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 شركت )اصلی(طالعات گزيده ا. 1 

 تجديد ارائه شده    

  1394  1393  1392 

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

 9،175،065  11،641،491  10،037،699  درآمد خالص

 9،135،947  11،594،359  9،975،855  عملیاتی )زیان( سود

 379،235  697،042  657،812  ی غیرعملیاتیها()هزینه درآمدها

 9،490،800  12،273،993  10،612،988  پس از کسر مالیات –سود خالص 

 ..............  ..............  ..............  تعدیالت سنواتی

(349،332)  907،809  های عملیاتیوجوه نقد حاصل از فعالیت   4،046،669 

         دوره )مبالغ به میلیون ريال(:ب( اطالعات وضعیت مالی در پايان 

 28،806،735  36،474،949  44،167،866  هاجمع دارایی

 9،194،794  6،031،715  14،635،144  هاجمع بدهی

 7،200،000  7،200،000  14،400،000  ثبت شده سرمایه

 19،611،941  30،443،234  29،532،722  جمع حقوق صاحبان سهام

          )درصد(: ج( نرخ بازده

 32/95  33/65  24/03  1هانرخ بازده دارایی

 48/39  40/32  94/35  )ارزش ویژه( 2نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

          د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 7،200  14،400  14،400  )میلیون سهم( تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 400  575  650  ریال –بینی سود هر سهم اولین پیش

 1،260  805  703  ریال –بینی سود هر سهم آخرین پیش

 1،318  852  737  ریال –سود واقعی هر سهم 

 1،200  800     ریال –سود نقدی هر سهم 

 8،056  3،798  2،811  ریال –آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش 

 1،000  1،000  1،000  ریال –هر سهم  اسمیارزش 

 39/6  71/4  86/3  مرتبه –3نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم

          ساير اطالعات :( ه

 38  42  49  پایان سال()رسمی و پیمانی و قراردادی در  نفر –تعداد کارکنان

 
 

 

 

 

                                                 

 

1  )
سود خالص

 متوسط جمع داراییهای ابتدا و انتهای دوره
 ها= نرخ بازده دارایی 

 

2 )
سود خالص

متوسط حقوق صاحبان سهام  ابتدا و انتهای دوره
 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام=  

 

3  )
قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش

آخرین پیشبینی سود هر سهم
  =E/P 
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 ه مجمع عمومی عادی سالیانه
 ت مديرهاپیام هی. 2 

ـرکت شسهـام و اعضاء محترم مجمـع عمـومی عادی سالیانه و خیـر مقدم خدمت صاحبان محترم سالم  بـا عرض

زارش گـضمن عرض تبریك بابت ایام ربیع االول، گذاری صنـدوق بـازنشستگـی کشـوری )سهامی عام( و سرمایه

های هیات مدیره، و فعالیت تالش که حاصل 31/06/1394عملکرد هیات مدیره شرکت در طـی سـال مالی منتهی به 

های اصلی و ها، استراتژیهای گروه و برنامهارکنان شرکت بوده و همچنین خالصه عملکرد یکساله شرکتمدیران و ک

 دارد.های کالن شرکت را تقدیم میگیریجهت

از جمله  المللیو بین با وجود تمامی مشکالت و نوسانات شدید موجود در عرصه اقتصادی کسب و کار در سطوح ملی

ن قیمت در نتیجه ایجاد نا امنی اقتصادی به خصوص در منطقه خاورمیانه، ریزش سنگیمسائل مربوط به جنگ و 

ا گذاری صندوق بازنشستگی کشوری توانست ب...، شرکت سرمایه جهانی نفت، فلزات، محصوالت پتروشیمی و

های كریسبینی مخاطرات محتمل در سایه همراهی و همدلی سهامداران محترم، بر بسیاری از نگری و پیشآینده

صندوق  گذاریشرکت سرمایهموجود غلبه کرده و تا حد امکان از گزند حوادث مصون بماند. با توجه به اینکه 

ایی های صندوق بازنشستگی کشوری و افزایش داربازنشستگی کشوری، با هدف مدیریت بهینه بخشی از دارایی

ترم بوده و دار سهامداران محار دارند که امانتافتخ یس شده است، مدیریت و پرسنل شرکتبازنشستگان محترم تاس

ف و به منظور اند. در راستای تحقق این هددر جهت حفظ و افزایش ثروت آنها از هیچ کوشش و تالشی دریغ نورزیده

ها گذاریر سرمایهاصالحات موثر در پرتفوی،  نظارت ویژه ب ،ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت، در سال مورد گزارش

نجام گرفته بوده و کنار بازارگردانی سهام گروه، از اهم اقدامات ا های بازار سرمایه دراستفاده بهینه از موقعیتو 

های لی فعالیتکهای آتی مبتنی بر مطالعات متمرکز بر صنایع مرتبط با نفت، گاز و پتروشیمی و به طور ریزیبرنامه

روت ل در این حیطه در راستای حفظ و ارتقای منافع و ثها و تهدیدهای محتمانرژی محور و شناسایی فرصت

 سهامداران خواهد بود. 

های خود، برنامه عملیاتی گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با پیروی از چشم انداز، اهداف و استراتژیشرکت سرمایه

دهی بین انواع مختلف اولویتجهت کسب سود بیشتر را مدنظر قرار داده و در این راه سعی نموده است تا در انتخاب و 

 مرتبط را مد نظر قرار دهد. ریسكها همواره بیشترین بازده نسبت به گذاریسرمایه

، شاهد اجرای دقیق ریزی اصولی و فعــالیت مستمـر کلیـه مدیران و کارکنـانامید است که با استعانت الهی و برنامه

 ـم. های تعیین شده برای سال مالی آینـده باشیبرنامه

 نماییم.ردانی میاند، صمیمانه تشکر و قددر خاتمه از تمامی سهامداران محترم که در این مجمع حضور به هم رسانده
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 معرفی شركت. 3 

 تاسیس. 1-3
شرکت  در قالب 25/04/1367در تاریخ تخدمین مشمول قانون استخدام کشوری ی مسگذاری صندوق بازنشستگشرکت سرمایه

ب اساسنامه با تصوی 26/03/1378 های تهران به ثبت رسید و در تاریخدر اداره ثبت شرکت 70513تحت شماره  ،سهامی خاص

تگی گذاری صنـدوق بازنشسشرکت سرمایه به ،، نام شرکتسهامجدید توسط مجمع عمومی فوق العاده صاحبان محتـرم 

 .ده استشه تپذیرف اوراق بهادار تهران و ان بورسدر سازم 31/06/1379کشوری )سهامی عام( تبدیل گردید و در تاریخ 

 

 موضوع فعالیت شركت. 2-3
مشارکت  گذاری وسرمایه ( اساسنامه عبارت است از:2( طبق ماده )ستگی کشوری )سهامی عامدوق بازنشگذاری صنفعالیت شرکت سرمایه

انجام عملیاتی که به صورت  ها وینگونه شرکتافروش سهام  و خرید خدماتی و بازرگانی و ،واحدهای تولیدی و صنعتی ها،ها، طرحدرشرکت

، موسسات والقسمت از امآن  نیز اداره یا اجرای آنها را تسهیل نماید و های مذکور ارتباط داشته باشد وغیرمستقیم با فعالیت یا مستقیم و

ندوق هایی که توسـط صمؤسسات و شرکت وال وام کل کشور و سایر 1362ون بودجه سال قان 82وط به تبصره های مربو شرکت

 شود. بـازنشستگی کشوری در اختیار ایـن شرکت گذاشته می

 

 هیأت مديرهاعضای . 3-3
 :1393-1394گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال مالی شرکت سرمایهقبلی  ت مدیرهأاسامی اعضاء هی

 تاريخ انتصاب نمايندگی سمــت نام و نام خانـوادگـی

 07/10/1392 گذاری آتیه صباشرکت سرمایه رئیس هیأت مدیره کارانصیفی احمد

 07/10/1392 شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری نایب رئیس هیأت مدیره رضا عاصم نخجوانی

 07/10/1392 شرکت آزادراه امیرکبیر عضـو هیأت مدیره سعید شیرزادی

 07/10/1392 انبارهای عمومی و خدمات گمرکیشرکت  عضو هیأت مدیـره مجید هاتف وحید

 07/10/1392 صندوق بازنشستگی کشوری مدیر عامل و عضـو هیأت مدیره اکبر محققی

 

 :1393 -1394گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در سال مالی شرکت سرمایهجدید  اسامی اعضاء هیأت مدیره
 تاريخ انتصاب نمايندگی سمــت نام و نام خانـوادگـی

 23/10/1393 شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی رئیس هیأت مدیره محمد مهدی نواب مطلق

 07/10/1392 گذاری آتیه صباشرکت سرمایه نایب رئیس هیأت مدیره کاراناحمد صیفی

 07/10/1392 شرکت آزادراه امیرکبیر عضـو هیأت مدیره سعید شیرزادی

 07/10/1392 شرکت بازرگانی صندوق بازنشستگی کشوری عضو هیأت مدیـره رضا عاصم نخجوانی

 02/03/1394 صندوق بازنشستگی کشوری مدیر عامل و عضـو هیأت مدیره علیرضا برادران

 

 سرمايه و تركیب سهامداران. 4-3
 ریال( 1،000 به ارزش اسمی هر سهم سهم، میلیون 20)شامل تعداد  ریال اردمیلی 20 دو تاسیس مبلغبسرمایه شرکت در 

به ارزش  ،هثبت شد میلیون سهم 14،400 )شامل تعداد ریال اردمیلی 14،400بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 

در اداره ثبت  19/07/1393و در تاریخ افزایش یافته  31/06/1393 ریال( در پایان سال مالی منتهی به 1،000اسمی هر سهم 

 جدول زیر اطالعات مربوط به نحوه افزایش سرمایه ارائه شده است.در است. ها به ثبت رسیده شرکت
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 تغییرات سرمايه شركت

جهت برگزاری مجمع تاريخ 

 افزايش سرمايه
 محل افزايش سرمايه ريال( لیاردسرمايه جديد )می درصد افزايش سرمايه

 آورده سهامداران و مطالبات حال شده 100 500 30/06/1377

 آورده سهامداران و مطالبات حال شده 1،000 1،000 16/06/1379

 آورده سهامداران و مطالبات حال شده 1،200 20 09/09/1381

 آورده سهامداران و مطالبات حال شده 2،400 100 15/02/1383

 آورده سهامداران و مطالبات حال شده 4،800 100 04/09/1383

 حال شدهآورده سهامداران و مطالبات  7،200 50 02/05/1387

 آورده سهامداران و مطالبات حال شده 14،400 100 07/10/1392

 

 ذیلدول جه شرح ب 01/10/1394و تاریخ تایید گزارش به تاریخ  31/06/1394رکت در پایان سال مالی ده سهامدار عمده ش ترکیب

 ست:ا

 نام سهامدار رديف
1394/06/31 1394/10/01 

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 11/84 12،112،016،229 47/84 12،163،516،229 صندوق بازنشستگی كشوری  1

 87/1 269،385،236 87/1 269،427،422 صبا تامین گذاریسرمايه شركت 2

 68/1 241،800،000 68/1 241،800،000 شركت گروه توسعه مالی مهر آيندگان 3

 21/1 174،487،533 20/1 172،139،195 نوآوران مديريت سباشركت  4

 87/0 125،000،000 87/0 125،000،000 گذاری توسعه نوردناشركت سرمايه 5

 85/0 122،799،498 85/0 122،799،498 بانک رفاه كارگران 6

 83/0 119،248،409 84/0 120،248،409 گذاری آتیه صباسرمايهشركت  7

 57/0 82،204،516 57/0 82،204،516 موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشاير 8

 54/0 77،741،414 54/0 77،741،414 سهامی بیمه ايرانشركت  9

 48/0 69،000،000 48/0 69،000،000 كهن تجارت مهرانشركت  10

 00/7 1،006،317،165 00/7 1،007،623،317 سهامدار حقوقی و حقیقی (  7633ساير ) تعداد  11

 100 14،400،000،000 100 14،400،000،000 جمع  

 

اشته و دطور که در ترکیب سهامداری مشخص است عمده سهام این شرکت در اختیار صندوق بازنشستگی کشوری قرار همان

 باشد.مشی شرکت میاین صندوق تعیین کننده خط
 

 شركت از منظر بورس اوراق بهادار. 4

 وضعیت معامالت و قیمت سهام. 1-4
 دبا نما ای صنعتیهای چند رشتهشرکتبورس اوراق بهادار تهران در گروه شرکت در  31/06/1379شرکت در تاریخ 

 مورد معامله قرار گرفت. سالهمان درج شده و سهام آن برای اولین بار در  "وصندوق"
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 1394شهریور  31سال مالی منتهی به  به مجمع عمومی عادی سالیانه هیات مدیرهگزارش فعالیت 

 ه مجمع عمومی عادی سالیانه
 سال اخیر به شرح زیر بوده است: 3وضعیت سهام شرکت طی  

                                       

 رقام به میلیون ريال ا                                                                                                                                                                                        

سال مالی 

 منتهی به

تعداد سهام 

 معامله شده

ارزش سهام 

 معامله شده

تعداد روزهايی كه 

 نماد معامله شده است

 پايان سال مالی

 سرمايه ريال قیمت سهم ارزش بازار

31/06/1392 1،845،859،703 6،989،539 202 40،680،000 5،650 7،200،000 

31/06/1393 094،482،532،1  476،172،7  218 57،484،800 992،3  14،400،000 

31/06/1394 831،966،297،1  3،541،512 237 400،774،41  2،901 14،400،000 

 

 وضعیت نقد شوندگی سهام. 2-4

 31/6/1392 31/6/1393 31/6/1394 شرح

 202 218 237 تعداد روزهای معامالتی

 

 درآمد هر سهم و عملکرد واقعی هایبینیپیشای اطالعات مقايسه. 3-4

ن به شرح آو عملکرد واقعی  31/06/1394درآمد هر سهم شرکت برای سال مالی منتهی به  یهابینیاطالعات مربوط به پیش

 زیر بوده است:
 در تاريخ EPSاولین 

با سرمايه  -29/05/1393

14،400،000 

 در تاريخ EPSدومین 

با سرمايه  –18/06/1393

14،400،000 

 در تاريخ EPSومین س

ا سرمايه ب - 30/10/1393

14،400،000 

 در تاريخ EPS چهارمین

ا سرمايه ب - 30/01/1394

14،400،000 

 سابرسی نشدهح -ريال  673 سابرسی نشدهح -ريال  671 حسابرسی شده  –ريال  650 حسابرسی نشده  –ريال  650

با سرمايه  - 02/03/1394در تاريخ  EPSپنجمین 

14،400،000 

با سرمايه  - 30/04/1394در تاريخ  EPSششمین 

14،400،000 
 عملکرد واقعی

 ريال 737 سابرسی نشدهح -ريال  703 حسابرسی شده  –ريال  673

 

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

 .باشدمی زیر

 یلیون ريالم -تقسیم سود  یلیارد ريالم -بازار  ارزش یلیون ريالم -سرمايه  شرح

1389/06/31 7،200،000 13،680،000 1،800،000 

31/06/1390  7،200،000 19،144،800 000،872،1  

1391/06/31 7،200،000 12،657،600 000،160،2  

1392/06/31 7،200،000 40،680،000 000،640،8  

31/06/1393 000،400،14   57،484،800 000،520،11  

31/06/1394 000،400،14   400،774،41   
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 1394شهریور  31سال مالی منتهی به  به مجمع عمومی عادی سالیانه هیات مدیرهگزارش فعالیت 

 ه مجمع عمومی عادی سالیانه
 محیط حقوقی شركت. 5 

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

 های مستقیمقانون مالیات 

 قانون تجارت 

 قانون تامین اجتماعیو  قانون کار 

 اوراق بهادار  و قوانین و مقررات سازمان بورس 

 اساسنامه شرکت 

 استانداردهای حسابداری و حسابرسی 

 سایر قوانین مرتبط 

 

 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شركت در سال جاری. 6

 هاگذاریوضعیت سرمايه. 1-6
ه از کگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در جدول زیر آورده شده است. همانطور های شرکت سرمایهگذاریترکیب سرمایه

وده بهای شرکت در خارج بورس گذاریدرصد از سرمایه 36/48مشخص است جدول این  درهای شرکت گذاریسرمایهترکیب 

ها )اوراق مشارکت گذاریدرصد در سایر سرمایه 76/8باشد و های بورسی میها در شرکتگذاریدرصد از این سرمایه 88/42و 

های گذاریارزش سرمایه های غیربورسی در بورس،تباشد. لذا در صورت پذیرش هر کدام از شرکهای بانکی( میو سپرده

 خواهند داشت. مناسبیشرکت رشد 

 یلیون ريالم -مبلغ                     

 شــــــــــرح 
1394/06/31 1393/06/31 

درصد افزايش ) كاهش ( 

 نسبت به سال قبل 

 ـددرص مبلــــغ  ـددرص مبلــــغ  ـددرص مبلــــغ

567،744،12 های بورسیسهام شركتگذاری در سرمايه  88/42  11،709،655 04/45  912،034،1  9 

36/48 14،372،321 های غیربورسی گذاری در سهام شركتسرمايه  11،996،079 14/46  2،376،242  20 

24/91 27،116،888 هاگذاری در سهام شركتجمع سرمايه  23،705،734 18/91  3،411،154 4/11  

 ها گذاریساير سرمايه

 های بانکی ()اوراق مشاركت و سپرده
2،603،255 76/8  2،292،637 82/8  310،618  5/13   

371،998،25 100 29،720،143 جمع   100 772،721،3  3/14  
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 1394شهریور  31سال مالی منتهی به  به مجمع عمومی عادی سالیانه هیات مدیرهگزارش فعالیت 

 ه مجمع عمومی عادی سالیانه
 های انجام شدهگذاری، سودآوری و سرمايهوضعیت سرمايه. 2-6 

 سود خالص  سرمايه شركت  سال مالی منتهی به 
سرمايه گذاريهای 

 انجام شده 

درصد سود پس از كسر 

 مالیات به سرمايه 

1392/06/31 7،200،000 9،490،800 19،858،257 82/131  

1393/06/31 14،400،000 12،273،993 25،998،371 24/85  

1394/06/31 14،400،000 10 ،612، 988 29،720،143 70/73  

 

 تفکیک صنعتهای انجام شده به اریگذسرمايه. 3-6
ها، رتبط با این حوزهگذاری در صنایع ممندی کشورمان از منابع غنی نفت، گاز و معدن و لذا مزیت نسبی سرمایهبا توجه به بهره

 و شیمیاییهای نفتی و محصوالت فرآورده( در بخش صنایع های انجام شده )به بهای تمام شدهگذاریسرمایه غالب

ر صنایع دگذاری شرکت را ترکیب سرمایه ذیلجدول  های فلزی و غیرفلزی بوده است.کانیو فوالد  عتصن پتروشیمیایی،

 .دهدنشان می 1394مالی مختلف در سال 

 رقام به میلیون ريال ا                                                                                                                                                                                                

 نام صنعت

 بهای تمام شده شركتهای بورسی و غیر بورسی با احتساب علی الحساب افزايش سرمايه

 31/06/1394در تاريخ 

 درصد بهای تمام شده  شركت های غیربورسی  شركت های بورسی

22/33 9,009,044 4,152,569 4,856,475 مواد و محصوالت شیمیايی  

16/12 3,298,505 0 3,298,505 فرآورده های نفتی كک و سوخت هسته ای   

59/14 3,955,317 3,842,605 112,712 فلزات اساسی   

95/5 1,613,193 1,613,193 0 ساخت محصوالت فلزی   

67/11 3,163,665 2,376,495 787,170 واسطه گری های مالی   

16/5 1,398,622 783,668 614,954 انواع فرآورده های غذايی و آشامیدنی  

72/5 1,550,419 0 1,550,419 استخراج كانی های فلزی   

11/2 572,774 0 572,774 خودرو و ساخت قطعات   

81/1 491,229 345,538 145,691 ساير محصوالت كانی غیر فلزی   

61/7 2,064,121 1,258,253 805,868 ساير   

 100 27,116,888 14,372,321 12,744,567 جمع :

   2,603,255 2,603,255   اوراق مشاركت و سپرده های بانکی 

   29,720,143 16,975,576 12,744,567 جمع كل : 
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 1394شهریور  31سال مالی منتهی به  به مجمع عمومی عادی سالیانه هیات مدیرهگزارش فعالیت 

 ه مجمع عمومی عادی سالیانه
 بازنشستگی كشوریگذاری صندوق های متعلق به شركت سرمايهبهای تمام شده شركت .4-6 

             1394/06/31 

 شركتهای خارج از بورس    شركتهای پذيرفته شده در بورس 

   ع ا افزايش سرمايه  بهای تمام شده  نام شركت      بهای تمام شده  نام شركت 

 مواد و محصوالت شیمیايی  :    مواد و محصوالت شیمیايی :

     345,456 پتروشیمی باختر      3,925,762 پتروشیمی جم 

   85,825 1,529,912 پتروشیمی  امیركبیر     434,277 پتروشیمی فن آوران 

     1,785,595 پتروشیمی ايالم      242,040 پتروشیمی خارگ 

   46,887 358,894 پتروشیمی برزويه      254,397 ساير 

 4,152,569 132,712 4,019,857 جمع :    4,856,475   جمع : 

 ساخت محصوالت كانی غیر فلزی :   ساخت محصوالت كانی غیر فلزی :

   0 271,507 سیمان ساوه     36,839 پشم شیشه ايران 

   0 74,031 سیمان اردستان      31,634 كاشی الوند 

 345,538 0 345,538 جمع :      19,870 كاشی پارس 

 انواع فرآورده های غذايی و آشامیدنی :      39,483 سیمان فارس خوزستان 

   165,000 618,668 صنايع شیر ايران      17,866 ساير

 783,668 165,000 618,668 جمع :    145,691   جمع : 

 فلزات اساسی :    انواع فرآورده های غذايی و آشامیدنی : 

   1,064,281 2,778,324 صبا فوالد خلیج فارس     588,910 توسعه صنايع بهشهر

 3,842,605 1,064,281 2,778,324 جمع :      15,037 مارگارين 

 ساخت محصوالت فلزی :      10,841 صنعتی بهشهر

   0 1,023,193 لوله سازی اهواز   614,954   جمع : 

   90,000 500,000 فوالد اكسین خوزستان   استخراج كانی های فلزی : 

 1,613,193 90,000 1,523,193 جمع :      500,505 چادرملو 

 واسطه گری های مالی :      1,043,886 سنگ آهن گل گهر

     390,981 خدمات مديريت و تحقیقات   1,550,419   جمع : 

   8,706 1,500,000 نوآوران مديريت سبا   بانک ها و نهادهای پولی واسطه گری های مالی : 

   177,008 299,800 گسترش پارس سبا     451,690 بانک اقتصاد نوين 

 2,376,495 185,714 2,190,781 جمع :      301,354 بانک پارسیان 

 انبوه سازی امالك و مستغالت :      34,125 ساير

   340,497 200,000 صبا آرمه    787,170   جمع : 

   22,062 41,267 پیش ساخته سازان صبا بتن   خودرو و ساخت قطعات : 

 603,826 362,559 241,267 جمع :      345,503 ايران خودرو

 الستیک و پالستیک :     227,271 گروه رنا

   374,738 58,417 كارخانجات تولیدی تهران    572,774   جمع : 

 433,155 374,738 58,417 جمع :    34,486 ماشین آالت و دستگاههای برقی : 

       راديو تلويزيون و وسايل ارتباطی :    174,342 الستیک و پالستیک : 

 20,000   20,000 فن آوا    3,298,505 فرآورده های نفتی كک و سوخت هسته ای :

 :ساير   7,489 خدمات فنی و مهندسی :

 4,566   4,566 بورس انرژی    37,075 پست و مخابرات :

 35,000   35,000 پااليش گاز خارگ   313,733 اجتماعی اجباری :تامین وجوه بیمه و بازنشستگی به جز تامین 

 60,727   60,727 پايانه ها و مخازن پتروشیمی    112,712 فلزات اساسی : 

 99,978   99,978 بازرگانی صندوق بازنشستگی كشوری    74,623 ساير:

 1,001   1,001 ساير    164,120 مشاركت در افزايش سرمايه :

 14,372,321 2,375,004 11,997,317 جمع كل شركتهای خارج از بورس :    12,744,567 جمع كل شركتهای داخل بورس : 
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 1394شهریور  31سال مالی منتهی به  به مجمع عمومی عادی سالیانه هیات مدیرهگزارش فعالیت 

 ه مجمع عمومی عادی سالیانه
 ها و سود فروش سهام در طی سال مالیگذاریگردش سرمايه. 5-6 

 

 ارقام به میلیون ريال  شرح

 25,998,371 ها در ابتدای سال مالی گذاریسرمايه

 7,995,405 خريد سهام در طول سال مالی 

  4,363,875 ها در طول سال مالی مشاركت در افزايش سرمايه شركت

 (220,376) قیمت تمام شده سهام فروخته شده در طول سال مالی 

  0 تعديالت

  310,618 ها )اوراق مشاركت( گذاریساير سرمايه

 29,720,143 31/06/1394سرمايه گذاری ها در پايان سال مالی 

    

 707,348 مبلغ فروش سهام 

 (220,376) قیمت تمام شده سهام فروخته شده 

 486,972 سود فروش سهام 
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 1394شهریور  31سال مالی منتهی به  عمومی عادی سالیانهبه مجمع  مدیره هیاتفعالیت گزارش 

 

 فروش سهام و مشاركت در افزايش سرمايه خريد و. 6-6

 های بورسیالف. شركت

لیون ريال می -مبلغ          

 مانده ابتدای سال نام شركت
پ پ افزايش 

 سرمايه 

 مانده در پايان سال  كاهش طی سال افزايش طی سال  

 پ پ افزايش سرمايه  بهای تمام شده  قیمت تمام شده  پ پ افزايش سرمايه مشاركت در افزايش سرمايه  طی دورهافزايش 

 0 3,925,762 (23,955) 0 1,110,108 1,426,161 1,110,108 2,523,556 پتروشیمی جم 

 0 331,896       6,171   325,725 نفت پاسارگاد 

 0 847,806 (8,747)     73,970   782,583 نفت ايرانول 

 0 1,043,886  0   224,267 224,267 224,267 819,619 سنگ آهن گل گهر 

 0 1,661,922  0 0   10,398   1,651,524 پااليش نفت اصفهان

 0 434,277 (28,093)     5,002   457,368 پتروشیمی فن آوران

 0 242,040     72,783 72,783 72,783 169,257 پتروشیمی خارگ

 50,000 174,342 (1,960)  50,000   103,206 0 73,096 ايران ياسا تاير و رابر 

 0 588,910   0   129,725   459,185 توسعه صنايع بهشهر 

 0 451,690 (3,429)     60,255   394,864 بانک اقتصاد نوين 

 0 227,271   0       227,271 سرمايه گذاری رنا

 0 7,489 (64,429)     45,861   26,057 مپنا

 0 26,188           26,188 سر.نفت و گاز و پتروشیمی تامین 

 0 19,870 (4,480)     13,853   10,497 كاشی پارس 

 20,000 36,839 (8,060) 0   271 20,000 44,628 پشم شیشه ايران 

 0 173,200 (584)   40,820 59,954 40,820 113,830 پتروشیمی آبادان 

 94,120 2,380,888 (75,545)  15,687   398,437  78,433 2,057,996 ساير

  164,120  12,574,276 (219,282)  65,687 1,447,978 2,630,314 1,546,411 10,163,244 جمـــــع : 
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 1394شهریور  31سال مالی منتهی به  عمومی عادی سالیانهبه مجمع  مدیره هیاتفعالیت گزارش 

 

 بورسیغیر هایب. شركت

 یلیون ريال م -مبلغ                   

 نام شركت

 مانده در پايان سال  كاهش طی سال افزايش طی سال  مانده در ابتدای سال
درصد 

بهای تمام  مالکیت

 شده

پ پ افزايش 

 سرمايه

افزايش طی 

 دوره

مشاركت در 

 افزايش سرمايه 

پ پ افزايش 

 سرمايه
 بهای تمام شده  قیمت تمام شده 

پ پ افزايش 

 سرمايه 

 15 165,000 618,668   0     165,000 618,668 صنايع شیر ايران 

 17 0 1,785,595    340,000   765,595 340,000 1,020,000 پتروشیمی ايالم 

45/6 46,887 358,894         46,887 358,894 پتروشیمی برزويه  

19/8 85,825 1,529,912       875,721 85,825 654,191 پتروشیمی امیركبیر  

 33 0 390,981         0 390,981 خدمات مديريت و تحقیقات

 75 1,064,281 2,778,324   1,335,719   2,400,000 2,400,000 378,324 صبا فوالد خلیج فارس 

 30 90,000 500,000         90,000 500,000 فوالد اكسین خوزستان

 100 8,706 1,500,000   978,957   1,000,000 987,663 500,000 نوآوران مديريت سبا

 100 177,008 299,800    58,556     235,564 299,800 سباگسترش تجارت پارس 

76/0 0 4,566    152  3,044 152 1,522 بورس انرژی ايران   

 0 0 60,727           60,727 پايانه ها و مخازن پتروشیمی 

 78 0 99,978    323,972   30,000 323,972 69,978 بازرگانی صندوق بازنشستگی 

9/60 374,738 58,417     230,076   144,662 58,417 تولیدی تهران   

   362,559 2,011,455 (1,094)  174,304   284,560 536,863 1,727,989 ساير

   2,375,004 11,997,317 (1,094) 3,211,660 230,076 5,358,920 5,356,588 6,639,491 جمـــــع : 
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 شركت هایريسک. 7

های شرکتمتعددی در  هایها، به نوعی با ریسكگذاری در دیگر شرکتگذاری به دلیل ماهیت سرمایههای سرمایهشرکت

است. به همین دلیل سعی شده است در  ریسك کاهشنیز برای سهام  تشکیل سبد فلسفه روبرو هستند. پذیرسرمایه

هایی که شرکت با آن گذاری شرکت، طیفی از صنایع دارای مزیت نسبی وجود داشته باشد. عمده ریسكسبد سرمایه

 روبروست عبارتند از:

 

 نوسانات نرخ بهره ريسک. 1-7
ها، منابع مالی از سایر پردهر دهد. برای مثال با افزایش نرخ سها را تغییتواند نحوه تخصیص داراییبهره می ریسك

شود. در این صورت ها و موسسات مالی و اعتباری هدایت میپذیر نظیر بانكهای اقتصاد به سوی نهادهای سپردهبخش

با رکود مواجه شده و قیمت  ریسكهای بدون گذاریهدایت نقدینگی به سمت سرمایه ممکن است بازار سهام به دلیل

متوجه پرتفوی از این پس چندانی از این ناحیه  ریسكنرخ بهره در ایران  به رو به کاهش بودنسهام کاهش یابد. با توجه 

 ه کرد:از دیگر تاثیرات تغییر نرخ بهره می توان به موارد زیر اشارشرکت نخواهد بود. 

  های جدیدپذیری طرحو اثر آن بر توجیه انتظارتغییر نرخ بازده مورد 

 آنها های فرعی و تاثیر آن بر سودآوری و متعاقباً سود تقسیمیهای مالی شرکتتغییر هزینه 

 تغییر میزان جذابیت بازارهای مختلف و تاثیر آن بر تولید و محیط کسب و کار 

 نوسانات نرخ ارز ريسک. 2-7
و تعهدات  درآمدها سازد:را متأثر میصندوق بازنشستگی گذاری شرکت سرمایه ،تغییرات نرخ ارز در دو حوزه ریسك

 بدهی.

باشد و لذا، می پذیرهای سرمایهلحاظ ماهیت فعالیت شرکت، بخش عمده درآمدها از محل سود تقسیمی سهام شرکت به

سود ویژه  ومحصول  صادرکننده هایکننده مواد اولیه و فروش شرکتهای وارد تغییر نرخ ارز بر بهای تمام شده شرکت

الوه، تغییرات ع به توجهی اثر گذار است. قابل های توسعه، بدهی ارزی دارند به میزانهایی که به سبب اجرای طرحشرکت

زی ندارد اما به هی ارشرکت در حال حاضر بد گذارد.نرخ ارز بر مبلغ وجوه پرداختی بابت اقساط وام دریافتی تأثیر می

 ها، ممکن است بهای تمام شده تجهیزات وارداتی افزایش یابد.دلیل پیشبرد پروژه

 

 بازار ريسک. 3-7
مربوط  ریسكهای موجود در پرتفوی و مربوط به کاهش قیمت بازار سهام شرکت ریسكقیمت سهام به دو بخش  ریسك

تغییرات قیمت سهام  مربوط به ریسكبخش  دربیشتر  ریسكشود. این نوع به عدم تحقق درآمد هر سهم مربوط می

باشد، کاهش احتمالی قیمت بازار از پرتفوی شرکت غیر بورسی می. با توجه به اینکه بخشی قابل اهمیت استپرتفوی 

 .به همان میزان اثر کمتری بر کلیت پرتفوی خواهد گذاشتسهام 

 

 و محصوالت های تولیدنهادهقیمت  ريسک. 4-7
های فعال در صنعت پتروشیمی تشکیل گذاری صندوق بازنشستگی را شرکتبخش قابل توجهی از پرتفوی سرمایه

، لذا چشم انداز قیمت خوراک باشدمیهای پتروشیمی در دست دولت از آنجا که خوراک اصلی اکثر مجتمعدهند. می
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و  شدهمواجه  تیگذاران این صنعت با مشکالشته تا سرمایههای زمانی مختلف مبهم است. این موضوع سبب گبرای افق

 از آنها سلب شود. دقیقریزی امکان برنامه

 

 المللی و يا تغییر مقررات دولتیمربوط به عوامل بین ريسک. 5-7
که داده است  قرار ها را تحت تأثیرالمللی موجب اختالل کسب و کار گردیده و فعالیت شرکتهای بینمحدودیت برخی

 باعث توقف فعالیت کسب و کار گردد. تواندنمی هاییچنین محدودیتالبته 

ود ویژه و بر س هستند گذاری دولتیجهانی قیمت کاالها و خدمات و تغییرات قیمت محصوالتی که مشمول نرخ تغییرات

از دولتی  و برخی مقررات داشته اثر صندوق بازنشستگیگذاری های موجود در پرتفوی شرکت سرمایهارزش بازار شرکت

 رود.های صادرات و واردات حایز اهمیت به شمار میجمله تعرفه

 

 نقدينگی ريسک. 6-7
 اکنون هم سازد.ها را با ریسك نقدینگی مواجه میکفایت وجوه برای تداوم فعالیت و ایفای تعهدات، سازمان عدم

 هایسبتقرار داشته و ننسبتاً مناسبی ی در وضعیت از نظر نقدینگ صندوق بازنشستگی کشوریگذاری شرکت سرمایه

فعالیت و  برای تداوم الزم . نقدینگیدهندرا نشان میهای نقد ورودی و خروجی تعادل نسبی در جریان نیز نقدینگی

 تواند از منابع ذیل تأمین گردد:توسعه می

 ها گذاریحاصل از سرمایه سود 

 ها گذاریسرمایه فروش 

 سرمایه  افزایش 

 بدهی و تسهیالت وام ارزی ابزارهای 

 

 گزارش عملکرد اجتماعی شركت. 8

اسالمی  ساله نظام مقدس جمهوری 20کمك به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و حرکت در راستای سند چشم انداز 

بزرگ فعال در های ایران، از جمله مهمترین وظایفی است که عالوه بر افزایش دارایی سهامداران در زمره وظایف شرکت

گذاری صندوق بازنشستگی اد کشور قرار دارد. بر همین اساس و با اعتقاد بر این مهم، هیأت مدیره شرکت سرمایهاقتص

های ستاناپذیر نقش موثری در کمك به توسعه های سرمایهگذاری و افزایش سرمایه در شرکتکشوری با انجام سرمایه

وجه به )به ویژه توجه به امر اشتغال( داشته است. بر همین اساس و با ت  پذیرهای سرمایهمحل استقرار شرکت

حاضر در پرتفوی های پذیر و در اختیار داشتن مدیریت تعدادی از شرکتهای سرمایهگذاری این شرکت در شرکتسرمایه

باشد، تالش نها میگذاری صندوق بازنشستگی کشوری سهامدار عمده آهایی که شرکت سرمایهاعمال نظر در شرکتو با 

ری اسالمی توسعه نظام مقدس جمهو برنامه در راستای شرکتهای ملی و اجتماعی شده است تا در حد امکان به رسالت

 . گرددایران عمل 
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 31/06/1394اهم اقدامات انجام شده طی سال مالی منتهی به . 9

 ریركبیام یمیدر شركت پتروش رهيمد اتیه یكرس کيكسب . 1-9
 تیبوده است. درصد مالک رهیمد اتیه یرقابت جهت تصاحب کرس ریگذشته درگ کسالی یط ریرکبیام یمینماد پتروش

درصد بوده است  14حدود  ریرکبیام یمیدر شرکت پتروش 94 یسال مال یدر ابتدا یکشور یمجموعه صندوق بازنشستگ

 نی. لذا در اممکن بود ریغ یزنیبدون را یکرس بسهامداران عمده، امکان کس ریسا یتیمالک یکه با توجه به درصدها

از سهام شرکت مذکور  یبخش یجیتدر دیاقدام به خر یگذارهیواحد سرما ت،یریمناسب از جانب مد ریبا اتخاذ تداب طیشرا

به  یکشور یشستگمجموعه صندوق بازن تینموده و درصد مالک یبه صورت بلوک گرید یاز بازار به شکل خرد و بخش

 كیحضور  ،تیاز مالک زانیم نیا ر،یرکبیام یمیشرکت پتروش یسهامدار بیدرصد رسانده شد. با توجه به ترک 59/16

آن  جهینمود که در نت یشرکت قطع نیا رهیمد اتیرا در ه یصندوق بازنشستگ یگذارهیاز طرف شرکت سرما ندهینما

و  یو به شکل قطع یزنیرا بدون را رهیمد اتیه یکرس كی ره،یمد اتیه یعضاانتخاب ا یشرکت توانست در جلسه آت

موجود در پرتفوی مجموعه  ریرکبیام یمیارزش سهام شرکت پتروش رهیمد ئتیه یشده به دست آورد. کسب کرس تیتثب

 .داد رییتغ یتیریمد یکرس متیخرد به ق متیرا از قصندوق بازنشستگی کشوری 
 

 جم از بازار فرابورس به بازار دوم بورس یمیانتقال شركت پتروش. 2-9
 یهامعامله شده در آن است. از آنجا که شرکت ینمادها شتریبازار بورس نسبت به بازار فرابورس اعتبار ب تیمز نیمهمتر

سهام شناور داشته باشند،  زانیو م یسودآور ه،یسرما زانیاز نظر م یترمناسب طیشرا دیشده در بازار بورس با رفتهیپذ

 تیتواند استفاده از معافیانتقال م نیا تی. مزرندیگیقرار م یدر درجه باالتر یها از نظر رتبه اعتبارشرکت نیا جهیدر نت

 دیورود به بازار دوم بورس با یها براباشد. شرکت رهیدر عملکرد شرکت و غ تیشفاف شیافزا ،یمال نیتام لیتسه ،یاتیمال

 یو  سهام شناور آزاد حداقل ده درصد یالیر اردیلیم 200حداقل  هیالزم را داشته باشند که دو شرط مهم آن سرما طیشرا

جم  یمیورود پتروش یالزم برا طیشرکت،  شرا تیریمد یصورت گرفته از سو یهایزنیو را ماتیباشد. با اتخاذ تصمیم

و پس از  رفتیصورت پذ 1394مرداد  12 خینماد در فرابورس در تار نیمعامالت ا نیآخر به بازار دوم بورس فراهم شد.

بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران  یدر تابلو 1394مرداد  18 خیسهم در فرابورس، معامالت آن در تار دبسته شدن نما

 .دیگرد آغاز

 یمیافزوده شد. پتروش اوراق بهادار تهرانبازار دوم بورس به ارزش  الیر اردیلیهزار م 71از  شیبه بورس، ب "جم"ورود  با

ازار شرکت به ب نیورود ا است که یکشور یصندوق بازنشستگ یگذارهیسرما یبورس یشرکت در پرتفو نیجم بزرگتر

ز آنجا که ا. گردیدصندوق بازنشستگی کشوری  مجموعه یبورس یاعتبار پرتفو شیمنجر به افزا شیاز پ شیدوم بورس، ب

وسان آن ن زانیدر م زیبرخوردار بوده و حجم مبنا ن یفرابورس یهانسبت به شرکت یکمتر ریسكاز  یبورس یهاشرکت

 یمترنوسان ک ریسكپس شاهد  نیاز ا زین کشوری یصندوق بازنشستگ مجموعه یبورس یدارد، لذا پرتفو ینقش مهم

 خواهد بود. شییدارا نینسبت به مهمتر

 

 اهواز یسازاز شركت لوله نیدرصد از سهام شركت فوالد اكس 10 ديخر. 3-9
به کارشناسی های صورت با توجه  گرفت میدر سال گذشته تصم یکشور یصندوق بازنشستگ یگذارهیشرکت سرما

خرید اقدام به ، های فوالدی با عرض باالنیاز صنایع عظیم کشور به ورقفوالد اکسین خوزستان و شرکت پذیرفته بر روی 

 درصد از سهام فوالد اکسین از شرکت لوله سازی اهواز نماید. 10

های فوالدی با مقاومت باال برای مصارف گوناگون محصوالت تولیدی و نهایی شرکت فوالد اکسین خوزستان، انواع ورق

اهی، مخازن تحت فشار و های بخار صنعتی و نیروگسازی، دیگهای انتقال نفت و گاز با قطر باال، صنایع کشتیمانند لوله
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های خاص با خواص های فوالدی مخصوص جهت مصرف در سازهمخازن بزرگ ذخیره مایعات نفتی و شیمیایی، ورق

گذشته  یهاکشور است که عملکرد آن در دوره یمعتبر فوالد یهاشرکتاز جمله  نیفوالد اکسباشد. مکانیکی متنوع می

 آن متصور است. یبرا یخوب ندهیآ یرو به رشد بوده و با خروج از رکود جهان

 

در راستای صرفه و صالح  تهران یدیشركت كارخانجات تول تیمتوقف نمودن فعال. 4-9

 سهامداران
محصوالت  نواعا جهت تولید، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران 1336تولیدی تهران در سال کارخانجات شرکت 

دید و در سیس گرأواحد تولیدی ت 12تن در  17200کفپوش با ظرفیت  و  ، نایلونPVCگالینگور، چرم مصنوعی، مشمع 

ت تولیدی خود را کاری ظرفی شیفت تن در دو 3168به ظرفیت  PU-PVCبرداری از واحد کوتینگ با بهره 1380سال 

  .ارتقا بخشید

یأت وضعیت شرکت، هبهبود جهت  باشد.درصد از سهام این شرکت می 73مالك  مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری

لعاده مربوط به ، مجمع عمومی فوق ا25/04/93نمود که در تاریخ درخواست افزایش سرمایه شرکت اقدام به ارائه مدیره 

 د.تصویب رسیبه آورده نقدی  افزایش سرمایه از محل مطالبات و مرحله اول افزایش سرمایه شرکت برگزار و

وازات آن های معوق بانکی و به مراستای سیاست کالن این هلدینگ مبنی بر تسویه حساب کامل و پرداخت بدهی در

مندی از رهبا در نظر گرفتن به و اصالح ساختار مالی شرکت از محل افزایش سرمایه مصوب مجمع عمومی فوق العاده

دوایر حقوقی  ها وو مذاکرات با رؤسای شعب و سرپرستی بانك رایزنی ئم، اقدامات مؤثری در جهتحداکثر بخشودگی جرا

امل بعمل کصورت پذیرفت که تاکنون با برخی از بانك ها پس از اعمال بخشودگی صد در صدی جرائم، تسویه  مربوطه

 جهت بخشودگی جرائم ادامه دارد. هابانكسایر با  آمده و مذاکرات

های مختلف از ردر حال بررسی راهکا ،با توجیه اقتصادی دامه فعالیت تولید اصولیجهت ا متصدیان امر عالوه بر این،

هامدار عمده های سگذاریهمچنین با عنایت به سیاست  .باشندشهرک های صنعتی می به یکی از کارخانهجمله انتقال 

ج از استراتژی و خارچك مقیاس ده، کم بازده، کوهای زیانگذاریی کشوری( مبنی بر خروج از سرمایه)صندوق بازنشستگ

غیر رقابتی که باعث   وبا تکنولوژی منسوخ شده  هارکتادامه فعالیت اینگونه ش ،هاو با توجه به زیان انباشته برخی شرکت

 بابراین است. بنا گان کشوری می شود به مصلحت نبودهافزایش زیان ساالنه و تحمیل آن به قشر فرهیخته بازنشست

طع فعلی مذکور، در مقتأکید هیأت مدیره محترم شرکت نب و اخذ نظر کارشناسان خبره اقتصادی و بررسی همه جوا

 .گرفته شدتصمیم به توقف فعالیت شرکت 

 

 رنا یگذارهيخودرو با شركت سرما رانيحل و فصل معامله سهام ا. 5-9
 یگذارهیاو شرکت سرم یکشور یمجموعه صندوق بازنشستگ نیخودرو ب رانیسال از معامله سهام ا 5با توجه به گذشت 

 تاًینهای، و بررسی سناریوهای مختلف توسط کارشناسان حقوقی و اقتصادجلسات متعدد  یبعد از برگزار نیرنا، طرف

 . گرفته شدبه اقاله قرارداد مربوطه  میتصم

 :دیحاصل گرد یکشور یمجموعه صندوق بازنشستگ یبرا لیذ یایاقاله قرارداد مزا با

 فیت بالتکل: در صورندهیدر آ یخودرو و فروش آن به صورت بلوک رانیدرصد از سهام ا 10گرفتن حدود  اریدر اخت 

ه صندوق مجموع یخودرو در پرتفو رانیدرصد سهام ا ه،طرف مقابل به انجام معامل تیعدم رضا یا بودن معامله

 رانی، درصد سهام ابه ارزش پس از اقاله را نداشته است، لذا با انجام اقاله یفروش بلوک تیقابل ،یکشور یبازنشستگ

 شیل بآن حداق یکه ارزش بلوک دیدرصد گرد 9/9بالغ بر  یکشور یمجموعه صندوق بازنشستگ یخودرو در پرتفو

 باشد.یم این سهم یجار متیدرصد ق 25 از
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 به اتمام  ،ریخاپنچ سال  یط مجمع: فیخودرو و تکال رانیساالنه بابت موضوع معامله ا یدادن به بند حسابرس انیپا

عامله مذکور، مشرکت بوده که با اقاله  یگزارش حسابرس و بازرس قانون یاصل فیاز تکال یکیمعامله،  نیرساندن ا

 .دیحذف گرد یو بند حسابرس دهیمجمع به انجام رس یقانون فیتکل

 خودرو:  رانیشرکت ا یهاییدارا ینسبت به ارزش دفتر یابیارز دیقابل تجد یهاییارزش دارا فاصله قابل توجه

 رینرخ تسع نرخ تورم و شینداشته است، لذا افزا ییدارا یابیارز دیتجد ریاخ یهاسال یخودرو در ط رانیشرکت ا

ست. تحقق مسئله شده ا در برهه فعلی ینیگزیجا رزشها با اییدارا یارزش دفتر نیب ادیفاصله زایجاد ارز، منجر به 

 .قیمت سهم را به ارزش ذاتی آن نزدیکتر سازد تواندیخودرو م رانیا یهاییدارا یابیارز دیتجد

 بازار بزرگ  با توجه به دوران پساتحریم و عالقه مندی کمپانی های بزرگ خودروسازی دنیا جهت دسترسی بهتر به

ی سازروصنعت خود مشترک با شرکتهای خودروسازی حاضر در کشور،سرمایه گذاری و  ایران و منطقه خاور میانه

در صنعت خودروی شرکت ایران خودرو به عنوان لیاز این رو . دانستدارای پتانسیل بسیار باالیی را می توان کشور 

آمده، آینده  وجود کرده و در صورت بهره گیری مناسب از شرایط بهنقش مهمی را در این بین ایفا  می تواند کشور

 روشنی پیش رو داشته باشد.

 بازار زشيرغم ر یها علمناسب شركت تیوضع. 6-9
 14از  شیب یشاهد افتهای به عمل آمده از آن، رغم تمام حمایتعلیشاخص کل  1394 وریشهر 31به  یدر سال منته

واجه م  حداقل کاهشگذاری صندوق بازنشستگی کشوری با در همین دوره قیمت سهام شرکت سرمایهدرصد بوده است. 

 بوده و توانسته است موقعیت خود را تا حدود بسیار زیادی تحکیم و تثبیت نماید. 

 یگذارهیرماس یپرتفو یاصل یها، شرکتسهام حاضر در بازار سرمایهاز  یاریبس متیق دیکاهش شداز سوی دیگر، علیرغم 

 یپرتفو درصد از ارزش 40جم که حدود  یمیبرخوردار بودند. پتروش یمناسبتر طیاز شرا کشوری یصندوق بازنشستگ

 اهش بوده است.تقریباً بدون ک و با در نظر گرفتن سود تقسیمی آن، یدوره زمان نیدهد در ایم لیشرکت را تشک یسبور

 

 پذيرهای سرمايهكنترل عملکرد شركت. 7-9
 رمجموعهیز یهابر عملکرد شرکت میو نظارت مستق نهیبه تیریها، مداستقرار معاونت امور مجامع و نظارت بر شرکت با

ور کنترل بر عملکرد راستا به منظ نیدر دستور کار قرار گرفت. در ا شتریبه سهامداران با نظم ب یو ارائه گزارشات مقتض

های مالی، اداری، فعالیت آنها، پیوسته گزارشات الزم و مورد نیاز در زمینهپذیر و لزوم اشراف بر های سرمایهشرکت

 شده یافتدر کار پیشرفـت گزارشات اجراء، دست در هایحقوقی، پرسنلی و خصوصاً تولید و فروش و در خصـوص پروژه

 و انحراف کاستی، هرگونه ها،از پروژه مکرر بازدیدهایبرگزاری جلسات بررسی عملکرد و  ،الزم تحلیل و تجزیه از پس و

های طه، حمایتمربوطه مورد پیگیری قرار گرفته و ضمن ارائه رهنمودهای الزم توسط کارشناسان مربو دهایواح مشکالت

ها جهت رشد شرکتا رانیو مد رهیمد اتیه یجلسات منظم با اعضا یبرگزار نیمورد نیاز انجام پذیرفته اسـت. عالوه بر ا

ت رفع مختلف در جه یراهکارها یو بررس رمجموعهیز یهاشرکت یآت یهاو برنامه یو شناخت از مشکالت جار یآگاه

عضو  یهاو توسعه در دستور کار شرکت قرار داشته است. در خصوص شرکت شرفتیپ یهابرنامه نیمشکالت و همچن

ا در نظر گرفتن ب ه،یسرما شیافزا یهیگزارش توج یپس از بررس زیاند نرا در دستور کار داشته هیسرما شیگروه که افزا

های الزم بین یانجام هماهنگ است. دهیاقدام گرد هیسرما شیسهامداران محترم، نسبت به مشارکت در افزا الحصرفه و ص

های یکدیگر در جهت برداری از ظرفیتها و بهرهافزایی بین شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ در راستای ایجاد همشرکت

 از جمله اقدامات دیگر این معاونت بوده است. هاکسب منافع بیشتر هر یك از شرکت
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 اهواز یسازشركت لوله ديجد یقراردادهاكمک هلدينگ به انعقاد . 8-9
خانه پوشش لوله تن و سه کار 530،000به ظرفیت  یفوالد یهاکارخانه تولید انواع لوله 4سازی اهواز دارای شرکت لوله

ه ظرفیت الزم های این شرکت، برای دستیابی ب. بعلت پروژه محور بودن فعالیتباشدیمتر مربع م 2،620،000به ظرفیت 

ال گذشته با باشد. طی چند سو درآمدزایی مناسب، نیاز به عقد قراردادهای تولید و فروش بر مبنای ظرفیت شرکت می

گردش،  در هیو سرما هیود مشکالت موجود از قبیل عدم وجود پروژه مناسب و کمبود نقدینگی جهت تأمین مواد اولوج

 است. افتهی دآمار به مرور زمان بهبو نیظرفیت تولید خود بهره برد که ابخشی از  شرکت توانسته است نهایتاً از

سهیالت اخذ در بازپرداخت ت مشکلهای موجود و طبیعتاً  چنین شرایط تولیدی و عدم تناسب سود ناخالص و هزینه با

 دار و ضمانتی مواد اولیه خلل ایجاد شد.شده، به مرور در خریدهای مدت

ماه سال  یبهشتسازی اهواز در اردهای هلدینگ برای حمایت از روند تولید و اشتغال، شرکت لولهراستای سیاست در

 ورق فوالدی شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران حضور یافت. دستمزدی با شرکت در مناقصه تولید  1393

ون تن( امکان استفاده هایی با حجم تولید باال )یك میلیچنین پروژه و مشارکت در اهواز با انعقاد قرارداد یسازشرکت لوله

فعالیت سه  ن،مناسب و مدو یزیرانجام برنامه ،یمال تیوضع یسامانده باو  های موجود را فراهم کردهمناسب از ظرفیت

 شیفته در برخی بخشها و ایفای به موقع تعهدات خود سعی در سوق دادن شرکت به مسیر مطلوب دارد.
 

 هایگذارهيسهام و سرما یپرتفوتركیب اصالح . 9-9
آنها  لیو تبد اندهیز یهاشرکت یاتیو عمل یو اصالح ساختار مال تیریمد ،گذشته یشرکت در سال مال اتاقدام از دیگر

ور کار شرکت در دست یبه طور جد زین رمجموعهیفعاالنه سهام ز یبازارگردان نیسودآور بوده است. همچن ییهابه شرکت

 یطیمح راتییغتبا توجه به  ،ی. از طرفابدی شیافزا زیمجموعه ن یسودآور ،یجانیقرار گرفت تا ضمن کنترل نوسانات ه

ها به صورت مستمر گذاریهیشود و در صورت لزوم، سرما شیشرکت به طور دائم پا یگذارهیسرما یالزم است که پرتفو

در  یکشور یتگصندوق بازنشس یگذارهیاز اقدامات شرکت سرما یکی. با توجه به موارد مذکور ردیقرار گ یمورد بازنگر

 یآت یهامهراستا با توجه به برنا نیخود بوده است. درا یهایگذارهیسرما بیو اصالح مجدد ترک یدوره جاری بررس

فعال در صنعت  یهاها و شرکتدر طرح یگذارهیسرما ،یمینفت، گاز و پتروش نگیشدن به هلد لیشرکت در جهت تبد

 است. یدر حال بررس یمیپتروش
 

 رانیدرصد از شركت پتروشم 769/51 ديخر. 10-9
 نیااز  گریدرصد د 49 زیجم ن یمیباشد. پتروشیجم م لنیپروپ یدرصد از شرکت پل 51مالك  رانیشرکت پتروشم

 تیریت مدو شرک یگروه توسعه مل یگذارهیشازند به همراه شرکت سرما یمیشرکت را در تملك خود دارد. شرکت پتروش

 یگذارهیگذاردند که شرکت سرما دهیرا به مزا رانیشرکت پتروشم یدرصد 769/51بلوک  ا،یپو ندهیطرح و توسعه آ

اتنگ با خریدار در رقابت تنگنموده و  دیخر شنهادیجم اقدام به ارائه پ یمیبه همراه پتروش یکشور یصندوق بازنشستگ

 توجه است: انیشا ریموارد ز دیخر نی. در مورد ادندیمذکور گرد دهیبرنده مزا تاًینهادیگر، 

 جموعه مجم و  یمیناهمسو با پتروش ییهااستیس، با یحقوق ای یقیهر شخص حق یاز سو یتیریبلوک مد نیا دیخر

 یلپشرکت  یآت یسودده تاًیاشتغال و نها ،یاتیعمل ،یتیریمد تیتوانست وضعیم یکشور یصندوق بازنشستگ

مواجه  یریرا با تبعات جبران ناپذ یکشور یجم و مجموعه صندوق بازنشستگ یمیجم و به تبع آن پتروش لنیپروپ

 تیائز اهمشرکت ح یاخالل در دوام و بقا ریسكاز هرگونه  یریجهت جلوگرا  دهیحضور در مزا ،امر نیسازد که ا

 نمود.یم

 خوراک  نیمستلزم تام تیظرف نیبه ا دنیکه رس باشدیتن م 300،000جم  لنیپروپ یشرکت پل دیتول یاسم تیظرف

 دیجم تول یمیکه توسط پتروش باشدیم لنیشرکت، پروپ نیا یاست. خوراک اصل لنیپروپ یپل دیتول یالزم برا
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 ازیاست چرا که سوخت مورد ن افتهیخود دست  یدیتول تیدرصد از ظرف 67، شرکت به 1393. در سال شودیم

 یجم سود چندان یمیپتروش یامر برا نیبوده و ا عیجم، ما لنیپروپ یبه عنوان خوراک شرکت پل لنیپروپ دیجهت تول

شرکت  یکنترل تیریجم مد یمیبه همراه پتروش یکشور یکه مجموعه صندوق بازنشستگ یینداشته است. از آنجا

 دیاست. خر دهیرسیصرفه به نظر نم هو فروش آن چندان ب لنیپروپ دیاند، تولنداشته اریجم را در اخت لنیپروپ یپل

جم مرتفع گشته و با توجه به  یمیپتروش یآن از سو نیخوراک با تام نیتام ریسكکه  دیبلوک مذکور باعث گرد

 یابدمناسب  شیافزا لنیپروپ یپل دیدرصد، سود حاصل از تول 100 یباال یهاتیدر ظرف یشرکت حت تیفعال ییتوانا

 جم بازگردانده خواهد شد. یمیو پتروش یکشور یبه مجموعه صندوق بازنشستگ تاًیسود نها نیکه ا

 دیا خرب یکشور یبود که مجموعه صندوق بازنشستگ یاجم به گونه لنیپروپ یو پل رانیسهامداران پتروشم نشیچ 

 جم( بر شرکت لنیپروپ یدرصد از شرکت پل 25معادل  باًی)تقر رانیشرکت پتروشم یدرصد 769/51 بلوک

جم در  یمیپتروش یدرصد 49 تیبه مالک جهو با تو افتهیجم احاطه  لنیپروپ یو به تبع آن شرکت پل رانیپتروشم

جم در  لنیپروپ یشرکت پل یدرصد 100کنترل  گرید یدرصد از کل سود و از سو 74سو  كیجم، از  لنیپروپ یپل

 قرار گرفت. یکشور یمجموعه صندوق بازنشستگ اریاخت

 یتیریمد ییافزاسو باعث هم كیجم از  لنیپروپ یبر شرکت پل یکشور یاحاطه و کنترل مجموعه صندوق بازنشستگ 

 نهیدر زم هانهیاز هز یاریبس گرید یگشته و از سو رانیهم راستا بودن نظرات مد جهیدر نت یسودآور شیو افزا

مشترک،  وهمزمان  راتیتعم ،یالملل نیب یهاتیلو مشارکت در فعا یو خارج یداخل یهاشگاهیفروش، حضور در نما

 شیکان آن را بجم و به تبع آن مال لنیپروپ یشرکت پل یامر سودآور نیحمل و نقل و ... را کاهش خواهد داد که ا

 خواهد نمود. شیاز پ

 لنیپروپ یپل و لنیپروپ دیتول ا،یمعروف دن یهاتیجم، در اکثر سا یمیتوسط پتروش رفتهیبر طبق مطالعات صورت پذ 

 هیتوج یمجزا دارا یهااز آنها در قالب مجموعه كیهر  دیچرا که تول ردیپذیمجموعه صورت م كی تیریدر قالب مد

 .ستین یچندان یاقتصاد

 داريكسب سود پا یدر راستا یاتیتمركز بر سود عمل. 11-9
ا بر رکسب سود خود  یتمرکز اصل دار،یپا یبا اعتقاد بر سودآور یکشور یصندوق بازنشستگ یگذارهیشرکت سرما

و  یداوم سودآورتواند نسبت به تیم استیس نیاز ا تیقرار داده و معتقد است با تبع هایگذارهیاز سرما یناش یسودآور

 به دست آورد. ینسب نانیاطم سود، هیحاش شیافزا

 

 هياولیه و ثانو یدر بازارها یگذارمناسب سرمايه یهاموقعیت یشناساي. 12-9
 ،امتیازات یاز برخ یمندکه به دلیل بهره یهایحوزهشناسایی  یو مطلق هر کشور و یا به عبارت ینسب هایمزیت یشناسای

 یدر راستا یگذارسرمایه هایاست که شرکت اقداماتیترین یمهمترین و اصل باشد جزومیمزیت  یفعالیت در آنها دارا

 یگذاراس شرکت سرمایهاستوانند انجام دهند. بر همین یمنافع سهامدارانشان م یازکسب سود مناسب و حداکثرس

، تالش کرده است یمزیت نسب یدارا یهابا درک این مهم و تمرکز بر حوزه یکشور یصندوق بازنشستگ

موده تا بدین وسیله ضمن اولیه مرتبط با آنها متمرکز ن یها و ثانیاً در بازارهاخود را اوالً در این حوزه یهایگذارسرمایه

ایشان  یرا برا ی، سود مناسبمذکور یهارسیدن طرح یبردارسهامداران خود، با بهره یروشن برا یاندازترسیم چشم

 ایجاد نماید. 

 یهاالخصوص شرکت یعرضه شده عل یهاشرکت زیو ن یشنهادیپ یهاطرح قیو مطالعه دق یشرکت با بررس کارشناسان

مورد عالقه شرکت  یهایگذارهیو سرما هاتیفعال یآنها در راستا تیکه فعال یسازیسازمان خصوص یعرضه شده از سو

و در  ییرا شناسا یگذارهیمناسب سرما یهافرصت داننموده یبوده است، سع یکشور یصندوق بازنشستگ یگذارهیسرما
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است تا  دهیتالش گرد ینیزبیبا ت گرید ینسبت به مشارکت در آنها اقدامات الزم را مبذول دارند. از سو ب،یصورت تصو

 هاندر اقتصاد ج یفعل ریمتغ اریبس طیالخصوص در شرایعل یو منطق یاقتصاد هیاقد توجف یهادر پروژه یگذارهیاز سرما

 اجتناب گردد. داًیاک یمحتمل آت یرخدادها ینیبشیو پشرایط موجود با در نظر گرفتن 

 

 وصول مطالبات. 13-9
 نیعدم محاسبه و ثبت ا لیمتحمل شده و به دل یگذارهیسرما یهاکه شرکت یفرصت یهانهیهز نیاز مهمتر یکی

 ریهام و ساسبه موقع سود  افتیشود، عدم درینم دهیها دشرکت نیا یو سودآور یمال یهاآن در صورت ریها، تاثنهیهز

تقسیمی ت سود در پرداخ شتریهر چه ب ریتاخ یها براشرکت حیکشور و ترج هیموجود بازار سرما طیمطالبات آنهاست. شرا

ر مهلت د یحت یها پرداخت سود سهامداران حقوقاز شرکت یاریکه در بس شودیباعث م ،یسهامداران حقوق متعلق به

که  یعوامل نیاز مهمتر یکی انیم نیقابل توجه پرداخت گردد. در ا ریحالت با تاخ نیصورت نگرفته و در بهتر یقانون

هاست. کتوصول به موقع مطالبات از شر یریگیقرار دهد پ ریرا تحت تاث یگذارهیسرما یهاشرکت یودآورتواند سیم

 وجه باشد. تقابل  اریبس تواندیها مشرکت یمال یهادر صورت ریاز تاخ یفرصت ناش نهیموضوع در صورت محاسبه هز نیا

قرار گرفته  تیدر اولو یکشور یصندوق بازنشستگ یگذارهیکه توسط شرکت سرما یاز اقدامات یکیمهم،  نیاعتقاد به ا با

 لیتشک وصول مطالبات تهیتحت عنوان کم یاتهیراستا کم نیوصول به موقع مطالبات است. لذا در ا یریگیاست، پ

 ماندهیقدر وصول با عیو ارائه راهکار در جهت تسر یافتنیدر یهامستمر مانده حساب یآن بررس فهیکه وظ دهیگرد

باعث  تهیکم نیا یاعضا های مجدانهیریگیاز مواقع، پ یاریدر بس نکهیا انیم نیمطالبات است. نکته قابل توجه در ا

شرکت را  یرسودآو شیامر افزااین شود که  افتیزودتر از موعد مقرر در اریها بساز شرکت یتا سود سهام برخ شودیم

بات توسط پرداخت مطال یبرا یبا توجه به عدم اتمام فرصت قانون زیداشته است. در خصوص مانده مطالبات ن یپ رد

 نییعتسهامدار آنهاست، در زمان مقرر و طبق فرصت  یکشور یصندوق بازنشستگ یگذارهیکه شرکت سرما ییهاشرکت

نشانگر عزم  نه،یزم نیشده در قانون تجارت اقدامات الزم در حال انجام است. اقدامات صورت گرفته و در دست اجرا در ا

 جدی شرکت مبنی حفظ منافع سهامداران خود و وصول مطالبات ظرف مهلت قانونی است.

 

 آرمون بورس یوصندوق در كارگزار یدرصد 20فروش سهم . 14-9
ون بورس درصد از سهام شرکت کارگزاری آرم 20از آنجایی که شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری مالك 

گزاری، اقدام به بنابراین با توجه به قانون بورس مبنی بر ممنوعیت سهامدار بودن شرکت در بیش از یك کاربوده است، 

 برگزاری مزایده نموده و سهم خود در شرکت کارگزاری آرمون بورس را با قیمت مناسب به فروش رسانید.

شرکت سرمایه  شتن مدیریت کنترلی از سویمانع قانونی در جهت خرید و تملك یك شرکت کارگزاری با در اختیار دا لذا

ارگزاری، با در اختیار گرفتن مالکیت یك شرکت کگذاری صندوق بازنشستگی کشوری رفع شده و شرکت خواهد توانست 

زگرداند، امری معامالت خود را متمرکز نموده و حداکثر منافع حاصل از آن را به مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری با

 درصدی از یك کارگزاری چندان میسر نبود. 20ر داشتن مالکیت که با در اختیا
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 گذاری در پروژه هاکمیل سرمايهت. 15-9
بوده است،  1394ر سال مالی دهای این شرکت ویتترین اولهای در دست اجرا یکی از اصلیگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در بازار اولیه، تکمیل پروژهگذاری شرکت سرمایهبا توجه به تمرکز سرمایه

 های در دست اجرای شرکت ارائه شده است:ای از آخرین وضعیت پروژهدر جداول این صفحه و صفحات بعد خالصه

 مشخصات كلی پروژه صبا فوالد خلیج فارس
 ارقام به میلیون ريال                            

 موضوع فعالیت سهامدارانترکیب  نام پروژه
موقعیت 

 جغرافیایی

سال 

 شروع

پیش بینی تاریخ بهره 

 برداری واحد احیاء
گذاری برآورد سرمایه

 طرح در فاز اول)م.ر(

 پیشرفت فیزیکی
 )درصد(واحد احیاء

صبا فوالد 

خلیج 

 فارس

گذاری شرکت سرمایه

 صندوق بازنشستگی کشوری
%75 

 5/4میلیون تن آهن اسنفنجی،  5/4تولید ساالنه 

نورد میلگرد، میلیون تن شمش فوالد و همچنین 

ت )فاز اول: تولید آهن اسفنجی به ظرفی تیرآهن و ورق

لنگ به میلیون تن و شمش بیلت، بلوم و  بیم 5/1

 میلیون تن در سال( 5/1 ظرفیت

5139نیمه اول  1388 بندرعباس  16،485،764 
78/21 

 )تا پایان مهرماه(
 25% صندوق بازنشستگی کشوری

 پتروشیمی باختر مشخصات كلی پروژه 
 ارقام به میلیون ريال                            

 سال شروع موقعیت جغرافیایی موضوع فعالیت ترکیب سهامداران نام پروژه
ذاری گ-برآورد سرمایه

 مانده های باقیطرح
پیشرفت فیزیکی 

 )درصد(

پتروشیمی 

 باختر

 45/5 شرکت کاوش صنعت سپید

در حال حاضر فعالیت پتروشیمی باختر بر 

های پتروشیمی کاویان، پتروشیمی شرکت

لرستان، پتروشیمی کرماشاه، پتروشیمی 

کردستان، پتروشیمی اندیمشك، پتروشیمی 

میاندوآب، پارس فنل، دی پلیمر آرین و 

 پتروشیمی مهاباد متمرکز گردیده است.

 1385 کاویانپتروشیمی 

میلیون  1،749شامل 

 8،260،000یورو و 

 میلیون ریال
 

100 
 96/59 1387 پتروشیمی مهاباد 17 شرکت صنعتی نوید زرشیمی
 100 1387 پتروشیمی لرستان 15 شرکت پیشتاز شیمی ماهان

 93/62 1385 پتروشیمی کردستان 13/33 گروه پتروشیمی تابان فردا

 4/5 نفت و گاز پتروشیمی تامینگذاری سرمایه
 29/32 - پتروشیمی اندیمشك

 36/64 - پتروشیمی میاندوآب

 4/5 گذاری صندوق بازنشستگی کشوریسرمایه
 13/32 - شرکت پارس فنل

 13 - شرکت دی پلیمر آرین
 100 1384 پتروشیمی کرمانشاه 0/15 سایر
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 ايالمپتروشیمی مشخصات كلی پروژه 
 ارقام به میلیون ريال

 موضوع فعالیت ترکیب سهامداران عمده نام پروژه
موقعیت 

 جغرافیایی
 نام پروژه

-برآورد اولیه سرمایه

 گذاری کل طرح

پیشرفت 

 فیزیکی)درصد(

پتروشیمی 

 ایالم

 

 %17 نفت و گاز و پتروشیمی تامین گذاریسرمایه

 723هزار و  251تولید یك میلیون و 

هزار  7/458تن انواع محصوالت شامل 

 هزار تن پروپیلن 5/106تن اتیلن، 

هزار تن پروپیلن  18)گرید شیمیایی(، 

هزار تن پلی  300)گرید پلیمری(، 

هزار تن بنزین  8/133اتیلن سنگین، 

هزار تن سوخت مایع ،  1/33پیرولیز، 

 523/0هزار تن سوخت گاز و  1/201

 هزار تن هیدروژن

 ایالم

 
 

 الفین

 2/537شامل 

میلیون دالر و 

میلیون  4،322،000

 ریال
 
 

32/70 

 100 یوتیلیتی و آفسایت %17 کشوری بازنشستگی صندوق گذاریسرمایه

 - گوگرد زدایی خوراک واحد الفین %46 گذاری ایرانیانگروه پتروشیمی سرمایه

 100 پلی اتیلن %7 پتروشیمی مارون

 100 برق و بخار %4 شرکت بازرگانی پتروشیمی

 - ایستگاه تقلیل فشار گاز %2 شرکت پانیذ سرفرازان شیمیایی

 - - %2 گذاری بهار غرببازرگانی سرمایه

 - - %2 گسترش نفت و گاز پارسیان

 - - %2 گذاری ساتاسرمایه

 - - %1 سایر

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

 موضوع فعالیت فاز دوم ترکیب سهامداران نام پروژه
موقعیت 

 جغرافیایی
 محصول تولیدی نام واحد

 گذاری برآورد سرمایه
 و وابر ABSطرح 

پیشرفت %  

 فیزیکی

فاز دوم 

پتروشیمی 

 جم

 22%/86 صندوق بازنشستگی کشوری
فاز دو شامل واحد های بوتادین 

با  1هزارتن ، بوتن  115با تولید 

 با هزارتن،  بوتادین 100تولید 

هزارتن، رابر  200استایرن تولید 

هزارتن ، آلفا الفین  60با تولید 

هزارتن  200های خطی با تولید 

 50با تولید  MTBEو تولید 

 هزارتن

 عسلویه

 بوتادین و رافینیت واحد بوتادین

 میلیون یورو 382

100 

 23%/25 گذاری بازنشستگی کشوریشرکت سرمایه
1-واحد بوتن 1-بوتن   100 

 ABS واحد بوتادین استایرن
07/13 

 22%/69 نفت و گاز پتروشیمی تامین س.شرکت 
 االستومرهای بوتادین استایرن تولید رابر

 الفین خطی

 1-و اکتن  1-و هگزن  1-بوتن 

کربورها  سایر هیدرو 1-دسن و  

 و باالترC12   ی با تعداد کربن

 15% ها گذاری استانسرمایه -

 5%/08 گذاری ایرانیان سرمایهپتروشیمی  گروه

2-بوتادین 11%/12 سایر سهامداران  - بوتاین و رافینیت 
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 (IT) فناوری اطالعاتواحد ارتقای خدمات حوزه . 16-9
 عبارتند از: زمینهمهمترین اقدامات صورت گرفته در این 

 طالعات اقالب ایجاد داشبوردهای مدیریتی در زمینه ها در گسترش سیستم و نرم افزار اطالعات عملکرد شرکت

 های گروه.تولید و فروش و همچنین اطالعات مالی در سطح شرکت

 و تسهیل  های متنوع جهت ارائه خدمات بهینه به سهامدارانارتقا سایت سهام به نسخه جدید و افزودن قابلیت

 فرآیند مدیریت سایت توسط مدیر پورتال سهام.

 اربران.کهای امنیتی، شبکه، سرورها و افزاری در سیستمافزاری و سختری و ایجاد تغییرات نرمبه روز نگهدا 

  هاسازی سیستم جامع اطالعات عملکرد شرکتهای گروه در خصوص پیادهشرکتارتقاء سطح دانش (BI)  و 
 . هاو کارشناسان در سطح گروه شرکتبرداری مدیران سازی اطالعات جهت بهرهیکپارچه

 

 راهبردیريزی و مطالعات برنامه. 17-9

های های مالی به ارزیابی فرصتتوان با استفاده از شاخصامروزه با توجه به تغییرات مداوم محیط کسب و کار، تنها نمی

های غیرمالی بسیاری دخیل هستند. گذاری شاخصگذاری اقدام نمود. در انتخاب یا عدم انتخاب یك فرصت سرمایهسرمایه

 در این راستا اقدامات زیر انجام شده است: 

 گذاری شرکت های سرمایهبررسی استراتژی 

 گیریها جهت تصمیمهای تحلیلی در مورد شرکتهای زیرمجموعه و تهیه گزارشبررسی شرکت 

 اری بورس و ین سرمایه، صرافی، کارگزریزی جهت ایجاد نهادهای مالی معتبر از جمله شرکت تاممطالعه و برنامه

 لیزینگ 

 ها به انتشار صکوکدهی شرکتای از بازار سرمایه از طریق سوقهای تامین مالی، بدهی و سرمایهاستفاده از ظرفیت ،

 اوراق مشارکت و افزایش سرمایه

 های زیرمجموعه با شرکای استراتژیك و رقبابررسی تهاتر برخی از سهام و شرکت 

  هاهای توجیهی پروژهگزارشبررسی 

 

 كمیسیون معامالت سهامبرگزاری جلسات . 18-9
رسی، این کمیسیون که در شرکت جهت تنظیم خرید و فروش سهام تشکیل گردیده است جلسات متعددی را در زمینه بر

 ست.ازار کرده های کوتاه مدت برگگذاریهای مدنظر خود بویژه در خصوص سرمایهتحلیل و خرید یا فروش سهام شرکت

 

 حضور در مجامع. 19-9
شارکت گذاری در حد اعمال مدیریت بوده مهایی که درصد سهام شرکت سرمایهاین شرکت در کلیه مجامع عمومی شرکت

تر نیز، متناسب های با سهم کمزوم، جهت تعیین مدیر و یا اجرای دستور جلسات مجامع اقدام نموده است. در شرکتلو عندال

ین شرکت با انداز ترسیم شده نسبت به نحوه حضور در این مجامع اتخاذ تصمیم شده است. همچنین ااستراتژی و چشمبا 

فته و بـه های زیر مجموعه صندوق نیز حضور یاگرفتن صـرفه و صالح خود و صندوق بازنشستگی، در مجامع شرکت در نظر

 نماید. ها مشارکت میگیریتناسب سهم در تصمیم
هایی است که این شرکت در آنها سهم مدیریتی های تاثیرگذاری در شرکتنجا که حضور در مجامع یکی از مهمترین اهرماز آ

نکته  ای در هیأت مدیره( ندارد لذا حضور و کیفیت حضور در مجامع برای این شرکت بسیار حایز اهمیت است.)و یا نماینده

باید وضعیت ده از سوی هیات مدیره، نمایندگان شرکت قبل از حضور میحایز اهمیت اینکه بر اساس استراتژی تعیین ش
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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. 

 

 امور سهام. 20-9
باشند، همواره ارائه خدمات کارآمد به سهامداران محترم، مهمترین اعتقاد به اینکه سهامداران صاحبان اصلی شرکت می با

 اولویت امور سهام شرکت بوده است. برای تحقق این مهم اقدامات زیر انجام گرفته است:
 مراجعه حضوری ایشانتالش برای ارائه خدمات مورد نیاز به سهامداران محترم بدون نیاز به  .1

 پرداخت سود سهام بدون نیاز به حضور سهامدار در شرکت و از طریق تمام شعب بانك صادرات ایران 

 ال مهمترین اخبار مورد نیاز سهامدار از طریق پیام کوتاهارس 

 بروز رسانی اطالعات شرکت در سایت برای آگاهی سهامداران از آخرین اطالعات و اخبار شرکت .2

یت زیر سیستم سهام در سایت شرکت جهت استفاده سهامداران محترم برای دستیابی به آخرین وضع راه اندازی .3

 سهامداری ایشان.

 

 امور حقوقی. 21-9

 باشند: های امور حقوقی شرکت به شرح زیر میاهم فعالیت

 ل اظهارنامه و ارسا از طریق مذاکره، مکاتبات عادی و لبات با هماهنگی امور مالی، بدواًپیگیری مستمر وصول مطا

 در نهایت تهیه و تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح، و حضور در محاکم تا حصول نتیجه قطعی.

 از کارهای الزم و راه حقوقی ارائه مشاوره وهای زیرمجموعه شرکت شرکت و همچنین های حقوقیبررسی پرونده

 پرونده رنا. در جمله

 حقوقی مدیران شرکت. بررسی قراردادهای شرکت و ارائه نظرات 

 گردد.های حقوقی و کیفری که علیه شرکت در محاکم حقوقی و قضائی مطرح میدفاع از پرونده 

 ها.انجام کلیه امور تغییرات مربوط به ثبت شرکت 

 های تابعه.ارائه نقطه نظرات حقوقی در مورد استعالمات بعمل آمده توسط مدیران شرکت و مدیران عامل شرکت 

 شور.کهای نظارتی از جمله سازمان بازرسی کل مدارک و مستندات به منظور تهیه پاسخ به دستگاهآوری جمع 

 .شرکت در جلسات حسب تشخیص مدیر عامل و ارائه راهکارهای حقوقی و گزارش به مدیر عامل شرکت 

 

 امور اداری و پشتیبانی. 22-9

 های امور اداری و پشتیبانی: اهم فعالیت

  .تدوین و بازنگری شرح وظایف مدیران و کارشناسان و ... به منظور استفاده بهینه از نیروهای شاغل 

 جذب فارغ التحصیالن ممتاز دانشگاهی 

 ای در حوزه بازار سرمایه و بازار کاالهای تخصصی و حرفهبرگزاری دوره 

 تمام دوره ها. تدوین و بازنگری آیین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز شرکت در 

  آیین نامه های رفاهی کارکنان 

 آیین نامه های اعطای وام 

  آیین نامه مالی و معامالتی 

  آیین نامه معامالت 

   آیین نامه فروش سهام 
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 تركیب نیروی انسانی. 10

 

 

 

 

 

 

 

 های خارج از بورسمعرفی مهمترين شركت. 11

 

 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 

 این پاالیشگاه مورد تصویب قرار گرفت.  +Cو  +Cپتروشیمی ایالم جهت استفاده از محصوالت اتان، 

هکتار  122تأسیس و مراحل احداث این مجتمع در زمینی به وسعت  15/04/1382از این رو، شرکت پتروشیمی ایالم در تاریخ 

 .کیلومتری شمال غربی شهرستان ایالم آغاز گردیده است 18در بخش چوار، به فاصله 

 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 

 یافزایش خدمات جانبی در سطح منطقه با توجه به ماهیت واحدهای پتروشیم 

 

 

 

 

 

 

 گذاری صندوق بازنشستگی كشوریآمار كاركنان شركت سرمايه

 سطوح تحصیلی رديف
 31/06/1393سال مالی منتهی به  31/06/1394سال مالی منتهی به 

 زن مرد زن مرد

 0 2 ----- 3 دكترا 1

 ----- 3 3 4 كارشناسی ارشد 2

 4 11 3 13  كارشناسی 3

 ----- 4 2 3 فوق ديپلم 4

 3 11 2 12 ديپلم 5

 ----- 4 ----- 4 ساير سطوح تحصیلی 6

 7 35 10 39 جمــــع 7

 42 49 جمــــع كـــــل
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 نگاهی اجمالی به ظرفیت تولید و دریافت خوراک پتروشیمی ایالم:

محصوالت واحدهای 

 فرآيندی

 ظرفیت تولید ) هزار تن ( نوع محصول 

 7/458 (1)اتیلن 

 5/106 پروپیلن ) گريدشیمیايی (

 18 (2) پروپیلن ) گريد پلیمری(

 300 پلی اتیلن سنگین

 8/133 بنزين پیرولیز

 1/33 سوخت مايع

 1/201 سوخت گاز

 523/0 (3)هیدروژن 

 میزان خوراك طرح

 منبع تامین ظرفیت دريافت ) هزار تن در سال  ( نوع خوراك

 پااليشگاه گاز ايالم 8/232 اتان

C+ 8/327 پااليشگاه گاز ايالم 

C+ 2/391 پااليشگاه گاز ايالم 

Butene- 7/3  سلويهع -مجتمع پتروشیمی جم 

 رسد. می هزار تن به مصرف واحد پلی اتیلن سنگین 305هزار تن اتیلن تولید شده در سال،  7/458از میزان   .1

ی اتیلن سنگین هزار تن به مصرف واحد پل 87/3هزار تن پروپیلن )گرید پلیمری( تولید شده در سال،  18از میزان  .2

 رسد. می

 رسد. تن به مصرف واحد پلی اتیلن سنگین می 280سال، تن هیدروژن تولید شده در  523از میزان  .3

 تركیب سهامداران:
 4،322ه مقدار بگذاری ریالی میلیون دالر و سرمایه 3/537گذاری ارزی طرح مجتمع پتروشیمی ایالم به مقدار میزان سرمایه

لکیت ا، ممیلیون ریال 1،785،595گذاری گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سرمایهباشد. شرکت سرمایهمیلیارد ریال می

 درصد از سهام آن را دارا می باشد. 17
 ست:ابه قرار زیر  31/06/1394میلیون ریال تا تاریخ  10،497،459ترکیب سهامداران شرکت با سرمایه ثبت شده 

 

 درصد سهام شــــــرح

 %46 گذاری ایرانیانگروه پتروشیمی سرمایه

 %17                       نفت و گاز و پتروشیمی تامین     گذاریسرمایه

 %17 کشوری بازنشستگی صندوق گذاریسرمایه

 %7 پتروشیمی مارون

 %4 شرکت بازرگانی پتروشیمی

 %2 گذاری ساتاسرمایه

 %2 شرکت پانیذ سرفرازان شیمیایی

 %2 گذاری بهار غرببازرگانی سرمایه

 %2 پارسیانگسترش نفت و گاز 

 %1 سایر
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 های فلزیصنعت فلزات اساسی و كانی

 شركت لوله سازی اهواز
های ولید کننده لولهزمینه الزم برای احداث واحدهای ت ،های متعدد در زمینه لوله و پروفیلبا گذشت زمان و احداث کارخانه

های لیت تولید لولهگردیدند. هم اکنون کشور قاب انتقال نفت و گاز پدید آمد و چند کارخانه جهت تولید این لوله ها احداث

 باشد.که کاربرد وسیعی در انتقال نفت و گاز دارند را دارا می ERWو  SAWدرزجوش مستقیم به روش 

احد صنعتی در وشایان ذکر است علیرغم تعداد زیاد واحدهای تولیدکننده لوله و پروفیل در کشور، در حال حاضر تنها سه 

در قطرهای باال به  درزجوش فوالدی هایلوله قادر به تولید (سازی ماهشهرسازی اهواز، شرکت صفا و شرکت لولهلوله) ایران

ت و گاز های نفهای درزجوش قطر پایین که در خطوط توزیع لولههستند و تعداد واحدهای تولیدکننده لوله SAWروش 

 رسد.عدد می 5گیرند درحال حاضر به مورد استفاده قرار می

شور است که قابلیت کاینچ در  56تا  6های فوالدی از قطر ترین تولیدکننده لولهسازی اهواز، با سه کارخانه، اصلیشرکت لوله

 اینچ را نیز دارد. 56الی  2ایجاد پوشش داخلی و خارجی لوله از قطر 
 باشد:شرح زیر میدر حال حاضر شرکت دارای سه کارخانه تولید لوله و سه کارخانه پوشش لوله به 

  ینچ را تولید ا 16الی  6های فوالدی به اقطار برداری قرار گرفته و لولهمورد بهره 1346کارخانه شماره یك در سال

 نماید.می

  د. نمایاینچ را تولید می 24الی  8های فوالدی به اقطار تأسیس، و لوله 1355کارخانه شماره سه در سال 

 ماید. ناینچ را تولید می 56الی  24های فوالدی به اقطار تاسیس، و لوله 1355 کارخانه شماره چهار در سال 

 مورد  1374دهد. این کارخانه از سال اینچ را پوشش می 16تا  2های کارخانه شماره یك پوشش، لوله 

 برداری قرار گرفته است.بهره

  دهد. ش میاینچ را پوش 56تا  18های و لولهبرداری قرار گرفت مورد بهره 1372کارخانه شماره دو پوشش، در سال 

  سال  جهت انجام پوشش سخت اپوکسی در داخل لوله احداث و در اواخر همان 1384کارخانه پوشش داخلی در سال

به  1385اینچ آغاز شد. لیکن در سال  56های جهت بررسی وضعیت خطوط نصب شده، تولید آزمایشی پوشش داخلی لوله

 باشد. منعقده از طرف شرکت گاز کارخانه مزبور تاکنون عمالً متوقف میدلیل فسخ قرارداد 

 :های درزجوشچشم انداز تقاضای داخلی لوله
انند پتروشیمی مهای درزجوش مستقیم در ساخت خطوط انتقال نفت و گاز و صنایع مرتبط کاربرد لوله از آنجاییکه بیشترین

هجری  1404ر افق انداز کشور دهای ملی مانند سند چشمها و برنامهگذاریسیاستباشد، لذا با توجه به و پاالیشگاهی می

ان تبدیل کننده گاز در جهتوان اذعان داشت که صنعت گاز جمهوری اسالمی ایران قصد دارد به سومین تولیدشمسی می

دود یك میلیون به طور میانگین ح 1404شود. به منظور تحقق این هدف، شرکت ملی گاز ایران نیاز کشور را تا پایان سال 

ان مجموعاً به طول ریزی نموده است. عالوه بر این پروژه آبرسانی خوزستو صد هزار تن لوله قطور فوالدی برآورد و برنامه

یش روی صنعت پکیلومتر چشم انداز روشنی را  300های آبرسانی مناطق کشور مجموعاً به طول کیلومتر و سایر پروژه 380

 نماید.زی ترسیم میسالوله

 تركیب سهامداران: 
این  درصد از سهام 5/40میلیون ریال،  1،023،193 گذاریگذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سرمایهشرکت سرمایه

 شرکت را تا پایان سال مالی مورد گزارش در تملك خود داشته است.

 ست:به قرار زیر ا 31/06/1394ریال تا تاریخ میلیون  2،590،671ترکیب سهامداران شرکت با سرمایه ثبت شده 
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 درصد سهام شـــــــرح

 % 5/40 شركت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری

 % 5/25 تامین صدر شركت سرمايه گذاری 

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

 %15 صندوق بازنشستگی كشوری

 % 100 جمـــــــع :

 شركت فوالد اكسین خوزستان
 اص( در تاریخخهای فوالدی با عرض باال، شرکت فوالد اکسین خوزستان )سهامی در راستای نیاز صنایع عظیم کشور به ورق

 .ها و موسسات غیر تجاری در تهران به ثبت رسیداداره ثبت شرکت 248247تحت شماره  23/3/1382

 نیز انجام و االمقاومت ب دارای های مختلف،ضخامت متر، با 4/5های فوالدی تا عرض تولید انواع ورق فعالیت اصلی شرکت،

ت اهداف فوق تولید ورق و انجام کلیه عملیاتی که در جهو  عریض، نورد اسلب گریریخته و ذوب مستقیم، احیاء عملیات

 .الزم و ضروری است

وناگون مانند گهای فوالدی با مقاومت باال برای مصارف اکسین خوزستان انواع ورقمحصوالت تولیدی و نهایی شرکت فوالد 

شار و مخازن فهای بخار صنعتی و نیروگاهی، مخازن تحت سازی، دیگهای انتقال نفت و گاز با قطر باال، صنایع کشتیلوله

تنوع مهای خاص با خواص مکانیکی های فوالدی مخصوص جهت مصرف در سازهبزرگ ذخیره مایعات نفتی و شیمیایی، ورق

ملیات حرارتی عنیوتن بر میلیمتر مربع بعد از  1000نیوتن بر میلیمتر مربع و تنش تسلیم تا  1200و استحکام کششی تا 

 باشد.می

 :مشخصات كلی محصوالت
 متر 24بنا بر سفارش مشتری تا : طول  

 میلیمتر 4500تا 1100: عرض  

 میلیمتر 150تا   5: ضخامت    

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

 ابعاد شمش فوالدی)اسلب( مصرفی

 مترمیلی 300تا  110از  ضخامت

 مترمیلی 2200تا  1200از  عرض

 مترمیلی 4500تا  3000از  طول

 اهداف بلند مدت : 

 تن ورق با ظرفیت کامل  1،050،000میلی متر و تحقق تولید سالیانه  4500های تا عرض تولید ورق 

 مندی کلیه ذینفعان.ر و کسب رضایتدستیابی به سوددهی مورد انتظا 

 طرح های توسعه ای شركت:

 فوالد سازی و احیاء مستقیم: -1

ز یك واحد در این طرح عالوه بر تولید ورق عریض، یك واحد احیاء مستقیم برای تولید آهن اسفنجی از سنگ آهن و نی

 فوالدسازی به ظرفیت یك میلیون تن نیز طراحی گردیده است. 
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تولید ترکیبی ن متر، امکامیلی 300متر و ضخامت میلی 2200های با عرض شرکت فوالد اکسین خوزستان با استفاده از اسلب

ونی شرکت از اسلب نماید. استفاده کنتن در سال را فراهم می 1050000متر تا میزان میلی 150تا  5.5های با عرض از ورق

را که چدرصد( کاهش داده است  66تن ) 700000متر ظرفیت تولید را به میلی 250متر و ضخامت میلی 1200با عرض 

را ندارند که  مترمیلی 250ر حال حاضر، امکان تولید اسلب عریض با ضخامت بیشتر از کنندگان مواد اولیه شرکت دتامین

لید ورق با آالت شرکت امکان توهمین امر یکی از دالیل کاهش راندمان تولید بوده است. این در حالی است که ماشین

های با عرض و سلباها نیازمند ید این ورقباشند، اما تولدرجات فوالدی متفاوت جهت استفاده در صنایع مختلف را دارا  می

سازی خود به فوالد شرکت درصدد اجرای طرحشوند. بنابراین کیفیت متفاوت است که اکثر آنها در داخل کشور تولید نمی

 منظور تحقق اهداف زیر است:

  عدم تامین مواد اولیه اسلب مورد نیاز کارخانه ورق عریض در داخل کشور 

 های عریضشده محصول با استفاده از اسلب کاهش هزینه تمام 

 امکان تولید انواع مختلف فوالد 

 یکپارچه شدن کارخانه نورد ورق و فوالد سازی 

  درجه سانتیگراد در خط نورد 900کاهش انرژی مصرفی بدلیل استفاده از اسلب داغ در حدود 

 ورد نیازافزایش ارزش افزوده محصوالت تولیدی نورد پس از تولید اسلب آلیاژی م 

 تولید گازهای صنعتی : -2
سیژن، نیتروژن نرمال متر مکعب انواع گازهای اک 13000در این طرح یك واحد تولید گازهای صنعتی با ظرفیت اسمی تولید 

 انجام خواهد شد. B.O.Tو آرگون نیز در نظر گرفته شده است که این طرح به روش 

 كاربرد محصوالت:

 فوالدهای کربنی ساده( ساختمانیهای فلزی و صنایع سازه( 

 فوالد های کربنی ساده( سازیصنایع کشتی( 

 فوالدهای میکرو آلیاژ( صنایع تولید بویلر و مخازن تحت فشار( 

 سازیصنایع لوله 

 مزایا:

   اء مستقیم،های عریض با داشتن واحدهای احی)تبدیل گندله به ورق های فوالدیبرخورداری از چرخه کامل تولید ورق 

 فوالدسازی و نورد(

 المللی های بینه)با توجه به چشم انداز مثبت توسعه شبک های عریض در کشور و خاورمیانهاولین و تنها تولیدکننده ورق

 های عریض(ها به لولهگازرسانی و نیاز این شبکه

 المللیهای بیننزدیکی به بنادر جنوبی کشور و امکان صدور محصوالت با قیمت 

  ستفاده از شمش اهای عریض با اتکا به مزیت نزدیکی به آن و شرکت فوالد خوزستان و امکان توسعه تولید ورقنزدیکی به

 تولیدی این مجتمع

 لوله سازی اهواز( ترین مشتریان محصوالت داخلی خودنزدیکی فیزیکی به یکی از مهمترین و اصلی( 

  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  درصد از سهام این 20میلیون ریال،  500،000 گذاریگذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سرمایهشرکت سرمایه

 باشد.را دارا می
 ست:به قرار زیر ا 31/06/1394ریال تا تاریخ  میلیون 2،500،000ترکیب سهامداران شرکت با سرمایه ثبت شده 

 درصد سهام نام صاحبان سهام

 %5/39 ايران گروه ملی فوالدشركت 

 %30 شركت سرمايه گذاری تامین اجتماعی

 %20 شركت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی

 %10 لوله سازی اهواز

 %5/0 سهام ترجیحی )كاركنان شركت فوالد اكسین(

 %100 جمع كل

 شركت صبا فوالد خلیج فارس
گردید و طی  به صورت سهامی خاص تاسیس 02/09/83شرکت صبا فوالد خلیج فارس با نام اولیه فوالد ایسارپارس درتاریخ 

ز ابتدای اها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسید. نام این شرکت اداره ثبت شرکت در 14/09/83مورخ  235853شماره 

ر بندرعباس واقع منطقه ویژه اقتصادی صنایع معادن و فلزات د کارخانه در به صبا فوالد خلیج فارس تغییر کرد. 1388سال 

 باشد.برداری میبهره مرحله قبل از شده است و در
میلیون  5/4، میلیون تن گندله 5شرکت صبا فوالد خلیج فارس تمرکز خود را بر احداث مجتمع فوالدسازی به ظرفیت اسمی 

رآهن و ورق قرار گری برای بلوم، بیلت و بیم بلنك، نورد میلگرد، تیمیلیون تن فوالد و خط ریخته 5/4تن آهن اسفنجی و 

 داده است. 

 ها و مزایای طرح:ویژگی
 ایدسترسی به امکانات بندری، ریلی، جاده -1

 وجود منابع انرژی شامل آب، برق، گاز -2

 نزدیکی به معدن سنگ آهن گل گهر -3

هن آشکل استاندارد، ایمن و فشرده شده  HBIبرای اولین بار در کشور ) HBIتولید آهن اسفنجی به روش  -4

رار قکه شکل سنتی و مرسوم آهن اسفنجی است  DRIاسفنجی به منظور صادرات است، این روش در مقابل روش 

 گیرد.(می

 دید.زمان تولید و انرژی خواهد گرجویی )بریکت گرم( که منجر به صرفه Hot Chargingاستفاده از روش  -5

 ایجاد حلقه اتصال بین مواد اولیه و محصول نهایی -6

 میلیون تن 5/4هزار نفر با در نظر گرفتن ظرفیت  10 برایمستقیم و غیرمستقیم  اشتغال ایجاد -7

 :فازهای مختلف پیش بینی شده در پروژه
 پروژه تعریف گردیده است: 4توسط هیئت مدیره وقت در قالب  21/01/1388طرح مصوب در تاریخ 

 باشد:میلیون تن در سال که خود شامل سه مرحله می 5/1شامل یك واحد فوالدسازی به ظرفیت  :1فاز شماره 

 باشد.یمیلیون تن در سال که در حال اجرا م 5/1با ظرفیت  HBIایجاد یك واحد تولید آهن اسفنجی به روش  -1

که اقدامات ل میلیون تن در سا 5/1گری )تولید بیلت، بلوم و بیم بلنك( به ظرفیت ایجاد یك واحد ذوب و ریخته -2

 باشد.الزم جهت راه اندازی این واحد در دست اجرا می
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 میلیون تن در سال  5سازی به ظرفیت ایجاد یك واحد گندله -3

میلیون تن  8/2د ا مدول و نیز تولیبا دو کوره مگ  HBIمیلیون تن آهن اسفنجی به روش 3در این فاز تولید  :2فاز شماره 

 .بینی گردیده استشمش فوالدی در سال پیش

هزار تن  750هزار تن میلگرد و  750: در این فاز واحد نورد محصوالت فوالدی )گام دوم فاز یك(، تولید 3فاز شماره 

 .بینی گردیده استتیرآهن و در امتداد فاز دوم تولید ورق نازک در ابعاد مختلف و نیز تولید ریل پیش

است که به  یدهها تعریف گرددر این فاز واحدهای جانبی به صورت موازی و متناسب با پیشرفت سایر پروژه  :4فاز شماره 

 باشد:قرار زیر می

 ایستگاه راه آهن و واگن برگردان مواد اولیه -1

 مگا وات 1000الی  500یك واحد تولید برق )نیروگاهی( به ظرفیت  -2

 متر مکعب در روز 40000تا  35000ید آب شیرین به ظرفیت یك واحد تول -3

 تن در سال 200000تولید آهك به ظرفیت تقریبی  -4

 هوای فشرده -5

 متر مکعب 20000واحد تولید اکسیژن به ظرفیت  -6

 واحد احیا:
ت رایریتك بصو( با شرکت HBI-میلیون تن آهن اسفنجی قالبی )بریکت 5/1قرارداد واحد احیا به ظرفیت  1388در شهریور 

EPC  به دلیل خروج پیمانکار  92در ادامه کار از مهرماه منعقد گردیده کهEPC  یمانکاران دست پتوسط کارفرما با همکاری

 دوم مشغول کار ادامه یافته است.

ی جانبی باشد. درصد پیشرفت واحدهادرصد می 21/78 بر اساس آخرین گزارش حاصله درصد پیشرفت فیزیکی واحد احیا 

 به قرار زیر است:

  درصد 09/98اجرای پروژه آبرسانی با پیشرفت فیزیکی 

  کیلو وات  230احداث پستGIS درصد 100 با پیشرفت فیزیکی 

  درصد 43/91 کیلو وات با پیشرفت فیزیکی 230احداث خط انتقال برق 

  درصد 77/99احداث دو ایستگاه گاز با پیشرفت فیزیکی 

  درصد 82/57پروژه تونل انرژی با پیشرفت 

 تركیب سهامداران:
تگی ( و صندوق بازنشسCPFICگذاری صندوق بازنشستگی کشوری )گذاری مشترک شرکت سرمایهاین پروژه با سرمایه

ن ریال، میلیو 2،778،323گذاری گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سرمایهشرکت سرمایه کشوری، در حال اجرا است.

 باشد.شرکت را دارا میدرصد از سهام این  75مالکیت 
 ست:به قرار زیر ا 31/06/1394تا تاریخ  میلیون ریال 3،700،000ترکیب سهامداران شرکت با سرمایه ثبت شده 

 

 درصد سهام نام سهامدار

 75 ( CPFICشركت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری)

 25 صندوق بازنشستگی كشوری

 100 جمع كل
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 و آشامیدنی های غذاییصنعت فرآورده

 شركت صنایع شیر ایران 
گیری از فناوری شرکت صنایع شیر ایران به عنوان بزرگترین شرکت تولیدکننده شیر و محصوالت لبنی کشور است و با بهره

 17ور با شود. شرکت مزبهای شیری در ایران و خاورمیانه محسوب میروز یکی از مجهزترین واحدهای صنعتی فرآورده

قدار بندی و یك شرکت شیر خشك نوزاد( مهای شیری، یك شرکت صنایع بستهشرکت تولیدی فرآورده 15)شرکت تابعه 

 نماید. های لبنی پاستوریزه و استرلیزه تامین میهزیادی از نیاز مصرف کشور را در انواع فرآورد

 فروش:
 ست:جدول زیر نشان داده شده ا در 1393تا  1390های نایع شیر ایران در طی سالهای گروه صمبلغ فروش شرکت

 1393 1392 1391 1390 ســـــال

 23،729،399 21،203،546 15،889،938 10،072،972 مبلغ )میلیون ريال (

 تركیب سهامداران:   
هام این سدرصد از  15میلیون ریال، مالکیت  618،668گذاری گذاری صندوق بازنشستگی کشوری با سرمایهشرکت سرمایه

 باشد.دارا میشرکت را 

 ست:به قرار زیر ا 31/06/1394میلیون ریال تا تاریخ  1،400،000ترکیب سهامداران شرکت با سرمایه ثبت شده 

 درصد سهام نام سهامدار

 %75/50 صندوق بازنشستگی كشوری

 %25/32 شركت سرمايه گذاری توسعه صنايع بهشهر

 %15 شركت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری

 %2 شركت سرمايه گذاری گروه صنايع بهشهر ايران

 0 شركت آزادراه امیركبیر

 % 100 جمـــــــع :

 صنعت سایر محصوالت كانی غیر فلزی )سیمان( 

 شركت سیمان ساوه 
انجات سیمان تن سیمان خاکستری در روز در زمره بزرگترین کارخ 7500تن سیمان سفید و  1000شرکت سیمان ساوه با تولید 

 رکت دانمارکی شبا انعقاد قرارداد با  1382باشد. عملیات اجرایی کارخانه سیمان خاکستری در اواسط سال کشور و منطقه می

FLSMIDTH  باشد. ت میبرداری رسیده و هم اکنون با ظرفیت اسمی در حال فعالیبه بهره 1386ماه در سال  40شروع و پس از 

 رود.  ه شمار میتن سیمان در سال از بزرگترین تولیدکنندگان سیمان در منطقه و جهان بمیلیون  70ایران با تولید بیش از 

 5/24د درصد است و  سهم تولید سیمان سفید ساوه حدو 3/3سهم شرکت سیمان ساوه از ظرفیت تولید سیمان کشور حدود 

 تن در سال است. 000/100/1درصد سیمان سفید کشور است. ظرفیت تولید سیمان سفید کشور در حال حاضر حدود 

 تركیب سهامداران:    
 باشد. یممیلیون ریال  271،507گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در شرکت مذکور مبلغ گذاری شرکت سرمایهمیزان سرمایه

 :به قرار زیر است 31/06/1394میلیون ریال تا تاریخ  650،000ترکیب سهامداران شرکت با سرمایه ثبت شده 
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 درصد سهام نام سهامداران 

 % 99/29 شركت سیمان فارس خوزستان

 % 02/27 شركت سرمايه گذاری سیمان تامین

 % 96/23 شركت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری

 % 19 شركت مديريت سرمايه گذاری امید

 % 03/0 ساير سهامداران

 سیمان اردستان 
به  1386تن کلینگر در روز احداث و در سال  500,3با هدف تولید  1383پروژه سیمان اردستان از اوایل سال 

نقل  وبرداری رسید. گروه شامل شرکت سیمان اردستان )سهامی خاص( بعنوان شرکت اصلی و شرکت فرعی حمل بهره

 باشد.  سیمان ساز اردستان) سهامی خاص( می
تن  3.500تن کلینگر بوده که بر اساس تولید  1.050.000حدود  1393ظرفیت واقعی سالیانه تولید شرکت در طی سال 

تبیین  را 1393تا  91های فروش شرکت در سالمبلغ روز کاری محاسبه گردیده است. جدول زیر مقدار و  300روزانه جهت 

 نماید:می
 1393 1392 1391 ســـــال

 مبلغ )م.ر( مقدار )تن( مبلغ )م.ر( مقدار )تن( مبلغ )م.ر( مقدار )تن( فروش داخلی

 882،699 928،377 791،383 975،131 543،582 858،217 فله 2سیمان تیپ 

 293،731 266،731 259،978 272،332 176،171 246،306 پاكتی 2سیمان تیپ 

 1،176،430 1،194،401 1،051،361 1،247،463 719،753 1،104،523 جمع فروش داخلی

       فروش صادراتی

 - - 6،766 9،573 3،083 4،359 پاكتی 2تیپ سیمان 

 - - 2،243 3،818 815 1،508 فله 2سیمان تیپ 

 - - 9،010 13،391 3،898 5،867 جمع فروش صادراتی

 1،176،430 1،194،401 1،060،372 1،260،854 723،652 1،110،390 جمع كل

 (54،390)  (158،975)  (92،032)  تخفیفات

 1،122،040  901،396  631،619  جمع مبلغ فروش

 تركیب سهامداران: 
باشد یمیلیون ریال م 74،031گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در شرکت مذکور مبلغ گذاری شرکت سرمایهمیزان سرمایه

 :به قرار زیر است 31/06/1394میلیون ریال تا تاریخ  405،525ترکیب سهامداران شرکت با سرمایه ثبت شده 

 درصد سهام سهامداراننام 

 %13/15 شركت سرمايه گذاری صندوق بازنشستگی كشوری

 %01/5 صندوق بازنشستگی كاركنان صنايع مس

 %02/3 صندوق حمايت و بازنشستگی آينده ساز

 %84/76 ساير

 %100 جمـــع
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 انبوه سازی، امالک و مستغالت  

 آرمهشركت ساختمانی صبا 

نه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در خصوص فعالیت در زمیسرمایه استراتژی شرکتشرکت صبا آرمه در راستای 

صوبه مجمع شرکت سهامی خاص تاسیس گردید. نام آن به استناد م به صورت 14/05/1385درتاریخ  های ساختمانی،پروژه

عملکرد این  فت.ا آرمه تغییر یاگذاری پویندگان توانا به شرکت صباز شرکت سرمایه 10/07/1385العاده مورخ عمومی فوق

ها اما این روز های ساختمانی تحت تاثیر رکود حاکم بر بازار مسکن قرار گرفت.شرکت در طی سال گذشته مانند سایر شرکت

سکن، وابستگی های جوان به مها، نیاز زوجصنعت ساختمان به دالیلی از قبیل اهمیت هزینه مسکن در سبد زندگی خانوار

ها در بسته غهترین دغدهای تولید و صنعتی بسیاری به این صنعت و غیره؛ به یکی از مهمغیر مستقیم  فعالیتمستقیم و 

ر عدم قدرت گذاری دولت تدبیر و امید برای خروج غیر تورمی از رکود تبدیل شده است. وجود این دالیل در کناسیاست

ین صندوق زمین اولشته است. اقدامات اخیر از جمله راه اندازی منجر به توجه دولت به هر دو بخش عرضه و تقاضا گ خرید،

های فرسوده، ناکارآمد احیا، نوسازی و بهسازی مسکن در بافتافزایش سقف تسهیالت تامین مسکن به منظور  و ساختمان،

مله اوراق با ج، بررسی ابزارهای جدید از های جوانهای کم درآمد و زوجتامین مسکن گروه و های غیررسمیگاهو سکونت

اختمان یکی از مسکن و رونق صنعت سپشتوانه وام رهنی و غیره، نشان از توجه ویژه دولت به این صنعت دارد زیرا توسعه 

بازار  معامالت در این . بنابراین با خروج بازار مسکن از رکود و افزایشهای رسیدن به توسعه پایدار و رونق اقتصادی استراه

 های اصلی این شرکت به قرار زیر است:فعالیتداشت. توان انتظار میرا 
 سازیکهای مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی، خدماتی و شهرگذاری و مشارکت در امر احداث ساختمانسرمایه .1

اور و پیمانکاران های الزم با مهندسین مشالذکر ضمن عقد قراردادمدیریت و نظارت بر اجرا و تهیه طرح ابنیه فوق .2

 اعم از حقیقی و یا حقوقی 

ت و صنایع نفت سازی، سدسازی، فرودگاه، تونل، تاسیساسازی، پلطرح، اجرا و نظارت هر نوع پروژه ساختمانی، راه .3

 و گاز، خطوط لوله و شبکه برق و آب

 های مسکونی، تجاری و اداریتهیه و خرید و فروش زمین، ساختمان .4

 ها و سایر موسساتاعتباری از بانكتحصیل منابع مالی و  .5

 انجام کلیه امور بازگانی اعم از واردات و صادارت برای تحقق اهداف مذکور .6

 الذکر ارتباط مستقیم و غیرمستقیم داشته باشند.سایر عملیات که با موضوعات فوق .7

 

 31/06/1394الک شرکت در سال مالی منتهی به تاریخ پروژه های در جریان ساخت و موجودی ام

 مقدار زير بنای كل درصد پیشرفت پروژه عنوان پروژه رديف

 11,669 %27 پروژه چالوس 1

 15,320 %41 ساختمان ولنجک 2

 10,906 %81 پروژه شیخ بهايی 3

 - در حال پیگیری جهت شروع پروژه ساخت زمین عرفان 4

 4,009 در حال پیگیری جهت شروع پروژه ساخت 22پروژه منطقه  5

 144,277 فروش در حال مع معالی آباد شیرازمجت 6

 تركیب سهامداران: 

 باشدیممیلیون ریال  200،000گذاری صندوق بازنشستگی کشوری در شرکت مذکور مبلغ گذاری شرکت سرمایهمیزان سرمایه

ذاری صندوق گمتعلق به شرکت سرمایه 31/06/1394میلیون ریال تا تاریخ  200،000تمام سهام شرکت با سرمایه ثبت شده 

 بازنشستگی کشوری است.
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 وضعیت سودآوری. 12

 وضعیت سودآوری شركت اصلی. 1-12

   یلیون ريال م -ارقام               

 درصد  1393/06/31 درصد  1394/06/31 شـــــرح 

,9 درآمد حاصل از سود سهام ) عملیاتی (  154 , 991  95 11,325,205 97 

 3  293,901 5 486,972 درآمد حاصل از فروش سهام 

 0 22,385 0 8,808 های عملیاتی ساير فعالیت

,10,037 ها گذاریجمع درآمد حاصل از سرمايه 969  100 11,641,491 100 

(844،61) هزينه های عمومی و اداری     (132،47)    

    697,042   657,812 ساير درآمدها )هزينه ها( غیر عملیاتی 

(679،20) های مالی هزينه    (408،17)    

,10 سود قبل از مالیات  261 , 898    12,273,993   

377 سود هر سهم ) خالص (     852   

   14,400,000   14,400,000 سرمايه 

47 درصد سودآوری     85   

   42   49 تعداد كاركنان 

تانه ، خوشبخه استهای متعددی که در وضعیت اقتصادی کشور وجود داشتهای اقتصادی و تالطماعمال تحریمعلیرغم 

 ر که مالحظهاین اثرات را به حداقل برساند و همانطو ه استگذاری توانستهای مناسب سرمایهشرکت با شناسایی موقعیت

 .دست یابدهای خود بینیپیش به سودی بیش از شودمی 

 

 های مالیتجزيه و تحلیل نسبت. 2-12

 1394-1392هایای سالروند آن به صورت مقايسه های مالی ونسبتدرصد 

 شرح
سال مالی منتهی        

 31/06/1394به 

سال مالی منتهی        

 31/06/1393به 

سال مالی منتهی        

 31/06/1392به 

 های نقدينگینسبت

 186 232 118 نسبت جاری

 186 231 118 نسبت آنی

 اهرمیهای نسبت

 4/1 1/1 5/1 نسبت دارائی ثابت به ارزش ويژه

 32 17 33 نسبت كل بدهی 

 68 83 67 نسبت مالکانه

 34 20 50 نسبت بدهی جاری به ارزش ويژه

 سودآوریهای نسبت

 33 34 24 دارايی هابازده 

 48 40 36 بازده حقوق صاحبان سهام

 96 94 94 نسبت سودعملیاتی

 103 105 106 نسبت سودخالص 
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 يندههای آپیشنهادات هیات مديره و برنامه، هادیشنبودجه پی. 13

    31/06/1395برای سال مالی منتهی به  هادیشنبودجه پی. 1-13
 باشد. بشرح جدول زیر می 31/06/1395بودجه پیشنهادی شرکت برای سال مالی منتهی به 

 ارقام به میلیون ريال    

 سود)زيان(  
پیش بینی سال مالی 

 31/06/95منتهی به 

حسابرسی شده سال  واقعی

 31/06/94مالی منتهی به 

درصد افزايش)كاهش( 

 نسبت به سال قبل 

 (9/14) 9،541،919 8،120،468 گذاری )خالص(حاصل از سرمايه سود

 3/67 486،972 814،500 گذاری)خالص(حاصل از فروش سرمايه سود

 (100) 8،808 - هافعالیت سود حاصل از ساير

 (11) 10،037،699 8،934،968 جمع درآمدها

 5/3 (61،844) (64،000) های عمومی اداری و تشکیالتی هزينه

 (1/11) 9،975،855 8،870،968 سود)زيان( عملیاتی

 (5/85) (20،679) (3،000) هزينه های مالی

 (3/26) 657،812  485،000 )هزينه ها(ی متفرقه خالص درآمدها

سودقبل از اقالم غیر مترقبه /اثرات انباشته تغییر دراصول 

 حسابداری
9،352،968 10،612،988 (9/11) 

 ---     اقالم غیر مترقبه /اثرات انباشته تغییردراصول حسابداری

 (9/11) 10،612،988 9،352،968 سود)زيان( قبل از كسر مالیات

 --- 0 0 مالیات 

 (9/11) 10،612،988 9،352،968 از كسر مالیات سود )زيان( خالص پس

    

  14،400،000 14،400،000 ه هزار سهمب -تعدادسهام شركت 

    

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

31/06/95 
 ريال  650 

 

  پیشنهادات هیات مديره. 2-13

 تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان توسط مجمع عمومی عادی سالیانه  -1
ر توسط با توجه به صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی مورد گزارش، پیشنهاد تقسیـم سـود به شرح زی -2

 شود: هیات مدیره شرکت تقدیم مجمع عمومی صاحبان سهام می

 مبلــغ: میلیون ریال 

234,319,15 سود انباشته در ابتدای سال مالی   

 10,612,988 سود سال 

 25,932,222 سود قابل تخصیص

 (530,650) اندوخته قانونی 

 (11,520,000) سود سهام مصوب سال قبل  

 13،878،072 سود انباشته در پایان سال )خالص( 

 (8,640,000) ریال 600هر سهم  –سود سهام پیشنهادی )خالص( 

 5,238,072 سود انباشته 
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باشد های مالی میاصالحیه قانون تجارت که پیوست صـورت 129های مشمول مفاد ماده معامالت انجام شده با شرکت -3

 گردد. به منظور تصویب مجمع محترم اعالم می

 

 شركت تیهای آبرنامه. 3-13
توان در چند محور به شرح زیر بازنشستگی کشوری را میگذاری صندوق ریزی شرکت سرمایههای برنامهمجموعه فعالیت

 برشمرد:

 های كالن و راهبردی و ترسیم چشم انداز آتی شركت ريزیبرنامه .13-3-1
های صندوق بازنشستگی کشوری در جهت تبدیل سیاستگذاری صندوق بازنشستگی کشوری در راستای شرکت سرمایه

قرار داده استا را در این رگذاری خود های سرمایهاولویت فعالیت، پتروشیمی و نفت، گازشرکت به هلدینگ تخصصی انرژی، 

های گذشته، گذاریگذاری نماید. بهبود ترکیب سرمایهرا شناسایی و در آنها سرمایه های مناسبموقعیت تالش خواهد نمودو 

نده در آی گذاریهای مناسب سرمایهعیتدارای مزیت و بازدهی مناسب و استفاده از موقمرتبط گذاری در صنایع سرمایه

 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

 یکی از بزرگترین و سودآورترین شرکتهای  1404 کشوری در سال گذاری صندوق بازنشستگیشرکت سرمایه

 ای در کشور خواهد بود.هلدینگ چند رشته

 های محوریارزش

 کمك به توسعه کشور 

 هاداری از داراییصیانت و امانت 

 های نوینگیری از تکنولوژیبهره 

 ای و شفافیت اطالع رسانیرعایت موازین اخالق حرفه 

  صادقانه قوانین و مقررات کشوراجرای صحیح و 

 های انسانی کارآمدحفظ و ارتقاء سرمایه 

 راهبردهای  اصلی

 بر اساس برنامه استراتژیك  "گذاری صندوقسرمایه"سازی دارایی و سبد پورتفوی بهینه 

 ایجاد هت جهای صندوق بازنشستگی و همچنین وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی ایجاد هماهنگی بین زیرمجموعه

 افزاییهم

 وصندوق"و ایجاد برند برای  های معتبر، صاحبان صنایع و نخبگان بازار سرمایههمکاری با سازمان" 

  استقرار نظام جامع نظارت و ارزیابی 

 های بدهی و بازار سرمایهبا تکیه بر ظرفیت تامین منابع مالی بهینه 

 ایه و صنایع هدفحضور مؤثر در نهادهای تصمیم گیر و مرتبط با بازار سرم 
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 یمینفت، گاز و پتروش ،یانرژ نگيهلد تبديل شركت به .13-3-2

 -یمینفت، گاز و پتروش ،یانرژ یتخصص نگیشش هلد ،یکشور یصندوق بازنشستگ رمجموعهیز یشرکتها دیدر ساختار جد

شده است.  ینیب شیپ مهیو ب یمال -یغذا، دارو و کشاورز -صنعت و معدن -عمران و ساختمان -یحمل و نقل و گردشگر

خواهد شد.  یمینفت، گاز و پتروش ،یانرژ نگیبه هلد لیبدت یکشور یصندوق بازنشستگ یگذارهیراستا شرکت سرما نیدر ا

خارج  یاز پرتفو ستندین نگیهلد نیا یهاتیکه مرتبط با فعال یموجود در پرتفو یهاسهام شرکت ستیبایمنظور م نیبد

 ریو سا یکشور یصنعت از صندوق بازنشستگ نیمرتبط با ا یهاو شرکت افتهیمربوطه انتقال  یهانگیهلد ریو به سا

 منتقل گردد. نگیهلد نیآن به ا یها رمجموعهیز
 

 جم یمیپتروش تيبا محور یمیمرتبط با حوزه نفت، گاز و پتروش یهایگذارهيتمركز بر سرما .13-3-3
متمرکز خواهد  یمیحوزه نفت، گاز و پتروش یشرکت کامالً بر رو ،یکشور یصندوق بازنشستگ یهانگیهلد لیبه دنبال تشک

دست خواهند  نیحوزه از ا نیفعال در ا یهاو فروش سهام شرکت دیخر نیمناسب و همچن یبا بازده ییهاپروژه یشد. اجرا

است لذا حفظ  یکشور یصندوق بازنشستگ یگذارهیسرما یدر پرتفو کتشر نیجم بزرگتر یمیپتروش نکهیبه ا بود. با توجه

جم  یمیمناسب مرتبط با پتروش یو فن یاقتصاد هیتوج یدارا یاتوسعه یهاپروژه یاجرا زیشرکت و ن نیا یسودده طیشرا

 قرار خواهند گرفت. تیدر اولو
 

 شركت تيكن با محور نيریو آب ش یدر حوزه آبرسان یگذارهيجهت سرما یمطالعه و بررس. 13-3-4

 اهواز یسازلوله
احداث آب  ا،یبه پروژه واحد اح یو آبرسان یفارس جهت راه انداز جیاز فاز اول طرح صبا فوالد خل یبه منظور بهره بردار

به منطقه  ایمترمکعب در روز در دستور کار قرار دارد که با کمك آن انتقال آب از در 10،000 یبیتقر تیکن به ظرف نیریش

گروه و استفاده از  یهاشرکت ییافزاهم یدر راستا ندیفرا نی. ارفتیپذ دکن صورت خواه نیریجهت استفاده در آب ش

تمام شده پروژه  یهانهیسو موجب کاهش هز كیگردد. چرا که از یم یابیارز تیاهواز با اهم یشرکت لوله ساز یهاییتوانا

 شیاهواز و افزا یساز لولهشرکت  یبرا دیجد یدیپروژه تول فیباعث تعر گرید یسوفوالد گشته و از  طرح صبا یآبرسان

 راندمان آن خواهد شد.
 

 نیجهت حل موضوع تام یبیترك کلیس روگاهین جاديا اي ديدر حوزه خر یمطالعه و بررس .13-3-5

 شركت صبافوالد ازیمورد ن یتیلیوتي
مجتمع به  یباشد، پروژه گازرسانیم یو تونل انرژ یگازرسان ،یبرق رسان یمجتمع که شامل پروژه ها یتیلیوتیدر خصوص 

در حال حاضر پروژه خط انتقال به اتمام  زیبه مجتمع ن یباشد. در رابطه با برق رسانیم یو آماده بهره بردار دهیاتمام رس

با شرکت سازمان  یمذاکرات نیباشد. همچن یدرصد م 90از  شیب یکیزیف شرفتیپ یدارا GISو پروسه نصب پست  دهیرس

است. الزم به ذکر است جهت  رفتهیصورت پذ ایواحد اح یراه انداز یمجتمع برا ازیبرق مورد ن نیجهت تام یابرق منطقه

 ای دیجهت خر یلیتکم یها یبه مطالعه و بررس ازیطرح است، ن ییکه هدف نها یتن ونیلیم 4.5 تیاز ظرف یبهره بردار

 باشد.یمجتمع م ازیبرق مورد ن نیمگاوات( به منظور تام 400 تی)با ظرف یبیترک کلیس روگاهیاحداث ن
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 ستمیس از یتومان اردیلیم 2000 یمال نیجهت تام رهيمد اتیو گرفتن مجوز از ه یزيربرنامه .13-3-6

 هيو بازار سرما یبانک
 یهاپروژه یمال نیجهت تام نیبحر یبانك االهل ژهیها بواز بانك یجلسات مشترک با برخ یو برگزار یارز یمال نیتام

مطرح  نهیگز گرید یاعتبار از صندوق توسعه مل افتیدر نیراستا خواهد بود. همچن نیها در اپروژه ریجم و سا یمیپتروش

 باشد.یم

در پروژه صبا  کيعدم لزوم استفاده از شر ايجلسات جهت لزوم  یو برگزار یمطالعه، بررس .13-3-7

 فارس جیفوالد خل
 

صل ا تيبا رعا یو منطق قیدق یهاها در بورس و ارائه بودجهداده يیاتکا تیقابل شيافزا .13-3-8

 یكارمحافظه
کالن  تیمناسب وضع ینیبشیهمچون سال گذشته توانسته است با پ یکشور یصندوق بازنشستگ یگذارهیشرکت سرما

شده خود  ینیبشینه تنها سود پ ه،ینامساعد بازار سرما تیوضع رغمیها، علشرکت یسودآور تیو به تبع آن وضع یاقتصاد

 یراشرکتها و دا یمیتقس یسود از محل سودها نیا بنموده است که بخش غال یرا به طور کامل پوشش دهد بلکه سع

گذاری صندوق شرکت سرمایه ردد.گ یاالمکان خوددار یبا ارزش حت یهاییبوده و از فروش دارا یتکرار شوندگ لیپتانس

رسانی مناسب، عهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از نظر کیفیت افشا و اطالبازنشستگی در رتبه بندی شرکت

 دست یافت.گذاری های سرمایهدر میان شرکت 11رتبه صعود کرد و به رتبه  8نسبت به سال مالی گذشته 
 

 تیعالف تيمحدود لیبه دل هيشركت نوآوران جهت حضور موثرتر در بازار سرما هيسرما شيافزا .13-3-9

 نگيدر هلد یخرده فروش
فاده از به منظور است یکشور یصندوق بازنشستگ یگذارهیشرکت سرما ،یمینفت، گاز و پتروش نگیهلد لیبه دنبال تشک

ز شرکت ا یکشور یصندوق بازنشستگ یگذارهیسهام شرکت سرما یبازارگردان زیدر بورس و ن یگذارهیخرد سرما یهافرصت

کت نوآوران شر هیسرما شیخواهد برد. با افزا یشتریبهره ب استشرکت  تیسبا که صد در صد آن در مالک تیرینوآوران مد

 یریگا با بهرهتشرکت متمرکز نمود  نیدر بورس اوراق بهادار تهران را در ا یخرده فروش یها تیفعال توانیسبا م تیریمد

 .دیحوزه اقدام نما نیدر ا یگذارهیمتخصص و با تجربه به سرما یروهایاز ن

 

  سرمايهبازار  دانشگاه و نخبگاناز  یریگبا بهره تیاستفاده از حداكثر ظرف .13-3-10
 نیباشد. بدیدانش روز و تجربه مرتبط م ازمندین ریسكو پر دهیچیپ یهاطیموثر آن در مح تیریمناسب و مد یگذارهیسرما

 هیازار سرمابباتجربه و خوش نام  یروهایدارد بسان گذشته از ن میخود تصم یگذارهیاهداف سرما یمنظور شرکت در راستا

 . ردیو دانشگاه بهره گ

 

 (ITآوری اطالعات )بهبود وضعیت فن .13-3-11
  استقرار نظامBI ها.تتر عملکرد شرکهای گروه به منظور مدیریت و پایش دقیقشرکتگذاری و در شرکت سرمایه 

 .تغییر ساختار آرشیو الکترونیکی )اینترانت( شرکت متناسب با حجم و ماهیت اطالعات 

 های گروه در خصوص استقرارهای آموزشی مورد نیاز در سطح شرکتبرگزاری دوره BI. 

 رم افزارهای کاربردی.ای پرسنل متناسب با نارتقاء سطح دانش رایانه 

 های امنیتی، شبکه، سرورها و کاربران.افزاری در سیستمبه روز نگهداری و ایجاد تغییرات نرم افزاری و سخت 
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 جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء هیئت مديره. 14

 سمت خانوادگینام و نام
 و  تحصیالت

 ایمدارک حرفه
 های سوابق کاریزمینه

تاریخ 

عضویت در 

 هیئت مدیره

عضویت همزمان در هیئت 

 هامدیره سایر شرکت

محمدمهدی نواب 

 مطلق

رئیس هیات 

 مدیره 
 دکتری مکانیک

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

جمهوری اسالمی ایران در کاردار سفارت 
 آلمان-بن

23/10/93 

 عضو هیات مدیره شرکت هپکو
هیات مدیره شرکت پسماند  رئیس

 صنعت هپکو
هیات مدیره شرکت هامون  رئیس
 نایزه

 احمد صیفی کاران
نائب رئیس 

 هیات مدیره 

کارشناسی ارشد 

اقتصاد و برنامه 

ریزی و توسعه، 

کارشناسی مهندسی 

 کشاورزی 

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

 ریزی و اجرایی

07/10/92 

مدیر عامل و عضو هیات مدیره گروه 
 اقتصادی مهرگان 

عضو هیات مدیره شرکت نگین آرای 
 آسیا 

عضو هیات مدیره شرکت انرژی 
 تابان

 سعید شیرزادی 
عضو هیأت 

 مدیره

دیریت مدکتری 

 مالی

ر شرکتهای برنامه و امومعاون طرح و 
دیر طرح مسرمایه گذاری بانک ملی، 

اری شرکتها در تامین سرمایه ارزشگذ
امین، مدیر عامل کارگزاری امین آوید، 
 معاون برنامه ریزی و توسعه و عضو هیات

مدیره شرکت سرمایه گذاری صندوق 
 بازنشستگی کشوری 

07/10/92 

عضو هیات مدیره شرکت نوآوران 
 مدیریت سبا 

 عضو هیات مدیره شرکت بیمه دانا

رضا عاصم 

 نخجوانی 

عضو هیأت 

 مدیره

لیسانس اقتصاد و 

 بازرگانی

، نائب رئیس هیات مدیره پتروشیمی جم
عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری 

عضو هیات مدیره مدیرعامل و ، آتیه صبا
، گروه انیشرکتهای سرمایه گذاری پارس

مدیر عامل ، صنعتی قطعات اتومبیل ایران
 شرکت ایران خودرو دیزل

07/10/92 

پلی  شرکت مدیرهعضو هیات 
  پروپیلن جم

 رئیس هیات مدیره گلف اجنسی 
یره گروه و عضو هیات مددیرعامل م

 بهمن

 علیرضا برادران

مدیر عامل و 

عضو هیأت 

 مدیره

DBA 
کارشناسی ارشد 

 مدیریت مالی

گذاری و اقتصادی صندوق معاون سرمایه
بازنشستگی کشوری، قائم مقام و عضو 

 هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری امید
02/03/94 

رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی 
 جم

 اطالعات تماس با شركت. 15

 ، 3پالك  –خیابان هفدهم )بهزاد شفق(  –قصیر )بخارست(  خیابان احمد –میدان آرژانتین  –تهران : آدرس

 1513846711: کدپستی

 +(9821) 88719531:   فکس،        +(9821) 88718061 - 88710586 : تلفن

 www.cpfic.com: وب سایت شرکت

 Saham@cpfic.comو    info@cpfic.com:پست الکترونیک
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