  13      سود هر سهم 
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 نتایج عملیات

 مالی گزارشگریارتقای  .1

ستقل در . گزارش حسابرس مباشدمیدستاورد اصلی در ارتقای سطح گزارشگری مالی، دریافت نظر مقبول در حسابرسی شرکت اصلی 

صورت گرفته در خصوص رفع بندهای  هایتالشمشروط بوده است. با  زیرمجموعههار شرکت پیشین برای شرکت اصلی و چ هایدوره

است اظهارنظر  ذکرشایانو شرکت اصلی گردیده است.  زیرمجموعهحسابرسی، منجر به اظهارنظر مقبول در خصوص سه شرکت 

ط بوده است. بند مذکور اشاره به عدم حسابرس مستقل در خصوص بررسی اجمالی تنها برای شرکت سازه طرح گستر شهرآرا مشرو

میلیون ریال دارد که باتوجه به اعتراض شرکت به این مبلغ و پیگیری آن، هرگونه ثبت و اعمال ذخیره  40519ذخیره مالیات به ارزش 

 قبول بدهی مذکور تلقی خواهد شد. منزلهبه

 جریان نقدی .2

میلیون  60694میلیون ریال نسبت به  360532( به میزان 66)یادداشت  عملیاتی هایفعالیتجریان خالص ورودی وجه نقد ناشی از 

در  هادهیب. این مهم از طریق کاهش چرخه وصول مطالبات و پیگیری باشدمی گیرچشمریال برای دوره مشابه گذشته، بیانگر بهبود 

ل.ا. قانون تجارت مبنی بر پرداخت  946نون ماده عمده جریان خروجی گروه نیز به دلیل رعایت الزام قا دوره اخیر صورت پذیرفته است.

 ذکرشایانمیلیون ریال پرداخت گردیده است.  530251مطالبات سهامداران ظرف مدت هشت ماه و دریافت درخواست سهامدار عمده، 

ول سودهای تقسیمی مالی سهامدار عمده بر وص تأمین، رویکرد 1623است باتوجه به عدم بازگشایی نماد وپسا در شش ماه نخست سال 

میلیون ریال از مطالبات سهامدار عمده به  590512گروه، مبلغ  هایفعالیتحفظ نقدینگی الزم برای  منظوربهمعطوف گردید. هرچند 

 آینده موکول گردید.
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 سودآوری .3

د استثنایی در عملکرد درآم گونههیچمشابه است. همچنین  ماههدوازدهدرصد دوره  54، ماههششعملیاتی برای دوره  سود ناخالص

 66ماهه منتهی به  19دوره مالی  سود خالص. باشدمیبیانگر وضعیت عملیاتی  شدهحاصلگروه وجود ندارد و سود ناخالص  هایشرکت

میلیون  620314ماهه معادل  3میلیون ریال بوده است. گروه در بازه زمانی  250474 معادلبدون لحاظ درآمد استثنایی  1625اسفند 

عدم سوددهی شرکت  . علت این موضوع درباشدمیدرصد سال قبل  46 ماههشش سود خالصال سود خالص کسب نموده است. لذا ری

 .باشدمی ماههششاعتماد ماشین آپادانا در مدت 

 وضعیت و ساختار مالی .4

. این موضوع بیانگر ظرفیت باشدیممیلیون ریال  9530415قبل مثبت و معادل  هایدوره مانندِگروه  گردش دروضعیت خالص سرمایه 

 هایفرصت. هرچند این ظرفیت باتوجه به خاصیت اهرمی بدهی در شرایط وجود باشدمیمالی از طریق بدهی  تأمینباالی گروه در 

به خط میلیون ریال مربوط  160136تنها بدهی گروه به میزان  مثالعنوانبه. پذیردمیمجموعه صورت  موردقبولکم ریسک با بازدهی 

میزان  به هابدهیتسهیالت بانکی مذکور مابقی  جزبه. در ساختار بدهی گروه باشدمیتولید فوم در شرکت جهان روکش اسپادانا 

که نشان از پایین بودن نرخ متوسط بدهی برای مجموعه دارد.  باشدمیمیلیون ریال با نرخ بدهی صفر در اختیار گروه  9540161

وعه در سطح مجم " سرمایه بندیبودجه"غیرجاری گروه به دلیل ثبات رویه در تفکرات تصمیمات  هایاراییددر ساختار  تغییرعدم

که نیاز حضور در این  باشدمیسنگین و فوق سنگین گروه  هایجرثقیلغیرجاری مربوط به  هایدارایی. همچنان عمده باشدمی

 وردنیازمدانش فنی الزم درخصوص باربرداری سنگین و فوق سنگین، سرمایه . به همین خاطر است که عالوه بر شودمیتلقی  وکارکسب

 .شودمییک دیوار ورود اصلی به این صنعت محسوب  عنوانبهنیز 
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 اندازچشم

به  هاستگاهد. همچنین عدم اجاره باشدمیباتوجه به صنعت اصلی شرکت )باربرداری سنگین و فوق سنگین( افزایش سهم بازار مدنظر 

هر  . ورود بهباشدمیمایان موجب افزایش مبلغی درآمد خواهد شد که از این منظر عقد قراردادهای نصب و عملیات در دستور کار کارفر

ی باربرداری تا اتمام هر پروژه خواهد بود. لذا هدف اصلی هاپروژهپروژه در این صنعت به معنای احتمال باال در به دست آوردن سایر 

 است که در مرحله اولیه ساخت قرار دارند.یی هاپروژهورود به 

و واکاوی قرار خواهد گرفت و شرکت  موردبررسیموجب در هر شرکت  هاداراییگروه، بررسی بازدهی  هایشرکتدرخصوص سایر 

. باشدمی خشک( به گروه و اضافه نمودن دارایی مولد )همچون جرثقیل بوم هاداراییمادر به دنبال خروج یک شرکت با بازدهی پایین 

 هایدارایی، با جایگزینی 1627اسفند  92است. امید است تا پایان سال مالی منتهی به  شدهریزیطرحاولیه  هایبرنامهدر همین راستا 

ل ذکر است با توجه به ساختار مالکیت و کنتر. شایانبیابیمکم بازده، به کارایی و ارتقای بازدهی گروه دست  هایدارایی جایبهمولد 

، در دستور کار هاآندر راستای افزایش سطح نظارتی و راهبری  هاشرکتها، نیاز به کاهش تعداد شرکت مادر بر تمامی زیرمجموعه

. دباشمیهای مجموعه نیز مؤثر گذاریمدیره شرکت مادر قرار دارد. این موضوع ازنظر بهبود کارایی و ارتقای بازدهی سرمایههیئت

را ناگزیر به اعمال  هاشرکتهای رقابتی محصوالت، وکار امروز، تغییرات عمده در بازار هدف و مزیتکسبچراکه در فضای پویای 

گذاری همچون امالک، دارایی سرمایه منظوربهشده نگهداری هایدارایینماید. همچنین با خروج تحوالتی درخور تغییرات محیط می

خواهد بود. همچنین با خروج یکی از  تأثیرگذارو در افزایش سودآوری گروه  ودشمیمولدی )جرثقیل بوم خشک( به مجموعه اضافه 

 منزله کاهش ریسک اعتباری ویابد که این موضوع بهپرداختنی و دریافتی کاهش می هایحساببازرگانی، حجم ریالی  هایشرکت

 مخاطره نکول مشتریان خواهد بود.
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 شدهبینیپیشصورت سود و زیان 

گرفتن شرایط و عوامل بنیادی،  نظر درو با  1623شهریور  61ماهه منتهی به  3رش حسابرسی درخصوص دوره مالی باتوجه به گزا

 .رسدمیصورت سود و زیان با لحاظ مفروضات ذیل به استحضار  بینیپیش

است. این میزان باتوجه  شدهمحاسبه افزایش نسبت به سال قبل %14 با روند :ایمشاورهو خدمات  پرسنلی()هزینه حقوق و مزایا 

 است. شدهگرفتهساله اخیر درنظر  5به روند مصوبات ساالنه افزایش سطح حقوق و دستمزد در دوره 

 منظور شده است. 1625و بدون تغییر تا سال  براساس تعداد جلسات و نفرات :هزینه حق حضور در جلسات

 درصد لحاظ شده است. 14بودن، بتنی بر خدمات و دستمزد محور م کهآننیز باتوجه به ماهیت عمده بخش عمده  هاهزینهسایر 

 است. شدهگرفتهمستقیم درنظر  هایمالیاتقانون  142ماده  در چارچوباستهالک براساس رویه آخرین سال و 

 ایهسایت)جرثقیل سنگین( شرکت فرعی پارت ماشین سازه پارس در  آالتماشین استقرار مرتبط با :شدهگواهیدرآمد کار 

در سال  هایلجرثقتمامی  و بازرسی این موضوع باتوجه به ظرفیت موجود، کنترل کیفیت. باشدمیپتروشیمی جهت کلیه امور محوله 

و حاشیه  درصد 46شرکت پارت ماشین سازه پارس، درخصوص دو سال آتی رشد  درآمدهایافزایش ارزش دالر بر تمامی  تأثیرو  1623

 ده است.لحاظ ش درصد 36سود ناخالص 

شیه که حا گیردمیاین موضوع باتوجه به دانش مهندسان اعتماد ماشین آپادانا صورت  درآمد خدمات فنی و دانش باربرداری:

درصد درنظر  96بودن برای آن متصور هستیم. روند رشد درآمدهای آن با نرخ  محوردانشدرصدی را باتوجه به  56سود ناخالص 

آالت گروه را ، شرکت اعتماد ماشین به صورت تخصصی حوزه دانش فنی و نگهداری ماشین1623سال از نیمه دوم  است. شدهگرفته

 باشد.نیز از همین منظر می 1627تغییر درآمد سال  برعهده دارد.

برنج محسن و براساس فروش تمام خط اعتبار تخصیصی ساالنه با  آمدهعملبهبر اساس توافق  :بازرگانی برنجدرآمد حاصل از 

درصدی با افزایش خط اعتباری به  13براساس حاشیه سود مقرر شد شرکت سازه طرح گستر شهرآرا ، ماههششآن مجموعه در بازه 

 بپردازد. آشناناماین برند  درصد ساالنه به بازرگانی 56میزان 

ه باتوجه لید لحاظ شده است کمطابق طرح توجیهی و گزارش حسابرسی برای اولین سال فعالیت خط تودرآمد حاصل از تولید فوم: 

 را محتاطانه قلمداد نمود. بینیپیشاین  توانمیبه افزایش نرخ ارز، 
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 شرکت پارت ماشین سازه پارس شدهبینیپیشصورت سود و زیان 

 

 

  شرح 

عملکرد دوره 

مالی منتهی به 

03/21/2031 

 

عملکرد دوره 

 ماههششمالی 

منهی به 

02/30/2030 

 

 بینیپیش

 دوره مالی

منتهی به 

13/21/2030 

 

 بینیپیش

دوره مالی 

منتهی به 

13/21/2031 

 

 بینیپیش

دوره مالی 

منتهی به 

13/21/2031 

 میلیون ريال   میلیون ريال   میلیون ريال   میلیون ريال   میلیون ريال   

درآمد حاصل از 

  اجرای پروژه ها 
228,111  30,111  218,331  121,022  032,110 

ام شده قیمت تم

 (213,181)  (10,188)  (02,030)  (03,131)  (10,011)  درآمدهای عملیاتی 

 212,220  213,001  31,831  10,011  11,133  سود نا خالص 

هزینه های عمومی 

 (20,018)  (28,110)  (21,131)  (0,030)  (23,301)  ، اداری و تشکیالتی 

  208,813   228,118   13,020   83,302   21,800  سود عملیاتی 

سایر درآمدها و هزینه 

   11,181 های غیر عملیاتی 
100  2,333  2,333  2,333 

سود قبل از کسر 

  201,813   221,118   13,020   13,111   38,331  مالیات 

 (82,011)  (11,380)  (13,210)  (21,188)  (8,111)  مالیات بر درآمد 

 218,221  10,101  03,803  01,310   13,181  سود /زیان خالص 
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 شرکت اعتماد ماشین آپادانا شدهبینیپیشصورت سود و زیان 

 

 

   شرح

عملکرد 

دوره مالی 

منتهی به 

03/21/2031 

 

عملکرد دوره 

 ماههششمالی 

منهی به 

02/30/2030 

 

 بینیپیش

دوره مالی 

منتهی به 

13/21/2030 

 

 بینیپیش

دوره مالی 

منتهی به 

13/21/2031 

 

 بینیپیش

دوره مالی 

منتهی به 

13/21/2031 

  
 میلیون ريال  میلیون ريال  میلیون ريال  میلیون ريال  میلیون ريال

 18,333  13,333  1,381  0,381  221,011  عملیاتی درآمدهای

درآمدهای  شدهتمامقیمت 

 عملیاتی
 

(10,003) 
 

(1,130) 
 

(0,130) 
 

(8,333)  (8,133) 

  112  11,011  ناخالصسود 
8,112  20,333  23,133 

عمومی, اداری و  هایهزينه

 تشکیالتی
 

(1,128)  (1,118)  (8,113)  (1,123)  (1,303) 

 3  3  3  3  23,321  ساير اقالم عملیاتی

 20,102  23,133  212  (2,100)  00,132  سود عملیاتی

 هایهزينهساير درآمدها و 

 غیرعملیاتی
 

80,103 
 110  113  133  133 

 20,802  23,333  802  (2,023)  223,012  سود قبل از کسر مالیات

 (0,001)  (1,181)  (231)  3  (1,112)  مالیات بر درآمد

 23,330  1,180  010  (2,023)  231,113  سود /زيان خالص
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 شرکت سازه طرح گستر شهرآرا شدهبینیپیشصورت سود و زیان 

 

 

  شرح

عملکرد دوره 

مالی منتهی 

به 

03/21/2031 

 

عملکرد دوره 

 ماههششمالی 

منهی به 

02/30/2030 

 

ره دو بینیپیش

مالی منتهی به 

13/21/2030 

 

ره دو بینیپیش

مالی منتهی به 

13/21/2031 

دوره  بینیپیش

مالی منتهی به 

13/21/2031 

  
 میلیون ريال میلیون ريال  میلیون ريال  میلیون ريال  میلیون ريال

درآمد حاصل از اجرای 

  هاپروژه
102,111  03,032  03,032  238,831 210,031 

درآمدهای  شدهتمامقیمت 

 (201,331) (33,331)  (03,332)  (03,332)  (111,208)  عملیاتی

 12,033 28,833  3,033  3,033  00,221  ناخالصسود 

عمومی، اداری و  هایهزینه

 (0,812) (0,333)  (1,001)  (2,020)  (2,101)  تشکیالتی

 21,213 22,833  0,301  1,118  08,113  سود عملیاتی

 (8,181) (1,113)  (2,181)  (1,312)  (1,001)  مالیات بر درآمد

 20,001 1,113  1,110  0,120  11,320  سود /زیان خالص
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 شرکت جهان روکش اسپادانا شدهبینیپیشصورت سود و زیان 

 

 

 

 

 

  شرح

عملکرد دوره 

مالی منتهی به 

03/21/2031 

 

عملکرد دوره مالی 

منهی به  ماههشش

02/30/2030 

 

دوره  بینیپیش

مالی منتهی به 

13/21/2030 

 

ره دو بینیپیش

مالی منتهی به 

13/21/2031 

 

دوره  بینیپیش

مالی منتهی به 

13/21/2031 

درآمد حاصل از 

  هاپروژهاجرای 
3  3  3  3  11,228 

 (88,382)  3  3  3  3  شدهتمامقیمت 

 1,310  3  3  3  3  ناخالصسود 

عمومی،  هایهزینه

 (081)  3  3  3  3  اداری

 1,111  3  3  3  3  سود عملیاتی

سایر درآمدها و 

  2 غیرعملیاتی هایهزینه
3.1  2  2  3 

سود قبل از کسر 

 1,111  2  2  2  2  مالیات

 (2,301)  3  3  3  3  دمالیات بر درآم

 1,130  2  2  2  2  سود /زیان خالص
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 تلفیقی گروه شدهبینیپیشصورت سود و زیان 

   شرح 

عملکرد دوره 

مالی منتهی 

به 

03/21/2031 

 

عملکرد دوره 

 ماههششمالی 

منهی به 

02/30/2030 

 

ره دو بینیپیش

مالی منتهی به 

13/21/2030 

 

 بینیپیش

دوره مالی 

هی به منت

13/21/2031 

 

 بینیپیش

دوره مالی 

منتهی به 

13/21/2031 

 میلیون ريال   میلیون ريال   میلیون ريال   میلیون ريال   میلیون ريال   

 123,110  013,320  110,021  201,331  811,811  درآمد های عملیاتی 

قیمت تمام شده درآمدهای 

 عملیاتی 
 (001,212)  (231,238)  (221,333)  (210,180)  (111,111) 

 108,111  200,101  238,121  00,122  210,030  سود نا خالص 

هزينه های فروش, عمومی 

 و اداری  
 (10,033)  (20,112)  (11,202)  (03,308)  (01,080) 

 3  3  3  3   23,321  ساير اقالم عملیاتی 

سود فروش سرمايه گذاريها 

 ) درآمد استثنايی(
 221,332   3  3  3  3 

  233,281   201,130   11,112   10,883   111,021  سود عملیاتی 

ساير درآمدها و هزينه های 

 غیر عملیاتی 
 8,031   133  2,112  2,132  2,133 

  133,081   208,338   11,131   18,103   101,321  سود قبل از کسر مالیات 

 (12,128)  (0,188)  (11,330)  28,021-  (20,200)  مالیات بر درآمد 

 283,202  211,803  10,133   03,021   120,112  سود /زيان خالص 

  2   2   2   2   0  سهم اقلیت از سود خالص

سود قابل انتصاب به شرکت 

 اصلی
 120,181   03,028    10,133    211,813    283,203  

  11   81   10   20   220  سود پايه هر سهم 

 3.1   2   2   21   228  عملیاتی

 11.1   81   10   2   1  غیر عملیاتی 

 



 )سهامی عام( فارسخلیجصنعت پتروشیمی ساختمان  گذاریسرمایهشرکت  
 در بازار فرابورس ایران امیدنامه پذیرش و درج
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 شده شرکت اصلیبینیصورت سود و زیان پیش

 

   شرح 

عملکرد دوره 

مالی منتهی به 

03/21/2031 

 

عملکرد دوره 

 ماههششمالی 

منهی به 

02/30/2030 

 

ره دو بینیپیش

مالی منتهی به 

13/21/2030 

 

 بینیپیش

دوره مالی 

منتهی به 

13/21/2031 

 

 بینیپیش

دوره مالی 

منتهی به 

13/21/2031 

 میلیون ریال   میلیون ریال   میلیون ریال   میلیون ریال   میلیون ریال   

درآمدحاصل از سرمایه 

 گذاری ها 
 073،778  0  07،,27  73،037  038،033 

 038،033  73،037  27,،07  0  073،778  سود نا خالص 

هزینه های عمومی ، اداری 

 و تشکیالتی 
 

(3،087)  (3،0,7)  (7،037)  (8،070)  (7،30,) 

 008،700  80،278  00،0,0  (3،0,8)   037،700  سود )زیان ( خالص 

 

 .شودمی تائیدمالی شرکت  هایصورتصحت مندرجات امیدنامه و تطبیق آن با  وسیلهبدین

 

 

 

 

 

 فارسخلیج ساختمان پتروشیمی صنعت گذاریسرمایهشرکت 

 )سهامی عام(

 مدیرعاملمهر و امضاء 

 

 شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

 )سهامی خاص(

 مدیرعاملمهر و امضاء 

 

 


