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 .1گزيده اطالعات شركت (اصلی)
تجديد ارائه شده
1394

1393

1392

الف) اطالعات عملکرد مالی طی سال (مبالغ به میلیون ريال):
درآمد خالص

10،037،699

11،641،491

9،175،065

سود (زیان) عملیاتی

9،975،855

11،594،359

9،135،947

درآمدها (هزینهها)ی غیرعملیاتی

657،812

697،042

379،235

سود خالص – پس از کسر مالیات

10،612،988

12،273،993

9،490،800

..............

..............

..............

907،809

()332،349

4،046،669

تعدیالت سنواتی
وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی
ب) اطالعات وضعیت مالی در پايان دوره (مبالغ به میلیون ريال):
جمع داراییها

44،167،866

36،474،949

28،806،735

جمع بدهیها

14،635،144

6،031،715

9،194،794

سرمایه ثبت شده

14،400،000

7،200،000

7،200،000

جمع حقوق صاحبان سهام

29،532،722

30،443،234

19،611،941

ج) نرخ بازده (درصد):
نرخ بازده داراییها

1

24/03
2

35/94

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ارزش ویژه)

33/65
40/32

32/95
48/39

د) اطالعات مربوط به هر سهم:
14،400

14،400

7،200

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع (میلیون سهم)
اولین پیشبینی سود هر سهم – ریال

650

575

400

آخرین پیشبینی سود هر سهم – ریال

703

805

1،260

سود واقعی هر سهم – ریال

737

852

1،318

800

1،200

2،811

3،798

8،056

ارزش اسمی هر سهم – ریال

1،000

1،000

1،000

نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم– مرتبه

3/86

سود نقدی هر سهم – ریال
آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش – ریال
3

4/71

6/39

ه) ساير اطالعات :
تعداد کارکنان– نفر (رسمی و پیمانی و قراردادی در پایان سال)

)1
)2
)3

سود خالص
متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره

= نرخ بازده داراییها

سود خالص
متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای دوره
قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش
آخرین پیشبینی سود هر سهم

49

= نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

= P/E

5
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 .2پیام هیات مديره
بـا عرض سالم و خیـر مقدم خدمت صاحبان محترم سهـام و اعضاء محترم مجمـع عمـومی عادی سالیانه شـرکت
سرمایهگذاری صنـدوق بـازنشستگـی کشـوری (سهامی عام) و ضمن عرض تبریك بابت ایام ربیع االول ،گـزارش
عملکرد هیات مدیره شرکت در طـی سـال مالی منتهی به  1394/06/31که حاصل تالش و فعالیتهای هیات مدیره،
مدیران و کارکنان شرکت بوده و همچنین خالصه عملکرد یکساله شرکتهای گروه و برنامهها ،استراتژیهای اصلی و
جهتگیریهای کالن شرکت را تقدیم میدارد.
با وجود تمامی مشکالت و نوسانات شدید موجود در عرصه اقتصادی کسب و کار در سطوح ملی و بینالمللی از جمله
مسائل مربوط به جنگ و در نتیجه ایجاد نا امنی اقتصادی به خصوص در منطقه خاورمیانه ،ریزش سنگین قیمت
جهانی نفت ،فلزات ،محصوالت پتروشیمی و  ،...شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری توانست با
آیندهنگری و پیشبینی مخاطرات محتمل در سایه همراهی و همدلی سهامداران محترم ،بر بسیاری از ریسكهای
موجود غلبه کرده و تا حد امکان از گزند حوادث مصون بماند .با توجه به اینکه شرکت سرمایهگذاری صندوق
بازنشستگی کشوری ،با هدف مدیریت بهینه بخشی از داراییهای صندوق بازنشستگی کشوری و افزایش دارایی
بازنشستگان محترم تاسیس شده است ،مدیریت و پرسنل شرکت افتخار دارند که امانتدار سهامداران محترم بوده و
در جهت حفظ و افزایش ثروت آنها از هیچ کوشش و تالشی دریغ نورزیدهاند .در راستای تحقق این هدف و به منظور
ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت ،در سال مورد گزارش ،اصالحات موثر در پرتفوی ،نظارت ویژه بر سرمایهگذاریها
و استفاده بهینه از موقعیتهای بازار سرمایه در کنار بازارگردانی سهام گروه ،از اهم اقدامات انجام گرفته بوده و
برنامهریزیهای آتی مبتنی بر مطالعات متمرکز بر صنایع مرتبط با نفت ،گاز و پتروشیمی و به طور کلی فعالیتهای
انرژی محور و شناسایی فرصتها و تهدیدهای محتمل در این حیطه در راستای حفظ و ارتقای منافع و ثروت
سهامداران خواهد بود.
شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری با پیروی از چشم انداز ،اهداف و استراتژیهای خود ،برنامه عملیاتی
جهت کسب سود بیشتر را مدنظر قرار داده و در این راه سعی نموده است تا در انتخاب و اولویتدهی بین انواع مختلف
سرمایهگذاریها همواره بیشترین بازده نسبت به ریسك مرتبط را مد نظر قرار دهد.
امید است که با استعانت الهی و برنامهریزی اصولی و فعــالیت مستمـر کلیـه مدیران و کارکنـان ،شاهد اجرای دقیق
برنامههای تعیین شده برای سال مالی آینـده باشیـم.
در خاتمه از تمامی سهامداران محترم که در این مجمع حضور به هم رساندهاند ،صمیمانه تشکر و قدردانی مینماییم.
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 .3معرفی شركت
 .1-3تاسیس
شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری در تاریخ  1367/04/25در قالب شرکت
سهامی خاص ،تحت شماره  70513در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسید و در تاریخ  1378/03/26با تصویب اساسنامه
جدید توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان محتـرم سهام ،نام شرکت ،به شرکت سرمایهگذاری صنـدوق بازنشستگی
کشوری (سهامی عام) تبدیل گردید و در تاریخ  1379/06/31در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران پذیرفته شده است.

 .2-3موضوع فعالیت شركت
فعالیت شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) طبق ماده ( )2اساسنامه عبارت است از :سرمایهگذاری و مشارکت
درشرکتها ،طرحها ،واحدهای تولیدی و صنعتی ،خدماتی و بازرگانی و خرید و فروش سهام اینگونه شرکتها و انجام عملیاتی که به صورت
مستقیم و یا غیرمستقیم با فعالیتهای مذکور ارتباط داشته باشد و یا اجرای آنها را تسهیل نماید و نیز اداره آن قسمت از اموال ،موسسات
و شرکتهای مربوط به تبصره  82قانون بودجه سال  1362کل کشور و سایر اموال و مؤسسات و شرکتهایی که توسـط صندوق
بـازنشستگی کشوری در اختیار ایـن شرکت گذاشته میشود.

 .3-3اعضای هیأت مديره
اسامی اعضاء هیأت مدیره قبلی شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال مالی :1393-1394
نام و نام خانـوادگـی

احمد صیفیکاران
رضا عاصم نخجوانی
سعید شیرزادی
مجید هاتف وحید
اکبر محققی

سمــت

نمايندگی

تاريخ انتصاب

رئیس هیأت مدیره
نایب رئیس هیأت مدیره
عضـو هیأت مدیره
عضو هیأت مدیـره
مدیر عامل و عضـو هیأت مدیره

شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری
شرکت آزادراه امیرکبیر
شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی
صندوق بازنشستگی کشوری

1392/10/07
1392/10/07
1392/10/07
1392/10/07
1392/10/07

اسامی اعضاء هیأت مدیره جدید شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال مالی :1393 -1394
نام و نام خانـوادگـی

سمــت

نمايندگی

تاريخ انتصاب

محمد مهدی نواب مطلق
احمد صیفیکاران
سعید شیرزادی
رضا عاصم نخجوانی
علیرضا برادران

رئیس هیأت مدیره
نایب رئیس هیأت مدیره
عضـو هیأت مدیره
عضو هیأت مدیـره
مدیر عامل و عضـو هیأت مدیره

شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی
شرکت سرمایهگذاری آتیه صبا
شرکت آزادراه امیرکبیر
شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری
صندوق بازنشستگی کشوری

1393/10/23
1392/10/07
1392/10/07
1392/10/07
1394/03/02

 .4-3سرمايه و تركیب سهامداران
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ  20میلیارد ریال (شامل تعداد  20میلیون سهم ،به ارزش اسمی هر سهم  1،000ریال)
بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ  14،400میلیارد ریال (شامل تعداد  14،400میلیون سهم ثبت شده ،به ارزش
اسمی هر سهم  1،000ریال) در پایان سال مالی منتهی به  1393/06/31افزایش یافته و در تاریخ  1393/07/19در اداره ثبت
شرکتها به ثبت رسیده است .در جدول زیر اطالعات مربوط به نحوه افزایش سرمایه ارائه شده است.
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تغییرات سرمايه شركت
تاريخ برگزاری مجمع جهت

درصد افزايش سرمايه

سرمايه جديد (میلیارد ريال)

محل افزايش سرمايه

1377/06/30

500

100

آورده سهامداران و مطالبات حال شده

1379/06/16

1،000

1،000

آورده سهامداران و مطالبات حال شده

1381/09/09

20

1،200

آورده سهامداران و مطالبات حال شده

1383/02/15

100

2،400

آورده سهامداران و مطالبات حال شده

1383/09/04

100

4،800

آورده سهامداران و مطالبات حال شده

1387/05/02

50

7،200

آورده سهامداران و مطالبات حال شده

1392/10/07

100

14،400

آورده سهامداران و مطالبات حال شده

افزايش سرمايه

ترکیب ده سهامدار عمده شرکت در پایان سال مالی  1394/06/31و تاریخ تایید گزارش به تاریخ  1394/10/01به شرح جدول ذیل
است:
رديف

1394/06/31

نام سهامدار

1394/10/01

تعداد سهام

درصد

تعداد سهام

درصد

12،163،516،229

84/47

12،112،016،229

84/11

269،427،422

1/87

269،385،236

1/87

1/68

241،800،000

1/68

174،487،533

1/21
0/87

1

صندوق بازنشستگی كشوری

2

شركت سرمايهگذاری صبا تامین

3

شركت گروه توسعه مالی مهر آيندگان

241،800،000

4

شركت نوآوران مديريت سبا

172،139،195

1/20

5

شركت سرمايهگذاری توسعه نوردنا

125،000،000

0/87

125،000،000

6

بانک رفاه كارگران

122،799،498

0/85

122،799،498

0/85

7

شركت سرمايهگذاری آتیه صبا

120،248،409

0/84

119،248،409

0/83

8

موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشاير

82،204،516

0/57

82،204،516

0/57

9

شركت سهامی بیمه ايران

77،741،414

0/54

77،741،414

0/54

10

شركت كهن تجارت مهران

69،000،000

0/48

69،000،000

0/48

11

ساير ( تعداد  7633سهامدار حقوقی و حقیقی )

1،007،623،317

7/00

1،006،317،165

7/00

جمع

14،400،000،000

100

14،400،000،000

100

همان طور که در ترکیب سهامداری مشخص است عمده سهام این شرکت در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار داشته و
این صندوق تعیین کننده خطمشی شرکت میباشد.

 .4شركت از منظر بورس اوراق بهادار
 .1-4وضعیت معامالت و قیمت سهام
شرکت در تاریخ  1379/06/31در شرکت بورس اوراق بهادار تهران در گروه شرکتهای چند رشتهای صنعتی با نماد
"وصندوق" درج شده و سهام آن برای اولین بار در همان سال مورد معامله قرار گرفت.
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وضعیت سهام شرکت طی  3سال اخیر به شرح زیر بوده است:
ارقام به میلیون ريال

سال مالی

تعداد سهام

ارزش سهام

تعداد روزهايی كه

پايان سال مالی

منتهی به

معامله شده

معامله شده

نماد معامله شده است

ارزش بازار

قیمت سهم ريال

سرمايه

1392/06/31

1،845،859،703

6،989،539

202

40،680،000

5،650

7،200،000

1393/06/31

1،532،482،094

7،172،476

218

57،484،800

3،992

14،400،000

1394/06/31

1،297،966،831

3،541،512

237

41،774،400

2،901

14،400،000

 .2-4وضعیت نقد شوندگی سهام
شرح

1394/6/31

1393/6/31

1392/6/31

تعداد روزهای معامالتی

237

218

202

 .3-4اطالعات مقايسهای پیشبینیهای درآمد هر سهم و عملکرد واقعی
اطالعات مربوط به پیشبینیهای درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به  1394/06/31و عملکرد واقعی آن به شرح
زیر بوده است:
اولین  EPSدر تاريخ

دومین  EPSدر تاريخ

سومین  EPSدر تاريخ

چهارمین  EPSدر تاريخ

 -1393/05/29با سرمايه

 –1393/06/18با سرمايه

 - 1393/10/30با سرمايه

 - 1394/01/30با سرمايه

14،400،000

14،400،000

14،400،000

14،400،000

 650ريال – حسابرسی نشده

 650ريال – حسابرسی شده

 671ريال  -حسابرسی نشده

 673ريال  -حسابرسی نشده

پنجمین  EPSدر تاريخ  - 1394/03/02با سرمايه

ششمین  EPSدر تاريخ  - 1394/04/30با سرمايه

14،400،000

14،400،000

 673ريال – حسابرسی شده

 703ريال  -حسابرسی نشده

عملکرد واقعی
 737ريال

 .4-4وضعیت ارزش سهام شركت در بورس
نوسانات ارزش بــازار سهـام شرکت از تـاریخ  1389/06/31و بدون در نظر گرفتن سود سهام تا تاریخ  1394/06/31بشرح
زیر میباشد.
شرح

سرمايه  -میلیون ريال

ارزش بازار  -میلیارد ريال

تقسیم سود  -میلیون ريال

1389/06/31

7،200،000

13،680،000

1،800،000

1390/06/31

7،200،000

19،144،800

1،872،000

1391/06/31

7،200،000

12،657،600

2،160،000

1392/06/31

7،200،000

40،680،000

8،640،000

1393/06/31

14،400،000

57،484،800

11،520،000

1394/06/31

14،400،000

41،774،400
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 .5محیط حقوقی شركت
مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:
 قانون مالیاتهای مستقیم
 قانون تجارت
 قانون کار و قانون تامین اجتماعی
 قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
 اساسنامه شرکت
 استانداردهای حسابداری و حسابرسی
 سایر قوانین مرتبط

 .6مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شركت در سال جاری
 .1-6وضعیت سرمايهگذاریها
ترکیب سرمایهگذاریهای شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در جدول زیر آورده شده است .همانطور که از
ترکیب سرمایهگذاریهای شرکت در این جدول مشخص است  48/36درصد از سرمایهگذاریهای شرکت در خارج بورس بوده
و  42/88درصد از این سرمایهگذاریها در شرکتهای بورسی میباشد و  8/76درصد در سایر سرمایهگذاریها (اوراق مشارکت
و سپردههای بانکی) میباشد .لذا در صورت پذیرش هر کدام از شرکتهای غیربورسی در بورس ،ارزش سرمایهگذاریهای
شرکت رشد مناسبی خواهند داشت.
مبلغ  -میلیون ريال

شــــــــــرح

1394/06/31

1393/06/31

درصد افزايش ( كاهش )
نسبت به سال قبل

مبلــــغ

درصـد

مبلــــغ

درصـد

مبلــــغ

درصـد

سرمايهگذاری در سهام شركتهای بورسی

12،744،567

42/88

11،709،655

45/04

1،034،912

9

سرمايهگذاری در سهام شركتهای غیربورسی

14،372،321

48/36

11،996،079

46/14

2،376،242

20

جمع سرمايهگذاری در سهام شركتها

27،116،888

91/24

23،705،734

91/18

3،411،154

11/4

2،603،255

8/76

2،292،637

8/82

310،618

13/5

29،720،143

100

25،998،371

100

3،721،772

14/3

ساير سرمايهگذاریها
(اوراق مشاركت و سپردههای بانکی )

جمع
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 .2-6وضعیت سرمايه ،سودآوری و سرمايهگذاریهای انجام شده
سرمايه گذاريهای

درصد سود پس از كسر

انجام شده

مالیات به سرمايه
131/82

سال مالی منتهی به

سرمايه شركت

سود خالص

1392/06/31

7،200،000

9،490،800

19،858،257

1393/06/31

14،400،000

12،273،993

25،998،371

85/24

1394/06/31

14،400،000

10،612،988

29،720،143

73/70

 .3-6سرمايهگذاریهای انجام شده به تفکیک صنعت
با توجه به بهرهمندی کشورمان از منابع غنی نفت ،گاز و معدن و لذا مزیت نسبی سرمایهگذاری در صنایع مرتبط با این حوزهها،
غالب سرمایهگذاریهای انجام شده (به بهای تمام شده) در بخش صنایع فرآوردههای نفتی و محصوالت شیمیایی و
پتروشیمیایی ،صنعت فوالد و کانیهای فلزی و غیرفلزی بوده است .جدول ذیل ترکیب سرمایهگذاری شرکت را در صنایع
مختلف در سال مالی  1394نشان میدهد.
ارقام به میلیون ريال

بهای تمام شده شركتهای بورسی و غیر بورسی با احتساب علی الحساب افزايش سرمايه
در تاريخ 1394/06/31

نام صنعت
شركت های بورسی

شركت های غیربورسی

بهای تمام شده

درصد

مواد و محصوالت شیمیايی

4,856,475

4,152,569

9,009,044

33/22

فرآورده های نفتی كک و سوخت هسته ای

3,298,505

0

3,298,505

12/16

112,712

3,842,605

3,955,317

14/59

ساخت محصوالت فلزی

0

1,613,193

1,613,193

5/95

واسطه گری های مالی

787,170

2,376,495

3,163,665

11/67

انواع فرآورده های غذايی و آشامیدنی

614,954

783,668

1,398,622

5/16

استخراج كانی های فلزی

1,550,419

0

1,550,419

5/72

خودرو و ساخت قطعات

572,774

0

572,774

2/11

ساير محصوالت كانی غیر فلزی

145,691

345,538

491,229

1/81

ساير

805,868

1,258,253

2,064,121

7/61

جمع :

12,744,567

14,372,321

27,116,888

100

2,603,255

2,603,255

16,975,576

29,720,143

فلزات اساسی

اوراق مشاركت و سپرده های بانکی

جمع كل :

12,744,567
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 .4-6بهای تمام شده شركتهای متعلق به شركت سرمايهگذاری صندوق بازنشستگی كشوری
1394/06/31
شركتهای پذيرفته شده در بورس
نام شركت

شركتهای خارج از بورس
نام شركت

بهای تمام شده

مواد و محصوالت شیمیايی :
پتروشیمی جم

بهای تمام شده

ع ا افزايش سرمايه

مواد و محصوالت شیمیايی :
پتروشیمی باختر

345,456

3,925,762

پتروشیمی فن آوران

434,277

پتروشیمی امیركبیر

1,529,912

پتروشیمی خارگ

242,040

پتروشیمی ايالم

1,785,595

پتروشیمی برزويه

358,894

46,887

جمع :

4,019,857

132,712

254,397

ساير

4,856,475

جمع :
ساخت محصوالت كانی غیر فلزی :

85,825

ساخت محصوالت كانی غیر فلزی :

پشم شیشه ايران

36,839

سیمان ساوه

271,507

0

كاشی الوند

31,634

سیمان اردستان

74,031

0

كاشی پارس

19,870

جمع :

345,538

0

سیمان فارس خوزستان

39,483

انواع فرآورده های غذايی و آشامیدنی :

ساير

17,866

صنايع شیر ايران

618,668

165,000

جمع :

618,668

165,000

توسعه صنايع بهشهر

588,910

صبا فوالد خلیج فارس

2,778,324

1,064,281

مارگارين

15,037

جمع :

2,778,324

1,064,281

صنعتی بهشهر

10,841

ساخت محصوالت فلزی :

جمع :

145,691

انواع فرآورده های غذايی و آشامیدنی :

جمع :

614,954

لوله سازی اهواز
فوالد اكسین خوزستان

چادرملو

500,505

جمع :

1,043,886

جمع :

1,023,193

0

500,000

90,000

1,523,193

90,000

1,550,419

نوآوران مديريت سبا

1,500,000

بانک اقتصاد نوين

451,690

گسترش پارس سبا

299,800

177,008

بانک پارسیان

301,354

جمع :

2,190,781

185,714

ساير

34,125

انبوه سازی امالك و مستغالت :

بانک ها و نهادهای پولی واسطه گری های مالی :

3,842,605

1,613,193

787,170

8,706

صبا آرمه

200,000

340,497

پیش ساخته سازان صبا بتن

41,267

22,062

ايران خودرو

345,503

جمع :

241,267

362,559

گروه رنا

227,271

الستیک و پالستیک :

جمع :

572,774

كارخانجات تولیدی تهران

58,417

374,738

ماشین آالت و دستگاههای برقی :

34,486

جمع :

58,417

374,738

الستیک و پالستیک :

174,342

راديو تلويزيون و وسايل ارتباطی :

خودرو و ساخت قطعات :

فرآورده های نفتی كک و سوخت هسته ای :

783,668

واسطه گری های مالی :
خدمات مديريت و تحقیقات

390,981

جمع :

345,538

فلزات اساسی :

استخراج كانی های فلزی :
سنگ آهن گل گهر

4,152,569

20,000

3,298,505

فن آوا

خدمات فنی و مهندسی :

7,489

ساير:

پست و مخابرات :

37,075

بورس انرژی

2,376,495

603,826

433,155
20,000
4,566

4,566

313,733

پااليش گاز خارگ

35,000

35,000

فلزات اساسی :

112,712

پايانه ها و مخازن پتروشیمی

60,727

60,727

ساير:

74,623

بازرگانی صندوق بازنشستگی كشوری

99,978

99,978

مشاركت در افزايش سرمايه :

164,120

ساير

1,001

1,001

تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین اجتماعی اجباری :

جمع كل شركتهای داخل بورس :

12,744,567

جمع كل شركتهای خارج از بورس :
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 .5-6گردش سرمايهگذاریها و سود فروش سهام در طی سال مالی
ارقام به میلیون ريال

شرح
سرمايهگذاریها در ابتدای سال مالی

25,998,371

خريد سهام در طول سال مالی

7,995,405

مشاركت در افزايش سرمايه شركتها در طول سال مالی

4,363,875

قیمت تمام شده سهام فروخته شده در طول سال مالی

)(220,376
0

تعديالت

310,618

ساير سرمايهگذاریها (اوراق مشاركت)
سرمايه گذاری ها در پايان سال مالی 1394/06/31

29,720,143

مبلغ فروش سهام

707,348

قیمت تمام شده سهام فروخته شده

)(220,376

سود فروش سهام

486,972
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 .6-6خريد و فروش سهام و مشاركت در افزايش سرمايه
الف .شركتهای بورسی
مبلغ  -میلیون ريال
افزايش طی سال

پ پ افزايش

نام شركت

مانده ابتدای سال

پتروشیمی جم

2,523,556

نفت پاسارگاد

325,725

6,171

نفت ايرانول

782,583

73,970

سنگ آهن گل گهر

819,619

پااليش نفت اصفهان

1,651,524

10,398

پتروشیمی فن آوران

457,368

5,002

كاهش طی سال

مانده در پايان سال

سرمايه

افزايش طی دوره

مشاركت در افزايش سرمايه

پ پ افزايش سرمايه

قیمت تمام شده

بهای تمام شده

پ پ افزايش سرمايه

1,110,108

1,426,161

1,110,108

0

)(23,955

3,925,762

0

331,896

0

)(8,747

847,806

0

0

1,043,886

0

0

1,661,922

0

)(28,093

434,277

0

242,040

0

174,342

50,000

588,910

0

451,690

0

227,271

0

7,489

0

26,188

0

)(4,480

19,870

0

)(8,060

36,839

20,000

)(584

173,200

0

15,687

)(75,545

2,380,888

94,120

65,687

)(219,282

12,574,276

164,120

224,267

224,267

224,267
0
72,783

پتروشیمی خارگ

169,257

72,783

72,783

ايران ياسا تاير و رابر

73,096

0

103,206

50,000

توسعه صنايع بهشهر

459,185

129,725

0

بانک اقتصاد نوين

394,864

60,255

سرمايه گذاری رنا

227,271

مپنا

26,057

سر.نفت و گاز و پتروشیمی تامین

26,188

كاشی پارس

10,497

)(1,960

)(3,429
0
)(64,429

45,861
13,853

پشم شیشه ايران

44,628

20,000

271

پتروشیمی آبادان

113,830

40,820

59,954

ساير

2,057,996

78,433

398,437

جمـــــع :

10,163,244

1,546,411

2,630,314

0
40,820

1,447,978
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ب .شركتهای غیربورسی
مبلغ  -میلیون ريال
مانده در ابتدای سال
نام شركت

كاهش طی سال

افزايش طی سال

بهای تمام

پ پ افزايش

افزايش طی

مشاركت در

پ پ افزايش

شده

سرمايه

دوره

افزايش سرمايه

سرمايه

صنايع شیر ايران

618,668

165,000

پتروشیمی ايالم

1,020,000

340,000

پتروشیمی برزويه

358,894

46,887

پتروشیمی امیركبیر

654,191

85,825

خدمات مديريت و تحقیقات

390,981

0

صبا فوالد خلیج فارس

378,324

2,400,000

فوالد اكسین خوزستان

500,000

90,000

نوآوران مديريت سبا

500,000

987,663

گسترش تجارت پارس سبا

299,800

235,564

بورس انرژی ايران

1,522

152

پايانه ها و مخازن پتروشیمی

60,727

بازرگانی صندوق بازنشستگی

69,978

323,972

تولیدی تهران

58,417

144,662

ساير

1,727,989

536,863

284,560

جمـــــع :

6,639,491

5,356,588

5,358,920

765,595

پ پ افزايش

مالکیت

0

618,668

165,000

15

340,000

1,785,595

0

17

358,894

46,887

6/45

1,529,912

85,825

8/19

390,981

0

33

2,778,324

1,064,281

75

500,000

90,000

30

978,957

1,500,000

8,706

100

58,556

299,800

177,008

100

152

4,566

0

0/76

60,727

0

0

99,978

0

78

58,417

374,738

60/9

174,304

)(1,094

2,011,455

362,559

3,211,660

)(1,094

11,997,317

2,375,004

قیمت تمام شده

875,721
2,400,000

1,335,719

1,000,000
3,044
30,000

323,972
230,076
230,076
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 .7ريسکهای شركت
شرکتهای سرمایهگذاری به دلیل ماهیت سرمایهگذاری در دیگر شرکتها ،به نوعی با ریسكهای متعددی در شرکتهای
سرمایهپذیر روبرو هستند .فلسفه تشکیل سبد سهام نیز برای کاهش ریسك است .به همین دلیل سعی شده است در
سبد سرمایه گذاری شرکت ،طیفی از صنایع دارای مزیت نسبی وجود داشته باشد .عمده ریسكهایی که شرکت با آن
روبروست عبارتند از:

 .1-7ريسک نوسانات نرخ بهره
ریسك بهره میتواند نحوه تخصیص داراییها را تغییر دهد .برای مثال با افزایش نرخ سپردهها ،منابع مالی از سایر
بخشهای اقتصاد به سوی نهادهای سپردهپذیر نظیر بانك ها و موسسات مالی و اعتباری هدایت میشود .در این صورت
ممکن است بازار سهام به دلیل هدایت نقدینگی به سمت سرمایهگذاریهای بدون ریسك با رکود مواجه شده و قیمت
سهام کاهش یابد .با توجه به رو به کاهش بودن نرخ بهره در ایران ریسك چندانی از این ناحیه از این پس متوجه پرتفوی
شرکت نخواهد بود .از دیگر تاثیرات تغییر نرخ بهره می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 تغییر نرخ بازده مورد انتظار و اثر آن بر توجیهپذیری طرحهای جدید
 تغییر هزینههای مالی شرکتهای فرعی و تاثیر آن بر سودآوری و متعاقباً سود تقسیمی آنها
 تغییر میزان جذابیت بازارهای مختلف و تاثیر آن بر تولید و محیط کسب و کار

 .2-7ريسک نوسانات نرخ ارز
ریسك تغییرات نرخ ارز در دو حوزه ،شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی را متأثر میسازد :درآمدها و تعهدات
بدهی.
به لحاظ ماهیت فعالیت شرکت ،بخش عمده درآمدها از محل سود تقسیمی سهام شرکتهای سرمایهپذیر میباشد و لذا،
تغییر نرخ ارز بر بهای تمام شده شرکتهای وارد کننده مواد اولیه و فروش شرکتهای صادرکننده محصول و سود ویژه
شرکتهایی که به سبب اجرای طرحهای توسعه ،بدهی ارزی دارند به میزان قابل توجهی اثر گذار است .به عالوه ،تغییرات
نرخ ارز بر مبلغ وجوه پرداختی بابت اقساط وام دریافتی تأثیر میگذارد .شرکت در حال حاضر بدهی ارزی ندارد اما به
دلیل پیشبرد پروژهها ،ممکن است بهای تمام شده تجهیزات وارداتی افزایش یابد.

 .3-7ريسک بازار
ریسك قیمت سهام به دو بخش ریسك مربوط به کاهش قیمت بازار سهام شرکتهای موجود در پرتفوی و ریسك مربوط
به عدم تحقق درآمد هر سهم مربوط میشود .این نوع ریسك بیشتر در بخش ریسك مربوط به تغییرات قیمت سهام
پرتفوی قابل اهمیت است .با توجه به اینکه بخشی از پرتفوی شرکت غیر بورسی میباشد ،کاهش احتمالی قیمت بازار
سهام به همان میزان اثر کمتری بر کلیت پرتفوی خواهد گذاشت.

 .4-7ريسک قیمت نهادههای تولید و محصوالت
بخش قابل توجهی از پرتفوی سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی را شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی تشکیل
میدهند .از آنجا که خوراک اصلی اکثر مجتمعهای پتروشیمی در دست دولت میباشد ،لذا چشم انداز قیمت خوراک

16

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به  31شهریور 1394

برای افقهای زمانی مختلف مبهم است .این موضوع سبب گشته تا سرمایهگذاران این صنعت با مشکالتی مواجه شده و
امکان برنامهریزی دقیق از آنها سلب شود.

 .5-7ريسک مربوط به عوامل بینالمللی و يا تغییر مقررات دولتی
برخی محدودیتهای بینالمللی موجب اختالل کسب و کار گردیده و فعالیت شرکتها را تحت تأثیر قرار داده است که
البته چنین محدودیتهایی نمیتواند باعث توقف فعالیت کسب و کار گردد.
تغییرات جهانی قیمت کاالها و خدمات و تغییرات قیمت محصوالتی که مشمول نرخگذاری دولتی هستند بر سود ویژه و
ارزش بازار شرکتهای موجود در پرتفوی شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی اثر داشته و برخی مقررات دولتی از
جمله تعرفههای صادرات و واردات حایز اهمیت به شمار میرود.

 .6-7ريسک نقدينگی
عدم کفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات ،سازمانها را با ریسك نقدینگی مواجه میسازد .هم اکنون
شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری از نظر نقدینگی در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار داشته و نسبتهای
نقدینگی نیز تعادل نسبی در جریانهای نقد ورودی و خروجی را نشان میدهند .نقدینگی الزم برای تداوم فعالیت و
توسعه میتواند از منابع ذیل تأمین گردد:
 سود حاصل از سرمایهگذاریها
 فروش سرمایهگذاریها
 افزایش سرمایه
 ابزارهای بدهی و تسهیالت وام ارزی

 .8گزارش عملکرد اجتماعی شركت
کمك به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و حرکت در راستای سند چشم انداز  20ساله نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران ،از جمله مهمترین وظایفی است که عالوه بر افزایش دارایی سهامداران در زمره وظایف شرکتهای بزرگ فعال در
اقتص اد کشور قرار دارد .بر همین اساس و با اعتقاد بر این مهم ،هیأت مدیره شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی
کشوری با انجام سرمایهگذاری و افزایش سرمایه در شرکتهای سرمایهپذیر نقش موثری در کمك به توسعه استانهای
محل استقرار شرکتهای سرمایهپذیر (به ویژه توجه به امر اشتغال) داشته است .بر همین اساس و با توجه به
سرمایهگذاری این شرکت در شرکتهای سرمایهپذیر و در اختیار داشتن مدیریت تعدادی از شرکتهای حاضر در پرتفوی
و با اعمال نظر در شرکتهایی که شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامدار عمده آنها میباشد ،تالش
شده است تا در حد امکان به رسالتهای ملی و اجتماعی شرکت در راستای برنامه توسعه نظام مقدس جمهوری اسالمی
ایران عمل گردد.
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 .9اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به 1394/06/31
 .1-9كسب يک كرسی هیات مديره در شركت پتروشیمی امیركبیر
نماد پتروشیمی امیرکبیر طی یکسال گذشته درگیر رقابت جهت تصاحب کرسی هیات مدیره بوده است .درصد مالکیت
مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری در ابتدای سال مالی  94در شرکت پتروشیمی امیرکبیر حدود  14درصد بوده است
که با توجه به درصدهای مالکیتی سایر سهامداران عمده ،امکان کسب کرسی بدون رایزنی غیر ممکن بود .لذا در این
شرایط با اتخاذ تدابیر مناسب از جانب مدیریت ،واحد سرمایهگذاری اقدام به خرید تدریجی بخشی از سهام شرکت مذکور
از بازار به شکل خرد و بخشی دیگر به صورت بلوکی نموده و درصد مالکیت مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری به
 16/59درصد رسانده شد .با توجه به ترکیب سهامداری شرکت پتروشیمی امیرکبیر ،این میزان از مالکیت ،حضور یك
نماینده از طرف شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی را در هیات مدیره این شرکت قطعی نمود که در نتیجه آن
شرکت توانست در جلسه آتی انتخاب اعضای هیات مدیره ،یك کرسی هیات مدیره را بدون رایزنی و به شکل قطعی و
تثبیت شده به دست آورد .کسب کرسی هیئت مدیره ارزش سهام شرکت پتروشیمی امیرکبیر موجود در پرتفوی مجموعه
صندوق بازنشستگی کشوری را از قیمت خرد به قیمت کرسی مدیریتی تغییر داد.

 .2-9انتقال شركت پتروشیمی جم از بازار فرابورس به بازار دوم بورس
مهمترین مزیت بازار بورس نسبت به بازار فرابورس اعتبار بیشتر نمادهای معامله شده در آن است .از آنجا که شرکتهای
پذیرفته شده در بازار بورس باید شرایط مناسبتری از نظر میزان سرمایه ،سودآوری و میزان سهام شناور داشته باشند،
در نتیجه این شرکتها از نظر رتبه اعتباری در درجه باالتری قرار میگیرند .مزیت این انتقال میتواند استفاده از معافیت
مالیاتی ،تسهیل تامین مالی ،افزایش شفافیت در عملکرد شرکت و غیره باشد .شرکتها برای ورود به بازار دوم بورس باید
شرایط الزم را داشته باشند که دو شرط مهم آن سرمایه حداقل  200میلیارد ریالی و سهام شناور آزاد حداقل ده درصدی
میباشد .با اتخاذ تصمیمات و رایزنیهای صورت گرفته از سوی مدیریت شرکت ،شرایط الزم برای ورود پتروشیمی جم
به بازار دوم بورس فراهم شد .آخرین معامالت این نماد در فرابورس در تاریخ  12مرداد  1394صورت پذیرفت و پس از
بسته شدن نماد سهم در فرابورس ،معامالت آن در تاریخ  18مرداد  1394در تابلوی بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران
آغاز گردید.
با ورود "جم" به بورس ،بیش از  71هزار میلیارد ریال به ارزش بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران افزوده شد .پتروشیمی
جم بزرگترین شرکت در پرتفوی بورسی سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری است که ورود این شرکت به بازار
دوم بورس ،بیش از پیش منجر به افزایش اعتبار پرتفوی بورسی مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری گردید .از آنجا که
شرکتهای بورسی از ریسك کمتری نسبت به شرکتهای فرابورسی برخوردار بوده و حجم مبنا نیز در میزان نوسان آن
نقش مهمی دارد ،لذا پرتفوی بورسی مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری نیز از این پس شاهد ریسك نوسان کمتری
نسبت به مهمترین داراییش خواهد بود.

 .3-9خريد  10درصد از سهام شركت فوالد اكسین از شركت لولهسازی اهواز
شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال گذشته تصمیم گرفت با توجه به کارشناسی های صورت
پذیرفته بر روی شرکت فوالد اکسین خوزستان و نیاز صنایع عظیم کشور به ورقهای فوالدی با عرض باال ،اقدام به خرید
 10درصد از سهام فوالد اکسین از شرکت لوله سازی اهواز نماید.
محصوالت تولیدی و نهایی شرکت فوالد اکسین خوزستان ،انواع ورقهای فوالدی با مقاومت باال برای مصارف گوناگون
مانند لولههای انتقال نفت و گاز با قطر باال ،صنایع کشتیسازی ،دیگهای بخار صنعتی و نیروگاهی ،مخازن تحت فشار و
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مخازن بزرگ ذخیره مایعات نفتی و شیمیایی ،ورقهای فوالدی مخصوص جهت مصرف در سازههای خاص با خواص
مکانیکی متنوع میباشد .فوالد اکسین از جمله شرکتهای معتبر فوالدی کشور است که عملکرد آن در دورههای گذشته
رو به رشد بوده و با خروج از رکود جهانی آینده خوبی برای آن متصور است.

 .4-9متوقف نمودن فعالیت شركت كارخانجات تولیدی تهران در راستای صرفه و صالح
سهامداران
شرکت کارخانجات تولیدی تهران در سال  ،1336در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران جهت تولیدانواع محصوالت
گالینگور ،چرم مصنوعی ،مشمع  ،PVCنایلون و کفپوش با ظرفیت  17200تن در  12واحد تولیدی تأسیس گردید و در
سال  1380با بهرهبرداری از واحد کوتینگ  PU-PVCبه ظرفیت  3168تن در دو شیفت کاری ظرفیت تولیدی خود را
ارتقا بخشید.
مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری مالك  73درصد از سهام این شرکت میباشد .جهت بهبود وضعیت شرکت ،هیأت
مدیره شرکت اقدام به ارائه درخواست افزایش سرمایه نمود که در تاریخ  ،93/04/25مجمع عمومی فوق العاده مربوط به
افزایش سرمایه شرکت برگزار و مرحله اول افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی به تصویب رسید.
در راستای سیاست کالن این هلدینگ مبنی بر تسویه حساب کامل و پرداخت بدهیهای معوق بانکی و به موازات آن
اصالح ساختار مالی شرکت از محل افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده و با در نظر گرفتن بهرهمندی از
حداکثر بخشودگی جرائم ،اقدامات مؤثری در جهت رایزنی و مذاکرات با رؤسای شعب و سرپرستی بانكها و دوایر حقوقی
مربوطه صورت پذیرفت که تاکنون با برخی از بانك ها پس از اعمال بخشودگی صد در صدی جرائم ،تسویه کامل بعمل
آمده و مذاکرات با سایر بانكها جهت بخشودگی جرائم ادامه دارد.
عالوه بر این ،متصدیان امر جهت ادامه فعالیت تولید اصولی با توجیه اقتصادی ،در حال بررسی راهکارهای مختلف از
جمله انتقال کارخانه به یکی از شهرک های صنعتی میباشند .همچنین با عنایت به سیاست گذاریهای سهامدار عمده
(صندوق بازنشستگی کشوری) مبنی بر خروج از سرمایهگذاریهای زیانده ،کم بازده ،کوچك مقیاس و خارج از استراتژی
و با توجه به زیان انباشته برخی شرکتها ،ادامه فعالیت اینگونه شرکتها با تکنولوژی منسوخ شده و غیر رقابتی که باعث
افزایش زیان ساالنه و تحمیل آن به قشر فرهیخته بازنشستگان کشوری می شود به مصلحت نبوده است .بنابراین با
بررسی همه جوانب و اخذ نظر کارشناسان خبره اقتصادی و تأکید هیأت مدیره محترم شرکت مذکور ،در مقطع فعلی
تصمیم به توقف فعالیت شرکت گرفته شد.

 .5-9حل و فصل معامله سهام ايران خودرو با شركت سرمايهگذاری رنا
با توجه به گذشت  5سال از معامله سهام ایران خودرو بین مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت سرمایهگذاری
رنا ،طرفین بعد از برگزاری جلسات متعدد و بررسی سناریوهای مختلف توسط کارشناسان حقوقی و اقتصادی ،نهایتاً
تصمیم به اقاله قرارداد مربوطه گرفته شد.
با اقاله قرارداد مزایای ذیل برای مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری حاصل گردید:
 در اختیار گرفتن حدود  10درصد از سهام ایران خودرو و فروش آن به صورت بلوکی در آینده :در صورت بالتکلیف
بودن معامله یا عدم رضایت طرف مقابل به انجام معامله ،درصد سهام ایران خودرو در پرتفوی مجموعه صندوق
بازنشستگی کشوری ،قابلیت فروش بلوکی به ارزش پس از اقاله را نداشته است ،لذا با انجام اقاله ،درصد سهام ایران
خودرو در پرتفوی مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری بالغ بر  9/9درصد گردید که ارزش بلوکی آن حداقل بیش
از  25درصد قیمت جاری این سهم میباشد.
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 پایان دادن به بند حسابرسی ساالنه بابت موضوع معامله ایران خودرو و تکالیف مجمع :طی پنچ سال اخیر ،به اتمام
رساندن این معامله ،یکی از تکالیف اصلی گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت بوده که با اقاله معامله مذکور،
تکلیف قانونی مجمع به انجام رسیده و بند حسابرسی حذف گردید.
 فاصله قابل توجه ارزش داراییهای قابل تجدید ارزیابی نسبت به ارزش دفتری داراییهای شرکت ایران خودرو:
شرکت ایران خودرو در طی سالهای اخیر تجدید ارزیابی دارایی نداشته است ،لذا افزایش نرخ تورم و نرخ تسعیر
ارز ،منجر به ایجاد فاصله زیاد بین ارزش دفتری داراییها با ارزش جایگزینی در برهه فعلی شده است .تحقق مسئله
تجدید ارزیابی داراییهای ایران خودرو میتواند قیمت سهم را به ارزش ذاتی آن نزدیکتر سازد.
 با توجه به دوران پساتحریم و عالقه مندی کمپانی های بزرگ خودروسازی دنیا جهت دسترسی بهتر به بازار بزرگ
ایران و منطقه خاور میانه و سرمایه گذاری مشترک با شرکتهای خودروسازی حاضر در کشور ،صنعت خودروسازی
کشور را می توان دارای پتانسیل بسیار باالیی دانست .از این رو شرکت ایران خودرو به عنوان لیدر صنعت خودروی
کشور می تواند نقش مهمی را در این بین ایفا کرده و در صورت بهره گیری مناسب از شرایط به وجود آمده ،آینده
روشنی پیش رو داشته باشد.

 .6-9وضعیت مناسب شركتها علی رغم ريزش بازار
در سال منتهی به  31شهریور  1394شاخص کل علیرغم تمام حمایتهای به عمل آمده از آن ،شاهد افتی بیش از 14
درصد بوده است .در همین دوره قیمت سهام شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری با حداقل کاهش مواجه
بوده و توانسته است موقعیت خود را تا حدود بسیار زیادی تحکیم و تثبیت نماید.
از سوی دیگر ،علیرغم کاهش شدید قیمت بسیاری از سهام حاضر در بازار سرمایه ،شرکتهای اصلی پرتفوی سرمایهگذاری
صندوق بازنشستگی کشوری از شرایط مناسبتری برخوردار بودند .پتروشیمی جم که حدود  40درصد از ارزش پرتفوی
بورسی شرکت را تشکیل میدهد در این دوره زمانی و با در نظر گرفتن سود تقسیمی آن ،تقریباً بدون کاهش بوده است.

 .7-9كنترل عملکرد شركتهای سرمايهپذير
با استقرار معاونت امور مجامع و نظارت بر شرکتها ،مدیریت بهینه و نظارت مستقیم بر عملکرد شرکتهای زیرمجموعه
و ارائه گزارشات مقتضی به سهامداران با نظم بیشتر در دستور کار قرار گرفت .در این راستا به منظور کنترل بر عملکرد
شرکتهای سرمایهپذیر و لزوم اشراف بر فعالیت آنها ،پیوسته گزارشات الزم و مورد نیاز در زمینههای مالی ،اداری،
حقوقی ،پرسنلی و خصوصاً تولید و فروش و در خصـوص پروژههای در دست اجراء ،گزارشات پیشرفـت کار دریافت شده
و پس از تجزیه و تحلیل الزم ،برگزاری جلسات بررسی عملکرد و بازدیدهای مکرر از پروژهها ،هرگونه کاستی ،انحراف و
مشکالت واحدهای مربوطه مورد پیگیری قرار گرفته و ضمن ارائه رهنمودهای الزم توسط کارشناسان مربوطه ،حمایتهای
مورد نیاز انجام پذیرفته اسـت .عالوه بر این برگزاری جلسات منظم با اعضای هیات مدیره و مدیران ارشد شرکتها جهت
آگاهی و شناخت از مشکالت جاری و برنامههای آتی شرکتهای زیرمجموعه و بررسی راهکارهای مختلف در جهت رفع
مشکالت و همچنین برنامههای پیشرفت و توسعه در دستور کار شرکت قرار داشته است .در خصوص شرکتهای عضو
گروه که افزایش سرمایه را در دستور کار داشتهاند نیز پس از بررسی گزارش توجیهی افزایش سرمایه ،با در نظر گرفتن
صرفه و صالح سهامداران محترم ،نسبت به مشارکت در افزایش سرمایه اقدام گردیده است .انجام هماهنگیهای الزم بین
شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ در راستای ایجاد همافزایی بین شرکتها و بهرهبرداری از ظرفیتهای یکدیگر در جهت
کسب منافع بیشتر هر یك از شرکتها از جمله اقدامات دیگر این معاونت بوده است.
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 .8-9كمک هلدينگ به انعقاد قراردادهای جديد شركت لولهسازی اهواز
شرکت لولهسازی اهواز دارای  4کارخانه تولید انواع لولههای فوالدی به ظرفیت  530،000تن و سه کارخانه پوشش لوله
به ظرفیت  2،620،000متر مربع میباشد .بعلت پروژه محور بودن فعالیتهای این شرکت ،برای دستیابی به ظرفیت الزم
و درآمدزایی مناسب ،نیاز به عقد قراردادهای تولید و فروش بر مبنای ظرفیت شرکت میباشد .طی چند سال گذشته با
وج ود مشکالت موجود از قبیل عدم وجود پروژه مناسب و کمبود نقدینگی جهت تأمین مواد اولیه و سرمایه در گردش،
شرکت توانسته است نهایتاً از بخشی از ظرفیت تولید خود بهره برد که این آمار به مرور زمان بهبود یافته است.
با چنین شرایط تولیدی و عدم تناسب سود ناخالص و هزینههای موجود و طبیعتاً مشکل در بازپرداخت تسهیالت اخذ
شده ،به مرور در خریدهای مدتدار و ضمانتی مواد اولیه خلل ایجاد شد.
در راستای سیاستهای هلدینگ برای حمایت از روند تولید و اشتغال ،شرکت لولهسازی اهواز در اردیبهشت ماه سال
 1393با شرکت در مناقصه تولید دستمزدی ورق فوالدی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران حضور یافت.
شرکت لولهسازی اهواز با انعقاد قرارداد و مشارکت در چنین پروژههایی با حجم تولید باال (یك میلیون تن) امکان استفاده
مناسب از ظرفیتهای موجود را فراهم کرده و با ساماندهی وضعیت مالی ،انجام برنامهریزی مناسب و مدون ،فعالیت سه
شیفته در برخی بخشها و ایفای به موقع تعهدات خود سعی در سوق دادن شرکت به مسیر مطلوب دارد.

 .9-9اصالح تركیب پرتفوی سهام و سرمايهگذاریها
از دیگر اقدامات شرکت در سال مالی گذشته ،مدیریت و اصالح ساختار مالی و عملیاتی شرکتهای زیانده و تبدیل آنها
به شرکتهایی سودآور بوده است .همچنین بازارگردانی فعاالنه سهام زیرمجموعه نیز به طور جدی در دستور کار شرکت
قرار گرفت تا ضمن کنترل نوسانات هیجانی ،سودآوری مجموعه نیز افزایش یابد .از طرفی ،با توجه به تغییرات محیطی
الزم است که پرتفوی سرمایهگذاری شرکت به طور دائم پایش شود و در صورت لزوم ،سرمایهگذاریها به صورت مستمر
مورد بازنگری قرار گیرد .با توجه به موارد مذکور یکی از اقدامات شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در
دوره جاری بررسی و اصالح مجدد ترکیب سرمایهگذاریهای خود بوده است .دراین راستا با توجه به برنامههای آتی
شرکت در جهت تبدیل شدن به هلدینگ نفت ،گاز و پتروشیمی ،سرمایهگذاری در طرحها و شرکتهای فعال در صنعت
پتروشیمی در حال بررسی است.

 .10-9خريد  51/769درصد از شركت پتروشمیران
شرکت پتروشمیران مالك  51درصد از شرکت پلی پروپیلن جم میباشد .پتروشیمی جم نیز  49درصد دیگر از این
شرکت را در تملك خود دارد .شرکت پتروشیمی شازند به همراه شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی و شرکت مدیریت
طرح و توسعه آینده پویا ،بلوک  51/769درصدی شرکت پتروشمیران را به مزایده گذاردند که شرکت سرمایهگذاری
صندوق بازنشستگی کشوری به همراه پتروشیمی جم اقدام به ارائه پیشنهاد خرید نموده و در رقابت تنگاتنگ با خریدار
دیگر ،نهایتاً برنده مزایده مذکور گردیدند .در مورد این خرید موارد زیر شایان توجه است:
 خرید این بلوک مدیریتی از سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی ،با سیاستهایی ناهمسو با پتروشیمی جم و مجموعه
صندوق بازنشستگی کشوری میتوانست وضعیت مدیریتی ،عملیاتی ،اشتغال و نهایتاً سوددهی آتی شرکت پلی
پروپیلن جم و به تبع آن پتروشیمی جم و مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری را با تبعات جبران ناپذیری مواجه
سازد که این امر ،حضور در مزایده را جهت جلوگیری از هرگونه ریسك اخالل در دوام و بقای شرکت حائز اهمیت
مینمود.
 ظرفیت اسمی تولید شرکت پلی پروپیلن جم  300،000تن میباشد که رسیدن به این ظرفیت مستلزم تامین خوراک
الزم برای تولید پلی پروپیلن است .خوراک اصلی این شرکت ،پروپیلن میباشد که توسط پتروشیمی جم تولید
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میشود .در سال  ،1393شرکت به  67درصد از ظرفیت تولیدی خود دست یافته است چرا که سوخت مورد نیاز
جهت تولید پروپیلن به عنوان خوراک شرکت پلی پروپیلن جم ،مایع بوده و این امر برای پتروشیمی جم سود چندانی
نداشته است .از آنجایی که مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری به همراه پتروشیمی جم مدیریت کنترلی شرکت
پلی پروپیلن جم را در اختیار نداشتهاند ،تولید پروپیلن و فروش آن چندان به صرفه به نظر نمیرسیده است .خرید
بلوک مذکور باعث گردید که ریسك تامین خوراک با تامین آن از سوی پتروشیمی جم مرتفع گشته و با توجه به
توانایی فعالیت شرکت حتی در ظرفیتهای باالی  100درصد ،سود حاصل از تولید پلی پروپیلن افزایش مناسب یابد
که این سود نهایتاً به مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری و پتروشیمی جم بازگردانده خواهد شد.
 چینش سهامداران پتروشمیران و پلی پروپیلن جم به گونهای بود که مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری با خرید
بلوک  51/769درصدی شرکت پتروشمیران (تقریباً معادل  25درصد از شرکت پلی پروپیلن جم) بر شرکت
پتروشمیران و به تبع آن شرکت پلی پروپیلن جم احاطه یافته و با توجه به مالکیت  49درصدی پتروشیمی جم در
پلی پروپیلن جم ،از یك سو  74درصد از کل سود و از سوی دیگر کنترل  100درصدی شرکت پلی پروپیلن جم در
اختیار مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری قرار گرفت.
 احاطه و کنترل مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری بر شرکت پلی پروپیلن جم از یك سو باعث همافزایی مدیریتی
و افزایش سودآوری در نتیجه هم راستا بودن نظرات مدیران گشته و از سوی دیگر بسیاری از هزینهها در زمینه
فروش ،حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی و مشارکت در فعالیتهای بین المللی ،تعمیرات همزمان و مشترک،
حمل و نقل و  ...را کاهش خواهد داد که این امر سودآوری شرکت پلی پروپیلن جم و به تبع آن مالکان آن را بیش
از پیش خواهد نمود.
 بر طبق مطالعات صورت پذیرفته توسط پتروشیمی جم ،در اکثر سایتهای معروف دنیا ،تولید پروپیلن و پلی پروپیلن
در قالب مدیریت یك مجموعه صورت میپذیرد چرا که تولید هر یك از آنها در قالب مجموعههای مجزا دارای توجیه
اقتصادی چندانی نیست.

 .11-9تمركز بر سود عملیاتی در راستای كسب سود پايدار
شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری با اعتقاد بر سودآوری پایدار ،تمرکز اصلی کسب سود خود را بر
سودآوری ناشی از سرمایهگذاریها قرار داده و معتقد است با تبعیت از این سیاست میتواند نسبت به تداوم سودآوری و
افزایش حاشیه سود ،اطمینان نسبی به دست آورد.

 .12-9شناسايی موقعیتهای مناسب سرمايهگذاری در بازارهای اولیه و ثانويه
شناسایی مزیتهای نسبی و مطلق هر کشور و یا به عبارتی شناسایی حوزههایی که به دلیل بهرهمندی از برخی امتیازات،
فعالیت در آنها دارای مزیت میباشد جزو مهمترین و اصلیترین اقداماتی است که شرکتهای سرمایهگذاری در راستای
کسب سود مناسب و حداکثرسازی منافع سهامدارانشان میتوانند انجام دهند .بر همین اساس شرکت سرمایهگذاری
صندوق بازنشستگی کشوری با درک این مهم و تمرکز بر حوزههای دارای مزیت نسبی ،تالش کرده است
سرمایهگذاریهای خود را اوالً در این حوزهها و ثانیاً در بازارهای اولیه مرتبط با آنها متمرکز نموده تا بدین وسیله ضمن
ترسیم چشماندازی روشن برای سهامداران خود ،با بهرهبرداری رسیدن طرحهای مذکور ،سود مناسبی را برای ایشان
ایجاد نماید.
کارشناسان شرکت با بررسی و مطالعه دقیق طرحهای پیشنهادی و نیز شرکتهای عرضه شده علی الخصوص شرکتهای
عرضه شده از سوی سازمان خصوصیسازی که فعالیت آنها در راستای فعالیتها و سرمایهگذاریهای مورد عالقه شرکت
سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری بوده است ،سعی نمودهاند فرصتهای مناسب سرمایهگذاری را شناسایی و در
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صورت تصویب ،نسبت به مشارکت در آنها اقدامات الزم را مبذول دارند .از سوی دیگر با تیزبینی تالش گردیده است تا
از سرمایهگذاری در پروژههای فاقد توجیه اقتصادی و منطقی علیالخصوص در شرایط بسیار متغیر فعلی در اقتصاد جهان
با در نظر گرفتن شرایط موجود و پیشبینی رخدادهای محتمل آتی اکیداً اجتناب گردد.

 .13-9وصول مطالبات
یکی از مهمترین هزینههای فرصتی که شرکتهای سرمایهگذاری متحمل شده و به دلیل عدم محاسبه و ثبت این
هزینهها ،تاثیر آن در صورتهای مالی و سودآوری این شرکتها دیده نمیشود ،عدم دریافت به موقع سود سهام و سایر
مطالبات آنهاست .شرایط موجود بازار سرمایه کشور و ترجیح شرکتها برای تاخیر هر چه بیشتر در پرداخت سود تقسیمی
متعلق به سهامداران حقوقی ،باعث میشود که در بسیاری از شرکتها پرداخت سود سهامداران حقوقی حتی در مهلت
قانونی صورت نگرفته و در بهترین حالت با تاخیر قابل توجه پرداخت گردد .در این میان یکی از مهمترین عواملی که
میتواند سودآوری شرکتهای سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار دهد پیگیری وصول به موقع مطالبات از شرکتهاست.
این موضوع در صورت محاسبه هزینه فرصت ناشی از تاخیر در صورتهای مالی شرکتها میتواند بسیار قابل توجه باشد.
با اعتقاد به این مهم ،یکی از اقداماتی که توسط شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در اولویت قرار گرفته
است ،پیگیری وصول به موقع مطالبات است .لذا در این راستا کمیتهای تحت عنوان کمیته وصول مطالبات تشکیل
گردیده که وظیفه آن بررسی مستمر مانده حسابهای دریافتنی و ارائه راهکار در جهت تسریع در وصول باقیمانده
مطالبات است .نکته قابل توجه در این میان اینکه در بسیاری از مواقع ،پیگیریهای مجدانه اعضای این کمیته باعث
میشود تا سود سهام برخی از شرکتها بسیار زودتر از موعد مقرر دریافت شود که این امر افزایش سودآوری شرکت را
در پی داشته است .در خصوص مانده مطالبات نیز با توجه به عدم اتمام فرصت قانونی برای پرداخت مطالبات توسط
شرکتهایی که شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامدار آنهاست ،در زمان مقرر و طبق فرصت تعیین
شده در قانون تجارت اقدامات الزم در حال انجام است .اقدامات صورت گرفته و در دست اجرا در این زمینه ،نشانگر عزم
جدی شرکت مبنی حفظ منافع سهامداران خود و وصول مطالبات ظرف مهلت قانونی است.

 .14-9فروش سهم  20درصدی وصندوق در كارگزاری آرمون بورس
از آنجایی که شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری مالك  20درصد از سهام شرکت کارگزاری آرمون بورس
بوده است ،بنابراین با توجه به قانون بورس مبنی بر ممنوعیت سهامدار بودن شرکت در بیش از یك کارگزاری ،اقدام به
برگزاری مزایده نموده و سهم خود در شرکت کارگزاری آرمون بورس را با قیمت مناسب به فروش رسانید.
لذا مانع قانونی در جهت خرید و تملك یك شرکت کارگزاری با در اختیار داشتن مدیریت کنترلی از سوی شرکت سرمایه
گذاری صندوق بازنشستگی کشوری رفع شده و شرکت خواهد توانست با در اختیار گرفتن مالکیت یك شرکت کارگزاری،
معامالت خود را متمرکز نموده و حداکثر منافع حاصل از آن را به مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری بازگرداند ،امری
که با در اختیار داشتن مالکیت  20درصدی از یك کارگزاری چندان میسر نبود.

23

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به  31شهریور 1394

 .15-9تکمیل سرمايهگذاری در پروژه ها
با توجه به تمرکز سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در بازار اولیه ،تکمیل پروژههای در دست اجرا یکی از اصلیترین اولویتهای این شرکت در سال مالی  1394بوده است،
در جداول این صفحه و صفحات بعد خالصهای از آخرین وضعیت پروژههای در دست اجرای شرکت ارائه شده است:

مشخصات كلی پروژه صبا فوالد خلیج فارس
ارقام به میلیون ريال
نام پروژه

صبا فوالد
خلیج
فارس

موضوع فعالیت

موقعیت
جغرافیایی

تولید ساالنه  4/5میلیون تن آهن اسنفنجی4/5 ،
میلیون تن شمش فوالد و همچنین نورد میلگرد،
تیرآهن و ورق (فاز اول :تولید آهن اسفنجی به ظرفیت
 1/5میلیون تن و شمش بیلت ،بلوم و بیملنگ به
ظرفیت  1/5میلیون تن در سال)

بندرعباس

ترکیب سهامداران
شرکت سرمایهگذاری
صندوق بازنشستگی کشوری

%75

صندوق بازنشستگی کشوری

%25

سال
شروع

پیش بینی تاریخ بهره
برداری واحد احیاء

1388

نیمه اول 1395

پیشرفت فیزیکی
(درصد)واحد احیاء

برآورد سرمایهگذاری
طرح در فاز اول(م.ر)

78/21
(تا پایان مهرماه)

16،485،764

مشخصات كلی پروژه پتروشیمی باختر
ارقام به میلیون ريال
نام پروژه

پتروشیمی
باختر

موضوع فعالیت

ترکیب سهامداران
شرکت کاوش صنعت سپید

45/5

شرکت صنعتی نوید زرشیمی

17

شرکت پیشتاز شیمی ماهان

15

گروه پتروشیمی تابان فردا

13/33

سرمایهگذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین

4/5

سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری

4/5

سایر

0/15

در حال حاضر فعالیت پتروشیمی باختر بر
شرکتهای پتروشیمی کاویان ،پتروشیمی
لرستان ،پتروشیمی کرماشاه ،پتروشیمی
کردستان ،پتروشیمی اندیمشك ،پتروشیمی
میاندوآب ،پارس فنل ،دی پلیمر آرین و
پتروشیمی مهاباد متمرکز گردیده است.

موقعیت جغرافیایی

سال شروع

پتروشیمی کاویان

1385

100

پتروشیمی مهاباد

1387

96/59

پتروشیمی لرستان

1387

پتروشیمی کردستان

1385

پتروشیمی اندیمشك

-

پتروشیمی میاندوآب

-

شرکت پارس فنل

-

13/32

شرکت دی پلیمر آرین

1384

13

پتروشیمی کرمانشاه
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برآورد سرمایه-گذاری
طرحهای باقیمانده

پیشرفت فیزیکی
(درصد)

شامل  1،749میلیون
یورو و 8،260،000
میلیون ریال

100
93/62
29/32
36/64

100
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مشخصات كلی پروژه پتروشیمی ايالم
ارقام به میلیون ريال

ترکیب سهامداران عمده

نام پروژه

موضوع فعالیت

سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

%17

سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری

%17

گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان

%46

پتروشیمی مارون

%7

شرکت بازرگانی پتروشیمی

%4

شرکت پانیذ سرفرازان شیمیایی

%2

بازرگانی سرمایهگذاری بهار غرب

%2

گسترش نفت و گاز پارسیان

%2

سرمایهگذاری ساتا

%2

سایر

%1

پتروشیمی
ایالم

موقعیت
جغرافیایی

تولید یك میلیون و  251هزار و 723
تن انواع محصوالت شامل  458/7هزار
تن اتیلن 106/5 ،هزار تن پروپیلن
(گرید شیمیایی) 18 ،هزار تن پروپیلن
(گرید پلیمری) 300 ،هزار تن پلی
اتیلن سنگین 133/8 ،هزار تن بنزین
پیرولیز 33/1 ،هزار تن سوخت مایع ،
 201/1هزار تن سوخت گاز و 0/523
هزار تن هیدروژن

نام پروژه

برآورد اولیه سرمایه-
گذاری کل طرح

پیشرفت
فیزیکی(درصد)

الفین

70/32

یوتیلیتی و آفسایت

100

گوگرد زدایی خوراک واحد الفین
پلی اتیلن

ایالم

برق و بخار
ایستگاه تقلیل فشار گاز
-

شامل 537/2
میلیون دالر و
 4،322،000میلیون
ریال

100
100

-

-

-

-

-

-

-

مشخصات كلی پروژه فاز دوم (تولید بوتن  )1پتروشیمی جم
ارقام به میلیون ريال

نام پروژه

فاز دوم
پتروشیمی
جم

ترکیب سهامداران
صندوق بازنشستگی کشوری

%22/86

شرکت سرمایهگذاری بازنشستگی کشوری

%23/25

شرکت س .نفت و گاز پتروشیمی تامین

%22/69

سرمایهگذاری استانها

%15

گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان

%5/08

سایر سهامداران

%11/12

موضوع فعالیت فاز دوم

موقعیت
جغرافیایی

فاز دو شامل واحد های بوتادین
با تولید  115هزارتن  ،بوتن  1با
تولید  100هزارتن ،بوتادین با
استایرن تولید  200هزارتن ،رابر
با تولید  60هزارتن  ،آلفا الفین
های خطی با تولید  200هزارتن
و تولید  MTBEبا تولید 50
هزارتن

عسلویه
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برآورد سرمایهگذاری
طرح  ABSو وابر

 %پیشرفت
فیزیکی

نام واحد

محصول تولیدی

واحد بوتادین

بوتادین و رافینیت

100

واحد بوتن1-

بوتن1-

100

واحد بوتادین استایرن

ABS
االستومرهای بوتادین استایرن

13/07

تولید رابر
الفین خطی

بوتن  1-و هگزن  1-و اکتن 1-
و دسن  1-سایر هیدرو کربورها
ی با تعداد کربن  C12و باالتر

بوتادین2-

بوتاین و رافینیت

 382میلیون یورو
-
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 .16-9ارتقای خدمات حوزه واحد فناوری اطالعات ()IT
مهمترین اقدامات صورت گرفته در این زمینه عبارتند از:
 گسترش سیستم و نرم افزار اطالعات عملکرد شرکتها در قالب ایجاد داشبوردهای مدیریتی در زمینه اطالعات
تولید و فروش و همچنین اطالعات مالی در سطح شرکتهای گروه.
 ارتقا سایت سهام به نسخه جدید و افزودن قابلیتهای متنوع جهت ارائه خدمات بهینه به سهامداران و تسهیل
فرآیند مدیریت سایت توسط مدیر پورتال سهام.
 به روز نگهداری و ایجاد تغییرات نرمافزاری و سختافزاری در سیستمهای امنیتی ،شبکه ،سرورها و کاربران.
 ارتقاء سطح دانش شرکتهای گروه در خصوص پیادهسازی سیستم جامع اطالعات عملکرد شرکتها ( )BIو
یکپارچهسازی اطالعات جهت بهرهبرداری مدیران و کارشناسان در سطح گروه شرکتها.

 .17-9برنامهريزی و مطالعات راهبردی
امروزه با توجه به تغییرات مداوم محیط کسب و کار ،تنها نمیتوان با استفاده از شاخصهای مالی به ارزیابی فرصتهای
سرمایهگذاری اقدام نمود .در انتخاب یا عدم انتخاب یك فرصت سرمایهگذاری شاخصهای غیرمالی بسیاری دخیل هستند.
در این راستا اقدامات زیر انجام شده است:
 بررسی استراتژیهای سرمایهگذاری شرکت
 بررسی شرکتهای زیرمجموعه و تهیه گزارشهای تحلیلی در مورد شرکتها جهت تصمیمگیری
 مطالعه و برنامهریزی جهت ایجاد نهادهای مالی معتبر از جمله شرکت تامین سرمایه ،صرافی ،کارگزاری بورس و
لیزینگ
 استفاده از ظرفیتهای تامین مالی ،بدهی و سرمایهای از بازار سرمایه از طریق سوقدهی شرکتها به انتشار صکوک،
اوراق مشارکت و افزایش سرمایه
 بررسی تهاتر برخی از سهام و شرکتهای زیرمجموعه با شرکای استراتژیك و رقبا
 بررسی گزارشهای توجیهی پروژهها

 .18-9برگزاری جلسات كمیسیون معامالت سهام
این کمیسیون که در شرکت جهت تنظیم خرید و فروش سهام تشکیل گردیده است جلسات متعددی را در زمینه بررسی،
تحلیل و خرید یا فروش سهام شرکتهای مدنظر خود بویژه در خصوص سرمایهگذاریهای کوتاه مدت برگزار کرده است.

 .19-9حضور در مجامع
این شرکت در کلیه مجامع عمومی شرکتهایی که درصد سهام شرکت سرمایهگذاری در حد اعمال مدیریت بوده مشارکت
و عنداللزوم ،جهت تعیین مدیر و یا اجرای دستور جلسات مجامع اقدام نموده است .در شرکتهای با سهم کمتر نیز ،متناسب
با استراتژی و چشم انداز ترسیم شده نسبت به نحوه حضور در این مجامع اتخاذ تصمیم شده است .همچنین این شرکت با
در نظر گرفتن صـرفه و صالح خود و صندوق بازنشستگی ،در مجامع شرکتهای زیر مجموعه صندوق نیز حضور یافته و بـه
تناسب سهم در تصمیمگیریها مشارکت مینماید.
از آنجا که حضور در مجامع یکی از مهمترین اهرمهای تاثیرگذاری در شرکتهایی است که این شرکت در آنها سهم مدیریتی
(و یا نماینده ای در هیأت مدیره) ندارد لذا حضور و کیفیت حضور در مجامع برای این شرکت بسیار حایز اهمیت است .نکته
حایز اهمیت اینکه بر اساس استراتژی تعیین ش ده از سوی هیات مدیره ،نمایندگان شرکت قبل از حضور میباید وضعیت
26
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گذشته و موجود شرکت را بررسی نموده و گزارشی در این زمینه تهیه نمایند .بر همین اساس نیز برای هر شرکت گزارش
قبل از برگزاری مجمع تهیه شده و در مجمع مورد استفاده قرار گرفته است.

 .20-9امور سهام
با اعتقاد به اینکه سهامداران صاحبان اصلی شرکت میباشند ،همواره ارائه خدمات کارآمد به سهامداران محترم ،مهمترین
اولویت امور سهام شرکت بوده است .برای تحقق این مهم اقدامات زیر انجام گرفته است:
 .1تالش برای ارائه خدمات مورد نیاز به سهامداران محترم بدون نیاز به مراجعه حضوری ایشان
 پرداخت سود سهام بدون نیاز به حضور سهامدار در شرکت و از طریق تمام شعب بانك صادرات ایران
 ارسال مهمترین اخبار مورد نیاز سهامدار از طریق پیام کوتاه
 .2بروز رسانی اطالعات شرکت در سایت برای آگاهی سهامداران از آخرین اطالعات و اخبار شرکت
 .3راه اندازی زیر سیستم سهام در سایت شرکت جهت استفاده سهامداران محترم برای دستیابی به آخرین وضعیت
سهامداری ایشان.

 .21-9امور حقوقی
اهم فعالیتهای امور حقوقی شرکت به شرح زیر میباشند:
 پیگیری مستمر وصول مطالبات با هماهنگی امور مالی ،بدواً از طریق مذاکره ،مکاتبات عادی و ارسال اظهارنامه و
در نهایت تهیه و تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح ،و حضور در محاکم تا حصول نتیجه قطعی.
 بررسی پروندههای حقوقی شرکت و همچنین شرکتهای زیرمجموعه و ارائه مشاوره حقوقی و راهکارهای الزم از
جمله در پرونده رنا.
 بررسی قراردادهای شرکت و ارائه نظرات حقوقی مدیران شرکت.
 دفاع از پروندههای حقوقی و کیفری که علیه شرکت در محاکم حقوقی و قضائی مطرح میگردد.
 انجام کلیه امور تغییرات مربوط به ثبت شرکتها.
 ارائه نقطه نظرات حقوقی در مورد استعالمات بعمل آمده توسط مدیران شرکت و مدیران عامل شرکتهای تابعه.
 جمعآوری مدارک و مستندات به منظور تهیه پاسخ به دستگاههای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل کشور.
 شرکت در جلسات حسب تشخیص مدیر عامل و ارائه راهکارهای حقوقی و گزارش به مدیر عامل شرکت.

 .22-9امور اداری و پشتیبانی
اهم فعالیتهای امور اداری و پشتیبانی:
 تدوین و بازنگری شرح وظایف مدیران و کارشناسان و  ...به منظور استفاده بهینه از نیروهای شاغل.
 جذب فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاهی
 برگزاری دورههای تخصصی و حرفهای در حوزه بازار سرمایه و بازار کاال
 تدوین و بازنگری آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز شرکت در تمام دوره ها.
 آیین نامه های رفاهی کارکنان
 آیین نامه های اعطای وام
 آیین نامه مالی و معامالتی
 آیین نامه معامالت
 آیین نامه فروش سهام
27

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به  31شهریور 1394

 .10تركیب نیروی انسانی
آمار كاركنان شركت سرمايهگذاری صندوق بازنشستگی كشوری
سال مالی منتهی به 1394/06/31
رديف

سال مالی منتهی به 1393/06/31

سطوح تحصیلی
مرد

زن

مرد

زن

1

دكترا

3

-----

2

0

2

كارشناسی ارشد

4

3

3

-----

3

كارشناسی

13

3

11

4

4

فوق ديپلم

3

2

4

-----

5

ديپلم

12

2

11

3

6

ساير سطوح تحصیلی

4

-----

4

-----

39

10

35

7

7

جمــــع
جمــــع كـــــل

49

42

 .11معرفی مهمترين شركتهای خارج از بورس
صنعت مواد و محصوالت شیمیایی
شركت پتروشیمی ایالم
با احداث پاالیشگاه گاز ایالم به منظور پاالیش گاز میادین گازی تنگ بیجار و کمان کوه واقع در استان ایالم ،طرح مجتمع
پتروشیمی ایالم جهت استفاده از محصوالت اتان C+ ،و  C+این پاالیشگاه مورد تصویب قرار گرفت.
از این رو ،شرکت پتروشیمی ایالم در تاریخ  1382/04/15تأسیس و مراحل احداث این مجتمع در زمینی به وسعت  122هکتار
در بخش چوار ،به فاصله  18کیلومتری شمال غربی شهرستان ایالم آغاز گردیده است.
اهداف طرح :
 ایجاد اشتغال در منطقه محروم
 استفاده بهینه از محصوالت تولیدی پاالیشگاه گاز و تبدیل آن به محصوالت ارزشمند پتروشیمیایی باارزش افزوده بیشتر
 ایجاد صنایع پایین دستی در منطقه و رونق اقتصادی استان
 افزایش خدمات جانبی در سطح منطقه با توجه به ماهیت واحدهای پتروشیمی
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نگاهی اجمالی به ظرفیت تولید و دریافت خوراک پتروشیمی ایالم:
نوع محصول
اتیلن

ظرفیت تولید ( هزار تن )

()1

458/7

پروپیلن ( گريدشیمیايی )
پروپیلن ( گريد پلیمری)

محصوالت واحدهای
فرآيندی

106/5

()2

18

پلی اتیلن سنگین

300

بنزين پیرولیز

133/8

سوخت مايع

33/1

سوخت گاز
هیدروژن

میزان خوراك طرح

201/1

()3

0/523

نوع خوراك

ظرفیت دريافت ( هزار تن در سال )

منبع تامین

اتان

232/8

پااليشگاه گاز ايالم

C+

327/8

پااليشگاه گاز ايالم

C+

391/2

پااليشگاه گاز ايالم

Butene-

3/7

مجتمع پتروشیمی جم  -عسلويه

 .1از میزان  458/7هزار تن اتیلن تولید شده در سال 305 ،هزار تن به مصرف واحد پلی اتیلن سنگین میرسد.
 .2از میزان  18هزار تن پروپیلن (گرید پلیمری) تولید شده در سال 3/87 ،هزار تن به مصرف واحد پلی اتیلن سنگین
میرسد.
 .3از میزان  523تن هیدروژن تولید شده در سال 280 ،تن به مصرف واحد پلی اتیلن سنگین میرسد.
تركیب سهامداران:
میزان سرمایهگذاری ارزی طرح مجتمع پتروشیمی ایالم به مقدار  537/3میلیون دالر و سرمایهگذاری ریالی به مقدار 4،322
میلیارد ریال میباشد .شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سرمایهگذاری  1،785،595میلیون ریال ،مالکیت
 17درصد از سهام آن را دارا می باشد.
ترکیب سهامداران شرکت با سرمایه ثبت شده  10،497،459میلیون ریال تا تاریخ  1394/06/31به قرار زیر است:
درصد سهام

شــــــرح
گروه پتروشیمی سرمایهگذاری ایرانیان

%46

سرمایهگذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

%17

سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری

%17

پتروشیمی مارون

%7

شرکت بازرگانی پتروشیمی

%4

سرمایهگذاری ساتا

%2

شرکت پانیذ سرفرازان شیمیایی

%2

بازرگانی سرمایهگذاری بهار غرب

%2

گسترش نفت و گاز پارسیان

%2

سایر

%1
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صنعت فلزات اساسی و كانیهای فلزی
شركت لوله سازی اهواز
با گذشت زمان و احداث کارخانههای متعدد در زمینه لوله و پروفیل ،زمینه الزم برای احداث واحدهای تولید کننده لولههای
انتقال نفت و گاز پدید آمد و چند کارخانه جهت تولید این لوله ها احداث گردیدند .هم اکنون کشور قابلیت تولید لولههای
درزجوش مستقیم به روش  SAWو  ERWکه کاربرد وسیعی در انتقال نفت و گاز دارند را دارا میباشد.
شایان ذکر است علیرغم تعداد زیاد واحدهای تولیدکننده لوله و پروفیل در کشور ،در حال حاضر تنها سه واحد صنعتی در
ایران (لولهسازی اهواز ،شرکت صفا و شرکت لولهسازی ماهشهر) قادر به تولید لولههای درزجوش فوالدی در قطرهای باال به
روش  SAWهستند و تعداد واحدهای تولیدکننده لولههای درزجوش قطر پایین که در خطوط توزیع لولههای نفت و گاز
مورد استفاده قرار میگیرند درحال حاضر به  5عدد میرسد.
شرکت لولهسازی اهواز ،با سه کارخانه ،اصلیترین تولیدکننده لولههای فوالدی از قطر  6تا  56اینچ در کشور است که قابلیت
ایجاد پوشش داخلی و خارجی لوله از قطر  2الی  56اینچ را نیز دارد.
در حال حاضر شرکت دارای سه کارخانه تولید لوله و سه کارخانه پوشش لوله به شرح زیر میباشد:
 کارخانه شماره یك در سال  1346مورد بهرهبرداری قرار گرفته و لولههای فوالدی به اقطار  6الی  16اینچ را تولید
مینماید.
 کارخانه شماره سه در سال  1355تأسیس ،و لولههای فوالدی به اقطار  8الی  24اینچ را تولید مینماید.
 کارخانه شماره چهار در سال  1355تاسیس ،و لولههای فوالدی به اقطار  24الی  56اینچ را تولید مینماید.
 کارخانه شماره یك پوشش ،لولههای  2تا  16اینچ را پوشش میدهد .این کارخانه از سال  1374مورد
بهرهبرداری قرار گرفته است.
 کارخانه شماره دو پوشش ،در سال  1372مورد بهرهبرداری قرار گرفت و لولههای  18تا  56اینچ را پوشش میدهد.
 کارخانه پوشش داخلی در سال  1384جهت انجام پوشش سخت اپوکسی در داخل لوله احداث و در اواخر همان سال
جهت بررسی وضعیت خطوط نصب شده ،تولید آزمایشی پوشش داخلی لولههای  56اینچ آغاز شد .لیکن در سال  1385به
دلیل فسخ قرارداد منعقده از طرف شرکت گاز کارخانه مزبور تاکنون عمالً متوقف میباشد.
چشم انداز تقاضای داخلی لولههای درزجوش:
از آنجاییکه بیشترین کاربرد لولههای درزجوش مستقیم در ساخت خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع مرتبط مانند پتروشیمی
و پاالیشگاهی میباشد ،لذا با توجه به سیاستگذاریها و برنامههای ملی مانند سند چشمانداز کشور در افق  1404هجری
شمسی می توان اذعان داشت که صنعت گاز جمهوری اسالمی ایران قصد دارد به سومین تولیدکننده گاز در جهان تبدیل
شود .به منظور تحقق این هدف ،شرکت ملی گاز ایران نیاز کشور را تا پایان سال  1404به طور میانگین حدود یك میلیون
و صد هزار تن لوله قطور فوالدی برآورد و برنامهریزی نموده است .عالوه بر این پروژه آبرسانی خوزستان مجموعاً به طول
 380کیلومتر و سایر پروژههای آبرسانی مناطق کشور مجموعاً به طول  300کیلومتر چشم انداز روشنی را پیش روی صنعت
لولهسازی ترسیم مینماید.
تركیب سهامداران:
شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سرمایهگذاری  1،023،193میلیون ریال 40/5 ،درصد از سهام این
شرکت را تا پایان سال مالی مورد گزارش در تملك خود داشته است.
ترکیب سهامداران شرکت با سرمایه ثبت شده  2،590،671میلیون ریال تا تاریخ  1394/06/31به قرار زیر است:
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شـــــــرح

درصد سهام

شركت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری

% 40/5

شركت سرمايه گذاری صدر تامین

% 25/5

شركت سرمايه گذاری صندوقهای بازنشستگی  ،پس انداز و رفاه كاركنان صنعت نفت

19%

صندوق بازنشستگی كشوری

15%

جمـــــــع :

% 100

شركت فوالد اكسین خوزستان
در راستای نیاز صنایع عظیم کشور به ورق های فوالدی با عرض باال ،شرکت فوالد اکسین خوزستان (سهامی خاص) در تاریخ
 1382/3/23تحت شماره  248247اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری در تهران به ثبت رسید.
فعالیت اصلی شرکت ،تولید انواع ورقهای فوالدی تا عرض  5/4متر ،با ضخامتهای مختلف ،دارای مقاومت باال و نیز انجام
عملیات احیاء مستقیم ،ذوب و ریختهگری اسلب عریض ،نورد و تولید ورق و انجام کلیه عملیاتی که در جهت اهداف فوق
الزم و ضروری است.
محصوالت تولیدی و نهایی شرکت فوالد اکسین خوزستان انواع ورقهای فوالدی با مقاومت باال برای مصارف گوناگون مانند
لولههای انتقال نفت و گاز با قطر باال ،صنایع کشتیسازی ،دیگهای بخار صنعتی و نیروگاهی ،مخازن تحت فشار و مخازن
بزرگ ذخیره مایعات نفتی و شیمیایی ،ورقهای فوالدی مخصوص جهت مصرف در سازههای خاص با خواص مکانیکی متنوع
و استحکام کششی تا  1200نیوتن بر میلیمتر مربع و تنش تسلیم تا  1000نیوتن بر میلیمتر مربع بعد از عملیات حرارتی
میباشد.
مشخصات كلی محصوالت:




طول :بنا بر سفارش مشتری تا  24متر
عرض 1100:تا  4500میلیمتر
ضخامت  5:تا  150میلیمتر

مواد اولیه مصرفی:
مواد اولیه مصرفی جهت تولید محصول نهایی شامل شمش فوالدی (اسلب) از جنس آلیاژ مورد نظر با ابعاد زیر است:
ابعاد شمش فوالدی(اسلب) مصرفی
ضخامت

از  110تا  300میلیمتر

عرض

از  1200تا  2200میلیمتر

طول

از  3000تا  4500میلیمتر

اهداف بلند مدت :
 تولید ورقهای تا عرض  4500میلی متر و تحقق تولید سالیانه  1،050،000تن ورق با ظرفیت کامل
 دستیابی به سوددهی مورد انتظار و کسب رضایتمندی کلیه ذینفعان.
طرح های توسعه ای شركت:
 -1فوالد سازی و احیاء مستقیم:
در این طرح عالوه بر تولید ورق عریض ،یك واحد احیاء مستقیم برای تولید آهن اسفنجی از سنگ آهن و نیز یك واحد
فوالدسازی به ظرفیت یك میلیون تن نیز طراحی گردیده است.
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شرکت فوالد اکسین خوزستان با استفاده از اسلبهای با عرض  2200میلیمتر و ضخامت  300میلیمتر ،امکان تولید ترکیبی
از ورقهای با عرض  5.5تا  150میلیمتر تا میزان  1050000تن در سال را فراهم مینماید .استفاده کنونی شرکت از اسلب
با عرض  1200میلیمتر و ضخامت  250میلیمتر ظرفیت تولید را به  700000تن ( 66درصد) کاهش داده است چرا که
تامینکنندگان مواد اولیه شرکت د ر حال حاضر ،امکان تولید اسلب عریض با ضخامت بیشتر از  250میلیمتر را ندارند که
همین امر یکی از دالیل کاهش راندمان تولید بوده است .این در حالی است که ماشینآالت شرکت امکان تولید ورق با
درجات فوالدی متفاوت جهت استفاده در صنایع مختلف را دارا میباشند ،اما تولید این ورقها نیازمند اسلبهای با عرض و
کیفیت متفاوت است که اکثر آنها در داخل کشور تولید نمیشوند .بنابراین شرکت درصدد اجرای طرح فوالدسازی خود به
منظور تحقق اهداف زیر است:
 عدم تامین مواد اولیه اسلب مورد نیاز کارخانه ورق عریض در داخل کشور
 کاهش هزینه تمام شده محصول با استفاده از اسلبهای عریض
 امکان تولید انواع مختلف فوالد
 یکپارچه شدن کارخانه نورد ورق و فوالد سازی
 کاهش انرژی مصرفی بدلیل استفاده از اسلب داغ در حدود  900درجه سانتیگراد در خط نورد
 افزایش ارزش افزوده محصوالت تولیدی نورد پس از تولید اسلب آلیاژی مورد نیاز
 -2تولید گازهای صنعتی :
در این طرح یك واحد تولید گازهای صنعتی با ظرفیت اسمی تولید  13000نرمال متر مکعب انواع گازهای اکسیژن ،نیتروژن
و آرگون نیز در نظر گرفته شده است که این طرح به روش  B.O.Tانجام خواهد شد.
كاربرد محصوالت:
 سازههای فلزی و صنایع ساختمانی (فوالدهای کربنی ساده)
 صنایع کشتیسازی (فوالد های کربنی ساده)
 صنایع تولید بویلر و مخازن تحت فشار (فوالدهای میکرو آلیاژ)
 صنایع لولهسازی
مزایا:
 برخورداری از چرخه کامل تولید ورقهای فوالدی (تبدیل گندله به ورقهای عریض با داشتن واحدهای احیاء مستقیم،
فوالدسازی و نورد)
 اولین و تنها تولیدکننده ورقهای عریض در کشور و خاورمیانه (با توجه به چشم انداز مثبت توسعه شبکههای بینالمللی
گازرسانی و نیاز این شبکهها به لولههای عریض)
 نزدیکی به بنادر جنوبی کشور و امکان صدور محصوالت با قیمتهای بینالمللی
 نزدیکی به شرکت فوالد خوزستان و امکان توسعه تولید ورقهای عریض با اتکا به مزیت نزدیکی به آن و استفاده از شمش
تولیدی این مجتمع
 نزدیکی فیزیکی به یکی از مهمترین و اصلیترین مشتریان محصوالت داخلی خود (لوله سازی اهواز)
 دسترسی آسان به راه آهن سراسری و شبکه سراسری راه کشور
 برخورداری از منابع انرژی مطمئن با توجه به استقرار این شرکت در جنوب کشور
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تركیب سهامداران:
شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سرمایهگذاری  500،000میلیون ریال 20 ،درصد از سهام این شرکت
را دارا میباشد.
ترکیب سهامداران شرکت با سرمایه ثبت شده  2،500،000میلیون ریال تا تاریخ  1394/06/31به قرار زیر است:
نام صاحبان سهام

درصد سهام

شركت گروه ملی فوالد ايران

%39/5

شركت سرمايه گذاری تامین اجتماعی

%30

شركت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی

%20

لوله سازی اهواز

%10

سهام ترجیحی (كاركنان شركت فوالد اكسین)

%0/5

جمع كل

%100

شركت صبا فوالد خلیج فارس
شرکت صبا فوالد خلیج فارس با نام اولیه فوالد ایسارپارس درتاریخ  83/09/02به صورت سهامی خاص تاسیس گردید و طی
شماره  235853مورخ  83/09/14در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید .نام این شرکت از ابتدای
سال  1388به صبا فوالد خلیج فارس تغییر کرد .کارخانه در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معادن و فلزات در بندرعباس واقع
شده است و در مرحله قبل از بهرهبرداری میباشد.
شرکت صبا فوالد خلیج فارس تمرکز خود را بر احداث مجتمع فوالدسازی به ظرفیت اسمی  5میلیون تن گندله 4/5 ،میلیون
تن آهن اسفنجی و  4/5میلیون تن فوالد و خط ریختهگری برای بلوم ،بیلت و بیم بلنك ،نورد میلگرد ،تیرآهن و ورق قرار
داده است.
ویژگیها و مزایای طرح:
-1
-2
-3
-4

-5
-6
-7

دسترسی به امکانات بندری ،ریلی ،جادهای
وجود منابع انرژی شامل آب ،برق ،گاز
نزدیکی به معدن سنگ آهن گل گهر
تولید آهن اسفنجی به روش  HBIبرای اولین بار در کشور ( HBIشکل استاندارد ،ایمن و فشرده شده آهن
اسفنجی به منظور صادرات است ،این روش در مقابل روش  DRIکه شکل سنتی و مرسوم آهن اسفنجی است قرار
میگیرد).
استفاده از روش ( Hot Chargingبریکت گرم) که منجر به صرفهجویی زمان تولید و انرژی خواهد گردید.
ایجاد حلقه اتصال بین مواد اولیه و محصول نهایی
ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای  10هزار نفر با در نظر گرفتن ظرفیت  4/5میلیون تن

فازهای مختلف پیش بینی شده در پروژه:
طرح مصوب در تاریخ  1388/01/21توسط هیئت مدیره وقت در قالب  4پروژه تعریف گردیده است:
فاز شماره  :1شامل یك واحد فوالدسازی به ظرفیت  1/5میلیون تن در سال که خود شامل سه مرحله میباشد:
 -1ایجاد یك واحد تولید آهن اسفنجی به روش  HBIبا ظرفیت  1/5میلیون تن در سال که در حال اجرا میباشد.
 -2ایجاد یك واحد ذوب و ریخته گری (تولید بیلت ،بلوم و بیم بلنك) به ظرفیت  1/5میلیون تن در سال که اقدامات
الزم جهت راه اندازی این واحد در دست اجرا میباشد.
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 -3ایجاد یك واحد گندلهسازی به ظرفیت  5میلیون تن در سال
فاز شماره  :2در این فاز تولید  3میلیون تن آهن اسفنجی به روش  HBIبا دو کوره مگا مدول و نیز تولید  2/8میلیون تن
شمش فوالدی در سال پیشبینی گردیده است.
فاز شماره  : 3در این فاز واحد نورد محصوالت فوالدی (گام دوم فاز یك) ،تولید  750هزار تن میلگرد و  750هزار تن
تیرآهن و در امتداد فاز دوم تولید ورق نازک در ابعاد مختلف و نیز تولید ریل پیشبینی گردیده است.
فاز شماره  :4در این فاز واحدهای جانبی به صورت موازی و متناسب با پیشرفت سایر پروژهها تعریف گردیده است که به
قرار زیر میباشد:
 -1ایستگاه راه آهن و واگن برگردان مواد اولیه
 -2یك واحد تولید برق (نیروگاهی) به ظرفیت  500الی  1000مگا وات
 -3یك واحد تولید آب شیرین به ظرفیت  35000تا  40000متر مکعب در روز
 -4تولید آهك به ظرفیت تقریبی  200000تن در سال
 -5هوای فشرده
 -6واحد تولید اکسیژن به ظرفیت  20000متر مکعب
واحد احیا:
در شهریور  1388قرارداد واحد احیا به ظرفیت  1/5میلیون تن آهن اسفنجی قالبی (بریکت )HBI-با شرکت ایریتك بصورت
 EPCمنعقد گردیده که در ادامه کار از مهرماه  92به دلیل خروج پیمانکار  EPCتوسط کارفرما با همکاری پیمانکاران دست
دوم مشغول کار ادامه یافته است.
بر اساس آخرین گزارش حاصله درصد پیشرفت فیزیکی واحد احیا  78/21درصد میباشد .درصد پیشرفت واحدهای جانبی
به قرار زیر است:


اجرای پروژه آبرسانی با پیشرفت فیزیکی 98/09درصد

 احداث پست  230کیلو وات  GISبا پیشرفت فیزیکی  100درصد
 احداث خط انتقال برق  230کیلو وات با پیشرفت فیزیکی  91/43درصد
 احداث دو ایستگاه گاز با پیشرفت فیزیکی  99/77درصد
 پروژه تونل انرژی با پیشرفت  57/82درصد
تركیب سهامداران:
این پروژه با سرمایهگذاری مشترک شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری ( )CPFICو صندوق بازنشستگی
کشوری ،در حال اجرا است .شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سرمایهگذاری  2،778،323میلیون ریال،
مالکیت  75درصد از سهام این شرکت را دارا میباشد.
ترکیب سهامداران شرکت با سرمایه ثبت شده  3،700،000میلیون ریال تا تاریخ  1394/06/31به قرار زیر است:
نام سهامدار

درصد سهام

شركت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری() CPFIC

75

صندوق بازنشستگی كشوری

25

جمع كل

100
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صنعت فرآوردههای غذایی و آشامیدنی
شركت صنایع شیر ایران
شرکت صنایع شیر ایران به عنوان بزرگترین شرکت تولیدکننده شیر و محصوالت لبنی کشور است و با بهرهگیری از فناوری
روز یکی از مجهزترین واحدهای صنعتی فرآوردههای شیری در ایران و خاورمیانه محسوب میشود .شرکت مزبور با 17
شرکت تابعه ( 15شرکت تولیدی فرآوردههای شیری ،یك شرکت صنایع بستهبندی و یك شرکت شیر خشك نوزاد) مقدار
زیادی از نیاز مصرف کشور را در انواع فرآوردههای لبنی پاستوریزه و استرلیزه تامین مینماید.
فروش:
مبلغ فروش شرکتهای گروه صنایع شیر ایران در طی سالهای  1390تا  1393در جدول زیر نشان داده شده است:
ســـــال

1390

1391

1392

1393

مبلغ (میلیون ريال )

10،072،972

15،889،938

21،203،546

23،729،399

تركیب سهامداران:
شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سرمایهگذاری  618،668میلیون ریال ،مالکیت  15درصد از سهام این
شرکت را دارا میباشد.
ترکیب سهامداران شرکت با سرمایه ثبت شده  1،400،000میلیون ریال تا تاریخ  1394/06/31به قرار زیر است:
نام سهامدار

درصد سهام

صندوق بازنشستگی كشوری

%50/75

شركت سرمايه گذاری توسعه صنايع بهشهر

%32/25

شركت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری

%15

شركت سرمايه گذاری گروه صنايع بهشهر ايران

%2

شركت آزادراه امیركبیر

0

جمـــــــع :

% 100

صنعت سایر محصوالت كانی غیر فلزی (سیمان)
شركت سیمان ساوه
شرکت سیمان ساوه با تولید  1000تن سیمان سفید و  7500تن سیمان خاکستری در روز در زمره بزرگترین کارخانجات سیمان
کشور و منطقه میباشد .عملیات اجرایی کارخانه سیمان خاکستری در اواسط سال  1382با انعقاد قرارداد با شرکت دانمارکی
 FLSMIDTHشروع و پس از  40ماه در سال  1386به بهرهبرداری رسیده و هم اکنون با ظرفیت اسمی در حال فعالیت میباشد.
ایران با تولید بیش از  70میلیون تن سیمان در سال از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان در منطقه و جهان به شمار میرود.
سهم شرکت سیمان ساوه از ظرفیت تولید سیمان کشور حدود  3/3درصد است و سهم تولید سیمان سفید ساوه حدود 24/5
درصد سیمان سفید کشور است .ظرفیت تولید سیمان سفید کشور در حال حاضر حدود  1/100/000تن در سال است.
تركیب سهامداران:
میزان سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در شرکت مذکور مبلغ  271،507میلیون ریال میباشد.
ترکیب سهامداران شرکت با سرمایه ثبت شده  650،000میلیون ریال تا تاریخ  1394/06/31به قرار زیر است:
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نام سهامداران

درصد سهام

شركت سیمان فارس خوزستان

% 29/99

شركت سرمايه گذاری سیمان تامین

% 27/02

شركت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری

% 23/96

شركت مديريت سرمايه گذاری امید

% 19

ساير سهامداران

% 0/03

سیمان اردستان
پروژه سیمان اردستان از اوایل سال  1383با هدف تولید  3,500تن کلینگر در روز احداث و در سال  1386به
بهره برداری رسید .گروه شامل شرکت سیمان اردستان (سهامی خاص) بعنوان شرکت اصلی و شرکت فرعی حمل و نقل
سیمان ساز اردستان( سهامی خاص) میباشد.
ظرفیت واقعی سالیانه تولید شرکت در طی سال  1393حدود  1.050.000تن کلینگر بوده که بر اساس تولید  500.3تن
روزانه جهت  300روز کاری محاسبه گردیده است .جدول زیر مقدار و مبلغ فروش شرکت در سالهای  91تا  1393را تبیین
مینماید:
1391

ســـــال

1393

1392

فروش داخلی

مقدار (تن)

مبلغ (م.ر)

مقدار (تن)

مبلغ (م.ر)

مقدار (تن)

مبلغ (م.ر)

سیمان تیپ  2فله

858،217

543،582

975،131

791،383

928،377

882،699

سیمان تیپ  2پاكتی

246،306

176،171

272،332

259،978

266،731

293،731

جمع فروش داخلی

1،104،523

719،753

1،247،463

1،051،361

1،194،401

1،176،430

فروش صادراتی
سیمان تیپ  2پاكتی

4،359

3،083

9،573

6،766

-

-

سیمان تیپ  2فله

1،508

815

3،818

2،243

-

-

جمع فروش صادراتی

5،867

3،898

13،391

9،010

-

-

جمع كل

1،110،390

723،652

1،260،854

1،060،372

1،194،401

1،176،430

تخفیفات

()92،032

()158،975

()54،390

جمع مبلغ فروش

631،619

901،396

1،122،040

تركیب سهامداران:
میزان سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در شرکت مذکور مبلغ  74،031میلیون ریال میباشد
ترکیب سهامداران شرکت با سرمایه ثبت شده  405،525میلیون ریال تا تاریخ  1394/06/31به قرار زیر است:
نام سهامداران

درصد سهام

شركت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری

%15/13

صندوق بازنشستگی كاركنان صنايع مس

%5/01

صندوق حمايت و بازنشستگی آينده ساز

%3/02

ساير

%76/84

جمـــع

%100
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انبوه سازی ،امالک و مستغالت
شركت ساختمانی صبا آرمه
شرکت صبا آرمه در راستای استراتژی شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص فعالیت در زمینه
پروژههای ساختمانی ،درتاریخ  1385/05/14به صورت شرکت سهامی خاص تاسیس گردید .نام آن به استناد مصوبه مجمع
عمومی فوقالعاده مورخ  1385/07/10از شرکت سرمایهگذاری پویندگان توانا به شرکت صبا آرمه تغییر یافت .عملکرد این
شرکت در طی سال گذشته مانند سایر شرکت های ساختمانی تحت تاثیر رکود حاکم بر بازار مسکن قرار گرفت .اما این روزها
صنعت ساختمان به دالیلی از قبیل اهمیت هزینه مسکن در سبد زندگی خانوارها ،نیاز زوجهای جوان به مسکن ،وابستگی
مستقیم و غیر مستقیم فعالیتهای تولید و صنعتی بسیاری به این صنعت و غیره؛ به یکی از مهمترین دغدغهها در بسته
سیاست گذاری دولت تدبیر و امید برای خروج غیر تورمی از رکود تبدیل شده است .وجود این دالیل در کنار عدم قدرت
خرید ،منجر به توجه دولت به هر دو بخش عرضه و تقاضا گشته است .اقدامات اخیر از جمله راه اندازی اولین صندوق زمین
و ساختمان ،افزایش سقف تسهیالت تامین مسکن به منظور احیا ،نوسازی و بهسازی مسکن در بافتهای فرسوده ،ناکارآمد
و سکونتگاههای غیررسمی و تامین مسکن گروههای کم درآمد و زوجهای جوان ،بررسی ابزارهای جدید از جمله اوراق با
پشتوانه وام رهنی و غیره ،نشان از توجه ویژه دولت به این صنعت دارد زیرا توسعه مسکن و رونق صنعت ساختمان یکی از
راههای رسیدن به توسعه پایدار و رونق اقتصادی است .بنابراین با خروج بازار مسکن از رکود و افزایش معامالت در این بازار
را میتوان انتظار داشت .فعالیتهای اصلی این شرکت به قرار زیر است:
 .1سرمایهگذاری و مشارکت در امر احداث ساختمانهای مسکونی ،تجاری ،اداری ،صنعتی ،خدماتی و شهرکسازی
 .2مدیریت و نظارت بر اجرا و تهیه طرح ابنیه فوقالذکر ضمن عقد قراردادهای الزم با مهندسین مشاور و پیمانکاران
اعم از حقیقی و یا حقوقی
 .3طرح ،اجرا و نظارت هر نوع پروژه ساختمانی ،راهسازی ،پلسازی ،سدسازی ،فرودگاه ،تونل ،تاسیسات و صنایع نفت
و گاز ،خطوط لوله و شبکه برق و آب
 .4تهیه و خرید و فروش زمین ،ساختمانهای مسکونی ،تجاری و اداری
 .5تحصیل منابع مالی و اعتباری از بانكها و سایر موسسات
 .6انجام کلیه امور بازگانی اعم از واردات و صادارت برای تحقق اهداف مذکور
 .7سایر عملیات که با موضوعات فوقالذکر ارتباط مستقیم و غیرمستقیم داشته باشند.
پروژه های در جریان ساخت و موجودی امالک شرکت در سال مالی منتهی به تاریخ 1394/06/31
رديف

عنوان پروژه

درصد پیشرفت پروژه

مقدار زير بنای كل

1

پروژه چالوس

%27

11,669

2

ساختمان ولنجک

%41

15,320

3

پروژه شیخ بهايی

%81

10,906

4

زمین عرفان

در حال پیگیری جهت شروع پروژه ساخت

5

پروژه منطقه 22

در حال پیگیری جهت شروع پروژه ساخت

4,009

6

مجتمع معالی آباد شیراز

در حال فروش

144,277

تركیب سهامداران:
میزان سرمایهگذاری شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در شرکت مذکور مبلغ  200،000میلیون ریال میباشد
تمام سهام شرکت با سرمایه ثبت شده  200،000میلیون ریال تا تاریخ  1394/06/31متعلق به شرکت سرمایهگذاری صندوق
بازنشستگی کشوری است.
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 .12وضعیت سودآوری
 .1-12وضعیت سودآوری شركت اصلی
ارقام  -میلیون ريال
1394/06/31

درصد

1393/06/31

درصد

شـــــرح
درآمد حاصل از سود سهام ( عملیاتی )

9,541,919

95

11,325,205

97

درآمد حاصل از فروش سهام

486,972

5

293,901

3

8,808

0

22,385

0

10,037,699

100

11,641,491

100

ساير فعالیتهای عملیاتی
جمع درآمد حاصل از سرمايهگذاریها
هزينه های عمومی و اداری

()61،844

()47،132

ساير درآمدها (هزينه ها) غیر عملیاتی

657,812

697,042

هزينههای مالی

()20،679

()17،408

10,612,988

12,273,993

737

852

14,400,000

14,400,000

درصد سودآوری

74

85

تعداد كاركنان

49

42

سود قبل از مالیات
سود هر سهم ( خالص )
سرمايه

علیرغم اعمال تحریمهای اقتصادی و تالطم های متعددی که در وضعیت اقتصادی کشور وجود داشته است ،خوشبختانه
شرکت با شناسایی موقعیتهای مناسب سرمایهگذاری توانسته است این اثرات را به حداقل برساند و همانطور که مالحظه
میشود به سودی بیش از پیشبینیهای خود دست یابد.

 .2-12تجزيه و تحلیل نسبتهای مالی
درصد نسبتهای مالی و روند آن به صورت مقايسهای سالهای1394-1392
شرح

سال مالی منتهی

سال مالی منتهی

سال مالی منتهی

به 1394/06/31

به 1393/06/31

به 1392/06/31

نسبتهای نقدينگی
نسبت جاری

118

232

186

نسبت آنی

118

231

186

نسبتهای اهرمی
نسبت دارائی ثابت به ارزش ويژه

1/5

1/1

1/4

نسبت كل بدهی

33

17

32

نسبت مالکانه

67

83

68

نسبت بدهی جاری به ارزش ويژه

50

20

34

نسبتهای سودآوری
بازده دارايی ها

24

34

33

بازده حقوق صاحبان سهام

36

40

48

نسبت سودعملیاتی

94

94

96

نسبت سودخالص

106

105

103
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 .13بودجه پیشنهادی ،پیشنهادات هیات مديره و برنامههای آينده
 .1-13بودجه پیشنهادی برای سال مالی منتهی به 1395/06/31
بودجه پیشنهادی شرکت برای سال مالی منتهی به  1395/06/31بشرح جدول زیر میباشد.
ارقام به میلیون ريال
سود(زيان)

پیش بینی سال مالی

واقعی حسابرسی شده سال

درصد افزايش(كاهش)

منتهی به 95/06/31

مالی منتهی به 94/06/31

نسبت به سال قبل

8،120،468

9،541،919

()14/9

814،500

486،972

67/3

-

8،808

()100

8،934،968

10،037،699

()11

()64،000

()61،844

3/5

8،870،968

9،975،855

()11/1

()3،000

()20،679

()85/5

485،000

657،812

()26/3

سود حاصل از سرمايهگذاری (خالص)
سود حاصل از فروش سرمايهگذاری(خالص)
سود حاصل از ساير فعالیتها
جمع درآمدها
هزينههای عمومی اداری و تشکیالتی
سود(زيان) عملیاتی
هزينه های مالی
خالص درآمدها (هزينه ها)ی متفرقه
سودقبل از اقالم غیر مترقبه /اثرات انباشته تغییر دراصول
حسابداری

9،352،968

()11/9

10،612،988

اقالم غیر مترقبه /اثرات انباشته تغییردراصول حسابداری
سود(زيان) قبل از كسر مالیات

--9،352،968

10،612،988

()11/9

0

0

---

سود (زيان) خالص پس از كسر مالیات

9،352،968

10،612،988

()11/9

تعدادسهام شركت  -به هزار سهم

14،400،000

14،400،000

مالیات

پیش بینی سود هرسهم خالص پس ازكسر مالیات برای سال مالی منتهی

 650ريال

95/06/31

 .2-13پیشنهادات هیات مديره
 -1تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان توسط مجمع عمومی عادی سالیانه
 -2با توجه به صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی مورد گزارش ،پیشنهاد تقسیـم سـود به شرح زیر توسط
هیات مدیره شرکت تقدیم مجمع عمومی صاحبان سهام میشود:
مبلــغ :میلیون ریال
سود انباشته در ابتدای سال مالی

15,319,234

سود سال

10,612,988

سود قابل تخصیص

25,932,222

اندوخته قانونی

()530,650

سود سهام مصوب سال قبل

()11,520,000

سود انباشته در پایان سال (خالص)

13،878،072

سود سهام پیشنهادی (خالص) – هر سهم  600ریال

()8,640,000

سود انباشته

5,238,072
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 -3معامالت انجام شده با شرکتهای مشمول مفاد ماده  129اصالحیه قانون تجارت که پیوست صـورتهای مالی میباشد
به منظور تصویب مجمع محترم اعالم میگردد.

 .3-13برنامههای آتی شركت
مجموعه فعالیتهای برنامهریزی شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری را میتوان در چند محور به شرح زیر
برشمرد:

 .1-3-13برنامهريزیهای كالن و راهبردی و ترسیم چشم انداز آتی شركت
شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در راستای سیاستهای صندوق بازنشستگی کشوری در جهت تبدیل
شرکت به هلدینگ تخصصی انرژی ،نفت ،گاز و پتروشیمی ،اولویت فعالیتهای سرمایهگذاری خود را در این راستا قرار داده
و تالش خواهد نمود موقعیتهای مناسب را شناسایی و در آنها سرمایهگذاری نماید .بهبود ترکیب سرمایهگذاریهای گذشته،
سرمایهگذاری در صنایع مرتبط دارای مزیت و بازدهی مناسب و استفاده از موقعیتهای مناسب سرمایهگذاری در آینده
مهمترین وظیفه این شرکت است.
بر این اساس ارکان استراتژی شرکت عبارتند از:
رسالت شركت
 مأموریت ما حفظ و ارتقای مطلوبیت سهامداران و کمك به ارتقای سطح رفاه بازنشستگان کشوری است.
چشم انداز شركت
 شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال  1404یکی از بزرگترین و سودآورترین شرکتهای
هلدینگ چند رشتهای در کشور خواهد بود.
ارزشهای محوری
 کمك به توسعه کشور
 صیانت و امانتداری از داراییها
 بهرهگیری از تکنولوژیهای نوین
 رعایت موازین اخالق حرفهای و شفافیت اطالع رسانی
 اجرای صحیح و صادقانه قوانین و مقررات کشور
 حفظ و ارتقاء سرمایههای انسانی کارآمد
راهبردهای اصلی
 بهینهسازی دارایی و سبد پورتفوی "سرمایهگذاری صندوق" بر اساس برنامه استراتژیك
 ایجاد هماهنگی بین زیرمجموعههای صندوق بازنشستگی و همچنین وزارت کار ،رفاه و تامین اجتماعی جهت ایجاد
همافزایی
 همکاری با سازمانهای معتبر ،صاحبان صنایع و نخبگان بازار سرمایه و ایجاد برند برای "وصندوق"
 استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی
 تامین منابع مالی بهینه با تکیه بر ظرفیتهای بدهی و بازار سرمایه
 حضور مؤثر در نهادهای تصمیم گیر و مرتبط با بازار سرمایه و صنایع هدف

40

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به  31شهریور 1394

 .2-3-13تبديل شركت به هلدينگ انرژی ،نفت ،گاز و پتروشیمی
در ساختار جدید شرکتهای زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری ،شش هلدینگ تخصصی انرژی ،نفت ،گاز و پتروشیمی-
حمل و نقل و گردشگری -عمران و ساختمان -صنعت و معدن -غذا ،دارو و کشاورزی -مالی و بیمه پیش بینی شده است.
در این راستا شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری تبدیل به هلدینگ انرژی ،نفت ،گاز و پتروشیمی خواهد شد.
بدین منظور میبایست سهام شرکتهای موجود در پرتفوی که مرتبط با فعالیتهای این هلدینگ نیستند از پرتفوی خارج
و به سایر هلدینگهای مربوطه انتقال یافته و شرکتهای مرتبط با این صنعت از صندوق بازنشستگی کشوری و سایر
زیرمجموعه های آن به این هلدینگ منتقل گردد.

 .3-3-13تمركز بر سرمايهگذاریهای مرتبط با حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی با محوريت پتروشیمی جم
به دنبال تشکیل هلدینگهای صندوق بازنشستگی کشوری ،شرکت کامالً بر روی حوزه نفت ،گاز و پتروشیمی متمرکز خواهد
شد .اجرای پروژههایی با بازدهی مناسب و همچنین خرید و فروش سهام شرکتهای فعال در این حوزه از این دست خواهند
بود .با توجه به اینکه پتروشیمی جم بزرگترین شرکت در پرتفوی سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری است لذا حفظ
شرایط سوددهی این شرکت و نیز اجرای پروژههای توسعهای دارای توجیه اقتصادی و فنی مناسب مرتبط با پتروشیمی جم
در اولویت قرار خواهند گرفت.

 .4-3-13مطالعه و بررسی جهت سرمايهگذاری در حوزه آبرسانی و آب شیرين كن با محوريت شركت
لولهسازی اهواز
به منظور بهره برداری از فاز اول طرح صبا فوالد خلیج فارس جهت راه اندازی و آبرسانی به پروژه واحد احیا ،احداث آب
شیرین کن به ظرفیت تقریبی  10،000مترمکعب در روز در دستور کار قرار دارد که با کمك آن انتقال آب از دریا به منطقه
جهت استفاده در آب شیرین کن صورت خواهد پذیرفت .این فرایند در راستای همافزایی شرکتهای گروه و استفاده از
تواناییهای شرکت لوله سازی اهواز با اهمیت ارزیابی میگردد .چرا که از یك سو موجب کاهش هزینههای تمام شده پروژه
آبرسانی طرح صبا فوالد گشته و از سوی دیگر باعث تعریف پروژه تولیدی جدید برای شرکت لوله سازی اهواز و افزایش
راندمان آن خواهد شد.

 .5-3-13مطالعه و بررسی در حوزه خريد يا ايجاد نیروگاه سیکل تركیبی جهت حل موضوع تامین
يوتیلیتی مورد نیاز شركت صبافوالد
در خصوص یوتیلیتی مجتمع که شامل پروژه های برق رسانی ،گازرسانی و تونل انرژی میباشد ،پروژه گازرسانی مجتمع به
اتمام رسیده و آماده بهره برداری میباشد .در رابطه با برق رسانی به مجتمع نیز در حال حاضر پروژه خط انتقال به اتمام
رسیده و پروسه نصب پست  GISدارای پیشرفت فیزیکی بیش از  90درصد می باشد .همچنین مذاکراتی با شرکت سازمان
برق منطقهای جهت تامین برق مورد نیاز مجتمع برای راه اندازی واحد احیا صورت پذیرفته است .الزم به ذکر است جهت
بهره برداری از ظرفیت  4.5میلیون تنی که هدف نهایی طرح است ،نیاز به مطالعه و بررسی های تکمیلی جهت خرید یا
احداث نیروگاه سیکل ترکیبی (با ظرفیت  400مگاوات) به منظور تامین برق مورد نیاز مجتمع میباشد.

41

گزارش فعالیت هیات مدیره به مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به  31شهریور 1394

 .6-3-13برنامهريزی و گرفتن مجوز از هیات مديره جهت تامین مالی  2000میلیارد تومانی از سیستم
بانکی و بازار سرمايه
تامین مالی ارزی و برگزاری جلسات مشترک با برخی از بانكها بویژه بانك االهلی بحرین جهت تامین مالی پروژههای
پتروشیمی جم و سایر پروژهها در این راستا خواهد بود .همچنین دریافت اعتبار از صندوق توسعه ملی دیگر گزینه مطرح
میباشد.

 .7-3-13مطالعه ،بررسی و برگزاری جلسات جهت لزوم يا عدم لزوم استفاده از شريک در پروژه صبا
فوالد خلیج فارس
 .8-3-13افزايش قابلیت اتکايی دادهها در بورس و ارائه بودجههای دقیق و منطقی با رعايت اصل
محافظهكاری
شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری همچون سال گذشته توانسته است با پیشبینی مناسب وضعیت کالن
اقتصادی و به تبع آن وضعیت سودآوری شرکتها ،علیرغم وضعیت نامساعد بازار سرمایه ،نه تنها سود پیشبینی شده خود
را به طور کامل پوشش دهد بلکه سعی نموده است که بخش غالب این سود از محل سودهای تقسیمی شرکتها و دارای
پتانسیل تکرار شوندگی بوده و از فروش داراییهای با ارزش حتی االمکان خودداری گردد .شرکت سرمایهگذاری صندوق
بازنشستگی در رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر کیفیت افشا و اطالعرسانی مناسب،
نسبت به سال مالی گذشته  8رتبه صعود کرد و به رتبه  11در میان شرکتهای سرمایهگذاری دست یافت.

 .9-3-13افزايش سرمايه شركت نوآوران جهت حضور موثرتر در بازار سرمايه به دلیل محدوديت فعالیت
خرده فروشی در هلدينگ
به دنبال تشکیل هلدینگ نفت ،گاز و پتروشیمی ،شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری به منظور استفاده از
فرصتهای خرد سرمایهگذاری در بورس و نیز بازارگردانی سهام شرکت سرمایهگذاری صندوق بازنشستگی کشوری از شرکت
نوآوران مدیریت سبا که صد در صد آن در مالکیت شرکت است بهره بیشتری خواهد برد .با افزایش سرمایه شرکت نوآوران
مدیریت سبا میتوان فعالیت های خرده فروشی در بورس اوراق بهادار تهران را در این شرکت متمرکز نمود تا با بهرهگیری
از نیروهای متخصص و با تجربه به سرمایهگذاری در این حوزه اقدام نماید.

 .10-3-13استفاده از حداكثر ظرفیت با بهرهگیری از نخبگان دانشگاه و بازار سرمايه
سرمایهگذاری مناسب و مدیریت موثر آن در محیطهای پیچیده و پرریسك نیازمند دانش روز و تجربه مرتبط میباشد .بدین
منظور شرکت در راستای اهداف سرمایهگذاری خود تصمیم دارد بسان گذشته از نیروهای باتجربه و خوش نام بازار سرمایه
و دانشگاه بهره گیرد.

 .11-3-13بهبود وضعیت فنآوری اطالعات ()IT
 استقرار نظام  BIدر شرکت سرمایهگذاری و شرکتهای گروه به منظور مدیریت و پایش دقیقتر عملکرد شرکتها.
 تغییر ساختار آرشیو الکترونیکی (اینترانت) شرکت متناسب با حجم و ماهیت اطالعات.
 برگزاری دورههای آموزشی مورد نیاز در سطح شرکتهای گروه در خصوص استقرار .BI
 ارتقاء سطح دانش رایانهای پرسنل متناسب با نرم افزارهای کاربردی.
 به روز نگهداری و ایجاد تغییرات نرم افزاری و سختافزاری در سیستمهای امنیتی ،شبکه ،سرورها و کاربران.
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 .14جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مديره
نام و نامخانوادگی

سمت

محمدمهدی نواب

رئیس هیات

مطلق

مدیره

تحصیالت و
مدارک حرفهای

دکتری مکانیک

تاریخ
زمینههای سوابق کاری

عضویت در

احمد صیفی کاران

نائب رئیس
هیات مدیره

ریزی و توسعه،
کارشناسی مهندسی

معاون وزیر صنایع و معادن در امور
اقتصادی و بین المللی
سفیر جمهوری اسالمی ایران در بن-
آلمان غربی
استادیار و محقق در دانشگاه اشتوتگارت-
آلمان
کاردار سفارت جمهوری اسالمی ایران در
بن-آلمان

93/10/23

بخش مدیریت سرمایه گذاری ،بخش
های صنعتی و کشاورزی ،مدیریت برنامه
ریزی و اجرایی

92/10/07

کشاورزی

عضو هیأت

دکتری مدیریت

مدیره

مالی

رضا عاصم

عضو هیأت

لیسانس اقتصاد و

نخجوانی

مدیره

بازرگانی

مدیر عامل و

DBA
کارشناسی ارشد

مدیره

مدیریت مالی

سعید شیرزادی

علیرضا برادران

عضو هیأت

مدیره سایر شرکتها

هیئت مدیره

کارشناسی ارشد
اقتصاد و برنامه

عضویت همزمان در هیئت

معاون طرح و برنامه و امور شرکتهای
سرمایه گذاری بانک ملی ،مدیر طرح
ارزشگذاری شرکتها در تامین سرمایه
امین ،مدیر عامل کارگزاری امین آوید،
معاون برنامه ریزی و توسعه و عضو هیات
مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق
بازنشستگی کشوری
نائب رئیس هیات مدیره پتروشیمی جم،
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری
آتیه صبا ،مدیرعامل و عضو هیات مدیره
شرکتهای سرمایه گذاری پارسیان ،گروه
صنعتی قطعات اتومبیل ایران ،مدیر عامل
شرکت ایران خودرو دیزل
معاون سرمایهگذاری و اقتصادی صندوق
بازنشستگی کشوری ،قائم مقام و عضو
هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری امید

عضو هیات مدیره شرکت هپکو
رئیس هیات مدیره شرکت پسماند
صنعت هپکو
رئیس هیات مدیره شرکت هامون
نایزه
مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه
اقتصادی مهرگان
عضو هیات مدیره شرکت نگین آرای
آسیا
عضو هیات مدیره شرکت انرژی
تابان

92/10/07

عضو هیات مدیره شرکت نوآوران
مدیریت سبا
عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا

92/10/07

عضو هیات مدیره شرکت پلی
پروپیلن جم
رئیس هیات مدیره گلف اجنسی
مدیرعامل و عضو هیات مدیره گروه
بهمن

94/03/02

رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی
جم

 .15اطالعات تماس با شركت
آدرس :تهران – میدان آرژانتین – خیابان احمد قصیر (بخارست) – خیابان هفدهم (بهزاد شفق) – پالك ، 3
کدپستی1513846711 :
تلفن)+9821( 88718061 - 88710586 :

 ،فکس)+9821( 88719531 :

وب سایت شرکت www.cpfic.com:
پست الکترونیک info@cpfic.com:و Saham@cpfic.com
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