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یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
 )سهامی عام (

  

 ماهیت کسب و کارصل اول : ف

بیشاتر اندیشامندان و    باه اععاان  همل و نقل به دلیل جایگاه مهمی کاه در اقتصااد دارد،    صنعت  

صاهبنظران عرصه اقتصادی، رشد وتوسعه همه جانبه کشورها را مشروط به توسعه بخش همال و  

نقل می دانند و این صنعت را به عنوان محور فعالیت های اساسی و زیر بنایی و الزماه تحاول باه    

ه طاور مساتمر   همراه بارونق اقتصادی دهه های اخیر رشدتجارت جهانی نیز بکه هسا  می آورند

صنعت همل و نقل نیزبه عنوان جزء تفکیاک  . رسیده استه تداوم یافته وامروزه به میزان قابل توج

 است. ناپذیرتجارت جهانی درهال رشد بوده

 :ال ( هوزه فعالیت

افزایش تقاضاای کلای    گام با تحوالت سریع صنعت و همل و نقل پتروشیمی هممهندسی  شرکت

برای همل خوراک مورد نیاز مجتمع ها و نیز صادرات ، واردات و ترانزیت محصوالت پتروشیمی ، 

بندرامام ، تبریز ، بندر عبا  ، عسالویه ، اصافهان ،    شهرهایضمن اراهه خدمات کم نظیر خود در 

سیس ، فعالیت خاود را در  رباط کریم و سایر نمایندگی های در شرف تا،  کرمانشاهشیراز ، اراک ، 

 است.ابعاد بین المللی نیز گسترش داده 

تجهیزات و امکانات  مندی از همل و نقل پتروشیمی بهره مهندسی یکی از مهمترین مزیتهای شرکت

 مجوزهای قانونی و نیز تبحر و تجربه فراوان در همل مواد خطرناک می باشد.  ویژه موردنیاز،

از آن جهت از اهمیت به سزایی برخوردار است که می بایست ایان  همل مواد و کاالهای خطرناک 

زنجیاره   مواد در شرایط ویژه ، استاندارد و ایمن همل شده و در مقاصد مورد نظار تخلیاه شاوند.   

 سانوات همل و نقل پتروشیمی ، بسته خدماتی جامعی است که در طاول   مهندسی خدمات شرکت

گذشته نیاز کلیه مشتریان و کارفرمایان را به خوبی تامین نموده و نظار باه اساتقبال و اعاالم نیااز      

از خط تولیاد تاا   م است تا با گسترش و تکمیل مجموعه خدمات قابل اراهه ممشتریان ، شرکت مص
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یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
 )سهامی عام (

کلیاه  دریاایی و انجاام   ،  ، ترانزیتزمینیهمل و نقل  ، داریبندی ، انباربسته زمحل مصرف  اعم ا 

امور بندری نیازمندی های مشتریان و کارفرمایان را در این هوزه به طور کامل تامین نموده و به این 

 ترتیب هلدینگ جامع همل و نقل خود را پیاده سازی نماید. 

 :و زمینه های فعالیت  (: بازارها

پتروشایمی ،  با توجه به الزامات محیطی و بازار وسیع اراهه خدمات لجستیک ماورد نیااز صانعت    

متنوع سازی و توسعه زنجیره خدمات را در دستور کار خود قرار داده است و  6031شرکت از سال 

در همین راستا اقدام به مشارکت با شرکت های بزرگ و صاهب ناامی در عرصاه صانعت نماوده     

به است. همچنین ورود به عرصه بازارهای پایدار لجستیک و همل و نقل که از اهداف کالن شرکت 

سهام شارکت   %01خرید شمار می رود با جدیت در هال پیگیری است و در همین راستا شرکت با 

به هوزه  اپراتوری ترمینال کانتینری بندر عسلویه مربوط به شرکت پایاناه هاا و    ساهل گستر پار 

سهام شرکت امتداد زنجیره پایدار در هوزه ترانزیات   %33ورود نموده و با خرید  مخازن پتروشیمی

درصد از ساهم شارکت پایاناه هاا و مخاازن      61با خرید  مخزن داری در  و همچنین نیز وارد شده

و نیز 6010 کشتیرانی جهان دنیز کاال در سالخدمات درصد شرکت  10پتروشیمی و همچنین خرید 

در جهت سرعت  6013داری در سال  تانکر کاران سورین آژند با موضوعدرصد شرکت پترو هم00

 دن به این مهم اقدام نموده است .بخشی

با توجه به بورسی بودن شرکت و قرار گرفتن در گروه همل و نقل و انباارداری باا شارکت هاای     

ه ای بزرگی در هوزه دریااکشتیرانی جمهوری اسالمی( ،خدمات بندری اتاید واتار( ، همال جااد   

اهمل و نقل توکا و همل و نقل خلیج فار ( و... قرار گرفته که هرکدام دارای یک هوزه مشترک 

 فعالیتی بوده که قابل قیا  با کل فعالیت های شرکت نمی باشد.

 زنجیره خدمات شرکت به صورت خالصه عبارت است از :

 شقو  مختل  همل و نقل اعم از جاده ای و دریایی - 6
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یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
 )سهامی عام (

 وارداتی وانجام کلیه امور گمرکی ادراتی وبازرگانی شامل ترخیص کاالهای صات خدم - 7 

 بسته بندی و انبارش محصول در مجتمع های تولیدی - 0

 در انبارهای سرپوشیده و یا روبازخدمات انبارداری  - 0

 اعم از تخلیه و بارگیری کشتی ها ، عملیات استافینگ و ...خدمات بندری  - 0

 رات هاکم بر هوزه فعالیت:ج( قوانین و مقر

 مهمترین قوانین و مقررات هاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

 قانون تجارت -

 و مالیات ارزش افزوده  قانون مالیات های مستقیم -

 قوانین و مقررات وزارت راه و ترابری -

 اورا  بهادار و آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطهبور   وسرمایه  قانون بازار -

 تامین اجتماعی کار و قانون -

 قانون صندو  بازنشستگی و رفاه کارکنان صنعت نفت -

 مقررات گمرک جمهوری اسالمی ایران جهت پرداخت عوارض گمرک در بخش ترخیص -

 دستورالعمل های هاکم بر همل کاالهای خطرناک -

 قانون مبارزه با قاچا  کاال و ارز -

 مقررات اتا  بازرگانی -

 ست مقررات سازمان محیط زی -

 مقررات قانون مدنی -

 مقررات قانون رقابت -

 مقررات قانون مبارزه با پولشویی -

 سایر قوانین موضوعه  -
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یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
 )سهامی عام (

  

 د( محیط کسب و کار فعالیت:

 خش داخلی و خارجی قابل تقسیم بندیبا توجه به شرح خدمات شرکت محیط کسب و کار به دو ب

اانبارهای توزیع داخلی می باشد که در زمینه داخلی کلیه امورهمل و نقل ، ترخیص کاال، انبارداری

وانبار های صادراتی(،عملیات بسته بندی محصول و خدمات بندری و در زمینه محیط خاارجی باه   

 خدمات همل و نقل بین المللی کاال و خدمات دریایی و ترانزیتی کاال می توان عکر کرد.

 خدمات قابل اراهه به مشتریان : (ها

 بخش عملیاتی :  - 6

انجام امور عملیاتی همل و نقل زمینی داخلی و کلیه امور انبارداری و گمرکی مرباوط باه آناان از    

پتروشایمی و  های گروه صنایع قبیل ترخیص، بارگیری و تخلیه مربوط به محصوالت متعلق به شرکت

ورودی به مجتمعها، کارخانجات، پروژه ها، انبارهای شارکت  شرکت های فرعی و وابسته از مبادی 

و یا از واهدتولید به نقاط مصرف و جابجایی های داخلی براسا  اعالم نیاز واهدها و یاا برناماه   

 .ریزی های انجام شده در سطح کلیه نقاط کشور

 بخش اراهه خدمات نرم افزاری تخصصی:  -7

ی انباارداری کااال در   رای یکی از بهترین نرم افزارهاا و عملکرد گذشته دا تجار  براسا شرکت 

زمینه مواد جامد،مایع و گاز که توسط پرسنل متخصص شرکت تهیه و اجرایی گردیده که قابل اراهه 

 به متقاضیان این گونه خدمات می باشد.

 مشاوره تخصصی : -0
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یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
 )سهامی عام (

، خادمات بنادری و    در کلیه امور مرتبط با لجستیک کاال از قبیل همل ،انبارش ، تارخیص شرکت  

 آماده اراهه خدمات می باشد.، مالیاتی و بیمه  امور عملیاتی و مالی

 و( ساختار واهد تجاری

ساختار شرکت بصورت هرمی بوده و از را  هرم امدیریت عامل( به سطح آن کلیه پست ها چیده 

جلساات   یت وشده و هر واهد موظ  به اجرای مسئولیت های محوله بوده و باا همااهنگی مادیر   

 هماهنگی بین واهد ها امور جاری و آتی شرکت انجام میشود.

 وضعیت جاری فعالیت های اصلی و زیر بنایی شرکت :(ز

: شرکت در این زمینه در دو بخاش همال شاهری و باین شاهری       و انبارداری جامدات همل -6

پیمانکااران و   ،همال  ناوگاان  کانال کاالهای صادراتی مجتمع ها را جابجا می نماید. که این امر از

 پایانه ها محقق میگردد.  رانندگان جذ  شده از طریق سازمان

از کلیه مراکز تولید به واهدهای مورد نیااز همال    مایعات و گازها :همل بصورت چند وجهی -7

میگردد که باز در دو بخش شرکتهای پتروشایمی و بخاش شارکتهای خصوصای در هاال انجاام       

از طریق ناوگان ملکی شرکت ، رانندگان تک واهدی طرف قارار داد و  که این بخش بیشتر میباشد.

 رانندگان انفرادی جذ  شده از کانال اعالم بار پایانه ها محقق میگردد.

 خدمات ترخیص : -0

و وضع  امور این بخش توسط پرسنل تخصصی شرکت در هال اجرا بوده که با توجه به رفع کلیه 

در بعضی امور در زمینه  آن دارای نوسان میباشد یا کاهش رشد تحریمهای شرکتهای پتروشیمی

( از رشد خوبی برخوردار بوده   پلی پروپیلن جمو  مرجانها اپتروشیمی شیراز، واردات مجتمع 

نیز شاهد  (و پلی پروپیلن جم اروند ،دیجمش تخت، اللهپتروشیمی ا همچنان که در زمینه صادرات

 این رشد بوده ایم. 



 تفسیری مدیریت گزارش 

  3043شهریور  13دوره  مالی منتهی به 

7 

 

یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
 )سهامی عام (

 سرمایه گذاری شرکت:در آمد  -0 

پایانه هاا و   ،شرکت های ساهل گستر پار   صورتجلسات مجامع عمومی صاهبان سهام  براسا 

، سود ساهام  و پترو همکاران سورین آژند، امتداد زنجیره پایدار جهان دنیز کاال ، مخازن پتروشیمی

 های که در گزارشمیگردد، طبق استانداردهای هسابداری در صورت های مالی اعمال مالیسال هر

 می باشد. ساالنه اثرات آن قابل مشاهده 

 عوامل موثر بر صنعت و محیط بیرونی شرکت : (ح

،  بین المللی کشاور،روابط باا همساایگان   شرکت با عواملی نظیر روابط  PESTELبر طبق تحلیل 

و اقتصاادی،   یلا توافقنامه های منطقه ای و بین المللی ، نر  رشد اقتصاد،میزان سرمایه گذاری داخ

عدم ثبات نر  ارز،وضعیت زیر ساخت های لجستیک و همل و نقل،تحریم ااقتصاادی(، وضاعیت   

نر  بازگشات سارمایه    ین فرآیند هاواشتغال  و بیکاری، مسئولیت اجتماعی شرکت،میزان اتوماسی

 گذاری در فناوری،روند استفاده از تجار  الکترونیک، اثرات زیست محیطای لجساتیک، التزاماات   

ایمنی بهداشات هرفاه ای و زیسات محیطی،قاوانین گمرکای، روناد مقاررات زدایای،واردات و         

سر و کاار   صادرات،فرهنگ کاری در ایران،برندینگ ، کانون های علمی و دانشگاهی و یکپارچگی

 از دیدگاهی دیگر عوامل موثر به دو بخش در هوزه داخل کشور تقسیم بندی میگردد.دارد.

 بر صنعت : کنندهتضعی   عوامل -6

 های جدیدکه منجربه کاهش صادرات محصوالت پتروشیمی میگردد. اعمال تحریم –ال 

  خدمات و بهای تمام شده  افزایش نر  همل –  

 کاهش تولید صنایع داخلی و کاهش همل مواد پلیمری –ج 

 د( اعمال قوانین در زمینه همل کاالی خطرناک و موارد پلیس راهی

 بندی شرکتهایی که در صنعت همل و نقل فعال می باشند ( عدم وجود رتبه ها

 و ( اعمال سلیقه ایی قوانین مالیاتی و ارزش افزوده 
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یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
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 ز( اعمال سلیقه ایی قوانین بیمه تامین اجتماعی  

 ح ( عدم وجود سیستمهای تشویقی از سوی دولت

 ط( اعتصابات صنفی رانندگان

 لوازم یدکی، هزینه های تعمیرات و الستیک ی( افزایش قیمت وساهط نقلیه،

 اکرونا( و رکود اقتصادی ناشی از انتشار آن 61ک( شیوع ویرو  کووید 

 بر صنعت : عوامل تقویت کننده -6

  خدماتکاهش قیمت تمام شده  –ال  

 کاهش تحریم ها و افزایش صادرات –  

 افزایش تولید صنایع داخلی و افزایش همل مواد پلیمری –ج 

   کاهش قیمت وساهط نقلیه، لوازم یدکی، هزینه های تعمیرات و الستیک  –د 

 موضو عات مهم اثر گذار بر عملیات جاری و آتی       (ط

شرکت به منظور افزایش سهم بازار خود در زمینه همل جامدات اقدام به شرکت در مناقصه و 

  افزایش همکاری با مجتمع های پتروشیمی به شرح عیل نموده است:

 :بخش حمل و نقل  -1

  بندر امام والله  یافزایش حمل جامدات شهری مجتمع ها نظیر پتروشیم   -الف 

  سایر جامدات بین شهری مابین مراکز تولید محصوالت پتروشیمیحمل    - ب

 بخش ترخیص و انبارداری : - 2

 پلی پروپیلن جمشیراز، مرجان و  افزایش پروانه های گمرکی وارداتی شرکت های پتروشیمی نظیر  –الف 

تخت ، جم پروپیلن پلی اروند، پتروشیمیهای وترانزیت شرکت  صادرات،واردات ترخیص افزایش -ب

 و خوزستانجمشید

 و مرجان ، پلی پروپیلن جمد، تخت جمشید،اروناللهافزایش ترخیص صادرات پتروشیمی  -د
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یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
 )سهامی عام (

،همل دریایی و یا ترکیبی از هردو می باشد ازجمله موضاعات مهم اثر گذار میتوان از همل ریلی  

 که تاثیر قابل توجه بر روی درآمد خواهد داشت.

 

 ( سهامداران اصلی شرکت :ی

 نام سهامدار ردیف

13 /40 /3043 

 درصد تعداد سهم

 07/06 630.603.106 شرکت بازرگانی پتروشیمی اسهامی خاص ( 6

7 
سرمایه شرکت کارگزاری سهام عدالت و شرکت های 

 گذاری استانی مربوطه
06.073.371 70/70 

 76/6 7.076.717 شرکت اسپک 0

 330/3 33336.  شرکت توسعه انرژی پتروشیمی ایرانیان 0

 330/3 63.333 شرکت توسعه پتروشیمی هزاره سوم 0

 07/76 713.103.07 سایر سهامداران 1

 633 733.333.333 جمع
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یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
 )سهامی عام (

در مددیران اجرایدی   اعضاء هیئت مدیره ،کمیته حسابرسی و ( اطالعات و سوابق کاری ک 

 :3044 اسفند 92منتهی به مالی  دوره

         موظ  نماینده شرکت سمت مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی

 هیر موظ 

 یمهندس یطراح شرکت  یحسابدار ارشد یکارشناس یلیفام حسن محمد

 مواد و قطعات نیوتام

 (اسپک) ییایمیش

 رموظفیغ

کارشناسی مترجمی زبان  محسن کفائی خو

 آلمانی

 یمیپتروش یانرژ توسعه 

 انیرانیا

 موظف ریغ

کارشناسی ارشد مدیریت  مرتضی حیدری

 دولتی

 موظف ریغ یمیپتروش یبازرگان 

توسعه شرکت    MBAکارشناس ارشد  محمد رضا مدرسی

 پتروشیمی هزاره سوم

 غیر موظف

 مدیریت کارشناسی ارشد 

 بازرگانی

 شرکت  سرمایه گذاری 

 سمنان استان

 موظفغیر

 موظف  مدیرعامل یدولت تیریمد یدکترا معادل ابراهیم یاسری

   عضو کمیته حسابرسی کارشناس ارشد حسابداری مهدی بیرانوند

   عضو کمیته حسابرسی کارشناس حسابداری محمد قبول

   مدیر بازرگانی کارشناسی مهندسی صنایع  منش موسویمجتبی سید

   مدیر ناوگان کارشناسی مهندسی شیمی مسعود دستمزد

   مدیر طرح و برنامه دکتری کسب و کار صفویانصادق 

مدیریت کارشناسی ارشد  محمدرضا  شکوفی

 مالی مدیریت -بازرگانی

   مدیر مالی و اقتصادی

مدیریت کارشناسی ارشد  رضا  جعفری نیاسر

 مالی مدیریت -بازرگانی

رئیس حسابرسی 

 داخلی
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یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
 )سهامی عام (

اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف –فصل دوم     

 :ال ( اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و اولویت آنها برای یک دوره زمانی معقول آتی

 : کالناهداف  -3

بنادی،  خدمات بندری، بسته ، انبارداری و ترخیص توسعه بازارهای جدید همل و نقل، -ال  

 و ایجاد تنوع در زنجیره خدمات شرکت  مخزن داری

 افزایش درآمدهای شرکت و تداوم سودآوری  -  

 برنامه ریزی درخصوص افزایش خدمات دریایی -ج  

 یندهای سازمانآکاهش بهای تمام شده خدمات به منظور چابک سازی فر -د

 مرتبطنوسازی ناوگان وساهط نقلیه به منظور کاهش هزینه های  -اه

 اهداف مشارکت و سرمایه گذاری -9

افزایش بازدهی سرمایه گذاری ها و به کار گیری تمام تالش و توان مجموعه به منظاور   -ال  

 هفظ ، بهبود و ارتقاء بهره برداری از ظرفیت ها و منابع در اختیار 

 مالی ( ا برنامه ریزی الزم جهت ایجاد و توسعه ظرفیتوکم بهره جذ  منابع مالی مناسب  - 

 آنالین وسیستماتیک ناوگان شرکت باهدف افزایش راندمان  برنامه ریزی خریدتجهیزات کنترل -ج 

 توسعه بخش فناوری اطالعات شرکت با توجه به نقش محوری آن در  صنعت لجستیک  -د 

 اهداف عمومی  -1

 پیمانکاران(و  تامین متوازن انتظارات عینفعان اصلی شرکتاسهامداران،مشتریان،کارکنان -ال 

 برنامه ریزی در راستای انضباط مالی در چارچو  بودجه مصو  -  

توسعه سیستمی مدیریت و نظام های جامع اطالعات مدیریت ، مالی و برناماه ریازی باه     -ج 

 منظور افزایش دقت ، سرعت و واقع نگری در تصمیم گیری ، نظارت و کنترل

 ر راستای تمرکز توسعه و تخصصی فرایند بازاریابیایجاد واهدبرنامه ریزی وتوسعه بازار د -د 

 ه و متخصص در امر لجستیکدجذ  نخبگان لجستیک و نیروی انسانی آموزش دی -اه

 بازنگری ساختار سازمانی مطابق با نیازهای جدید سازمان و بازنگری شرح مشاهل  -ح 
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یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
 )سهامی عام (

 ایجاد یکپارچگی در فرایندها به منظور افزایش بهره وری -و  

 حمل و نقل ) عملیات ( خدمات کوتاه مدت : اهداف -0

 اتخاع تدابیر الزم به منظور افزایش بهره وری از تجهیزات در اختیار -ال  

هضور فعال در کلیه مناقصات مرتبط و رعایت صرفه و صالح شارکت و توساعه هجام     -  

 فعالیت ها در راستای افزایش سهم شرکت از بازار همل و نقل

 ملیات لجستیک بین الملل و ترانزیت کاال هضور پررنگ تر در ع -ج

 داری با سرمایه گذاری در شرکت پترو همکاران سورین آژندتانکرورود به هوزه  -ح

 خدمات بازرگانی  کوتاه مدت :  اهداف -5

ارتباط مستمروانجام مذاکرات موثر بامجتمع های پتروشایمی باه منظاور توساعه باازار       -ال  

 خدمات بازرگانی

 در خصوص اخذ کارت هق العملکاریبرنامه ریزی  -  

 اهداف آتی  -0

 تکمیل مدیریت زنجیره لجستیک  -ال  

 استقرار مدیریت دانش در شرکت  -  

 توسعه استاندارها/ایمنی /امنیت / مدیریت  -ج 

در راستای شناسایی ریسکهای موجود در صنعت همل و نقل لجستیک ومدیریت آنها  -د 

به طبع اهداف کوتاه  6036برای دوره یک ساله در سال تحقق اهداف بودجه ای و عملیاتی 

 مدت مد نظر مدیریت شرکت می باشد.

 ورود به هوزه استارت آپ ها –اه

  ( اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت توسعه

شرکت به منظور تحقق اهداف بودجه ای خود در دوره های کوتاه مدت و بلندمدت  اقدام به 

دریا و بالعکس در سطح مقاصد  –توسعه بازار با همل و نقل ترکیبی مبتنی بر شیوه های جاده 
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یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
 )سهامی عام (

داخلی و نیز امکان صادرات مستقیم محصوالت پتروشیمی بطور مستقیم توسط شبکه ریلی از ایران  

 کشورهای آسیای جنوبی و میانه و نیز خاورمیانه خواهد نمود. به چین،

 ( راهبردهای شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه خدمات :ج

 در این خصوص از دو راه شرکت به مقابله پرداخته است :

 :عملیاتی کاهش هزینه خدمات  -6

 استفاده هداکثری از ناوگان ملکی شرکت  –ال  

 درصدی هزینه همل 03تا  73استفاده ازرانندگان خود مالک در زمینه همل و کاهش  –  

 کنترل هزینه تعمیرات وساهط نقلیه شرکت  –ج 

 ای عملیاتی مرتبط با همله کنترل و مدیریت هزینه –د 

 کاهش هزینه های اداری و تشکیالتی: -7

 کنترل و مدیریت هزینه های هقو  و مزایا پرسنلی  –ال  

 کاهش هزینه های سفر و ماموریت های هیر ضروری - 

 ، بر  ، بنزین و ... تلفنکاهش هزینه های عمومی از قبیل :  -ج

 کنترل و مدیریت هزینه ماشین های در اختیار واهدها –د 

 تسریع در بازنشستگی پرسنل قراردادی با خرید هق بیمه دوره نظام وظیفه –ا ه

 شرکت: ( مسئولیت اجتماعی و زیست محیطید

شرکت با انتشار گزارش پایداری که مبتنی بر اراهه اطالعات در خصوص اجرای مسئولیت های 

اجتماعی شرکت می باشد به شفاف سازی و تشریح فعالیت ها می پردازد .ضمنا کانال ارتباطی 

مستقیم از طریق و  سایت شرکت جهت ارتباط عی نفعان مختل  با مجموعه مدیریت شرکت از 
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یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
 )سهامی عام (

تریان، کارکنان، جوامع محلی،سازمانها و نهادها و پاالیشگران محیط زیست فراهم آمده قبیل مش 

 است.

 شرکت شیمیایی میباشدکاالی خطرناک پترو باتوجه به اینکه موضوع فعالیت شرکت هملهمچنین 

همچنین اقدام به اجرای برنامه تعمیروبازسازی  درهر هملی اقدام به شستشوی تانکرها مینماید

راملزم به رعایت قوانین راهداری وپلیس راهنمایی و  کشنده وتانکرها نموده ورانندگان خود معایب

همچنین جهت کاهش آلودگی هوا از افزودنی های مخصوص نموده است .  GPSرانندگی و نصب 

 استفاده می نماید.

 ( اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه گذاری ها :اه

شرکت های امتداد شرکت در جهت اراهه بهتر خدمات در زمینه لجستیک اقدام به سرمایه گذاری در 

زنجیره پایدار اهمل و نقل بین المللی( ، جهان دنیز کاال اخدمات دریایی( و نیز در شرکت های 

شرکت پترو همکاران  وخدمات بندری نظیر ساهل گستر پار  و پایانه ها و مخازن پتروشیمی 

لجستیکی و  نموده که این امر خوشبختانه از لحاظ افزایش خدمات گذشته سنوات دررین آژند سو

افزایش سهم بازار و هضور در مراکز مهم تصمیم گیری به واسطه سرمایه گذاری در این شرکت ها 

                          و کسب سودعملیاتی، شرکت به اهداف مورد نظر خود رسیده است.

 اطالعات شرکت و راهبردهای آن (شفافیتو

برای کارفرمایان  مدارکو ارسال صورتحسا   از آنجا که درآمد شرکت به محض صدور بارنامه و

گردش بارنامه نموده وکاهش مدت زمان  شرکت اقدام به اصالح وتهیه سیستم، محقق میگردد

بازپرداخت بدهیهای  داده که از این بابت دوره وصول مطالبات و قرار صدور،ارسال را مد نظر

 شرکت کاهش یافته است. 

همچنین شرکت در زمینه فعالیت ترخیص و انبارها همانند مراهل فو  الذکر در بخش همل، اقدام 

به برنامه ریزی و ارتقاء سیستم نرم افزاری بخشهای مذکور نموده تا درآمدها هر چه سریعتر محقق 
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یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
 )سهامی عام (

به منظور کسب رتبه اول هلدینگ لجستیک کشور و  گردد.شرکت در هال بازبینی و تکمیل فرایندها 

4PL  می باشد و از طریق شرکت های وابسته و سرمایه پذیر در راستای تحقق اهداف خود در هال

 هرکت می باشد.

( راهبرد مدیران شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی شرکت و تحلیل آنها بابت ز

 ترکیب پرتفوی کنونی و چشم انداز آتی در این خصوص

که جهت برون رفت از شرکت امتداد زنجیره پایدار دارای زیان انباشته در صورت های مالی بوده 

دوره به همان  صورت گرفته و شرکت در  قبلدر سال الزم مدیریتی اقدامات  قبلیوضعیت 

شرکت جهان دنیز کاال با  .نموده استسودآوری مطلوبی رسیده که جبران زیان انباشته سنواتی را 

به سودآوری رسیده که  فعالیت های انجام شدهآن طبق  ایجادوتاه از ک به گذشت مدت زمان توجه

شرکت پترو همکاران سورین آژند نیز با گذشت زمان و می باشد. جاریآن در سال  امید افزایش

 توسعه بازار مخزن داری و افزایش فعالیت های عملیاتی خود به سودآوری مناسبی رسیده است.

داشته که در ن مناسبی سودآوری با توجه به تغییر مدیریت آن شرکت ساهل گستر پار همچنین 

ده و شرکت پایانه ها و مخازن گردیدرآمد سرمایه گذاری شناسایی نسال گذشته  صورت های مالی

آن قبل از مجمع شرکت  برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانهدر صورت سودآور بوده که نیز

 .گرددمی ، در سال جاری اعمال روشیمی سود آنمهندسی همل و نقل پت

 مهمترین منابع ، ریسک ها و روابط –فصل سوم 

 ال  ( منابع ، ریسک ها و روابط اثر گذار مالی و هیر مالی

  : شرکت منابع مالی

 سرمایه شرکت   - 6

 گذشته سنوات اخذ وام از بانک ملت جهت خرید و نوسازی ناوگان در - 7

 وجوه در گردش پیمانکاران هملاستفاده از  - 0
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یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
 )سهامی عام (

 دریافت پیش پرداخت ترخیص واردات محصوالت مجتمع ها - 0 

 دریافت هق کمیسیون صدور بارنامه- 0

  یسک ها :ر

 یه سود شبرنده شدن در مناقصه های همل با هداقل ها - 6

 سازمان های عیربطاز سوی  قراردادهاافزایش بهای تمام شده همل در هین انجام تعهدات ناشی از  - 7

 افزایش هزینه های خسارت محصول و وساهط نقلیه در تصادفات - 0

 افزایش جراهم قراردادها ازسوی سازمان تامین اجتماعی ووزارت اموراقتصادی و دارایی و...- 0

 افزایش هزینه های پرسنلی- 0

 افزایش نر  ارز و تبعات آن در خدمات دریایی و بندری- 1

 نامه های بانکی و وثایق از رانندگان شرکتیاخذ ضمانت - 7

 اعتصا  رانندگان و افت تناژ همل محصوالت- 3

 شرایط تا دوره های آتی )کرونا( وماندگاری 91انتشار ویروس کووید حوادث غیرمترقبه مانندسیل و  -1

 سرمایه انسانی و مشارکت کارکنان:  ( 

کارکنان با ایجاد اتا  فکر سازمانی و بانک شرکت ضمن ایجاد زمینه برای افزایش سطح تحصیالت 

دانش در سیستم های سازمانی زیر ساخت های الزم برای پاسداشت سرمایه های انسانی و فکری را 

 فراهم نموده است.
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یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
 )سهامی عام (

 6036 خرداد 06منتهی بهمالی  دورهنگین کارکنان شرکت در پایان آمار میا - 

 1041/ 40/ 11  1044 سال مقایسه کارکنان شرکت نسبت به سال گذشته

کارکنان حمل و نقل پتروشیمی )پرسنل رسمی و 

 قراردادی (
191 171 

 2 2 مامورین به سایر سازمان ها

 171 197 جمع

 وضعیت کارکنان رسمی و قراردادی شرکت برهسب تحصیالت -

 1041/ 40/ 11 1044 سال شرح

 11 24 فوق لیسانس و باالتر

 11 04 لیسانس

 7 14 فوق دیپلم

 10 11 دیپلم

 01 09 ) راننده (  زیر دیپلم

 171 197 جمع

 پراکندگی کارکنان شرکت برهسب منطقه جغرافیایی -

 1041/ 40/ 11  1044 سال منطقه جغرافیایی

 14 01 تهران

 10 10 بندر امام خمینی )ره(

 11 90 شادآباد

 0 1 بندر عباس

 0 7 اراک

 2 1 تبریز

 9 9  عسلویه،شیراز،اصفهان و...

 171 197 جمع
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یحمل و نقل پتروشیم مهندسی  شرکت  
 )سهامی عام (

 ج( بدهیهای شرکت و امکان بازپرداخت آنها از سوی شرکت : 

خود در یادداشت های صورت مالی افشا نظر به اینکه نقدینگی و بدهیهای شرکت در قبال عملیات 

کشنده وتانکر دریافت وام از بانک ملت جهت خرید  عمده بدهی شرکت مربوط بهگردیده است و

فعالیت های جاری قابل پرداخت  در سنوات گذشته می باشد که از محل نقدینگی هاصل از یدک

  .می باشدپرداخت در هال  تسهیالت دریافتیاقساط باقیمانده بوده و 

 (وضعیت رقابت و ریسک های رقابت با شرکت های همگروه :اه

اینکه از ابتدای تاسیس شرکت هدف اولیه همل کاالی خطرناک پتروشیمیایی بوده و  به با توجه

 ترخیص، مل،ها هوزه های فعالیت درطی سالیان فعالیت خوداقدام به بهبودوگسترش رکتش

خدمات بندری و...( نموده، لذا به عنوان هلدینگ لجستیک و مرجع در زمینه های مختل   انبارداری،

نی اقدام به شرکت در سمینارها و همایش ها به منظور افزایش اطالعات و دانش تدارکاتی و پشتیبا

 تخصصی و آشنایی و تعامل با رقبا و استفاده از سیستم های روز نموده است.

همچنین شرکت در راستای استفاده از تجربه و دانش اقدام به عقد قرارداد با مشاوران با تجربه در 

 نهادرکنار نیروهای جوان به منظور تلفیق دانش و تجربه را نموده است.وقراردادن آ های کاری زمینه

 نتایج عملیات و چشم اندازها  –فصل چهارم 

 :  ال ( تجزیه و تحلیل نتایج عملکرد دوره

توان در  می 6036 شهریور 06 منتهی به مالی دورهشرکت در درراستای تجزیه و تحلیل عملیات 

 قالب بخشهای زیر به تشریح صورت سود و زیان پرداخت.

 درآمدهای عملیاتی شرکت از سه بخش تشکیل گردیده است :  – 6

 ال  ( درآمد همل محموالت : 

 ( درآمد همل محموله ها 6
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 کمیسیون بارنامه( درآمد هاصل از  7 

 ( درآمد هاصل از اجاره تانکر و لیفتراک 0

 تن انواع محصوالت شیمیایی 703ر101مقدار   6036شهریور 06 بهماهه منتهی  1دوره شرکت در 

با هالت های جامد، مایع و گاز را از طریق رانندگان شرکتی، تک واهدی و انفرادی همل نموده 

است. در این بین نقش همل جامدات و مایعات بیشتر از گازها می باشد که عمده همل جامدات 

توسط شرکت در مسیرهای همل شهری و همل بین شهری تفکیک می گردد که در بخش همل 

صادرات محصوالت پتروشیمی ها در بندرامام و عسلویه از مجتمع به گمرک  شهری می توان از

، تخت جمشید، الله و ...را نام برد و از همل بین شهری ها بندرامامنظیر محصوالت پتروشیمی های 

صوصی داخلی را خ به همل تولیدات مجتمعها به انبارهای تهران جهت دپو وپخش بین شرکتهای

 نام برد.

بخش مایعات در دو بخش همل میعانات شرکتهای پتروشیمی به شرکت های پتروشیمی همچنین در 

و هیر پتروشیمی را بیان نمود که عمده کار شرکت در این هوزه مربوط به شرکت های پتروشیمی 

با توجه به قراردادهای فی مابین بوده که نسبت به تامین خوراک آنها و صادرات محصوالت آنها 

لبته همل مایعات شرکت های هیر پتروشیمی با توجه به افزایش کارخانجات تولید اقدام می گردد ا

 مواد شیمیایی و نیاز آنها به محصوالت مجتمعها به عنوان مواد اولیه نیز قابل تامل است.

 ، در بخش گازها از همل آمونیاک بعنوان یکی از برتریها نسبت به رقبا با توجه به داشتن دانش

تجربه و ناوگان همل مرتبط نام برد که در این زمینه برای نمونه به همل آمونیاک به پتروشیمی 

ارومیه و در بخش هیر پتروشیمی به شرکتهای صنایع پایین دستی را نام برد البته شرکت با خرید 

ی همچون در این زمینه اقدام به افزایش تناژ همل گازها سه محور با ظرفیت باالتر تانکرهای جدید

  و ... را نموده است. تن( 61پروپیلن ا ،تن(63ا، پروپانتن(73اآمونیاک
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 ( درآمد خدمات نگهداری و ترخیص کاال   

 این بخش درآمد از سه بخش به شرح عیل تشکیل گردیده است :

 ال ( درآمد هاصل از ترخیص محموله ها اصادرات و واردات(

  ( درآمد هاصل از انبارداری

 هاصل از خدمات بازرگانیج( درآمد 

 افزایشبا توجه به اینکه درآمد ترخیص محموله ها وابسته به فعالیت واهدهای پتروشیمی می باشد 

واردات لوازم مورد نیاز  افزایشاین درآمد ناشی از کاهش صادرات کاالهای صادراتی مجتمعها و 

 ن می دهد.را نشا افزایشگذشته  دورهآنها در این بخش می باشد که نسبت به 

مورد گزارش باتوجه به سیاست  دورهالزم به توضیح است شرکت از اواخر سال گذشته تا پایان 

درآمد این شرکت از این بابت مجتمعها مبنی بر دپو و انبار محصوالت خود در انبارهای تهران 

 داشته که درآمد آن شناسایی گردیده است. کاهش

 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی :

آن نیزبه طورمستقیم اهزینه همل(  طبع هزینه هایالرانندگان انجام گردیده ب آنجا که همل توسط از

 و هیر مستقیم اهزینه سربار عملیاتی( شناسایی میگردد.

مورد گزارش هزینه ها  و هوادث هیر مترقبه در سال در بخش هزینه های مستقیم با توجه به تورم

پرداختی به رانندگان نشان می دهد و از طرفی به تناسب افزایش در  6033افزایشی را نسبت به سال 

با عملکرد واهد عملیات افزایش محسوسی را نشان  هزینه های مستقیم،هزینه های هیرمستقیم مرتبط

می دهد واز آنجا که رانندگان شرکتی جزء نیروهای طرف قرارداد با شرکتاکارکنان(لحاظ میگردند 

 و ... آنها افزایش داشته است.طبع هزینه های پرسنلی الب
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سال  دوره مشابه الزم به توضیح است که افزایش هزینه نگهداری و تعمیرات کشنده ها نسبت به 

باعث کنترل روند هزینه های تعمیرات کشنده و کاهش آن با از رده خارج کردن کشنده ها و  6033

 مخازن مستعمل و برنامه ریزی برای فروش آنها گردید.

 بخشنامه های مربوطه رعایت 6033نسبت به سال  پرسنل ییش هزینه هقو  و مزایاافزا علت

. ضمنا در سال جاری به منظور از سوی ارگانهای عیربط ودستور مدیریت مجموعه می باشد صادره

برای سالهای آتی اقدام به ارایه طرح تشویقی پرسنل از  ،کاهش هزینه های سربار عملیاتی پرسنل

، تا با تکمیل شدن سابقه بازنشستگی آنان ید خدمت نظام وظیفه پرسنل شده استطریق پرداخت خر

 سنلی که در آستانه بازنشستگی هستند فراهم گردد.رامکان بازنشسته نمودن پ

از کاهش مختصری  6033سال  دوره مشابه شرکت درزمینه هزینه های ترخیص نسبت به

برخورداربوده که نشان از کاهش هجم فعالیتها در این هوزه می باشد واز طرفی در زمینه هزینه 

نگهداری  کاهش که ناشی از برخورداریم کاهشیاز یک  6033سال دوره مشابه  انبارداری نسبت به

 .یممی باش انبارهای تهران محصوالت در

  هزینه های اداری و عمومی :

توجه به اینکه بیشتر افزایش این نوع هزینه ها ناشی از افزایش هقو  و مزایا کارکنان، هزینه های با 

هقوقی وثبتی وهق المشاوره پرداختی به وکال ومشاوران شرکت جهت پرونده های هقوقی، مالیاتی 

از اقدامات ای  با اعمال پاره میباشد.لذا وبیمه به منظوررفع مشکالت شرکت در زمینه های گفته شده

  مامور بازنشستگی، شرف در نمودن پرسنل نظیر بازنشسته   :گردید کاهش اقدام و کنترل نسبت به

.، اعتراض به رای ...مزایا و . هقو  و هزینه هایبه خدمت کردن پرسنل در شرکتهای گروه، کاهش 

های هقوقی  دهوپرون،مالیات ارزش افزوده بیمه،بامالیات مرتبط از سوی سازمانهای های صادره

نظر، سازمان  امور اجتماعی، دادگاه تجدید عدالت اداری، دادگاههای اداره کار و ازطریق دیوان

  .یمالیاتامورتامین اجتماعی و اداره 
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 هزینه های مالی :  

می توان بیان داشت که عمدتا مربوط  ریال میلیون 6ر016مبلغ به دوره مالی هزینه های  در خصوص

میلیون ریال بابت خرید کشنده و تانکر از شرکت  13ر333مبلغ   به هزینه بهره تسهیالت دریافتی به

که درخصوص بوده  10در سال ماموت از طریق تسهیالت اعتباری بانک ملت مجتمع صنعتی 

  ه است.به طورکامل در صورتهای مالی تشریح گردیدقرارداد وام موجود 

  سایر درآمدها و هزینه های هیرعملیاتی :

بازنشستگان پیش از موعد می باشد  هزینه های هیر عملیاتی عمدتا مربوط به ثبت هزینه های پرسنل

 .و درآمد آن نیز فروش کشنده تصادفی و تانکرهای مستعمل و از رده خارج می باشد

 سالیانهب( بررسی نتایج عملکرد با تحقق بودجه پیش بینی 

چشم انداز شرکت که همان تبدیل به بزرگترین هلدینگ لجستیکی در صانعت پتروشایمی در افاق    

می باشد با تکیه بر تدوین اهداف و استراتژی های شرکت و با بکاار گارفتن تاکتیاک هاای      6030

، مختل  و متنوع به ظهور رسیده و عملیاتی میگردد. از جمله اهداف می توان به سودآوری پایادار 

رشد فروش، افزایش نوآوری، پیشگیری از آلودگی هاای زیسات محیطای و مخااطرات ایمنای و      

 بهداشت شغلی اشاره نمود.

در راستای تحقق بخشای باه ساود    6036 شهریورمنتهی به ماهه  1الزم به توضیح است شرکت در 

و فروش تعدادی کشانده و نوساازی    اقدام به کاهش هزینه های عمومی و پرسنلی،مورد پیش بینی

 ناوگان نموده است.
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 ج( نسبت های مالی

 71/67/6011 71/67/6033 6036/ 31/ 06 شرح نسبتها

 27/0 72/0 27/0 نسبت آنی

 24/0 20/0 27/0 نسبت جاری

 76/0 27/0 77/0 نسبت گردش داراییها

 44/7 46/7 76/7 نسبت گردش دارایی ثابت 

 (7.42) (6.66) (6.6) سرمایه جاریگردش دوره 

 77/6 82/6 76/7 به ارزش ویژه نسبت کل بدهی

 8/4 70/6 46/7 بدهی جاری به ارزش ویژه نسبت 

 در گردش بازده سرمایه
(7.76) (0.77) (0.78) 

 6 7.66 7.74 داراییهای ثابتبازده 

 77/0 77/0 72/0 بازده هقو  صاهبان سهام

 04/0 77/0 77/0 به فروش ناخالص سودت بنس

 74/0 07/0 77/0 نسبت سود عملیات

 
 

های مالی می توان اظهار نمود که فعالیت شرکت وابسته به فعالیت های شرکت های تدر تحلیل نسب

و بعنوان پیمانکار تابع سیاست های صادراتی و  می باشدبزرگ تولیدی کشور و محیط کسب و کار

 .استوارداتی آنها 
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الزم به توضیح است با اعمال دستورالعمل ها و استاندارد های هسابداری جدید صورت های مالی  

و با تغییر و طبقه بندی جدید در سرفصل هسا  ها سود شرکت به نسبت بودجه مورد پیش بینای  

 است.و این در نسبت های مالی فو  قابل مشاهده گردیده  بیشتر

 :د( سود سهام پرداختی به سهامداران

طرییق شیرکت سیپرده    از 9044طبق برنامه زمانبندی اعالم شده سودسهام اشخاص حقیقیی سیال میالی    

سیود سیهام وارییز    گردیید و  خواهد گذاری مرکزی و تسویه وجوه )سجام( به حساب سهامداران واریز 

سیود سیهام    همچنین .باشدمیپرداخت  قابل به سهامدارانبانک تجارت طریق از نشده سهامداران حقیقی 

 .گردیده استاشخاص حقوقی براساس زمانبندی اعالمی پرداخت 

 ( اطالعات آینده نگرده

یکساری   سود عملیاتیجهت دستیابی به برآورد شرکت مهندسی همل و نقل پتروشیمی با توجه به 

تا چشام انادازی   می باشد  در زمینه کسب درآمد و کنترل هزینه ها در دستورکار دارد که اقدامات

باه   در راستای رسیدن به اهداف مذکور توضایحات الزم   مطمئن به سهامداران خود اراهه نماید که

 شرح عیل اعالم میگردد.

 :(افزایش کسب درآمد6

باا تمدیاد و انجاام    تثبیت موقعیت خود در زمینه همل مواد پتروشیمیایی امایع، جامد، گاز(  -6-6

ی پتروشیمی نظیر بندرامام، الله جامدات با مجتمع هاقراردادهای موجود به خصوص در زمینه همل 

 و ....

بازاریابی و استفاده از ظرفیتهای بال استفاده شرکت در صنعت همل گازها با خرید تانکرهای  -6-7

مخزن دار سه محور ماموتی به منظور افزایش همل گازها به ویژه همل آمونیاک با تانکرهای دارای 

 تن 70ظرفیت بیش از 

افزایش ظرفیت و توان همل مایعات پتروشیمیایی با استفاده از ظرفیت ناوگان رانندگان خود  -6-0

 مالک از طریق سیستم جذ  بار سازمان پایانه ها
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استفاده از شرکت های زیر مجموعه به منظور توسعه فضای کسب و کار بویژه در زمینه همل -6-0 

المللی اشرکت امتداد زنجیره پایادار(، خادمات   دریاییاشرکت جهان دنیز کاال(، همل و نقل بین 

،خادمات مخازن داری   بندرداری و تخلیه و بارگیری کاال در اسکله اشرکت سااهل گساتر پار (  

 اشرکت پترو همکاران سورین آژند(

مشاوره و همکاری و هضور در جلسات هیئت مدیره بطور مستمر در شارکت هاای وابساته    -6-0

ن پتروشیمی به منظور افزایش کارایی و افزایش بهره وری آن شرکت بویژه شرکت پایانه ها و مخاز

 در سهام شرکتبه منظور افزایش درآمد سود سرمایه گذاری 

صدور بارنامه با استفاده از مجوزهاای اخاذ    %3افزایش صدور بارنامه و استفاده از کمیسیون -6-1

 این زمینهشده از سازمان پایانه ها و فعال نمودن نمایندگیهای شرکت در 

افزایش درآمد ترخیص و انبارداری با هفظ هق العمل کاری موجود و توسعه بازار نظیر انجام -6-7

 امور ترخیص شرکت پتروشیمی بدر شر  در منطقه ویژه آزاد چابهار

 تاکید بر مزیت رقابتی شرکت در خصوص انجام عملیات لجستیک-6-3

 ل ناوگان ملکیخرید کشنده های جدید و افزایش ظرفیت هم -6-1

 ( کنترل هزینه ها  7

ناشی از دعاوی موجود بر علیاه  از جمله هزینه های هقوقی ها شرکت به منظور کاهش هزینه -6-6

 با وکال براسا  موضوع نموده است . شرکت در محاکم قضایی اقدام به قرارداد

شرکت به منظور کاهش هزینه های هقو  و دستمزد اقدام باه شناساایی پرسانل در آساتانه      -6-7

بازنشستگی نموده و با خرید سنوات خدمت نظام وظیفه آنها از تعداد نیروهای شاهل کاسته اسات.  

های تشویقی به پرسنل مازاد در شرکت اقدام به تعدیل نفرات و کاهش هزینه  همچنین با اراهه طرح

 .خواهد نمودای مستقیم و سربار پرسنلی ه

شرکت اقدام به فاروش وسااهط نقلیاه      به منظور کاهش هزینه تعمیرات کشنده ها و مخازن، -6-0

 مستهلک و تصادفی را نموده و زمینه بهره وری بیشتر ناوگان را لحاظ نموده است.
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ت با شرکت های همکار در نهایت با وضعیت پیش آمده در فضای کسب و کار و لزوم رقاب -0- 6 

شرکت اقدام به کنترل و نظارت مساتمر   ، و دستیابی به اهداف سودآوری پیش بینی شده در بودجه

 بر هزینه ها اعم از پرسنلی، عملیاتی و .... را مد نظر قرارداده است.

ضمن نگاه به وضعیت   6036شرکت در سال  برآوردی سود خالص تحققدر نهایت به منظور 

، افزایش تحریمها در زمینه اکرونا( 61و وجود شیوع ویرو  کووید  موجود کسب و کار در کشور

، همل و نقل، افزایش  هزینه های  نگهداری و تعمیرات وساهط نقلیه، هقو  و پتروشیمی گاز ،نفت 

 وبه لط  و همکاری 6033عملکرد سال  پرسنل وسایر هزینه ها با لحاظ نمودن شرایط یومزایا

 .داشته است ، گام بر6036وشیمی درزمینه ایجاد سود در سال پرسنل و شرکتهای پتر مدیران،

عمده ترین هزینه مالی شرکت بابت پرداخت اقساط وام خرید کشنده ها وتانکرها، دریافتی از بانک 

 همچنیندر هال پرداخت می باشد.  میلیون ریال میباشدکه 13ر333 به مبلغ 10ملت درسال

ازسرمایه گذاری در سهام( هاصله از شرکتهای  درخصوص سایر درآمدهای هیرعملیاتیاسودهاصل

ارشات دریافتیاصورت های مالی، پایانه ها و مخازن پتروشیمی و ساهل گستر پار  بر هسب گز

 .خواهد یافتبودجه و سایر گزارشات( سود پیش بینی تحقق 

کلیه اطالعات و اهداف مورد اشاره در این گزارش براسا  نتایج واقعی دوره گازارش   از آنجا که

بوده و پیش بینی روند آینده براسا  روند گذشته می باشد، با این وجود ناوعی عادم قطعیات در    

پیش بینی های مذکور وجود داشته که مدیریت شرکت از کلیه عی نفعان و اساتفاده کننادگان ایان    

ت لحاظ نمودن شرایط و اوضاع کشور، محیط کسب و کار و سایر متغیرهای هیار  گزارش درخواس

 قابل پیش بینی را داشته تا به یک درک و فهم درست از وضعیت شرکت برسند.
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های عملکردبرای ارزیابی درمقایسه  معیارهاوشاخص فصل پنجم:مهمترین 

 با اهداف اعالم شده :

 صورت سود و زیان شرکت اصلی  

 
  

 
 

 مبالغ به میلیون ریال

 شرح
 3121عملکرد  3121عملکرد  3122عملکرد  3044/ 39/ 92 13/40/3043

 703.010 711.036 736.010 6.307.610 707.010 های عملیاتیدرآمد

 (776.073ا (337.171ا (701.071ا (313.010ا (031.133ا بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 1.300 (3.003ا 07.330 613.106 610.037 سود ازیان( ناخالص 

 (77.671ا (11.367ا (630.000ا (603.316ا (630.311ا هزینه های فروش، اداری و عمومی

 (67.670ا 3 3 3 3 زیان کاهش ارزش دریافتنی ها

 07.736 33.301 630.701 3.031 10.101 سایر درآمدها

 (00.313ا (61.031ا 631.113 61.671 670.070 سود عملیاتی

 (60.016ا (7.070ا (0.060ا (0.333ا (6.016ا هزینه های مالی 

 636.001 (6.630ا (06.060ا 03.100 77.113 سایر درآمدها و هزینه های هیرعملیاتی

 07.333 (70.311ا 70.317 70.136 603.670 قبل از کسر مالیات عملیاتسود 

 (7.331ا  3 3 (67.013ا (61.017ا بر درآمد مالیاتهزینه 

 03.761 (70.311ا 70.317 16.060 603.706 خالص (زیاناسود 
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