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مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام
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در اجرای مفاد  232اصالحیه قانون تجارت ،مصوب اسفندماه  7331و ماده  34قانون بازار اوراق بهادار بدینوسیله گزارش
درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت برای دوره مالی منتهی به  7321/72/22بر پایه سوابق ،مدارک و اطالعات موجود تهیه و
به شرح ذیل تقدیم میگردد.
گزارش حاضر بهعنوان یکی از گزارشهای ساالنه هیئتمدیره به مجمع ،مبتنی بر اطالعات ارائهشده در صورتهای مالی بوده و
اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئتمدیره فراهم میآورد.
به نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت میباشد ،با تأکید بر ارائه منصفانه
نتایج عمکرد هیئتمدیره و در جهت حفظ منافع شرکت و انطباق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه و ارائه گردیده
است .این اطالعات هماهنگ با واقعیتهای موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیشبینی
نم ود ،به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هیچ موضوعی که عدم آگاهی از آن موجب گمراهی استفادهکنندگان
میشود ،از گزارش حذف نگردیده و در تاریخ  7321/13/71به تائید هیئتمدیره رسیده است.

اعضاء هیئتمدیره

نماینده

سمت

شرکت صنعت محور دانش

حسین ماهیار

رئیس هیات مدیره،
غیرموظف

شرکت عمران سرمایه ایریک خزر

حسام معتضدیان قمی

نایبرئیس هیات مدیره،
غیرموظف

شرکت وزین سازان آریا سام

امیر ونکی

عضو هیات مدیره،
موظف

شرکت سرمایه سازان دانوش

مجید احمدی محلی

عضو هیات مدیره،
موظف

رضا نجاتبخش اصفهانی

-

عضو هیات مدیره،
موظف
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گزیده اطالعات مالی
گزیده اطالعات مالی شرکت اصلی (ارقام به میلیون ریال)
6921
الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
درآمد خالص
سود عملیاتی
درآمدهای غیرعملیاتی
سود خالص – پس از کسر مالیات
تعدیالت سنواتی
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
جمع داراییها
جمع بدهیها
سرمایه ثبتشده
جمع حقوق صاحبان سهام
ج) سایر اطالعات:
تعداد کارکنان – نفر (پایان سال)

6921

6921

43،672
62،404
62،404
-76
366.442

374،999
327،733
327،733
3،377

33،266
9،322
9،322
-4
3،626

6،690،997
63،996
6،600،000
6،622،306

6،767،607
67،309
6،600،000
6،229،799

6،662،996
36،442
300
6،633،269

33

36

30

گزیده اطالعات تلفیقی شرکت (ارقام به میلیون ریال)
6921
الف) اطالعات عملکرد مالی طی دوره (مبالغ به میلیون ریال):
درآمد خالص
سود عملیاتی
درآمدهای غیرعملیاتی
سود خالص – پس از کسر مالیات
تعدیالت سنواتی
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره (مبالغ به میلیون ریال):
جمع داراییها
جمع بدهیها
سرمایه ثبتشده
جمع حقوق صاحبان سهام
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6921

6921

396،767
39،392
3،272
36،909
-6،093
334.923

399،397
669،236
3،406
632،763
6،646

696،236
39،399
30،732
0
4،379

6،766،442
363،330
6،600،000
6،269،392

4،093،643
439،392
6،600،000
6،736،499

6،733،600
370،924
300
6،634،647
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ایپم هیات مدریه
خداونددد عزوجددل را سزاسددگزاریم کدده در جبهدده اقتصددادی مملکددت فرصددت خدددمتگزاری بدده ایددن سددربازان را اعطددا
نموده است .تالش ما بر آن بدوده اسدت تدا بدا هدر آنچده از جدان و روح داشدتهایدم در ایدن مسدیر فروگدذار نگدردیم
و بتددوانیم نق ددی هرچنددد کوچددک در پی ددبرد اقتصدداد ایددران عزیزمددان ایفددا نمدداییم .گددزارش هیددات مدددیره بددرای
عملکددرد سددال مددالی منتهددی بدده  7321/72/22جهددت ارائدده بدده مجمددع عمددومی عددادی سددالیانه صدداحبان سددهام
تقدیم میگردد.
سالی ماالمدال از فدراز و ن دیبهدای اقتصدادی پ دت سدرنهادهایدم .دوراندی کده عدالوه بدر ریسدکهدای همی دگی
کسبوکدار ،عددم اطمیندانهدا یی محسدو در سدطا اقتصداد کدالن بده همدراه داشدته اسدت؛ امدا از منظدر هیدات
مدیره ،هیچیک بهانهای برای کوتاهی در مسیر خدمت به ذینفعان این مجموعه نگردیده است.
نوسددانات درآمدددی بددهعنددوان بخ ددی از ذات ایددن کسددبوکددار ،منددتج از عوامددل متعدددد س دطا کددالن م دیباشددد.
بدددیهی اسددت تاییددرات بودجدده عمرانددی تخصیصددی بدده زیرسدداختهددای نفددت ،گدداز و پتروشددیمی ،ت دددید
تحریمهای بدالقوه ،تردیدد سدرمایهگدذاران اروپدایی و ...موجدب تاییدرات بااهمیدت در سدطا محیطدی ایدن سدازمان
شده است.
هیات مدیره بهعندوان رکندی از حاکمیدت شدرکتی بدا تدالش بدهمنظدور شدناخت تهدیددها و فرصدتهدای محیطدی
کوشیده است تا بر پایه مزایا و نقاط قوت درونسازمانی شرایط بهبود سازمانی را فراهم آورد.
ارماان موفقیدت در چندین مسدیر پدرپیچوخمدی ،جدز بده همراهدی تمدامی ذینفعدان و بدهویدژه سدهامداران گرامدی
میسر نخواهد بدود .امیدد اسدت بدا همددلی و هدمافزایدی تمدامی سدرمایههدای انسدانی و مندابع در اختیدار ،رهداورد
خرسندی خداوند متعال را به دست بیاوریم.
من اهلل التوفیق و علیه التکالن
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اقتصاد جهان
در دنیای امروز شاهد رقابت گسترده اقتصادی میان ک ورها هستیم ،آمارها ن ان میدهد رشد اقتصادی ک ورهای
بزرگ نوظهور ازجمله هند با سرعت در حال افزایش است بطوریکه اقتصاد هند در انتهای سال گذشته میالدی رقم
 1/3درصد رشد را تجربه نموده است و در آخرین آمارهای سال  2172توانسته رشدی برابر با  1/1درصد را تجربه
نماید؛ اما اقتصاد چین نتوانسته از کاهش رشد خود که از سال  2177به بعد رقم خورد جلوگیری کند و همچنان در
سومین سال متوالی روی عدد  1/2درصد متوقف شده است و حتی انتظارات بر این است که رشد اقتصادی چین
اندکی کاسته شده و در سال جاری با کاهش اندکی از  1/2درصد به  1/2درصد برسد و چنانچه این کاهش ادامهدار
باشد نمی توانیم به افزایش قیمت کاالی اساسی برای سال جاری از سوی این ک ور چندان امیدوار باشیم .اقتصاد
امریکا نیز در سال  2171با رشد همراه بوده و شاخصهای مهم ازجمله تورم به  2/7درصد پایان سال گذشته رسید و
اخیراً نیز در آخرین آمارها این شاخص به  2/2درصد رسیده که ن ان از رونق نسبی بازارهای مالی و اقتصادی این
ک ور است .همچنین نرخ بیکاری به رقم بسیار مطلوب  3/4درصد رسیده است و میانگین کل رشد اقتصادی امریکا
همگام با میانگین اقتصادی جهان در عدد تقریبی  2/4درصد قرارگرفته است.
پس از پ ت سر گذاشتن جنگ ارزی شدیدی که بین ک ورهای گروه جی 1-در سالهای  2174الی  2171درگرفته
بود و اغلب ک ورهای بزرگ صنعتی سعی در کاهش یا سرکوب نرخ بهره داشتند ،در سال گذشته وارد شیوه نوینی از
جنگهای اقتصادی که به آن جنگ تجاری گفته میشود شده است.
در جنگ ارزی آنچه که م اهده شد ا قدامات اقتصادی ک ورها برای پایین آوردن نرخ بهره منجر به رونق اقتصادی
ن د و بی تر به رکود حاکم در آن دامن میزد بنابراین در بعضی مواقع محتاج به استفاده از عوامل سیاسی شدند .در
ک ور روسیه ورود به شبهجزیره کریمه و جدا کردن آن منطقه از اکراین سبب افت قیمت روبل در مقابل دالر و سایر
ارزها شد .در انگلیسی برگزیت سبب کاهش  11درصدی قیمت پوند نسبت به سایر ارزها شد و چین نیز با چاپ پول
و سیاست میخکوب کردن یوآن مانع از رشد ارزش پول ملی خود در جهان شد .نرخ بهره در امریکا پس از سالها در
سطا صفر قرار گرفتن ،بهناچار با ف ار متعدد بانکها ،افزایش یافت بطوریکه هماکنون در بین  71اقتصاد مهم رتبه
اول نرخ بهره را دارد .در اطالعیه اخیر بانک مرکزی امریکا نرخ بهره این ک ور به  2%افزایش یافت .هرچند که
انتظارات بازار از رشد بی تر نرخ بهره حکایت میکند اما اتحادیه اروپا نیز تمایلی به افزایش نرخ از خود ن ان
نمیدهد  .همین امر سبب تعادل قیمت برابری ارزها در جهان شده است و شاید مانعی برای حرکت مثبت اقتصادی
ک ورهای دارای سرعت رشد باال محسوب شود.
از منظر اقتصاد سیاسی نیز مهمترین مقولهای که جهان با آن مواجه بود اقدامات مهم سیاسی اثرگذار بر روی اقتصاد
دنیا بود .بطوریکه تحریم های امریکا در سال گذشته بر ک ور کره شمالی مانع از صادرات ذغال سنگ این ک ور به
چین شد و همین امر در برههای از سال سبب رشد قیمت کاالهایی نظیر متانول و فوالد نیز شد .از سویی دیگر از
زمان تبلیاات انتخاباتی ترامپ تا انتخاب وی میتوانستیم پیشبینی کنیم که رئیسجمهور جدید موافق تجارت آزاد با
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ک ورها نیست یا حداقل به دنبال کسب منفعت حداکثری در اینگونه موافقتنامههاست .خروج از پیمان
زیستمحیطی پاریس برای به حداقل رساندن گازهای گلخانهای که هزینههایی را به این ک ور تحمیل مینمود،
صحبتهای وی برای خروج از پیمان نفتا که بین همسایگان خود یعنی مکزیک و کانادا بستهشده بود ،ن انههایی از
عدم پایبندی وی به سیاستهای اقتصاد آزاد را ن ان میدهد ،اخیراً نیز واشنگتن با اعالم تعرفههایی بر ورود
آلومینیوم و فوالد ،ایاالتمتحده را در مقابل چین و اتحادیه اروپا قرارداد و این تعرفه در حوزه تکنولوژی و ...نیز ادامه
پیداکرده است .بهطور حتم هیچکس در دنیا نمیتواند با چینیها در قیمت کاالها رقابت کند و این ک ور شریک
نخست تجاری همه ک ورهاست؛ اما میتوان ری ه چنین پدیدهای را در پایین نگهداشتن شاخص دالر جستجو کرد.
فدرال رزرو سعی دارد تا همزمان با افزایش نرخ بهره همگام با تورم متناسب داخلی سبد دالر را در مقابل سایر ارزها
حفظ نماید یا مانع رشد فزاینده آن شود .چون این عامل سبب کاهش توازن ارزی شده و قیمت کاالها و خدمات
آمریکا را در جهان افزایش میدهد که درمجموع به زیان تولید و اقتصاد داخلی این ک ور منجر خواهد شد .جنگ
تجاری همچنین منجر به تکانه هایی در بازار سهام آمریکا شد بطوریکه بعد از اعالم خبر وضع تعرفههای ورودی
کاالهای مهم شرکتهای داخلی مجبور به تهیه مواد اولیه به قیمت بی تری شدند که درنتیجه با افزایش بهای
تمامشده ،انتظار اینکه سود شرکتها کاهش یابد وجود دارد .همچنین خروج از برجام نیز ازجمله اتفاقات مهمی بود
که اخیر در ادامه مسیری که مقامات آمریکایی طی نمودند بر اقتصاد جهان نیز تأثیرگذار خواهد بود.

بازار نفت
نفت یکی از تأثیرگذارترین عوامل در تحلیل مناسبات اقتصادی خارجی در ک ورهای مصرفکننده و تولیدکننده
بزرگ است .پسازاینکه تکنولوژی استخراج نفت شیل در اختیار بخش خصوصی آمریکا فراگیرتر شد ،ریزش سنگینی
را از دامنه  21دالر تا  21دالر برای نفت شاهد بودیم که در سال  2173و  2174به وقوع پیوست .با توجه به اینکه
اکثر تولیدکنندگان نفت شیل بهای تمامشده تولید هر ب که نفت را در محدوده  31دالر داشتند طولی نک ید که
مجدداً به سطا  34دالر بازگ ت؛ اما این پایان کار نبود عربستان صعودی یکی از بزرگترین تولیدکنندگان نفت
تصمیم گرفت که سهام خود را در شرکت آرامکو به بازارهای بینالمللی عرضه کند .هرچقدر قیمت نفت بی تر باشد
عربستان پول بی تری درازای عرضه سهام آرامکو به دست میآورد .افزون بر این در تازهترین مصاحبههای صورت
گرفته توسط مقامات این ک ور اواخر سال  2172خواهد بود بنابراین انتظارات بر این است که قیمت نفت تا محدوده
 14دالر در هر ب که افزایش داشته باشد و به نظر کارشناسان قیمت نفت در سال  2172افزای ی خواهد بود .در
آخرین ن ست اپک نیز بر توازن قیمتها در محدوده  11الی  14دالر از سوی ک ورها تأکید شده است.

بخش مسکن
بازار مسکن در سال  7321نسبت به سال قبل از رونق نسبی بی تری برخوردار بود .به گواه آمار رسمی منت رشده از
سوی بانک مرکزی حجم کل معامالت در این سال نسبت به سال قبل رشدی  77/4درصدی داشته و از  713هزار
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واحد به  722هزار واحد افزایش یافت .این رشد بی تر مرهون افزایش معامالت در نیمه دوم سال بود که در این بازه
قیمت مسکن نیز رشد بی تری داشته است.
میانگین وزنی نرخ هر مترمربع واحد مسکونی در مناطق  22گانه شهر تهران در سال  7321نسبت به سال قبل
رشدی  73درصدی داشته و از  32/2میلیون ریال به  32/2میلیون ریال رسیده است .باوجود آنکه به نظر میرسد
رشد قیمت مسکن کمی باالتر از تورم و اندکی پایینتر از سود بانکی است ،اما همزمان با رشد قیمت دالر در ماههای
پایانی سال ،رشد قیمت مسکن شتاب بی تری گرفت تا حدی که در اسفندماه ،رشد قیمتها نسبت به ماه م ابه
سال قبل به  21درصد رسید و متوسط قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در تهران به  41/1میلیون ریال افزایش
یافت.
با توجه به سابقه معامالت مسکن و همچنین ادامه رشد قیمت دالر ،انتظار نمیرود در سال آینده قیمتها کاهش
داشته باشد .این در حالی است که حتی ثبات در قیمتهای اسفندماه برای کل سال  7321رشد قابلتوجه متوسط
قیمت مسکن را به همراه خواهد داشت که این موضوع بر روی تورم سالیانه نیز تأثیر قابلتوجهی دارد.

مروری بر شاخص های بازار سرمایه
جدول زیر برخی از مهمترین شاخصهای بازار سرمایه در سال  7321و مقایسه آن با سال گذشته را ن ان میدهد.

شاخص

2921/29/92

2921/29/93

میزان تغییرات

درصد تغییرات

شاخص کل

212221

112231

722111

23/1%

بازار اول

122723

432411

732113

24/7%

بازار دوم

2112321

7112317

312774

23/7%

صنعت

212122

112711

722222

31/2%

مالی

7722714

7372214

-722121

-2/1%

سرمایهگذاری

22173

72212

277

77/1%

پنجاه شرکت فعالتر

32131

32134

72117

33%

ارزش بازار بورس

322222241

322212313

1122323

72/1%

P/E

1/33

1/23

-1/3

-4/2%

(میلیارد ریال)
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کلیاتی درباره شرکت
تاریخچه شرکت
شرکت سرمایهگذاری حافظ اعتماد (سهامی خاص) در تاریخ  7323/12/22بهصورت شرکت سهامی خاص تحت
شماره  231322در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید ،سرمایه اولیه شرکت  711میلیون
ریال و سرمایه فعلی آن  2411میلیارد ریال است .نام شرکت سرمایهگذاری حافظ اعتماد (سهامی خاص) در سال
 7323طی آگهی ثبتی به شماره  732331311217117731مورخ  23/17/71به شرکت سرمایهگذاری صنعت
پتروشیمی ساختمان خلیجفار

تاییر نام داد و بهموجب روزنامه رسمی شماره  21412مورخ  7323/14/73از

سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد.

آخرین تغییرات در اساسنامه شرکت
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  7323/13/23و مجوز سازمان بور

به شماره 727/372221

مورخ  23/13/12تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
 -7نوع حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید.
 -2اساسنامه جدیدی مطابق اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام م تمل بر  44ماده و  77تبصره تصویب و
جایگزین اساسنامه قبلی شد.
اعالمیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفار
(سهامی خاص) ثبتشده به شماره  231322و شناسه ملی ( 71712113741بهموجب روزنامه رسمی شماره
 21412تاریخ  )7323/14/73است.

موضوع فعالیت شرکت
شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفار

(وپسا) در حال حاضر مالک  %22/2درصد شرکت

پارت ماشین سازه (سهامی خاص) %22 ،سهام شرکت طرح گستر شهرآرا (سهامی خاص) ،مالک  %22شرکت اعتماد
ماشین آپادانا (سهامی خاص) و  %22شرکت جهان روکش اسزادانا (سهامی خاص) میباشد که کلیه فعالیتهای
مربوط به سرمایهگذاری از طریق این شرکت صورت میپذیرد.
شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام) در حوزههای ذیل مشغول به فعالیت
میباشد:

 -7مدیریت و ارائه برنامههای استراتژی برای شرکتهای زیرمجموعه و تابعه خود؛
 -2ارائه خدمات مالی در چهارچوب قانون و اساسنامه از طریق شرکتهای تابعه؛
 -3کمک به ارائه خدمات مهندسی و فنی بخصوص در حوزه پتروشیمی و زیرساختهای آنها؛
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 -3فعالیتهای بازرگانی ( واردات شکر ،برنج ،سویا ،ذرت ،ورق فوالدی ،محصوالت و ماشینآالت راهسازی و جرثقیل
و )...از طریق شرکتهای تابعه؛
 -4سرمایهگذاری در ساختمان و مستاالت و مصالا ساختمانی با تکنولوژی نوین از سوی شرکتهای زیرمجموعه.

مطابق اساسنامه شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفار

موضوع فعالیت اصلی شرکت

طبق ماده  3اساسنامه به شرح زیر میباشد:
 -7خرید و پذیرهنویسی سهام شرکتهای تولیدی ،بازرگانی و خدماتی پذیرفتهشده در بور

اوراق بهادار و خارج از

بور ؛
 -2سرمایهگذاری و م ارکت در سرمایه ،خرید سهام ،بازسازی ،نوسازی و راهاندازی انواع شرکتهای داخلی و
خارجی ،مؤسسات ،طرحها ،پروژهها و واگذاری سهام شرکتها؛
 -3انجام فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی و خارجی ،واردات و صادرات انواع کاالهای بازرگانی مجاز و تولید و
توزیع آنها؛
 -3خرید اوراق م ارکت؛
 -4ارائه خدمات م اورهای درزمینه سرمایهگذاری و کلیه امور بازرگانی اعم از داخلی و خارجی؛
 -1آمادهسازی شرکتهای مورد سرمایهگذاری جهت ورود به بور

اوراق بهادار؛

 -1استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانکها ،شرکتهای بیمه ،مؤسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی؛
 -2اخذ و اعطای نمایندگی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل یا خارج از ک ور؛
 -2ارائه خدمات م اورهای درزمینه تولید ،سرمایهگذاریهای جدید توسعه ،تکمیل ،برنامهریزی و بودجهبندی ،تأمین
منابع مالی و اعتباری ،طراحی نظامهای مدیریتی جهت تسهیل و افزایش کارایی شرکتها.

سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ  711میلیون ریال بوده که به شرح زیر به مبلغ  2،411میلیارد ریال افزایشیافته
است.
تغییرات سرمایه شرکت
تاریخ افزایش سرمایه

7323/72/21

سرمایه قبلی

(ریال)

711،111،111

سرمایه جدید

(ریال)

2،411،111،111،111
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همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از  %7سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به  7321/72/22و تاریخ
تأیید گزارش به شرح جدول زیر است:
لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال  6921و تاریخ تأیید گزارش
نام سهامدار

تاریخ تأیید گزارش

3492/36/69
تعداد سهام

درصد مالکیت

تعداد سهام

درصد مالکیت

شرکت عمران سرمایهایریک خزر

2،341،112،111

93%

6.460.739.000

93%

بازار گردان

66.000.000

%3

66.000.000

%3

شرکت صنعت محور دانوش

66.000.000

%3

66.000.000

%3

شرکت وزین سازان آریا سام

66.000.000

%3

39.299.000

%3

سایر

13،222،111

4%

1224132111

4%

جمع

9012202220222

%622

9012202220222

%622

نظام راهبری شرکت
ساختار سرمایهگذاریهای مجموعه در نمایه زیر آمده است.
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اعضای هیئت مدیره شرکت مبنی بر آخرین تاییرات و پیش از موافقت اصولی مبنی بر شمول شرکت در زمره
نهادهای مالی بر اسا

جدول ذیل میباشد.

اعضای هیئتمدیره
عضو هیئتمدیره

نماینده

سمت

شرکت صنعت محور دانوش

حسین ماهیار

رئیس هیئتمدیره

شرکت عمران سرمایهایریک خزر (مسئولیت محدود)

حسام معتضدیان

نایبرئیس هیئتمدیره

رضا نجاتبخش اصفهانی

_

عضو هیئتمدیره و

شرکت وزین سازان آریا سام

امیر ونکی

عضو هیئتمدیره

شرکت سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی

مجید احمدی محلی

عضو هیئتمدیره

مدیرعامل

شایانذکر است از تاریخ  2آذر  7321بر اسا نامه شماره  722/22327اداره امور نهادهای مالی سازمان بور
اوراق بهادار ،شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفار
شده است .لذا تاییرات اعضای هیئتمدیره بر اسا

و

(سهامی عام) بهعنوان نهاد مالی محسوب

معیارهای اعالمی در مرحله مذاکره با نمایندگان احتمالی

میباشد .بیتردید پس از نهایی شدن توافق با ای ان ،بهمنظور تائید صالحیت اسامی و م خصات افراد به اداره
نهادهای مالی اعالم میگردد.
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رزومه اعضای هیئتمدیره شرکت به شرح ذیل به استحضار میرسد.
نام

نام خانوادگی

تحصیالت

سوابق اجرایی

حسین

ماهیار

دکترای مدیریت استراتژیک

مدیرکل ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ،مجری

حسام

معتضدیان

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

رضا

نجاتبخش

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

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

اصفهانی

اجرایی

امیر

ونکی

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

مجید

احمدی

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

مالی

(سهامی عام) ،مدیر مالی و اداری رزین بتن برتر ،مشاور طرح و
برنامهریزی شرکت دوان ایرانیان ،مدیر مالی شرکت بافکو ،مشاور

کارشناسی حسابداری

سازمانشیمی
شرکت راک
اقتصادی
حسابرسی ،مدیر مالی شرکت پلی اکریل اصفهان،
کارشناس ارشد
مدیر مالی شرکت سرمایهگذاری ساختمان ،مدیر مالی و اداری بنیاد
مسکن استان بوشهر ،مدیر و مؤسس شرکت بریالنت دبی ،مدیر مالی
شرکت جوشکاب یزد (سهامی عام)
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سهامدار اصلی و عمده
سهامدار اصلی ،عمده و ذینفع نهایی شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفدار (سدهامی عدام)،
شرکت عمران سرمایهایریک خزر به شماره ثبت  342133نزد مرجع ثبت شدرکتهدا و مؤسسدات غیرتجداری تهدران
اعمال مالکیت میشود.

ساختار منابع انسانی
ترکیب منابع انسانی شرکت مادر و گروه بر اسا

تحصیالت و نوع قرارداد بهقرار زیر است.

تحصیالت

اصلی

گروه

نوع قرارداد

اصلی

گروه

دکتری

6

6

رسمی

0

0

کارشناسی ارشد

6

3

کارشناسی

6

32

کاردانی ،دیپلم و پایینتر

6

63

جمع

33

74

33

قراردادی

33

جمع

74

74

تعداد جلسات هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش
تعداد جلسات برگزارشده هیات مدیره در سال مالی مورد گزارش 72 ،جلسه بوده است.

حق و الزحمه و پاداش اعضای هیات مدیره و مدیرعامل
حقالزحمه حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیات مدیره و پاداش هیات مدیره صرفاً بر مبنای تصدمیم متخدذه در
جلسه مجمع عمومی عادی ساالنه صاحبان محترم سهام و بدا رعایدت مفداد قدوانین ذیدربط ازجملده قدانون تجدارت و
اساسنامه شرکت تعیین میگردد .همچنین حقوق و مزایای مدیرعامل بر اسا
میشود.
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کمیتههای تخصصی
در راستای انجام نظارت کافی و دقیق بر فعالیدتهدای تخصصدی شدرکت و همچندین اسدتفاده از نظدرات کارشناسدی
درزمینه موضوعات مهم تصمیمگیری سعی شده کمیته یا کارگروه تخصصدی در ایدن خصدوص ت دکیل گدردد تدا بدا
بررسی زوایای مختلف موضوعات کلیدی ،راهکارهای الزم در هر زمینه ارائه گردد .کمیته یدا کدارگروههدای تخصصدی
فعال در شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفار

(سهامی عام) م تمل بدر کمیتده حسابرسدی،

کمیته شرکتها و منابع انسانی خواهد بود .کمیتههای مذکور تا پایان سدال مدالی منتهدی بده  7321/72/22ت دکیل
داده خواهند شد.

مشخصات حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
به استناد تصمیم اتخاذشده در جلسده مجمدع عمدومی عدادی سدالیانه صداحبان سدهام بدرای دوره مدالی منتهدی بده
 7324/72/31به تاریخ  7321/14/77موسسه حسابرسی امجد تدراز بدهعندوان حسدابر
موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راهبرد پیام بهعنوان بازر
 7321/72/22انتخاب شدهاند .همچنین ،مبلغ قرارداد حسابر

مسدتقل و بدازر

علدیالبددل شدرکت بدرای سدال مدالی منتهدی بده
مستقل و بازر

قانونی برای سال مالی مورد گدزارش

معادل  311میلیون ریال بوده است که بخ ی از مبلغ آن تا تاریخ تهیه این گزارش پرداخت گردیده است.
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گزارش تجزیهوتحلیل ریسک شرکت
هر کسبوکاری در تقابل با انواع مختلفی از ریسکها به دنبال کسب منافع اقتصادی میباشد .ریسک و بازده بهعندوان
دو مؤلفه اصلی در هر فعالیت اقتصادی مطرح میباشد .گروه وپسا با توجه به درک جایگاه مدیریت ریسک ،بدهواسدطه
پیادهسازی آن به دنبال بهرهمندی از منافع این دانش میباشد .لذا پس از شناخت ریسکهای موجود بدر کسدبوکدار
گروه و تحلیل آنها ،به برنامهریزی در خصوص مدیریت ریسک آنها پرداختده اسدت .ایدن گدروه از طریدق کنتدرل و
بازنگری مستمر این فرآیند ،چرخه مدیریت ریسک خود را کامل نموده است .شایانذکر است جذب افراد متخصص در
این حوزه و ت کیل کمیته ریسک در شرکت مادر ،منجر به تدوین من دور کمیتده ریسدک و اسدتقرار نظدام مددیریت
ریسک در این گروه شده است.

ریسک نکول و ریسک نقدینگی
شرا یط نقدینگی اقتصاد ،تالش دولت بر کاهش تورم ،کسری بودجه دولت ،کاهش درآمدهای نفتی ،عدم تحقق
بودجههای عمرانی ساالنه ،سیاستهای انقباضی دولت و کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد موجب ناتوانی بازار
هدف در تأدیه بدهیهای خود به شرکت میشود .هرچند این ریسک با توجه به تسری به تمام شرکتهای فعال در
این صنعت ،تأثیر چندانی بر سهم بازار نخواهد گذاشت ،اما میتواند موجب اخالل در نیازهای سرمایه در گردش و
بهویژه پاالیش سبد سرمایهگذاریها و تملک داراییهای سرمایهای جدید (حوزه بودجهبندی سرمایهای) گردد.
شیوه برخورد :کاهش ریسک مذکور از طریق تنوع در طرفهای تجاری ،بهرهمندی از ظرفیتهای بازار پول ،توجه به
اصل تطبیق زمانی داراییها و بدهیها در کوتاهمدت ،تأمین مالی کوتاهمدت درونگروهی و تقویت کسبوکارهای با
جریان ورودی منظم در مجموعه شرکتهای گروه

ریسک سیاسی و تحریمهای بینالمللی
ماشینآالت و تجهیزات شرکتهای زیرمجموعه با توجه به دانش فنی این حوزه ،از طریق واردات تأمین میشود.
فعالیتهای بازرگانی گروه در بستر تعامالت و معامالت بینالمللی انجامپذیر است .هرگونه تحریم در حوزه فنی و مالی
این کسبوکار موجب افزایش زمان تأمین و مخارج مربوط میشود.
شیوه برخورد :کاهش ریسک از طریق اخذ نمایندگی تأمین قطعات از ک ورهایی که در شرایط احتمالی تحریم
همکاری بی تری دارند ،در همین راستا اخذ نمایندگی از شرکت جین گانگ چین صورت گرفته است .این مهم عالوه
بر ایجاد منافع اقتصادی موجب کاهش ریسک مذکور میشود.

ریسک عملیاتی
ریسک عملیات شرکت در خصوص خطرات احتمالی کارکنان فعال در پروژههای شرکت و همچنین ماشینآالت
شرکت میباشد.
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شیوه برخورد :کاهش و انتقال ریسک بهعنوان شیوه برخورد انتخابشده است .شرکت از طریق استقرار واحد  HSEو
انجام دستورالعملهای ایمنی به دنبال کاهش ریسک در خصوص منابع انسانی خود میباشد .تعمیرات مستر و
نگهداری ماشینآالت توسط نیروهای آموزشدیده نیز در کاهش ریسک مرتبط با ماشینآالت نقش به سزایی دارند.
پوشش بیمهای ماشینآالت با ماژول پوشش هزینههای مربوط به دوره تعمیر ازجمله راهکارهای انتقال ریسک به
شرکتهای بیمهگر میباشد.

ریسک رقبا
ورود رقبای بینالمللی باسابقه فعالیت در ج.ا.ایران در فضای پسابرجام بیشازپیش احسا

میشود.

شیوه برخورد :استقبال از این ریسک و کاهش آن میباشد  .لذا از منظر استقبال از ریسک مذکور ورود رقبا بهعنوان
یک فرصت تعامل میتواند منجر به ارتباط مؤثر با شرکتهای بینالمللی در این کسبوکار گردد .انجام برخی از امور
در قالب قرارداد م ترک موجب انتقال دانش با شرکتهای بینالمللی خواهد شد .رویکرد کاهش ریسک ،موجب
میشود تا منظور کاهش هزینهها ی هر واحد خدمت ،در جهت افزایش مقیا
مقیا

گروه گام برداریم .ایجاد صرفه به

باعث میشود تا رقبای متوسط و کوچک بینالمللی امکان رقابت با شرکت پارکو (از شرکتهای گروه) را

نداشته باشند .از جانب دیگر هزینههای نقلوانتقال ماشینآالت به ایران برای شرکتهای بینالمللی یک هزینه
اساسی تلقی میشود.

ریسک تغییر تکنولوژی
با توجه به تاییرات صنعت ساختوساز و گرایش آن بهسدوی اسدتفاده بی دتر از سدازههدای پدیشسداخته بدهمنظدور
صرفهجویی در زمان و هزینه ،نقش باربرداری این قطعات بیشازپیش گردیده است .حرکت در مسدیری بده جدر خدام
فروش نفت نیز گسترش بازار هدف صنعت اصلی ایدن مجموعده را بده دنبدال آورده اسدت .نکتده مهدم آن اسدت کده
تکنولوژی ساخت جرثقیل های باربردار سنگین و فوق سنگین در اختیار چند ک ور محدود ازجملده آمریکدا ،آلمدان و
بهصورت بسیار محدود ژاپن میباشد .جرثقیل های این مجموعه در مقایسه با متوسدط صدنعت در ایدران و خاورمیانده
جوان محسوب میشوند و بنابراین در افق زمانی  71سال آتی به طورقطع تاییدر شدگرفی را انتظدار نخدواهیم داشدت.
درحال حاضر تکنولوژی ساخت جرثقیل های بندری ثابت در داخل ک ور وجود دارد که هیچ عندوان سدهمی در بدازار
هدف این مجموعه ندارد.

ریسک مالحظات قانونی
تاییرات قانونی و بهویژه ضوابط آن در خصوص ممنوعیت واردات برخدی جرثقیدل هدای سدبک و همچندین مصدوبات
هیئت محترم دولت در حمایت از شرکتهای تولیدکننده داخلی همچون ماشینسازی اراک ،موجب کاهش چ مگیدر
بستر فعالیت شرکتهای بازرگانی همچون اعتماد ماشین آپادانا (از شرکتهای گروه) شدده اسدت .لدذا بررسدی تاییدر
سبد محصوالت این شرکت در دست بررسی میباشد.
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تجزیهوتحلیل نقاط ضعف ،قوت ،تهدیدها و فرصتها SWOT
بررسی محیط داخلی و خارجی شرکت از منظر تحلیل بنیادی استراتژیک در جدول ذیل بیانشده است.
نقاط قوت










نقاط ضعف

 نظر به فرآیند زمانبر آموزش منابع انسانی و
خوشنامی برند پارکو
سطوح دستمزدی کشور ،امکان جذب نیروها
تطبیق شرکت با فضای پویای محیط خارجی کسبوکار
توسط شرکتهای بینالمللی وجود دارد.
شرکت توانسته است با استفاده از صرفه به مقیاس ایجادشده بهواسطه
سرمایه  6.600میلیارد ریالی ،مزیت رقابتی قابلمالحظهای در پیشنهاد  محدودیتهای نقدینگی برخی از مشتریان و
نیاز به سرمایهگذاری مداوم موجب کاهش
قیمتها کسب نماید.
جریان نقد آزاد شرکتی گردیده است.
فعالیت در حوزه باربرداری فوق سنگین که امکان عقد قرارداد یکپارچه در
سطوح نیمه سنگین ،سنگین و فوق سنگین را فراهم میآورد .این مهم  هزینه باالی تعمیر اساسی ()Overhaul
ماشینآالت
موجب برآورده شدن نیازهای باربرداری کارفرما ،توسط یک شرکت میشود.
موانع ورود رقبای جدید ( )Barriers to Entryبهواسطه حجم باالی
سرمایه موردنیاز و سطح دانش فنی موردنیاز ،ثبات درآمدی شرکت را منجر
شده است.
با توجه به ارزش داراییهای شرکت امکان بهرهمندی از ابزارهای نوین
مالی در تأمین مالی شرکت همچون انتشار صکوک اجاره ماشینآالت وجود
دارد.

تهدیدها

فرصتها









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

بهای تمامشده کمتر نسبت به رقبای خارجی در سطح منطقه خاورمیانه با
توجه به نرخ دالر و هزینه دستمزد پایینتر از سطوح بینالمللی
عزم سهامدار عمده به افزایش سرمایه بهمنظور بهبود بیشازپیش سهم بازار
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تغییر مداوم تکنولوژی باربری سنگین و فوق
سنگین که نیازمند به افزایش سرمایهگذاری
در این حوزه میباشد.
فضای پسابرجام منجر به ورود رقبای
بینالمللی به بازار هدف و درنتیجه افزایش
فضای رقابتی میگردد.
زمانبری تعمیر اساسی ()Overhaul
ماشینآالت میتواند منجر به کاهش سهم
بازار گردد.
حساسیت سودآوری شرکت به بودجه عمرانی
دولت
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فعالیتهای توسعه منابع انسانی
با توجه بهجایگاه سرمایههای انسانی در حوزه این کسبوکار و همچنین اقتضائات اهداف استراتژیک شرکت ،برنامه
جامع پنجساله منابع انسانی گروه تدوین گردیده است .نیازسنجی و تعیین اهداف بر اسا

الزامات سند چ مانداز

شرکت بهمنظور دستیابی به اهداف بلندمدت تدوین گردیده است .بهمنظور حصول اطمینان از اجرای کارا و مؤثر
برنامه جامع ،فرآیند کنترل مداوم و بازنگری برنامههای این حوزه در شرکتهای زیرگروه بهصورت مستقیم توسط
معاون امور شرکتها پیگیری میشود.
برنامهها ذیل  2محور ذیل تدوین و بهصورت اهداف ساالنه به شرکتهای گروه ابالغ میگردد:
تجزیهوتحلیل شغل و طراحی نظام حقوق و دستمزد و جبران خدمات کارکنان
ایجاد نظام عادالنه جبران خدمت مبتنی بر جنبههای مختلف خدمت ارائهشده توسط کارکنان با رویکرد بهبود انگیزه
مدیریت فرایند جذب نیروی انسانی
تنظیم و اجرای عملیاتی آزمونهای همگن کتبی و شفاهی با دو رویکرد مدیریت منابع انسانی و دانش فنی
برگزاری کارگاههای آموزشی و ک ف استعدادهای حوزههای موردنیاز
نیازسنجی علمی و مهارتی هر جایگاه شالی بهصورت منطبق با شرح شالی آن جایگاه
ارتباط با مراکز آموزشی بهمنظور درگاههای خروجی سرمایههای انسانی و آگاه به دانشبنیادی موردنیاز
آموزش کارکنان و تالش برای ارتقای دانش و مهارت آنان
تخصیص بودجه آموزشی
تعیین شاخص آموزش ساالنه بهعنوان یکی از عوامل تخصیص پاداشهای بهرهوری تعیینشده
برگزاری دورههای ضمن خدمت برای کارکنان گروه
شناخت و مدیریت فرهنگسازمانی
ایجاد ارتباط بیشازپیش کارکنان با اهداف استراتژیک شرکت
ایجاد فضای فرهنگی الزم بهمنظور افزایش همافزایی و دستیابی به اهداف مدون
تدوین شاخصهای عملکردی و عملیاتی مرتبط با منابع انسانی
تدوین شاخصهای سنجش عملکردی کیفی و کمی با توجه بر تمامی جنبههای مؤثر بر عملکرد و انگیزه کارکنان
برنامهریزی برای ارزیابی عملکرد کارکنان و حصول اطمینان از استقرار نظام ارزیابی عملکرد
ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند
ارتقای متوسط دوره نگهداری کارکنان از سه و نیم سال در مجموعه به  4سال تا پایان برنامه جامع پنج ساالنه
همسوسازی کارکنان جدید با سازمان و فرهنگ سازمانی
بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان
مدیریت فرایند استعفا و ترک سازمان
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شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت معامالت و قیمت سهام
به استناد اطالعیه درج شماره  21/4/13134مورخ  7321/71/71شرکت با نماد وپسا در فهرست نرخهای بازار پایه
فرابور

ایران درجشده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ  7321/71/24مورد معامله قرارگرفته است.

وضعیت سهام شرکت طی سال مالی منتهی به  7321/72/22به شرح جدول ذیل بوده است:
پایان سال مالی
تعداد روزهایی
سال مالی

تعداد سهام

ارزش سهام

تعداد روزهای

که نماد

منتهی به

معاملهشده

معاملهشده

باز بودن نماد

معاملهشده

3492/36/69

72،364،000

ارزش بازار

قیمت سهم

سرمایه

است

میلیون ریال

روز

روز

میلیون ریال

ریال

میلیون ریال

79623.63

4

4

6،630،000

992

6،600،000

محیط حقوقی شرکت
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفار
عام) عبارتاند از:
 قانون تجارت به همراه اصالحات آن.
 قانون بازار بور

و اوراق بهادار و آییننامههای و دستورالعملهای مربوطه

 قوانین مالیاتی و بیمهای
 قانون کار و تأمین اجتماعی
 استانداردهای حسابداری
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فص
ل سوم

سرماهیگذا ریاه
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سبد سرمایهگذاری
به شرح ذیل میباشد.

سبد سرمایهگذاریهای شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفار
وضعیت پرتفوی سهام شرکتهای خارج از بورس
نام شرکت

تعداد سهام

بهای تمامشده

درصد مالکیت

(میلیون ریال)
پارت ماشین سازه پارس

3.936.999.997

3.932.000

220229

اعتماد ماشین آپادانا

99.999

393.996

220229

سازه طرح گستر شهرآرا

343.279.992

343.290

220222

جهان روکش اسپادانا

33.929.733

339.297

22099

ساختار سرمایهگذاریهای مجموعه در نمایه زیر آمده است.
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شرکت پارت ماشین سازه پارس (سهامی خاص)
گروه صنعتی پارکو ،از سال  7321باهدف خدمات تخصصی نصب ،حمل و جابجایی سازههای سنگین شروع به کار
نموده است .فعالیتهای این برند از تاریخ  7323/13/11در قالب شرکت پارت ماشین سازه پار
شرکت پارت ماشین سازه پار

انجام میشود.

در تاریخ  7323/13/11بهصورت شرکت سهامی خاص تأسیسشده و طی شماره

 7231مورخ  7323/13/11در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری کنگان به شناسه ملی  73113212144به
ثبت رسیده است .فعالیتهای زیر بیانگر بخ ی از محدودههای قابلارائه توسط گروه صنعتی پارکو (پارت ماشین
سازه پار ) میباشد:
 حملونقل ،باربرداری و انجام عملیات نصب کلیه تجهیزات سنگین و فوق سنگین صنایع نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی شامل :تجهیزات استاتیک و روتاری ،مونتاژ و نصب پکیجها شامل ریفرمر ،کوره ،بویلر و . ...
 نصب کلیه تجهیزات نیروگاهی ،اجرای عملیات نصب کمپرسور و توربوکمپرسور تا مرحله پیش راهاندازی و راهاندازی،
اجرای کلیه مراحل عملیات پایپینگ
 اجرای عملیات نصب تاورهای یکتکه و چندتکه
 اجرای عملیات نصب کلیه سازههای فلزی سنگین (ماهانه هزار تن)
 بهسازی و مقاومسازی زمین بهروشهای تحکیم دینامیکی ()Dynamic Compaction
صنعت باربری
در سال  7322با گسترش تحریمها و خروج شرکتهای بینالمللی ،صنعت نفت و پتروشیمی ایران با چالشهای
جدیدی دستوپنجه نرم میکرد  .جلوگیری از هرگونه توسعه در این حوزه از طریق تحریمها کار دشواری نبود؛
بنابراین پاشنه آشیل ساختوساز در
صنایع نفتی هدف قرارگرفته شد.
بهیکباره

امکان

هرگونه

باربرداری،

جابجایی و نصب سازههای باالی  211تن
از

بین

رفت.

شرکت

ماموت

( )Mammeotبهعنوان تنها شرکت فعال
در ایران ،با توجه به تحریمهای نفتی ،این
بازار وسیع را رها کرد .بُهت صنعت نفت

خروج برخی شرکتهای بینالمللی که در مسیر توسعه و بازسازی
صنعت نفت ایران بهعنوان ارکان اصلی شناخته میشدند ،روشی در
راهبرد مؤثر تحریمهای نفتی بوده است .بدون امکان باربرداری
سنگین و فوق سنگین ،تمامی پروژههای ساخت و توسعه میدانهای
نفتی و پاالی گاهی در سطا گزارشهای طرح توجیهی باقی
میماند .امّا امروز این صنعت نهتنها بهصورت کامل توسط
شرکتهای داخلی پاسخ داده میشود .بلکه امکان پاسخگویی به
نیازهای منطقه را نیز دارد.

ایران به همین نقطه ختم ن د .مدیران
ماموت حاضر به فروش جرثقیلهای مستعمل و مستقر خود در ایران ،حتی به چند برابر ارزش منصفانه هم ن دند .در
انتها نیز تمام متخصصهای خود را از حضور در ایران منع کردند .این اتفاقات جز پایان گسترش و توسعه صنعت نفت
معنایی نداشت.
باربرداری سنگین و فوق سنگین در مسیر بحرانی پروژهها یا همان  CPMقرار دارد .به بیانی سادهتر ،عدم انجام این
فرآیند یعنی توقف تمامی فعالیتهای پروژه و این صنعت با دو رکن تجهیزات و منابع انسانی معنا پیدا میکند .در
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داخل ک ور هیچکدام از این ارکان مهیا نبود .خرید جرثقیلهای سنگین و فوق سنگین گام اول برای رهایی از این
تنگنا بود ،امّا در همین میان عالوه بر شرکت آمریکایی مانیتواک ( ،)Manitowocشرکت آلمانی ترکس ()Terex
هم به د لیل اکثریت سهامداران آمریکایی اقدام به تحریم فروش جرثقیل به ایران نمود .در سطا اول سازندگان
جرثقیلهای فوق سنگین ،تنها شرکت آلمانی لیبهر ( )Liebherrباقی میماند که آنهم با ساختار پیچیده
سیستمها ی برقی ،نگهداری و خدمات پس از فروش مختص به خود را طلب میکرد .امّا عزم شرکتهای ایرانی در
خرید بهترینهای جهانی بسیار راسخ بود .بادید بلندمدت و با توجه به عمر مفید  41ساله این جرثقیلها ،دو شرکت
ایرانی به خرید جرثقیلهای فوق سنگین مانیتواک و ترکس اقدام نمودند .خرید کاالی آمریکایی یعنی عالوه بر  2تا
 72ماه انتظار برای تولید محصولی که پول آن از پیشپرداخت شده است ،کاالی شما در مالکیت اشخاص ثالثی به
مدت  1ماه در ک ورهای مختلف دستبهدست میشود تا ردیابی خریدار ایرانی میسر نباشد .فرآیندی که صرفنظر از
چهارتا پنج برابر شدن هزینههای حمل ،ریسک مالکیت و توقیف کاال در ک ورهای ثالث را به دنبال داشت .همه
اینها در حالی است که انتقال این جرثقیلهای چند هزار تنی ،نیاز به دانش جداسازی ( )Demontageو متصل
سازی ( )Montageدر هر جابجایی طوالنی دارد .همچنین انتقال این غولهای آهنی بهواسطه حداقل صد تریلی و
کانتینر  31فوت صورت میگیرد که در نوع خود برای فعاالن اقتصادی داخلی کمسابقه بوده است .وقتی خبر انجام
اولین پروژه شرکت مهندسی نصب گستر ساحل با جرثقیل فوق سنگین ترکس منت ر شد ،این شرکت عالوه بر
اخراج مدیران فروش خود ،طی بیانیها ی از جامعه جهانی نیز عذرخواهی کرد .شرکت ترکس از حمل چهار مرحلهای
دستگاه خود از آلمان به هند ،سزس به قطر ،ازآنجا به امارات متحده عربی و درنهایت ایران خبر داد و اظهار داشت که
فرایند تخلیه ( )Stripو بارگذاری مجدد ( ) Stuffingدر تمامی ک ورهای واسطه صورت گرفته است .این موضوع
بهای تمامشده باالیی را به شرکتهای ایرانی تحمیل کرده است و از سوی دیگر نیز شرکت مانیتواک هم به خاطر
پروژههای شرکت پارکو تحت هجوم رسانهای قرار گرفت .امّا تحیر جهانی صرفاً به خاطر جرثقیلها نبود بلکه زنجیره
موفقیت در انجام پروژهها معمای پیچیدهتری بود .صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین بهعنوان یک صنعت
میانرشتهای نیازمند گروهی مت کل از تیم و سیستمهای پ تیبانی ،منابع انسانی ،مسائل فنی و محاسبات HSE ،و
 ...میباشد .امروزه دو رهبر ایرانی این صنعت ،توانستهاند تا تمام نیاز داخلی را پاسخ بدهند و پاداش ریسکهای خود
را دریافت نمایند .ک ور ما به دلیل نفتخیز بودن تقاضای مناسبی را برای این صنعت موجب شده و بازگ ت سرمایه
را مطلوب نموده است .قرار گرفتن این صنعت در مسیر بحرانی پروژهها ،اهرم بسیار قدرتمندی برای وصول مطالبات
شرکتهای باربرداری سنگین محسوب میشود .هرچند که فعالیت این شرکتها در محدوده پی رفت  31الی 11
درصدی پروژهها میباشد ،لذا درگیر مضیقه مالی کارفرمایان در انتهای پروژهها نیستند؛ بنابراین میتوان بیان داشت،
درآمدی امن با جریان نقدی مطمئن حاصل دو دیوار ورود مرتفع به نام سرمایه و دانش است .امکان باربرداری باالی
 111تن در داخل فقط به دو شرکت ایرانی محدود میشود که سرمایه چند هزار میلیارد ریالی ،مخاطرات و خواب
سرمایه  72ماهه برای تولید و واردات ،تهدید رقیب تازهوارد را برای آنها خنثی میکند .از سوی دیگر دستیابی به
دانش سازمانی این دو شرکت نیز برای تازهواردها دور از ذهن به نظر میرسد .بهعنوان نمونه مهندسی ارزش و
درنتیجه باربرداری همزمان ( )Tandem Liftمحموله  22411تنی در پروژه پاالی گاه ستاره خلیجفار  ،موفقیتی
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چ مگیر در حوزه دانش باربرداری فوق سنگین محسوب میشود که رقبای خارجی را از توانمندی شرکتهای ایرانی
آگاه نمودهاند .قابلتوجه آنکه ،پیشازاین انجام چنین کاری در سطا جهانی ،تنها در اختیار سه شرکت بوده است و
میتوان بیان داشت که تنها در این پروژه از خروج  1میلیون یورو از ک ور جلوگیری گردید .شرکتهای خارجی با
رؤیت این توانمندی و قانون حمایت از صنایع داخلی ،بازار ایران را ازدسترفته میبینند .چراکه مادهواحده این قانون
بهمنظور حمایت از صنایع داخلی ک ور ،وزارتخانهها و کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی و سازمانهای وابسته به
دولت را مکلف مینماید در مواردی که شرکتی ایرانی ،ازنظر م خصات و قیمت و خدمت م ابه خارجی آن باشد،
بایستی احتیاجات خود را منحصراً از شرکتهای داخلی تهیه کنند .همچنین ت کیل سندیکایی با حضور دو رهبر این
حوزه ،یعنی مهندسی نصب گستر ساحل و پارکو ،خود عاملی برای افزایش قدرت فعاالن داخلی در صنعت باربرداری
سنگین و فوق سنگین محسوب میشود .لذا درواقع باربرداری تا  7241تن در انحصار شرکتهای داخلی خواهد بود.
شرکتهای داخلی عالوه بر حمایت قانونی و بهرهمند ی از دانش جهانی ،دارای دو مزیت رقابتی دیگر نیز هستند.
سرعت عمل و امکان استقرار حداکثر  21روزه در محل پروژه که این عدد برای رقبای خارجی دستنیافتنی است و
ذکر این نکته ضروری است که هزینههای حملونقل تا پروژه  31درصد از کل بهای تمامشده شرکتهای باربرداری
سنگین و فوق سنگین را ت کیل میدهد .از سوی دیگر نیز دستمزد منابع انسانی در ایران بر اسا

ریال پرداخت

میشود که امکان کاهش قیمت پی نهادی را در مقایسه با شرکتهای خارجی فراهم میکند.
هرچند که تعریف و بازه دقیقی برای دستهبندی صنعت باربرداری وجود ندارد امّا تا  71تن را باربرداری سبک تا 31
تن را متوسط تا  211تن را سنگین و مقادیر بیش از آن را در حوزه باربرداری فوق سنگین دستهبندی میکنند.
پیمانکاران عمومی تا  31تن رو جابجا میکنند ،امّا برای بیش از آن باید از شرکتهای تخصصی این حرفه استفاده
شود .در حال حاضر ظرفیت ک ور برای جرثقیلهای  711تا  311تن ،سیزده دستگاه میباشد .این رقم در خصوص
جرثقیلهای تا تناژ  111تن ،صرفاً به عدد پنج میرسد و برای باالتر یعنی تا  7241تن ،سه دستگاه جرثقیل وجود
دارد .رهبران بازار نیز با توجه به دانش ،سابقه و تجهیزات بیش از  311تن تعیین میشوند .از همین حیث است که
صد در صد ظرفیت ناوگان غولهای این صنعت در سال  21م اول بوده است.
شرکتهای داخلی این حوزه با عقد قراردادهای دالری عالوه بر پوشش ریسک نرخ ارز خود ،سود ناشی از تسعیر نرخ
ارز را نیز در این سالها شناسایی کردهاند .درآمدهای دالری که بر اسا

نرخ ارز آزاد قابلشناسایی میباشد موجب

گریز آنها از م کالت تورمی شده است که گریبان برخی از صنایع را گرفته است .ثبات درآمدی آنهم باوجود نفت
 31دالری ،ن ان از آن دارد که هر نوع افزایش در قیمتهای نفت موجب افزایش درآمدهای آتی نیز در این صنعت
خواهد شد .جالب آنکه با توجه به گسترش استفاده از قطعههای عظیم پیشساخته در تمام زمینههای عمرانی،
چ مانداز صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین را روشنتر از پیش مینماید .در حال حاضر نصب قطعات سازه در
مصالی امام خمینی (ره) با استفاده از جرثقیل  111تنی انجام میشود و نیز پل صدر با جرثقیلهای  311تنی نمونه
انجامشده بهواسطه این صنعت میباشد .بههرحال در تمام دنیا بهمنظور کاهش هزینهها و افزایش سرعت ،چارهای جز
بهرهمندی از قطعات عظیم و پیشساخته وجود ندارد .یادمان هم نرود که با توجه به معاهدههای جهانی ،استفاده از
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سوختهای غیر فسیلی نیز در حال رواج است .لذا نصب توربینهای بادی با ظرفیت بیش از  2مگاوات ،بازار هدف
دیگری برای این صنعت محسوب میشود.
از نکات جالب این صنعت میتوان به آن اشاره کرد که در یک پروژه چندماهه ،تمام فعالیت جرثقیلها مختص به
چند ساعت است .برای مثال امور محاسباتی ،انتقال و سایر موارد حدود چندین ماه وقت میبرد ،امّا تاییر از حالت
افقی به عمودی یک قطعه و نصب آن در چند ساعت انجام میشود؛ بنابراین استهالک این دستگاههای بسیار پایینتر
از حد تصور است .بااینحال در سطا جهانی این صنعت ،نوسازی اساسی ( )Rebuiltدستگاهها با ارائه مدرکی توسط
خود کمزانی همراه است که بهنوعی سال ساخت جرثقیل را تاییر میدهد .نکته قابلتوجه دیگر آنکه در این صنعت،
امکانات جانبی میتواند قیمتی در حدود خود دستگاه داشته باشد .به همین خاطر است که دستگاههای دارای سوپر
لیفت ( )Super liftو الفینگ جیب ( ،)Luffing JIBحدود  224برابر یک دستگاه م ابه قیمت دارد .برای مثال
برای دستگاه  3میلیون دالری ،تنها یک سوپر لیفت در حدود  224میلیون دالر خواهد بود .شایانذکر است سوپر
لیفت امکان افزا یش ظرفیت باربرداری و الفینگ جیب بهبود شعاع فعالیت جرثقیل را به دنبال دارد .بههرحال
بهرهمندی ایرانیان از صنعتی که  %724از بهای تمامشده پروژههای نفتی ،طرحها ی پاالی گاهی و پتروشیمی را به
خود اختصاص میدهد و همچنین حاشیه سودی بیش از نرخ بازار پول را برای فعاالن خود فراهم میآورد ،حاصل
همتی بوده است که امروز توصیف آن نیز برای نگارنده این گزارش میسر نیست.
صنعت باربرداری دارای طیف گستردهای از تجهیزات و نوع خدمات میباشد که از باربرداریهای جزء مانند قطعات
کوچک صنعتی و ساختمانی گرفته تا تاورها و برجهای بزرگ نفتی و شیمیایی در صنعت نفت و پتروشیمی را شامل
میشود .آنچه به آن صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین ( )Heavy Liftگفته میشود ،شامل تجهیزات با وزن
معموالً بیش از  711تن میباشد که بی تر شامل تجهیزات صنعتی بهویژه صنایع نفت ،گاز ،پاالی گاه و پتروشیمی،
صنایع فوالد ،صنایع ساختمان و ابنیه ،صنایع نیروگاهی (بهویژه نیروگاههای بادی و نیروگاههای سیکل ترکیبی)... ،
میباشد .در این بخش از این طیف ،تجهیزات و حتی دانش و
تخصص ویژهای الزم است که هم حساسیت خاصی را به اثبات
میرساند و همسطا اجرایی کار را بسیار متفاوت از دیگر
بخشهای آن میکند.
در جهان با توجه به نوع فعالیت و صنعت هر ک ور ،باربرداری
سنگین بازار هدف متفاوتی را شامل میشود .در ایران نیز تا
قبل از سال  7322صنعت باربرداری ( )Heavy Liftتوسط
شرکتهای خارجی ازجمله شرکت ماموت هلند ،سارنز بلژیک،
الجابر امارات ،الطیف ،العطا

عربستان و بسیاری از شرکتهای

خارجی دیگر انجام میگردید که با شروع تحریمهای
همهجانبه ،کلیه شرکتهای باربرداری خارجی از ایران کوچ
نمودند.
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با روند رو به رشد اقتصاد و صنعت ک ور و همچنین نفتخیز بودن منطقه و تالشهای روزافزون جهت ساخت و
راهاندازی مجتمعهای عظیم درزمینه تأسیسات نفت و گاز و صنایع وابسته و همچنین روند سازندگی ک ور در
حوزههای دیگر ازجمله سدسازی ،امور زیربنایی ،کارخانههای بزرگ تولیدی و خدماتی و دیگر تأسیسات بزرگ ک ور،
بخش فعال در این زمینه بی تر معطوف به صنایع پتروشیمی و صنایع وابسته به آن است.
به همین دلیل ،گسترش و توسعه این بخش از صنعت ،نیاز به تجهیزات و تمهیدات الزم جهت ساخت این مجموعهها
را بسیار زیاد کرده است .ازجمله تجهیزات الزم و ضروری در ساخت و نصب چنین مجتمعهایی ،جرثقیلهای فوق
سنگین میباشد که برخالف حسا

بودن و ضروری بودن آنها ،تجهیزات و جرثقیل عملیاتی در این زمینه در ک ور

از میزان موردنیاز ک ور کمتر میباشد و مجریان را مجبور به تأمین نیاز خود از دیگر شرکتهای خارجی فعال در
منطقه مینماید .امری که ازنظر مجریان اجتنابناپذیر است اما عالوه بر وابستگی ک ور ،به دلیل هزینههای
حملونقل باال موجب گران شدن خدمات نهایی شرکتهای خارجی و خروج ارز بسیار زیاد از ک ور میشود.
جایگاه صنعت باربرداری در ایران و رقبای داخلی
پس از خروج شرکتهای خارجی (در سال  )7322و عدم وجود جرثقیلهای فوق سنگین ،بسیاری از صنایع ک ور
دچار م کالت عدیدهای گردیدند ،لذا اولین شرکت ایرانی که در این صنعت پا به عرصه نهاد شرکت نصب
گسترساحل از زیرمجموعههای موسسه عمران صنعت قرب نوح (سزاه پاسداران) میباشد و پسازآن گروه صنعتی
پارکو از سال  7322بهمنظور توسعه و خودکفایی میهن عزیزمان و همچنین باهدف ارائه خدمات برتر در حوزه صنعت
ک ور ،آغاز به فعالیت نمود.
در حال حاضر شرکتهای معدودی در ک ور در بخش باربرداری فوق سنگین فعالیت میکنند که ازجمله آنها
میتوان به این شرکتها اشاره کرد:
 شرکت نصب گستر ساحل (با وابستگی دولتی)
 گروه صنعتی بازرگانی پارکو (شرکت خصوصی)
همچنین شرکتهایی که در این زمینه م اول به فعالیت هستند ولی قدرت رقابت چه ازلحاظ تجهیزات و
ماشینآالت و چه ازلحاظ خدمات طراحی و مهندسی با شرکتهای فوق را دارا نمیباشند ،میتوان به شرکت تامکو و
شرکت امیرکبیر اشاره نمود.
تشریح شرایط بازار
بررسی رقبا و بازار کنونی ن ان میدهد که دو دستگاه جرثقیل باالی  211تن در ک ور وجود دارد ،یک مورد مربوط
به جرثقیل  7211تن شرکت مهندسی نصب گستر ساحل وابسته به سزاه میباشد و دیگری مربوط به جرثقیل 224
تن گروه صنعتی پارکو ،شرکت خصوصی فعال درزمینه مهندسی نصب ،باربرداری و نصب تجهیزات سنگین و فوق
سنگین ،میباشد ،این مجموعه در طول نزدیک به یک دهه خدمت و فعالیت خود و م ارکت در اجرای بسیاری از
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پروژههای بزرگ ک ور ،توانسته رفع نیاز درزمینهٔهای نصب تجهیزات سنگین و فوق سنگین را برآورده نماید .در
حال حاضر  47طرح در صنعت پتروشیمی در مراحل مختلف طراحی و اجرا میباشند که پیشبینی میگردد با توجه
به چنین بازاری و وجود پروژههای در حال طراحی و تسطیا زمین ،نیاز به خدمات باربرداری  Heavy Liftدر
صنعت پتروشیمی عمدتاً بی تر از سایر صنایع ک ور خواهد بود .همچنین صنایع نفت و گاز ،صنایع نیروگاهی
(خصوصاً نیروگاههای بادی) ،صنایع فوالدی ،صنایع ساختمانی و  ...نیز با بهرهگیری از خدمات باربرداری و صنعت
 Heavy Liftطرحهای توسعه و عمرانی را به انجام میرسانند .الزم به توضیا است ،بازار کار خدمات باربرداری
تنها در این صنایع محدود نمیباشد و در بسیاری از صنایع دیگر از طریق ارائه خدمات فنی مهندسی ،طراحی،
م اوره ،پ تیبانی و  ...منجر به ارائه خدمات میگردد.
نحوه نرخگذاری و اصالح قیمت جزئیات شناسایی درآمد
با توجه به فعالیت منحصربهفرد صنعت  Heavy Liftو همچنین محدود بودن شرکتهای خدمات دهنده Heavy
 ،Liftازاینرو عمدتاً انعقاد قرارداد و ارائه خدمات از طریق مناقصات محدود و نهایتاً از طریق مذاکرات به تفاهم نهایی
منجر میگردد.

WBS FOR STATIC EQUIPMENT

%300

ساختار شکست پروژه در نصب تجهیزات ثابت

6%

دریافت تجهیزات و قطعات و بررسی فنی

Material Handling

6%

آمادهسازی سطح زیرساخت در محل نصب

Chipping & Padding

20%

باربرداری قطعه

Erection

30%

بررسی جایگاه نصب و تطبیق مختصات

Position & Leveling

6%

تحکیم نصب سازه در محل

Bolting & Tightening

6%

گروت ریزی پایههای نصب

Grouting

6%

تدوین نهایی مدارک کنترل کیفیت و مستندسازی فنی

QC Documents

6%

انجام امور پس از نصب و مستندسازی برای کارفرما

Punch Clearing & MC Book

INSTALLATION

31

شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئتمدیره و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به  92اسفند 6921

با در نظر گرفتن قیمت جهانی نصب تجهیزات به ازای هر کیلوگرم نصب تجهیزات حدود  $7لذا ،ساختار شکست
قیمت به شرح ذیل میباشد:
300%

ساختار شکست پروژه در نصب تجهیزات غیرثابت

WBS FOR ROTARY EQUIPMENT INSTALLATION

6%

دریافت تجهیزات و قطعات و بررسی فنی

Material Handling

6%

آمادهسازی سطح زیرساخت در محل نصب

Chipping & Padding

20%

باربرداری قطعه

Erection

30%

بررسی جایگاه نصب و تطبیق مختصات

Position & Leveling

6.60%

بررسی اولیه کارکرد تجهیزات

Final Alignment

6%

گروت ریزی پایههای نصب

Grouting

6.60%

بررسی نهایی کارکرد تجهیزات

Final Alignment

6%

تدوین نهایی مدارک کنترل کیفیت و مستندسازی فنی

QC Documents

6%

انجام امور پس از نصب و مستندسازی برای کارفرما

Punch Clearing & MC Book

بررسی وضعیت صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین پس از برجام
تحریم اقتصادی ،محدودیتی است که بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تمامی بخشهای درگیر در اقتصاد و صنعت
یک ک ور تأثیر میگذارد .در ک ور ما هم اثر تحریمها برای همه کامالً م هود و قابلم اهده است .صنعت باربرداری
سنگین و فوق سنگین هم از این قاعده مستثنی نبوده و تأثیرات زیادی را پذیرفته است .این اثرات بی تر به دو
صورت بر این بخش از صنعت تأثیر گذاشت .نخست عدم همکاری شرکتهای خارجی بزرگ و فعال در این زمینه که
در ک ور فعالیت میکردند مانند شرکت ماموت (شرکتی با اصلیت هلندی و دارای شعبههای زیاد در سراسر دنیا) که
پیشازاین در برخی از پروژههای ک ور ،حضور داشت اما به دلیل تحریمها مجبور به عدم همکاری شد .دوم تأثیر
تحریم ها بر صنایعی که بازار هدف صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین است ،مانند کاهش در ساختوساز
مجتمع های پتروشیمی که باعث شد فعاالن بخش داخلی نیز از این موضوع متأثر شوند .در اصل تحریمهای بخش
نفت و پتروشیمی بر این صنعت در ک ور تأثیر گذاشته است.
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نمودار شماره یک ،تأثیر تحریمهای نفتی بر بخشهای مختلف اقتصادی ایران از نگاه اکونومیست
آنچه مهم است ،این است که با برداشته شدن تحریمهای اقتصادی و نفتی ایران ،به چند دلیل عمده زیر ،امید میرود
که صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین جان دوبارهای پیدا کند .ازجمله این عوامل میتوان به این موارد اشاره
کرد:
 برچیده شدن تحریمهای نفتی و پتروشیمی ،باعث افزایش ساخت مجتمعهای پتروشیمیایی و صنایع سنگین و مادر در
کشور میشود که این امر باعث رونق اولین و بزرگترین بازار هدف صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین خواهد
شد .توسعه بخش پتروشیمی صنایع مادر را با توجه به دوره بازگشت سرمایه کوتاه و نسبت سود باال ،شاید بتوان اولین
و جذابترین بخش سرمایهگذاری خارجی دانست؛ که خود این امر یعنی توسعه بخش باربرداری سنگین و فوق سنگین.
 ورود سرمایهگذاران خارجی ،باعث رشد فزاینده در بخش توسعه صنعت پتروشیمی و همچنین سرمایهگذاری در بخش
تجهیزات نصب کننده مانند جرثقیلها خواهد شد.
 ورود پیمانکاران اجرایی برای ساخت این مجتمعها ،باعث ورود پیمانکاران در بخش ساخت میشود که برای نصب
تجهیزات خود از شرکتهای ایرانی استفاده خواهند کرد .نمونه آن شرکت دایلیم کره و سینوپک چین را میتوان نام
برد.
 اثر دیگر ورود پیمانکاران نصب به کشور میباشد که خود این امر باعث توسعه و باال بردن تجربه کاری درزمینه
باربرداری سنگین و فوق سنگین خواهد شد و همچنین پیمانکاران نصب خارجی مجبور به استفاده از فعاالن داخلی
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خواهند بود زیرا هزینههای بسیار باالی جا بهجای و باالسری نمیتوانند تمامی ناوگان تجهیزات موردنیاز را وارد کشور
نمایند.
از دیگر شاخصهایی که می توان در آینده صنعت پتروشیمی و صنایع مادر و به طبع در آینده صنعت باربرداری
سنگین و فوق سنگین در نظر گرفت شاخص رشد مخارج دولتی است .رابطه بین مخارج دولتی و رشد اقتصادی یکی
از مباحث شناختهشده در ادبیات اقتصادی است .با توجه به وابستگی بسیاری از صنایع پتروشیمی ک ور به دولت و
همچنین تأثیر بسیار زیاد اقتصاد و بودجه دولتی بر این بخش از صنعت ،بهواسطه آن صنعت باربرداری سنگین و فوق
سنگین نیز به رشد اقتصاد ک ور و مخارج دولتی وابسته است .نمودار زیر این بخش از مخارج دولت و روند آن و
درنتیجه بهصورت غیرمستقیم رشد صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین را نمایش میدهد.
همه موارد باال در کنار هم ن ان میدهد که آینده صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین ،بهصورت چ مگیری
روشن و قابل توسعه است؛ که این امر برای فعاالن قبلی و کسانی که تجربهای از پیش داشته باشند بسیار مفیدتر و
بهتر خواهد بود .امری که بی تر متخصصان این حوزه از خدمات ک ور بر آن اتفاقنظر دارند این است که طی چندین
سال آینده ،حوزه خدمات مرتبط به پتروشیمی و صنایع مادر ازجمله باربرداری سنگین و فوق سنگین بسیار فعال
خواهد شد.

شرکای کاری درزمینه باربرداری سنگین و فوق سنگین
گروه صنعتی بازرگانی پارکو به دلیل سابقه خود ،همچنین توانایی در مدیریت نصب تجهیزات سنگین و فوق سنگین
و پروژههایی که به انجام رسانده است یکی از فعاالن خوشنام در این زمینه در ک ور میباشد .در زیر لیست برخی از
شرکای تجاری که در سالهای گذشته با این گروه همکاری داشتهاند آمده است:
3

شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت OIEC

6

شرکت استیم

4

شرکت مپنا

3

شرکت ساپک

6

شرکت سینوپک کیش

2

شرکت بینالمللی پیمانکاران عمومی ایران ()IGC

7

شرکت توسعه شبکههای صنعتی ایران

9

شرکت دایلیم و سازه

9

شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی-پیدک

30

شرکت ره گستر نفت

33

شرکت انرژی گستر نصیر

36

شرکت ناردیس

34

تأسیسات دریایی کاسپین پارس

33

شرکت متانول کاوه

36

شرکت پتروشیمی ونیران آپادانا

32

شرکت تأمین ماشینآالت ساختمانی و نصب (تامکو)

37

شرکت حملونقل توکا

39

شرکت پارسیان سازه
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39

شرکت پترو صنعت جنوب (پتروشیمی مبین)

60

شرکت یکتا اندیش سازه

63

شرکت توانکاران فوالد

66

شرکت نفت و گاز پتروسینا آریا

64

شرکت همپای صنعت

63

شرکت حملونقل بینالمللی ستی

66

پروژه الفین ایالم

62

شرکت کیسون

67

شرکت کویر

69

شرکت مهندسی نصب گستر ساحل

69

پناه صنعت سازه

40

پتروشیمی مروارید

43

پیمانکاری علیاری

46

شرکت خانهسازی سپاهان

44

رادیرا

43

شرکت ذوبآهن نطنز

46

شرکت خارک نیما

42

شرکت پایندان

47

شرکت مانا

49

شرکت نصب نیرو

49

پاشا دریا

30

شرکت خدمات انرژی ایرانیان اروند

33

ماشینسازی اصفهان

36

شرکت صفا فوالد

34

شرکت کهن لیل لیان

33

شرکت فنی مهندسی در ریز

36

شرکت درریز

32

شرکت کار و اندیشه

37

شرکت مبین صنعت کوشای اسپانه

39

شرکت مهندسی سپاسد

39

شرکت مروارید سفید بوشهر

60

شرکت گاما

63

شرکت فرا آذراب

66

شرکت پرلیت

64

شرکت مهندسی و ساختمانی میسان

63

شرکت صنایع و احداث پایه (سیمان مارگون)

66

شرکت پارسیان فالت کیش

62

شرکت مبنا گستر آسیا

67

شرکت کندوان پارس

69

شرکت پیمانکاری پاسارگاد

بررسی بازار هدف باربرداری سنگین و فوق سنگین
تجربه گذشته ن ان میدهد در حال حاضر با روند سریع رشد ساخت و توسعه بخشهای نفت و گاز و پتروشیمی و
همچنین سدسازی و دیگر پروژههای عظیم در ک ور و مهمتر از آن در سطا منطقه ،انجام پروژههای گازی در ک ور
باوجود جرثقیلهای  341تن پوشش داده میشود و ادامه کار در بحث پتروشیمی گازی ،پتروشیمی نفتی،
پاالی گاههای نفتی ،متانولها و الفینها با دستگاههای فوق سنگین و حداقل  211تن انجامپذیر است .روند کنونی
توسعه ک ور ن ان میدهد که پس از ساخت و تجهیز پاالی گاههای گازی پار
34
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و متانول در دستور کار قرار خواهد گرفت (کاری که اکنون شروعشده و در آینده با سرعت بی تر ادامه خواهد یافت).
توسعه این صنایع وابسته به توسعه صنایع پتروشیمی در ک ور است .بهمنظور نمایش بخ ی از بازار نیازمند خدمات
باربرداریهای سنگین و فوق سنگین ،برنامه ایجاد و توسعه صنعت پتروشیمی در زیر آورده شده است که ن ان از
حجم بسیار باالی کار پیشرو درزمینه خدمات باربرداری است.
در نمودار شماره سه عرضه و تقاضای جهانی پلیمرهای اساسی طی سالهای  2117تا  2171ن ان دادهشده است.
در سال  2117ظرفیت جهانی پلیمرهای اساسی حدود  723میلیون تن بوده و در سال  2111به  233میلیون تن و
با اجرای طرحهای در دست اجرا ،ظرفیت این پلیمرها به حدود  222میلیون تن در سال  2177افزایشیافته است.
مصرف جهانی پلیمرهای اساسی از حدود  741میلیون تن در سال  2117با رشد  324درصد در سال به حدود 212
میلیون تن در سال  2111افزایش یافت .برآورد میشود مصرف این پلیمرها با رشد حدود  321درصد در سال به
حدود  371میلیون تن در سال  2171بالغ گردد .راندمان تولید پلیمرهای اساسی طی سالهای  2111 ،2117و
 2177به ترتیب معادل  27درصد 23 ،درصد و  21درصد میباشد .با پیشبینی تولید جهانی برابر مصرف معادل
 371میلیون تن در سال  2171و راندمان تولید حدود  22درصد ،نیاز به ایجاد حدود  42میلیون تن ظرفیت جدید
در جهان خواهد بود .امکان ایجاد این ظرفیتها در ک ورهای دارای مزیت نسبی خوراک محتملتر خواهد بود؛ یعنی
ک ورهایی مانند ایران بی ترین تأثیر را ازاینروند افزایش صنایع پتروشیمیایی خواهند داشت.

نمودار شماره سه ،عرضه و تقاضای پلیمرهای اساسی و به طبع رشد صنعت پتروشیمی
همچنین در نمودار زیر شکلگیری طرحهای توسعه پتروشیمی در جهت تبدیل پتانسیلهای بالقوه به بالفعل و حضور
تجاری در بازارهای هدف (ک ورهای واردکننده عمده محصوالت پتروشیمی مانند چین) منجر به کسب سهم مناسب
از ظرفیت جهانی خواهد شد .ک ورهای هم مزیت ایران ازجمله عربستان سعودی از مدتها قبل این سیاست را
دنبال نموده و سایر ک ورهای خاورمیانه نیز پیرو این سیاست ،درحالتوسعه صنعت پتروشیمی خود میباشند.
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نمودار شماره چهار ،افزایش ظرفیت پلیمری جهان و ایران و به طبع صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین
این نمودار بهخوبی ن ان می دهد که روند توسعه صنایع وابسته به نفت و پتروشیمی با چه سرعتی در ایران و در
منطقه رو به رشد بوده است .بهمنظور ن ان دادن این روند و بازار موجود در ک ور برای صنعت باربرداری سنگین و
فوق سنگین ،ظرفیت موردنظر در این بخش و خالصه عمده طرحهای اولویتدار صنعت پتروشیمی در زیر ارائه
میشود:
محصول

مجتمعهای تولیدی

طرحهای اولویتدار

مجموع

متانول

6.033

32.940

63.973

آمونیاك

4.966

9.020

33.936

اوره

3.493

33.230

32.003

اتیلن

6.693

7.726

34.069

پلیاتیلنها

4.396

6.630

9.746

پروپان – بوتان

4.999

6.699

2.392

اتیلن گالیکویلها

3.002

3.229

6.273

پروپیلن

936

3.696

6.647

پلیپروپیلن

3.096

660

3.236

جدول شماره دو ،ظرفیت اسمی (هزار تن) برخی محصوالت عمده پتروشیمی
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این اطالعات مربوط به برنامههای توسعه چهارم و پنجم ک ور میباشد و با اضافه شدن برنامههای بعدی ،ظرفیتها و
فرصتها بسیار بی تر از این خواهد بود .در حال حاضر تعداد  34پتروشیمی در ک ور در حال تولید و حدود 12
پتروشیمی در دست ساخت میباشد ،الفینهای دوازدهم تا پانزدهم ک ور در حال ساخت بوده و ساخت بزرگترین
مجتمع متانول جهان در استان بوشهر و ساخت تعداد  2مجتمع تولیدکننده دیگر متانول در فاز یک و دو منطقه ویژه
اقتصادی انرژی پار

(عسلویه) در دست ساخت میباشد ،با این حساب با توجه به تعداد پتروشیمیها ،متانولها و

الفینهای در دست ساخت و با توجه به اینکه در ساخت هرکدام حداقل به مدت چهار ماه یک دستگاه جرثقیل فوق
سنگین نیاز است (که تجربههای گذشته ن ان میدهد که در عمل زمان الزم بیش از این میباشد) ،بنابراین بازار
پیش روی صنعت باربرداری سنگین و فوق سنگین بسیار گسترده و ت نه حضور فعاالن این بخش میباشد.
واضا است که راهاندازی و اجرای این دست از پروژهها مستلزم تأمین ابزار و ماشینآالت پ تیبانی مخصوصی است
که برای اجرای درست پروژه ،باید همواره ازنظر فنی و سطا کارایی بهروز شوند .تا حدود  3سال پیش نصب
تجهیزات سنگین تا سقف  411ت ن و توسط شرکت ماموت (شرکت هلندی دارای نمایندگی در خاورمیانه) انجام
میشده است؛ و اکنون خأل وجود جرثقیلهای فوق سنگین جهت رفع وابستگی ک ور بهشدت احسا

میشود.

در منطقه نیز ،همانگونه که در آمار و گزارشهای ارائهشده مربوط به توسعه صنایع پتروشیمی ارائهشده ،صنایع
وابسته به نفت و پتروشیمی بهصورت فزاینده ای در منطقه در حال رشد است که بیانگر رشد بازار گستردهای درزمینه
باربرداریهای سنگین و فوق سنگین میباشد .از طرف دیگر برگزاری جام جهانی فوتبال در قطر در سال  2122باعث
افزایش ساختوسازهای عظیم از هماکنون در این ک ور شده است که نیاز به تجهیزات پ تیبانی ازجمله
جرثقیل های بزرگ را افزایش خواهد داد .متأسفانه حجم کار و حجم باربرداری منطقه در دستر

نمیباشد ولی آنچه

م خص است حجم بازار کار بسیار بی تر از تجهیزات موجود در منطقه میباشد و این باعث اعزام تجهیزات
شرکتهای خارج از منطقه برای استفاده از این بازار میباشد.
بعضی از ک ورهای خارجی بهصورت نماینده در منطقه تالش می نمایند تا از این بازار کار خوب ،استفاده نموده و با
ارسال جرثقیلهای خود ،پروژههای وسیع منطقه را انجام دهند .ازجمله این شرکتها میتوان به شرکت ماموت اشاره
کرد که در ک ور امارات دارای نمایندگی می باشد .این امر با توجه به نیاز بسیار زیاد ک ورمان به جرثقیلهای تناژ
باال باعث میشود سالیانه ارز بسیار زیادی از ک ور خارج شود .نکته بسیار مهم دیگر در این رابطه این است که وجود
چنین جرثقیلهایی در ک ور با توجه به بازار کار منطقه باعث می گردد سالیانه ارز بسیار زیادی از این بازار کار به
ک ور وارد شود؛ بنابراین چنین جرثقیل تناژ باالیی نهتنها توان عملیاتی ک ورمان را در منطقه افزایش میدهد بلکه
دو مزیت بزرگ دیگر در بر خواهد داشت ،یکی جلوگیری از خروج ارز از ک ور و دیگری ورود ارز موجود در بازار کار
منطقه به ک ور؛ بنابراین لزوم توسعه این بخش از صنعت ک ور بسیار ضروری به نظر میرسد.
تواناییهای گروه صنعتی پارکو (پارت ماشین سازه پار ) به شرح زیر میباشد:
 حملونقل ،باربرداری و انجام عملیات نصب کلیه تجهیزات سنگین و فوق سنگین صنایع نفت ،گاز ،پاالیش و
پتروشیمی شامل :تجهیزات استاتیک و روتاری ،مونتاژ و نصب پکیجها شامل ریفرمر ،کوره ،بویلر و . ...
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 نصب کلیه تجهیزات نیروگاهی ،اجرای عملیات نصب کمپرسور و توربوکمپرسور تا مرحله پیش راهاندازی و راهاندازی،
اجرای کلیه مراحل عملیات پایپینگ.
 اجرای عملیات نصب تاورهای یکتکه و چندتکه.
 اجرای عملیات نصب کلیه سازههای فلزی سنگین (ماهانه به میزان  3/000تن).
 بهسازی و مقاومسازی زمین بهروشهای تحکیم دینامیکی (.)Dynamic Compaction

سهامداران شرکت فوق مطابق آخرین صورتهای مالی حسابرسی ،به شرح زیر هستند:
ردیف

نام سهامدار

تعداد سهام

6

عمران سرمایه آیریک خزر

3

9

وزین سازان آریاسام

3

9

طاهره کرمی

3

1

شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس

3,936,999,997
3.932.000.000

جمع کل
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خالصه اطالعات مالی شرکت پارت ماشین سازه پارس
ترازنامه شرکت مطابق شامل اقالم زیر است (ارقام به میلیون ریال):
دارائیها

3492/36/69

3496/36/40

دارائیهای جاری:

بدهیها و
حقوق صـاحبان سهام

3492/36/69

3496/36/40

بدهیهای جاری:
پرداختنیهای تجاری و

موجودی نقد

6.390

3.394

حسابهای دریافتنیهای تجاری و غیرتجاری

360.693

363.937

مالیات پرداختنی

موجودی مواد و کاال

3.676

3.269

پیش دریافتها

پیشپرداختها

6.266

997

جمع دارائیهای جاری

344.669

369.977

غیرتجاری

جمع بدهیهای جاری

32.339

33.399

6.244

9.626

0

9.643

63.766

67.996

دارائیهای غیرجاری:
دارائیهای ثابت نامشهود

609

336

دارائیهای ثابت مشهود

3.329.493

3.907.692

جمع دارائیهای غیرجاری

3.729.200

3.907.299

جمع دارائیها

3.906.969

3.922.676

حقوق صاحبان سرمایه:
سرمایه

39

3.932.000

3.932.000

سود (زیان) انباشته

69.934

97.696

اندوخته قانونی

2.324

6.699

جمع

حقوق

صاحبان

سهام
جمع بدهیها و حقوق
صاحبان سرمایه

3.993.302

3.949.690

3.906.969

3.922.676
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برنامههای آتی شرکت پارت ماشین سازه پارس
 در حوزه ماشینآالت :سرمایهگذاری مشترک و تأسیس یک شرکت مشارکتی جدید با یکی از  6برند اول دنیا در حوزه
جابجاییهای سنگین ((/)Heavy Liftمذاکرات با شرکت سارنز در حال نهایی شدن است) .در این شرکت قرار است هم بازار
ایران و هم بازارهای منطقهای ازجمله در کشورهای حاشیه دریای خزر را پوشش دهیم .تأسیس این شرکت در یکی از مناطق
آزاد کشور مانند جزیره کیش انجام خواهد شد.


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

 در حوزه عملیاتی :در حال حاضر تمرکز شرکت بر ارائه خدمات است ،ازاینپس در حوزه تولید و ساخت تاورها ورود خواهیم
کرد .همچنین خرید جرثقیلهای سبک ( 66تن تا  320تن) در دستور کار برنامههای آتی قرار دارد.

شرکت اعتماد ماشین آپادانا (سهامی خاص)
شرکت خورشید اعتماد گستر در تاریخ  7321/72/73تحت شماره  31421و شناسه ملی  71211131424بهصورت
شرکت سهامی خاص تأسیسشده است .مرکز اصلی شرکت در استان اصفهان – شهر اصفهان بوده که آدر

شرکت

به شهر تهران منتقل شد و سزس طی روزنامه رسمی شماره  21113نام شرکت به اعتماد ماشین آپادانا (سهامی
خاص) تاییر نام یافت .فعالیت اصلی این شرکت کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی شامل خریدوفروش ،واردات و
صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و فعالیت در حوزه پروژههای فنی ،ساختمانی ،عمرانی اعم از هر نوع پروژه
ساختمانی و معماری و هر نوع مجتمع مسکونی ،ساخت وساز ابنیه و ساختمان اعم از محاسبات نق هک ی،
نق هبرداری و انجام عملیات راه و ترابری ،جادهسازی ،پلسازی ،ویالسازی و  ...میباشد.

معرفی شرکت اعتماد ماشین آپادانا
بیش از چهل سال از ورود ماشینآالت سنگین راه سازی و معدنی بر چرخه فعالیت و سازندگی در ک ور ایران
میگذرد و همواره به این ماشینآالت بهعنوان یک کاالی سرمایهای در سازمانها توجه ویژهای شده است.
شرکت اعتماد ماشین آپادانا در سال  7324پس از  21سال تجربه در امور ماشینآالت راهسازی موفق به اخذ
نمایندگی رسمی از کمزانی جین گانگ  Jin Gongکه یکی از بزرگترین تولیدکننده ماشینآالت راهسازی در ک ور
چین است گردید .آنچه در واردات نامطلوب است رشد بیرویه واردات کاالهای نهایی و مصرفی است و برعکس رشد
واردات کاالهای سرمایهای و واسطهای از مطلوبیت ویژه ای برخوردار است .واردات کاالهای مصرفی ویژه کاالها اقالمی
که امکان تولید داخل دارند ،ضداشتاال ،ضد رشد اقتصادی و حتی تورمزا است .ازاینرو ،شرکت اعتماد ماشین آپادانا،
همواره به سیاست جایگزین واردات در کنار توسعه صادرات توجه داشته است .م کل اصلی اقتصاد ک ور ما رشد باال
و حجم باالی واردات کاالهای مصرفی در دهه گذشته با باال رفتن درآمدهای نفتی بوده است ،اما برعکس آن ،افزایش
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واردات کاالهای سرمایه و واسطه ای ،مطلوب و نویدبخش است چراکه اثر مثبت بر تولید و اشتاال در رشد اقتصادی و
حتی کاهش تورم خواهد داشت .ازاین رو شرکت اعتماد ماشین آپادانا به دنبال گریز از ورطه واردات کاالهای نامرغوب
چینی در پی حرکت به سمت واردات ماشینآالت راهسازی بوده است.
این شرکت با اتکا به نیروهای متخصص و کارکنان مجرب خود درزمانی کوتاه برنامهریزی ارائه بهترین خدمات فروش
و پس از فروش را به م تریان خود انجام داده و به دنبال دستیابی باالترین امتیاز رضایتمندی م تریان در بین
شرکتهای همکار با نظارت شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است .بزرگترین و بهترین تبلیغ این شرکت
جلب رضایتمندی م تریان و ارائه خدمات پس از فروش سریع و مؤثر میباشد.

مزیتهای رقابتی شرکت اعتماد ماشین آپادانا در بخش بازرگانی بینالملل
گوشهای از فعالیتهای بازرگانی شرکت اعتماد ماشین آپادانا در راستای نیل به حضور در بین سه شرکت بزرگ در
عرصه تأمین ماشینآالت راهسازی دیزل ظرف سه سال آینده بر بستر ارزشهای بنیادین ک ور درزمینه واردات شامل
واردات  72دستگاه لودر 71 ،دستگاه غلتک 31،دستگاه جرثقیل هیدرولیک و  411قلم قطعات یدکی مربوط به
بخش های موتوری ،بدنه ،هیدرولیک و ...بوده است ،درواقع تالش مدیران ،متخصصان و کارکنان شرکت اعتماد ماشین
آپادا نا عرضه محصوالت و خدمات پس از فروش متناسب با نیاز م تریان و صنعت ک ور و شرکتهای عمرانی و ارائه
خدمات پس از فروش از طریق واردات است که توانسته رقیبانی چون شرکت تیراژه ماشین ،سنگین ماشین ایستا،
پاسارگاد ماشین پرشیا جنوب ،اهورا صنعت ماشین ،پار

ماشین خاورمیانه و همیار ماشین را دچار م کل سازد.

انجام واردات این طیف گسترده و متنوع از ماشین آالت باعث ایجاد تجربه بسیار باالیی در بخش بازرگانی و خدمات
پس از فروش به م تریان است که در طی سالیان با مدیریت و برنامهریزی مدیران مجموعه بهدستآمده است و
بسیار ارزشمند بوده و نقش مهمی در متقاعدسازی شریک چینی خود در واگذاری نمایندگی به این مجموعه داشته
است.
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هزینه ترخیص یک عدد لودر بهعنوان نمونهای از ماشینآالت عمرانی با تعرفه  23224777و با احتساب کل هزینهها
حدود  21درصد ارزش کل کاال و هزینه ترخیص لوازمیدکی با تعرفههای 21122322 ،23122211 ،23732711
 23237121،نیز به همین مقدار میباشد.
خدمات م اوره فنی قطعات و دستگاه ها و نیازسنجی م تریان و بازار ایران در بحث عرضه و تقاضا و کنترل دقیق
گلوگاههای اصلی بازرگانی بینالملل شامل بیمه ،انتقال ارز ،حملونقل ،بازرسی و...از اهمیت خاصی برخوردار است که
حساسیت و دقت باالیی را میطلبد.
هدف مجموعه برنامه ریزی و همراهی م تریان از لحظه خرید و ارائه خدمات م اوره دررسیدن به باالترین سطا
مطلوبیت برای م تریان خود است ،معتقدیم مسئولیتپذیری در قبال م تریان و جامعه بهعنوان تضمینکننده روند
ارتقا و حفظ پی تازی این مجموعه است.

اطالعات مالی شرکت اعتماد ماشین
ترازنامه شرکت مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده شامل اقالم زیر است (ارقام به میلیون ریال):
داراییها

 3496/36/40 3492/36/69بدهیها و حقوق صاحبان سهام

3496/36/40 3492/36/69

داراییهای جاری:

میلیون ریال

میلیون ریال

بدهیهای جاری:

میلیون ریال

میلیون ریال

موجودی نقد

343

349

حسابهای پرداختنی

32.064

67.324

حسابهای دریافتنی

66.640

76.947

مالیات پرداختنی

693

6.773

پیشپرداختها

409

29.323

سود سهام پرداختنی

جمع داراییهای جاری

397.766

0

0

داراییهای غیر جاری:

0

333.330

جمع بدهیهای جاری

0

حقوق صاحبان سهام:

0

سرمایه

سرمایهگذاری در امالک

333.976

333،976

داراییهای ثابت مشهود

476.760

32.444

40.643
0

396.000

396.000
0

477.337

اندوخته قانونی

2.396

2.396

0

سود (زیان) انباشته

64.372

303.930

جمع داراییهای غیر جاری

397.766

396.339

جمع حقوق صاحبان سهام

663.423

202.066

جمع داراییها

620.296

242.669

جمع بدهیها و حقوق صاحبان
سهام
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سهامداران شرکت فوق به شرح زیر هستند:
سهامدار

تعداد سهام

ریال

حبیبه عبدی شرفآباد

3

6,000,000

یاسین زاهدپور

3

6,000,000

رهام کشاورز

3

6,000,000

شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان

99،999

393,996,000,000

خلیجفارس (سهامی عام)
99،000

جمع

396,000,000,000

برنامههای آتی
 در سال  3499ورود ماشینآالت و جرثقیل بهصورت کامل
 در سال  3499ورود ماشینآالت بهصورت  CKDو مونتاژ آن داخل کشور (این امر هزینههای گمرکی را بهشدت
کاهش میدهد)
 در سال  3303تولید حداقل  30درصد از قطعات در داخل کشور

شرکت سازه طرح گستر شهرآرا (سهامی خاص)
شرکت توسعه تجارت مهر ایرانیان آپادانا در تاریخ  7322/12/21بهصورت شرکت سهامی خاص تأسیسشده و طی
شماره  331114مورخ  7322/12/21در اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران به شناسه ملی
 73113122271به ثبت رسیده است و بهموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ  7323/14/24نام
شرکت به "سازه طرح گستر شهرآرا" تاییریافته است .فعالیت اصلی این شرکت کلیه فعالیتهای مجاز بازرگانی
شامل خریدوفروش ،واردات و صادرات کلیه کاالهای مجاز بازرگانی و  ...میباشد.

تشریح فعالیتهای بازرگانی شرکت در حوزه مواد غذایی
شرایط اقلیمی و تولید صنعتی محصوالت ک اورزی در ک ور موجب گردیده تا هفت محصول اساسی در زنجیره
تأمین مستقیم و غیرمستقیم مواد غذایی ازجمله گندم ،برنج ،جو دامی ،ذرت دانهای و علوفهای ،کنجاله سویا ،روغن
نباتی و شکر ،بهرغم تولید داخلی عمدتاً از طریق واردات تأمین گردد و سهم عمدهای از ارزشافزوده بخش ک اورزی
در اقتصاد ملی ساالنه از آن محل تأمین شود .نگاهی گذرا به آمار تولید مواد غذایی با توجه به جمعیت نزدیک به 21
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میلیون نفری ک ور بیانگر آن است که تولید ساالنه حدود سه میلیون تن گوشت قرمز ،گوشت سفید و تخممرغ و
حدود نه میلیون تن محصوالت لبنی بهعنوان مهمترین منابع تأمین پروتئین جامعه ،در واحدهای صنعتی دام و طیور
با وابستگی باالیی به واردات ذرت ،کنجاله ،جو دامی و سایر نهادههای مصرفی صورت میپذیرد .مزیتها و
توانمندیهای شرکت در حوزه بازرگانی به شرح زیر است:
 ارتباط مؤثر با مشتریان کالن بازار ایران ازجمله  ،GTCشرکت پشتیبانی امور دام ،اتکا و اتحادیههای دام ،طیور و
آبزیان کشور و تجار و تأمینکنندگان بزرگ و شرکتهای وابسته به آنها
 ارتباط با تأمینکنندگان اصلی ازجمله کمپانیهای بنگه ،کارگیل ،افگرا ،نیدرا ،اولم و سایر تأمینکنندگان
 شناخت کافی از بازار و فعاالن بازار کشور
 وقوف کامل بر الگوی مصرف کاالهای اساسی و صنایع پاییندستی و شناخت کافی بر تکنولوژیهای تولید و پرورش
مربوطه (فرآوردهها ،خوراک تا تولید پروتئین حیوانی و صنایع تبدیلی)
 آشنایی و تسلط به شیوههای بانکی در امر تأمین اعتبار و عملیات ارزی مرتبط بر اساس قوانین بینالمللی و شرایط
تحریم حاکم بر کشور
 تیم تخصصی در زنجیره عملیات مربوط به خدمات بازرگانی ازجمله ثبت سفارش و انجام کلیه امور بانکی در بانکهای
تجاری و بانک مرکزی ج.ا.ا ،حملونقل بینالمللی کاال از مبدأ تا بندر امام خمینی ،پوشش بیمه کاال ،تخلیه و
نگهداری در مخازن ،انبارها و سیلوهای بندر امام خمینی ،انجام عملیات ترخیص ،حملونقل داخلی از بندر امام تا
محل مصرف
 شناخت شاخصهای رقابتی در ایجاد و خلق مزیت رقابت در بازار کاال ()commodity
جهت واردات ،قبل از خرید هر کاال ابتدا بایستی نسبت به استعالم امکان واردات کاال از وزارت بازرگانی (اداره ثبت
سفارش) استعالم نمود و پس از کسب اطالع از شرایط و قوانین وقت نسبت به انجام واردات اقدام نمود زیرا قوانین
مرتبط با گمرک به صورت سالیانه یا حتی چندماهه امکان تاییر دارد .حال این تاییرات در مقاطع مختلف ممکن
است متفاوت باشد.
تاییر در نرخ تعرفه – در میزان قابلحمل در هر مرحله و یا حتی اختصاص ارز یا تاییرات دیگر از باب مثال برای
واردات اسباب بازی باید از کانون فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان مجوز گرفت و برای گوشت منجمد از سازمان
دامززشکی ک ور.
لذا اطالع از قوانین بهصورت روزانه امری است الزم و حیاتی در واردات.
حال در حوزه فعالیت این شرکت که واردات و توزیع مواد غذایی و نهادهها میباشد به موضوع واردات گوشت و توزیع
و فروش آن در داخل اشاره میشود.
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در اولین قدم بررسی و مطالعه درخصوص تولیدکنندگان و فروشندگان عمده گوشت منجمد میباشد که در رأ
آنها ک ور برزیل قرار دارد.
در اجرای واردات گوشت منجمد موارد ذیل از اهمیت به سزایی برخوردار هست.
 شناسایی و انتخاب فروشنده
پس از بررسی های الزم در خصوص فروشندگان اصلی و حصول اطمینان از توانایی تولید ایشان و ارائه قیمت مناسب نسبت به
اخذ پیشفاکتور از تولیدکننده اقدام میشود که به همراه آن جزئیات و توضیحات در خصوص کاال نیز ارائه خواهد شد.
 ارائه درخواست به سازمانهای مرتبط.
ارائه درخواست به وزارت جهاد کشاورزی به همراه درخواست معرفی نماینده جهت نظارت بر ذبح اسالمی
ارائه درخواست به سازمان دامپزشکی جهت اخذ مجوزها و معرفی نماینده جهت نظارت بر مراحل تولید.
 پس از اخذ مجوزها الزم و حصول توافقات با تولیدکننده و فروشنده اعزام نماینده خود و سازمانهای یادشده جهت انجام عملیات
تولید.
 بارگیری و حمل
مرحله تولید حدود  40روز زمان برده و پسازآن کاال آماده حمل به کشور میباشد که هر دو هفته یکبار قابلارسال میباشد.
 ترخیص کاال
پس از اعالم تاریخ و زمان تخلیه و توسط کشتیرانی مراحل ترخیص کاال آغاز میشود که با در نظر گرفتن مراحل گمرک و
کارشناسی سازمان دامپزشکی پس از دو هفته امکان حمل گوشت منجمد به مقاصد موردنظر محیا میگردد.

توضیا :الف) مراحل یادشده به لحاظ اجرایی حدوداً یک دوره  11روزه میباشد که با در نظر گرفتن قیمتهای خرید
– هزینهها -زمان انجام عملیات کاری و فروش درآمد حاصله قبل از کسر مالیات قابلشناسایی میباشد.
میزان واردات  600تن
قیمت هر تن گوشت منجمد  4960تن
نرخ ارز (یورو)  49/600ریال
 72/000/000/000ریال

قیمت خرید  600تن

هزینههای مرتبط از قبیل اخذ مجوز دامپزشکی – بیمه –حقوق گمرکی – عوارض ترخیص و غیره  33/000/000/000ریال
مجموع
پیش بینی قیمت فروش هر کیلو
پیشبینی فروش برای  600تن
درآمد حاصله

 90/000/000/000ریال
 640/000ریال
 336/000/000/000ریال
 63/000/000/000ریال
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توضیا :ب) حال با عنایت به اینکه دوره  3ماهه در سال حداقل  3بار تکرار خواهد شد درآمد حاصل از واردات و
فروش گوشت رقمی معادل  12/111/111/111ریال خواهد بود .بدیهی است با افزایش و یا کاهش وزن کاال در هر
دوره رقم یادشده متایر خواهد کرد.
ترازنامه شرکت مطابق آخرین صورتهای مالی حسابرسیشده شامل اقالم زیر است (ارقام به میلیون ریال):
داراییها
داراییهای جاری:
موجودی نقد و بانک
حسابهای دریافتنی تجاری و
غیرتجاری
پیشپرداختها
داراییهای نگهداری شده برای
فروش (جرثقیل)
جمع داراییهای جاری

3496/36/40 3492/36/69
میلیون ریال
330
333.026

بدهیها و حقوق صاحبان
سهام

میلیون ریال

بدهیهای جاری:
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حسابهای پرداختنی

3496/36/40 3492/36/69
میلیون ریال
20.997

میلیون ریال
620.363

404.994

مالیات پرداختنی

33.923

34.333

0

سود سهام پرداختنی

63.263

263

90،000

90،000

جمع بدهیهای جاری

300.376

673.639

603.376

494.940

بدهیهای غیر جاری

0

ذخیره مزایای پایان خدمت

داراییهای غیر جاری:

کارکنان
30.290

جمع بدهیهای غیر جاری

سرمایهگذاری در امالک

30.279

9

جمع بدهیها

داراییهای ثابت مشهود

2

جمع داراییهای غیر جاری

30.292

30.299

حقوق صاحبان سهام

جمع داراییها

633.923

343.237

24

49

300.646

سرمایه

343.290

673.667

343.290

اندوخته قانونی

6.674

6.036

سود انباشته

7.474

62.222

333.462

320.420

633.923

343.237

جمع حقوق صاحبان سهام
جمع

بدهیها

صاحبان سهام
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سهامداران شرکت فوق ،به شرح زیر هستند:
سهامداران

تعداد سهام

سرمایه سازان دانوش منطقه آزاد انزلی

3

صنعت محور دانوش

3

وزین سازان آریا سام

3

عمران سرمایه آیریک خزر

3

شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس

343،279،992

جمع کل

343,290,000

برنامههای آتی شرکت
 توسعه فعالیتهای بازرگانی ،همکاری با برندهای معروف و ایجاد شعب نمایندگی در عراق

شرکت جهان روکش اسپادانا (سهامی خاص)
شرکت جهان روکش اسزادانا در تاریخ  7321/13/12بهصورت شرکت سهامی خاص تأسیسشده و طی شماره
 31323مورخ  7321/13/11در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اصفهان به شناسه ملی  71211471123به
ثبت رسیده است .فعالیت اصلی این شرکت طراحی ،تولید ،ساخت ،نصب ،اجرای کلیه محصوالت و م تقات
پیوی سی و موارد مرتبط ،امور پیمانکاری مربوط به ساختمانها و ابنیه ،انجام عملیات عمرانی ،طراحی و اجرای
فضای سبز ،خطوط انتقال (آب ،گاز و نفت) و  ...میباشد .شایانذکر است که این شرکت بر اسا نامه شماره
 713/22222وزارت صنعت ،معدن و تجارت جواز تأسیس کارخانهای با ظرفیت  22111تن در خصوص  XPSرا تا
تاریخ  7324/13/21را دارا میباشد.
معرفی فوم سخت XPS
با توجه به نو بودن مفهوم ( XPSو اهمیت سرمایه گذاری شرکت در این بخش) در ادامه به ارائه توضیحات مختصری
در خصوص آن میپردازیم.
امروزه با توجه به رشد فزاینده جمعیت جهان و محدودیت منابع انرژی شناختهشده ،مصرف بهینه انرژی از مسائل
مهم صنعت ساختمان به شمار می رود که ذهن کارشناسان و متخصصین امر را به خود معطوف ساخته است.
عایقکاری نقش بسیار مهمی در گرم نگهداشتن ساختمان در فصل زمستان و خنک نگهداشتن آن در فصل تابستان
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دارد .به کمک عایقکاری میتوان یک خانه را در زمستان  4درجه گرمتر و در تابستان  71درجه خنکتر نگه داشت.
بهاین ترتیب عالوه بر کم شدن مصرف انرژی ،از آلودگی محیطزیست نیز کاسته میشود و منابع انرژی برای استفاده
آیندگان حفظ میگردد .بهاینترتیب ،عایقکاری سقفها مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش ساختمان را 34
درصد تا  34درصد کاهش میدهد .همچنین عایقکاری دیوارهای خارجی مصرف انرژی برای گرمایش و سرمایش
ساختمان را حدود  74درصد و عایقکاری کف مصرف انرژی را در زمستان  4درصد کاهش میدهد .برای عایقکاری
لولههای آبگرم میتوان از عایقهای پتویی یا عایقهایی که بهطور ویژه برای لولهها ساختهشده و بهراحتی قابلنصب
هستند استفاده کرد؛ اما عایق های ساختمانی برخالف تصور ،انواع و اقسام متنوع و فراوانی دارد که میتوان از آنها در
موارد مناسب خود استفاده کرد .آمارهای صرف جویی در هزینهها و کاهش مصرف سوخت در اثر عایقکاری صنایع و
ساختمانها در ک ورهای مختلف ن ان میدهد که ترکیه در سال  7224با اجباری کردن عایقکاری با ضخامت 4
سانتیمتر در ساختمانها  21هزار تن گاز سمی  co2را کاهش داد ،سایر آالیندهها نیز به میزان قابلتوجهی کاهش
یافت .این ک ورها عالوه بر کاهش آلودگی هوا از سایر مزایای عایقکاری مانند کاهش مصرف سوخت و برق،
جلوگیری از ورود سروصدا به داخل خودروها و ساختمانها محیط زندگی و کاهش سروصدا و اتالف انرژی در
کارخانهها ،خیابانها و ساختمانها ،میلیاردها دالر صرفهجویی داشتهاند و محیط زندگی شهری و خانوادهها با آرامش
بی تری همراه شده است .کارشناسان محیطزیست ،متخصصین انرژی و روان شناسان ،امروزه اجباری کردن
عایقکاری و استفاده از عایق رطوبتی و حرارتی را عاملی در کاهش ناراحتیهای روحی ،عصبی ،اتالف انرژی ،کاهش
آلودگی هوا و بیماریهای مختلف معرفی کردهاند .با توجه به رشد ساختمانسازی در جهان و منطقه و مسائل
زیستمحیطی و اهمیت صرفهجویی در مصرف انرژی اهمیت فومهای عایقی که در رأ

آن  XPSاست بی تر از هر

وقت دیگر خودنمایی میکند.
پلی استایرن اکسترود شده که اختصاراً بهعنوان فوم اکسترود شده شناخته میشود ،غالباً در صنعت ساختمانسازی
بهکاربرده میشود .فومهای سخت  XPSبه علت ساختار سلولی بسته حتی موقعی که در تما

با مستقیم با آب قرار

میگیرند نیز آب یا رطوبت را جذب نمیکنند .این فومها در برابر پوسیدگی مقاوم هستند .حداکثر دمایی که این
فومها را میتوان به کار برد حدود  14سانتیگراد است .فومهای سخت  XPSدر یک فرایند پیوسته تولید میشوند.
دانه های پلی استایرن بدون عامل پف دهنده داخل یک اکسترود ،یعنی جایی که در آن ذوب میشوند ،ریخته
می شوند .سزس یک عامل پف دهنده تزریق و ترکیب حاصل از طریق یک نازل به بیرون رانده میشود و یک فوم با
ساختار سلولی بسته و همگن را تولید میکند ،پانلهای  XPSدر ضخامتهای مختلف از  21میلیمتر تا 211
میلیمتر تولید میشوند .صفحات XPSمت کل از ساختار ماده پتروشیمی  GPPSمیباشد که دارای بافت تودرتو و
به هم ف رده و خالی از حفره میباشد که به روش صنعتی همراه با ذوب این ماده در ف ار باال تولید میشود.
این نوع فوم با بهرهگیری از آخرین تکنولوژی جهان تولید میگردد و به دالیل بسیاری ازجمله:
 استحکام باال)(Compressive Strength
 قدرت عایقبندی)(Isolation
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 جذب آب پایین)(Water Absorption
 قیمت پایین
 عدم انتشار گازهای سمی در هنگام آتشسوزی
ب دت رو به گسترش میباشد ،بهطوریکه در حال حاضر جایگزین برتری برای این محصول وجود ندارد.

توضیح ویژگیهای صنعت  XPSدر دنیا
در صنعت ساختمانسازی در دنیا ،فومهای سخت  XPSغالباً بهمنظور عایقکاری سطوح خارجی در مکانهایی که در
معرض شرایط نامساعد ،نزدیک و یا در زیربنای ساختمان قرار دارند ،مانند زیر پلیتهای اصلی ساختمان یا
عایقکاری دیواره خارجی زیرزمین (معروف به عایق محیطی) استفاده میشوند .یکی از انواع خاص کاربردهای این نوع
فوم ،عایقکاری سازههای مربوط به پلها میباشد که بهطور فزایندهای موردتوجه قرارگرفته است .امروزه صنعت
ساختمانسازی آلمان اکثراً آن دسته از محصوالت  XPSرا عرضه میکند که توسط  CO2یا مخلوطی از CO2و یک
عامل پف دهنده (حدود  %2تا  %3اتانول) حجیمشدهاند .عالوه بر مواد عایق رایجی که در ساختمانهای و صنعت
ساختمانسازی استفاده میشوند ،از فومهای سخت  XPSبرای مقاصد خاص هم استفاده میشود .ای محصوالت
خاص تقریباً چیزی حدود  %31از بازارهای عایقهای  XPSاروپا را به خود اختصاص میدهند ،اما کاربردهای بسیار
متنوعی دارند.
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دلیل قراردادن این شرکت در پرتفوی هلدینگ
در توجیه روابط شرکت جهان روکش با بقیه شرکتها باید خاطرن ان کرد که بخش عمده خدمات ارائهشده در
شرکت پارت ماشین سازه (تحت برند پارکو) در جابجاییهای سنگین ( )Heavy Liftدر حوزه پروژههای پتروشیمی،
شرکتهای پتروشیمی فعال و پاالی گاه است .تسویه برخی از این شرکتها با شرکت پارت ماشین سازه میتواند
بهصورت واگذاری مواد اولیه شیمیایی که از آن بهعنوان ماده اولیه تولید  XPSاست ،میباشد .لذا برای بهرهگیری
بهتر از فرصت موجود سعی در تأسیس کارخانهای شده که هم محصول نهایی آن ،صنعت ساختوساز را متحول
میکند و باعث توسعه فعالیتهای خدماتی در حوزه جابجاییهای سنگین ( )Heavy Liftشود.
ترازنامه شرکت جهان روکش اسپادانا مطابق صورتهای مالی حسابرسی شده شامل اقالم زیر است (ارقام به میلیون ریال):
3492/36/69

عنوان

3496/36/40

داراییهای جاری

عنوان

3492/36/69

3496/36/40

بدهی جاری

موجودی نقد و بانک

79

76

حسابهای پرداختنی

30.600

2.636

حسابهای دریافتنی

397

306

تسهیالت مالی دریافتنی

30.320

30.320

پیشپرداختها

620

649

جمع بدهیهای جاری

60.220

32.706

جمع داراییهای جاری

3.346

3.032

صاحبان سهام

داراییهای غیر جاری
در

سرمایهگذاری

سرمایه
33.200

33.200

اندوخته قانونی

سرمایهگذاری بلندمدت

7.600

7.600

سود انباشته

داراییهای نامشهود

663

663

جمع حقوق صاحبان سهام

امالک

داراییهای

ثابت

مشهود
جمع داراییهای غیر
جاری
جمع کل داراییها

90.342

92.692

349.720

346.960

330.996

342.942

جمع بدهیها و حقوق صاحبان
سهام

51

339.996
0
630
360.646

330.996

339.996
0
649
360.643

342.942
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سهامداران شرکت جهان روکش اسپادانا به شرح زیر هستند:
ردیف

نام سهامدار

تعداد سهام

3

ملوک کشاورز

30,626

6

قدرت اله فالحپور سیچانی

30,626

4

شهاب فالحپور سیچانی

30,646

3

صنعت محور دانوش

30

6

عمران سرمایه آیریک خزر

30

2

وزین سازان آریاسام

30

7

شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس

33,929,733

جمع کل

33,999,600

برنامههای آتی شرکت
 تولید آزمایشی  XPSتا انتهای سال 3499
 توسعه یک خط تولید به سه خط تولید در سال 3300
 راهاندازی خط تولید  XPSدر سه کالنشهر اصلی (مشهد ،تبریز و اصفهان) باهدف کاهش هزینههای حمل
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مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت
رویکرد تأمین و تخصیص منابع
تأمین و تخصیص منابع حول سه محور «سرمایه در گردش»« ،بودجهبندی سرمایهای» و «ساختار سرمایه» ،با توجه
بهجایگاه شرکت ،صنعت و اهداف بلندمدت ،برای هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه تعریف میشود .حاصل این
هدفگذاریها در ترازنامههای پیشبینیشده در قالب کمی بیانشده است .در این حوزه هدف اصلی ،افزایش ارزش
شرکت با توجه به رعایت حقوق تمامی ذینفعان شرکت اعم از فعاالن نظام اقتصادی ،تأمینکنندگان ،م تریان و حتی
محیطزیست میباشد .فعالیت شرکتهای گروه در بستر دانش مدیریت مالی شرکتی یک رکن بهمنظور ارتقای سطا
کارایی و دستیابی به اهداف استراتژیک گروه مدنظر قرارگرفته است.

سرمایه در گردش
تعیین و ابالغ سطوح بهینه داراییهای جاری و اختصاص مازاد سرمایه در گردش به داراییهای با بازده باالتر یکی از
عوامل افزایش بازدهی این گروه در سالهای آتی خواهد بود .مطالعات مالی بهویژه تعیین سرمایه در گردش موردنیاز،
بهعنوان یک الزام برای ورود به هر پروژه لحاظ خواهد شد .مدیریت بر مطالبات شرکت و بدهیهای جاری و تطبیق
زمانی آنها بهعنوان یک امر مستمر در محور امور قرارگرفته است .تحلیل مستمر اقالم جاری شرکت بهمنظور ایجاد
گردش و بهبود کارایی داراییها و نیز کاهش نرخ تأمین مالی بدهیها جاری شرکتی در دستور کار قراردادهشده است.
پوشش کمبود و انتقال مازاد سرمایه در گردش شرکتهای مجموعه از طریق تعامالت درونگروهی نقطه قوت اصلی
این محور قلمداد میشود.

بودجهبندی سرمایهای
با توجه به اقالم داراییهای بلندمدت شرکت ،ایجاد تناسب میان بازدهی سرمایهگذاریهای شرکت مادر و بهای
تمامشده سرمایهگذاری مدنظر میباشد .بهبود بازدهی سبد سرمایهگذاریها از طریق راهاندازی خط تولید فوم XPS
در شرکت جهان روکش اسزادانا موجب افزایش بازدهی این سرمایهگذاریها خواهد شد .تحلیل پروژهها بر مبنای
روشهای مالی و مبتنی بر جریانهای نقدی صورت میگیرد؛ بنابراین در فرآیند قبول و رد پروژهها دانش روز
مدیریت مالی به کمک واحد فروش شرکتها مانع از ایجاد رقابتهای مخرب خواهد شد .بازنگری مداوم داراییهای
شرکتهای زیرمجموعه باهدف بررسی منافع آتی و بازدهی صورت خواهد گرفت .افزایش داراییهای سرمایهای با
توجه به اقتضای رقابتی صنعت و بر مبنای گزارش توجیهی صورت خواهد گرفت تا بهواسطه بهبود مستمر
ماشینآالت گروه بهعنوان یک فعالیت اصلی ،بهعنوان رهبر بازار ایفای نقشنماییم.
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ساختار سرمایه
ورود شرکت به بازار سرمایه ،نمونه ای از عزم مجموعه در ایجاد بستری پویا برای مدیریت ساختار سرمایه خود بوده
است .شرکت به دنبال آن است تا از طریق تأمین مالی با نرخهایی کمتر از فرصتهای سرمایهگذاری در دستر ،
برای صاحبان سهام خود خلق ثروت نماید .فعالیت در محدوده ساختار سرمایه بهینه برای تمام شرکتهای گروه
بهعنوان یک اصل تلقی میشود که با توجه به نرخ بازدهی داراییها ،شرایط حاکم بر بازار پول و سرمایه ،اهداف
شرکت و متوسط صنعت بهصورت ساالنه تعریف ابالغ میشود.
شرکت مادر عالوه بر تعیین اهداف استراتژیک برای شرکتهای مجموعه ،از طریق تعریف اهداف عملیاتی به دنبال
دستیابی به چ ماندازی است که برای گروه تعریف نموده است .اهداف  3محور عملیاتی مذکور به م ارکت مدیران
ارشد شرکتهای گروه بهصورت ساالنه تعیین و ابالغ میشود .کنترل و بازنگری مستمر بهمنظور تطبیق با شرایط
پویای محیط خارجی کسبوکار توسط معاون امور شرکتها صورت میگیرد.
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خالصه اطالعات عملکرد مالی شرکت
گزارش تفصیلی اطالعات عملکرد مالی شرکت در دو سطا اصلی و تلفیقی به شرح ذیل می باشد.
گزارش تفصیلی اطالعات عملکرد مالی شرکت اصلی(مبالغ به میلیون ریال)
اقالم صورت سود و زیان
درصد

شرح

/2129/3931

/2129/3921

درآمد عملیاتی

672,43

8462771

-18

سایر درآمدها(هزینه های) عملیاتی

()42746

()32,14

,4

هزینه های مالی

-

-

-

سایر درآمدها(هزینه های) غیر عملیاتی

-

-

-

سود قبل از کسر مالیات

,32686

8342488

-17

سود خالص

,32686

8342488

-17

تغییرات

تغییرات سرمایه گذاری ها
دارایی های غیر جاری

,2283,4,6

,,283,477

8

ارزش دفتری کل سرمایه گذاریهای در سهام(کوتاه مدت)

84

84

8

تغییرات در ساختار سرمایه
بدهی های بلند مدت (شامل مزایای پایان خدمت کارکنان)

227

,46

886

سرمایه

,22882888

,22882888

8

اندوخته قانونی

7248,

12674

83

سود انباشته

232678

8382788

-32

حقوق صاحبان سهام

,2233288,

,23372471

-7

تغییرات در وضعیت نقدینگی
جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد از فعالیتهای عملیاتی

8,42427

82744

1228

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

()2

-

-

سود سهام پرداختنی

()8682888

-

-
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گزارش تفصیلی اطالعات عملکرد مالی تلفیقی(مبالغ به میلیون ریال)
اقالم صورت سود و زیان
درصد

شرح

/2129/3931

/2129/3921

درآمد عملیاتی

/13,131

888,881

-2/6

سایر درآمدها(هزینه های) عملیاتی

()2/,281

()32,211

226

هزینه های مالی

-

-

-

سایر درآمدها(هزینه های) غیر عملیاتی

/,212

8,213

-2/6

سود قبل از کسر مالیات

31,/23

323,1/1

-1/6

سود خالص

/3,811

3/2,12/

-186

تغییرات

تغییرات سرمایه گذاری ها
دارایی های غیر جاری

3,288,/21

3,833,818

-36

ارزش دفتری کل سرمایه گذاریهای در سهام(کوتاه مدت)

/1

/1

16

تغییرات در ساختار سرمایه
بدهی های بلند مدت (شامل مزایای پایان خدمت کارکنان)

2/1

28

/2386

سرمایه

3,211,111

3,211,111

16

اندوخته قانونی

38,22/

3/,812

//6

سود انباشته

/12,281

332,/12

-286

حقوق صاحبان سهام

3,231,818

3,182,11/

-86

تغییرات در وضعیت نقدینگی
جریان خالص ورود(خروج)وجه نقد از فعالیتهای عملیاتی

/82,813

2,223

321/6

درآمد حاصل از فروش سرمایه گذاری ها

-

-

-

سود سهام پرداختنی

()/31,211

-

-
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برنامههای آتی شرکت
در چارچوب اساسنامه و با توجه به سیاستهای کالن و برنامه راهبردی بلندمدت شرکت ،استراتژی شرکت
سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفار

(سهام عام) در سال پیش رو ،توجه ویژهای به حضور فعال در

بازار سرمایه معطوف خواهد بود .محور اصلی برنامههای شرکت در سال مالی  ،7321بهاختصار به شرح ذیل میباشد:
 متنوع سازی پرتفوی سرمایهگذاریهای شرکت سرمایهگذاری خلیجفار
با توجه به تمرکز عمده فعالیت در حوزه پتروشیمی ،نفت و گاز و وابستگی آن به بودجه عمرانی ک ور و نیز قیمت
نفت ،هدف آن است تا در سال مالی آینده متنوع سازی پرتفوی مجموعه در حدود مقدور صورت بگیرد.
 فعالیت در بازار پایه تابلوی ب
ارتقای تابلوی معامالتی از "ج" به "ب" و امکان معامله در پنج روز هفته
 گسترش فعالیت بازارگردانی
با توجه به نیاز شرکت به افزایش ضریب نقد شوندگی و احترام به حقوق صاحبان سهام شرکت ،برای سال مالی آینده
بایستی نسبت به ثبت بازارگردان گروه نزد یکی از صندوقهای معتبر و انجام فعالیت بازارگردانی اقدام نماید.
 استفاده از سهام بهعنوان وثیقه
شرکت برای افزایش کارایی داراییهای مالی خود بایستی از سهام در اختیار شرکت باالسری ،بهعنوان وثیقه با هدف
دریافت وام و انواع ضمانتنامههای بانکی اقدام نماید.
 فروش شرکت سازه طرح گستر شهرآرا
با توجه به تاییرات مدام در حوزه بازرگانی و عدم تطابق ریسک این حوزه با رویکرد مدیریت ریسک مجموعه ،خروج
شرکت سازه طرح گستر شهرآرا در دستور کار قرار خواهد گرفت.
 فعالیت کارخانه متعلق به شرکت جهان روکش اسزادانا در حوزه به ساخت تجهیزات نفت ،گاز و پتروشیمی
به منظور ارتقای بازدهی این دارایی
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پیشنهادات هیات مدیره
هیات مدیره ضمن ت کر از کارکنان و سهامداران ارجمند شرکت و درخواست از مجمع عمومی صاحبان سهام مبتنی
بر تصویب صورتهای مالی و عملکرد هیات مدیره برای سال مالی منهی به  ،7321/72/22در خصوص تقسیم سود
سهام برای سال مالی مزبور ،با رعایت مفاد ماده  21اصالحیه قانون تجارت و با در نظر گرفتن وضیعت نقدینگی و
برنامههای مدنظر هیات مدیره در سال پیش رو و هماهنگی بعمل آمده با سهامدار عمده شرکت ،تقسیم 312111
میلیون ریال از سود قابل تخصیص را بین سهامداران به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام پی نهاد
مینماید:

شرکت اصلی

گروه تلفیق

(ارقام به میلیون ریال)

(ارقام به میلیون ریال)

مانده سود انباشته سال 21

323.303

664.376

سود تقسیمی مجمع سال مالی 21

340.000

340.000

سود خالص سال مالی 21

62.404

36.909

سود انباشته در پایان سال مالی 21

62.490

304.637

شرح

سود سهام پیشنهادی هیات مدیره

30.000

برای مجمع سال مالی 21

برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام
برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام پی نهادی هیئتمدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه مربوط به دوره مالی
منتهی به  7321 /72/22را به شرح ذیل به استحضار میرساند:
الف) سهامداران حقیقی:
سود سهامداران محترم حقیقی از تاریخ ) 7321/13/37یک روز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالیان(
منحصراً ازطریق سیستم بانکی پرداخت میشود.
ب) سهامداران حقوقی:
سود سهامداران حقوقی طی مهلت قانونی مندرج در ماده  231قانون تجارت با ارائه درخواست کتبی ،اعالم
شمارهحساب شبای بانکی و ارائه مدارک الزم به امور سهام شرکت پرداخت میگردد.
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* همچنین در راستای ارائه خدمات هرچه بهتر به سهامداران محترم شرکت ،پورتال جامع سهامداران مرتبط با
نیازهای ای ان راهاندازی گردیده است .سهامداران محترم میتوانند با مراجعه به ن انی اینترنتی شرکت ،کلیه
اطالعات هویتی ،بانکی و اطالعات ارتباطی خود را تکمیل نمایند.
* همچین هیات مدیره از مجمع عمومی محترم درخواست مینماید نسبت به سایر موارد دستور جلسه به شرح ذیل
تصمیمات مقتضی بعمل آورد:
 )2استماع گزارش فعالیت هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به .7321/72/22
 )2استماع گزارش حسابر

مستقل و بازر

قانونی در خصوص صورتهای مالی سال مالی منتهی به .7321/72/22

 )3تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به .7321/72/22
 )3اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود.
 )4انتخاب حسابر

قانونی اصلی و علیالبدل.

مستقل و بازر

 )1تعیین روزنامه کثیراالنت ار برای درج آگهیهای شرکت.
 )1انتخاب اعضای هیات مدیره.
 )2تعیین حق حضور اعضاء غیرموظف هیأت مدیره.
 )2تعیین پاداش اعضاء هیأت مدیره
 )71سایر مواردی که بهموجب قانون تجارت در صالحیت مجمع عمومی عادی سالیانه میباشد.
در خاتمه ،ضمن حمد و سزا

بیکران به درگاه ایزد متعال ،امید داریم با همدلی ،همراهی و حمایتهای شما

سهامداران گرانقدر در راستای بهبود روزافزون فعالیتها و عملکرد شرکت در سال پیش رو ،شاهد افزایش سودآوری
و سربلندی و افتخار شرکت در بازار سرمایه ک ور عزیزمان باشیم.
باتقدیم احترام
هیات مدیره شرکت
سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان
خلیجفارس (سهام عام)
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شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئتمدیره و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به  92اسفند 6921

اطالعات تماس با شرکت
آدرس پستی :تهران ،ونک ،خیابان شیخ بهایی ،خیابان برزیل غربی ،پالک  ،330طبقه پنجم ،واحد 39
شماره تلفکس127 -22124722- 22172132 :
آدرس پست الکترونیکیinfo@vapsagroup.com :
آدرس سایت شرکتwww.vapsagroup.ir :
واحد امور سهام :تهران ،ونک ،خیابان شیخ بهایی ،خیابان برزیل غربی ،پالک  ،330طبقه پنجم ،واحد 39
تلفن تماس127 -22124722- 22172132 :
اشخاص مسئول پاسخگویی به سؤاالت سهامداران محترم :سرکار خانم فالحآزاد و سیاح
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شرکت سرمایهگذاری صنعت پتروشیمی ساختمان خلیجفارس (سهامی عام)

گزارش فعالیت هیئتمدیره و وضع عمومی شرکت
برای دوره مالی منتهی به  92اسفند 6921
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