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حل معضالت و مشكالت بجای مانده از گذشته، مقدمات همكاری با بخش خصوصی را فراهم و همچنین توسعه روابط 

آالت و تجهیزات ملكی و  ، صاحبان كاال و خطوط كشتیرانی را پس از بازسازی ماشینهای مرتبط و كشتیرانیبا سازمان

های بسیار در  های مختلف تخلیه و بارگیری و انبارداری آغاز نماید و علیرغم فراز و نشیبشركت در مناقصه و مزایده

جایگاه خود را در بین رقبا به عنوان  های مذكور با افزایش سهم بازار خود و كسب سود بیشتر و پوشش زیان سنواتی،  سال 

یك شركت مقتدر، تثبیت و سهم خود از بازار تخلیه و بارگیری را به میزان قابل توجهی افزایش دهد؛ بطوریكه از نیمه  

سال در    10، هر یك به مدت  در ناحیه شمال كشور و جنوب كشورموفق به عقد چهار فقره قرارداد    1382دوم سال  

، نمایندگی خطوط  گردید. در حال حاضر این شركت اپراتور تخلیه و بارگیری كانتینر و كاال    منعقد  خصوص ارائه خدمات

كشتیرانی ، دوبه كاری ، انبارداری ، حفاظت كاالی وارداتی و صادراتی ، خدمات گمركی و ترخیص كاال و ارائه كلیه  

دارد. این شركت یكی از بزرگترین و كارآمدترین  جنوب شرقی و غربی و شمال كشور را بر عهده    نواحیدر  خدمات بندری  

 باشد.ی در كشور میبندر های ارائه دهنده خدمات تخلیه و بارگیری كانتینر، كاال و سایر خدمات شركت

ی سینا و از سهامی  بندربنا به تصمیم سهامداران محترم، نام و شخصیت شركت به توسعه خدمات دریایی و    1391در سال  

 در فرا بورس پذیرفته شده است.  03/12/1392در تاریخ ام تغییر یافت و خاص به سهامی ع

 نشانی دفتر مرکزی شرکت   -1-2

  13خیابان   -خیابان گاندی جنوبی  -تهراندفتر مركزی شركت در شهر تهران واقع شده است كه آدرس آن عبارتست از: 

 .18پالک   –

 اسامی شعب شرکت   -1-3

در حال حاضر دارای سه ناحیه فعال شامل: ناحیه جنوب شرق، ناحیه (  عام  سهام)   سیناتوسعه خدمات دریایی و بندری  شركت  

 جنوب غرب و ناحیه شمال می باشد.
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 موضوع شرکت طبق اساسنامه  -1-4

و   دریایی  خدمات  توسعه  مورخ  بندرشركت  شده  اصالح  اساسنامه  طبق  و  است  خدماتی  شركتی  عام(  )سهام  سینا  ی 

 نماید:ی به شرح زیر فعالیت می بندردر زمینه خدمات  29/10/1400

، موضوع فعالیت شركت به شرح زیر اصالح    1400/  10/  29به موجب مصوبه جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  

 گردید: 

راهبری پایانه های بندری كاال، حمل و نقل كاال و مسافر، كشتیرانی،    بارگیری،  تخلیه، ملیاتع كلیه  موضوع: انجام (2ماده  

ها   به كشتی  ها، خدمات سوخت رسانی  كشتی  و فروش سوخت  آن، خرید  و خدمات جانبی  دریایی  كلیه خدمات  ارائه 

تیرانی، دوبه كاری، انبارداری و حفاظت )بانكرینگ( و خدمات وابسته، بارفرابری )فورواردری(، لجستیك، نمایندگی خطوط كش

  احداث  كانتینری،  هایترمینال   كاال براساس مقررات جاری كشور، اداره  ترخیص  و  گمركی  خدمات  كاالی وارداتی و صادراتی،

 . عمومی و  اختصاصی های اسكله ساز و ساخت  بنادر، مدیریت عمومی،  و اختصاصی بندری هایپایانه

 وابستهشرکت های گروه و -1-5

 بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی و شركت سیاحتی ومراكز تفریحی پارسیان به عنوان شركتهای اصلی و نهایی می باشند. 

 نوع تحصیل مالکیت شرکت   -1-6

با سرمایه اولیه چهل میلیون ریال به ثبت رسیده   1366سال   در)سهامی عام(  ی سینا  بندرشركت توسعه خدمات دریایی و  

سال فعّالیت خود در هفت مرحله افزایش سرمایه داده و سرمایه فعلی  25خود را آغاز نموده است. شركت در طی  و فعّالیت 

  باشد )مطابق جدول ذیل(.میلیون ریال می 500،000آن 

تاریخ تصویب 

 مجمع 

 به مبلغ از مبلغ 
 منبع تامین  درصد افزایش 

 میلیون ریال  میلیون ریال 

یس سأزمان ت  

 (22/12 /1366 )  
 آورده نقدی  0% 40 40

 مطالبات و آورده نقدی  5000% 2,040 40 1382

 مطالبات و آورده نقدی  490% 12,040 2,040 1383

 مطالبات و آورده نقدی  332% 52,040 12,040 1389

 مطالبات و آورده نقدی  58% 82,040 52,040 1390

نقدی مطالبات و آورده   15% 94,040 82,040 1391  

 مطالبات و آورده نقدی  78% 167,000 94,040 1393

 مطالبات و آورده نقدی  199% 500,000 167,000 1395
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   صاحبان سهام شرکت،  تعداد سهام و درصد مالکیت آنها در پایان سال مورد گزارش -1-7

  كل سهام شركت   به  با درصد سهام آنها نسبت  یقی، نهادها و اشخاص حقها، مؤسساتها، شركتسازمان  ی اسام  صورت

 :باشدیم  ری جدول ز شرح به 29/12/1400به   یمنته یسال مال  انیدر پا

 درصد مالکیت  تعداد سهام  نام سهامدار  ردیف 

%46 229,946,828 شرکت سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان  1  

اسالمی انقالب بنیاد مستضعفان  2  138,026,311  32%  

0409850,5, سرمایه گذاری کوثر بهمن  3  10%  

994,428,610 سایر سهامداران  4  12%  

 %100 500,000,000 جمع 

   هیئت مدیره شرکت اسامی مدیر عامل و سایر اعضای  -1-8

 تجربیات  تاریخ انتصاب  تحصیالت  سمت  نام و نام خانوادگی  ردیف 

 محمود کیاء  1
رئیس هیئت  

 مدیره 

    کارشناسی ارشد

و علوم    دریانوردی

 دریایی

26/11/1398 

 ادیبن  یرانیشتک  هیتصف  ریمد

 اد یبن  یرانیعامل کشت  ریمد

 اد یبن  یرانیکشت  یبازرگان  ریمد

 فرخ طراح زاده گان 2

نائب رئیس  

هیئت مدیره و  

 مدیرعامل 

 08/12/1398 دکترای امنیت ملی
 عضو هیئت مدیره شرکت گلف اجنسی

 

 محمد رضا امامی  5
عضو هیئت  

 مدیره 

  کارشناسی ارشد

 مدیریت صنعتی
29/10/1400 

محاسبات مجلس    وانید  تهیکم  استیر  یمشاور عال

 ، یاسالم  یشورا

   ،یشرکت خدمات فرودگاه  رهیمد  ئتیه  سیرئ

 آزاد شاهد    یشرکت فروشگاه ها  رهیمد  ئتیه  سیرئ

 شرکت فوالد سنگان  عاملر یمد  مشاور

 مجتبی رشیدی  3
عضو هیئت  

 مدیره 

 کارشناسی زراعت و 

 اصالح نباتات 
25/05/1399 

  ی اسالم  ینفتکش جمهور   یشرکت مل  رهی مد  ئتیعضو ه

 ران یا

  نگ یاحداث هلد انهیپا  یشرکت بندر رهی مد ئتیه عضو

 حمل و نقل شستا 

سامان صنعت    مدیره شرکت  ئتیعامل و عضو ه  ریمد

 اطلس 

 امید شمیرانی  4
عضو هیئت  

 مدیره 
 19/11/1398 کارشناسی حسابرسی 

 شرکت توسعه فوالد قشم   رهیمد  ئتیعضو ه

 شرکت فن آوا کارت  رهیمد  ئتیه  عضو

 نا یعامل بانک س  ریمشاور مد
معاون    ری وصول مطالبات، مد   ری منطقه، مد  ر یمد و  اعتبارات 

 نا یالملل بانک س  نیاعتبارات و ب 
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 نام حسابرس و بازرس سال قبل و سال مورد گزارش  -1-9

به موجب تصمیم مجمع عمومی  نیز    29/12/1400، برای سال مالی منتهی به  1399/ 30/12همچون سال مالی منتهی به  

   موسسه مفید راهبر بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شركت انتخاب گردیده است. 31/04/1400عادی مورخ 

 آخرین نمودار تشکیالتی شرکت   -01-1

به شرح زیر می    1400/ 12/ 23هیئت مدیره شركت به تاریخ    34  مصوبه شماره  18آخرین نمودار تشكیالتی شركت به موجب بند  

 باشد: 

 
 

 اهداف و راهبردها .2

اهداف و راهبردهای بلندمدت عملیاتی )استراتژی ها( و خط مشی ها و سیاست های پیش بینی شده برای    -2-1

 دستیابی به آنها

قاتی، اقدام به تدوین برنامه راهبردی شركت  ای تحقی طی پروژه  1400در سال  شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  

آن به   خط مشی سیستم مدیریت یكپارچههای این پروژه، اركان جهت ساز، راهبردها و  نمود كه به عنوان بخشی از خروجی

 شرح زیر، تدوین گردید: 

  :ماموریت

ارزش   "با    یو منطقه ا   یملّ  كی خود را ارائه خدمات لجست  یاصل  تیمامور  نایس  یو بندر  یی ایشركت توسعه خدمات در

 داند:  یم لیدر ابعاد ذ "سهامداران یبرا  ینیآفر

   ییایدر خدمات -
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   یبندر  خدمات -

 و حمل و نقل  یرانیكشت -

 یك یارزش افزوده لجست خدمات -

 (ی)فورواردر  یبارفرابر  -

 مجاز یو واردات كاالها  صادرات -

 :  1410ی سینا در افق بندرشرکت توسعه خدمات دریایی و  اندازچشم

است كه با    رانی ا  یاسالم  یدر تراز نظام مقدس جمهور   یفراملّ   یكی شركت لجست  كیه.ش    1410در افق     نایشركت س

ا  هیتك پ  یشبكه ها   ی و راهبر  یراهبرد   زاتیتجه  ،یبر استعداد حرفه  نوآور، سرآمد، معتبر،   ی به عنوان شركت  وستهیبه هم 

و   گیردقرار    یشركت برتر داخل   100  نیب  در  1410افق    در  رودانتظار می  كه  ،شود  یشناخته م  منیو ا  عی معتمد، بهره ور، سر

 .شته باشددا تیحداقل در سه كشور منطقه فعال 

 :راهبردهای اصلی

مختلف    یتخصص  یها و حوزه  شمالی و جنوبینواحی  خانواده در  هم  یها گروه شركت  تیاستقرار و توسعه فعال -

 ؛ یكیلجست

 ت؛ یو سهامداران اكثر یاصل رانیگ میو تصم  نفعانیو تعامل شركت با ذ یهماهنگ ،یكپارچگیارتقاء سطح  -

 ؛ یو بارفرابر  ییایخدمات در  ،یكیكسب و كار لجست  یتوسعه خدمات شركت در عرصه ها -

 در داخل كشور؛  ی هوشمندانه خدمات بندر  یبازنگر به خارج از كشور و گسترش و یصادرات خدمات بندر -

در توسعه    یو داخل  ی خارج   یحرفه ا   ی كنندگان و اپراتورها  نیگذاران، تام  هیبا سرما  ی راهبرد  یشراكت ها   جاد یا -

 شركت؛   یتیو گسترش مامور

 شركت؛ یدرآمدزا  یها تیظرف یو ارتقاء سطح بهره ور  یابیبازار -

ها - در حوزه  توان شركت  بن  ینخبگان، هوشمندساز   تی ریمد  یتوسعه  دانش  فعال  انیو  افزا  تیكردن  و    شی ها 

 .شركت یملك یراهبرد  زاتیتجه

 :شرکتهای حاکم بر فعالیتاصول 

شركت سیاست های نظام جمهوری اسالمی ایران را حاكم   رعایت چارچوب های نظام جمهوری اسالمی ایران: -

 برتمامی رفتارها و فعالیت های خود می داند.

 خود را متعهد به كسب درآمدهای حالل می دانیم. ب درآمد حالل:كس -
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امانت داری: خود را متعهد به پاسخگویی، امانت داری، شفافیت و رضایتمندی در قبال صاحبان بار و مشتریان  -

 می دانیم. 

از انجام  پاسخگویی به ذی نفعان: خود را متعهد به پاسخگویی به سهامداران و ذی نفعان اصلی شركت دانسته و   -

فعالیتهایی كه در تضاد با وظایف شركتی و منافع سهامداران و ذی نفعان اصلی است و به تضعیف دارایی های  

 آنها منجر شود، خودداری می كنیم.

 شركت به بهره وری و كارآیی در ارائه خدمات رضایت بخش به مشتریان توجه می نماید. كارآمدی و اثربخشی: -

شركت خود را متعهد به ارتقاء سطح معیشت كاركنان از سطح متوسط جامعه به باال و   تكافل اجتماعی كاركنان: -

 همطراز با شركت های مشابه داخلی می داند. 

 :خاص شرکتهای ارزش 

نفعان و   یذ  یبرا   زی كشور و اعتماد برانگ  یبرا  نی محرومان، افتخار آفر  یبرا  نی م ام: خادیعزم و تالش جهاد  -

 . میهست انیمشتر

نقش   یبرا انیدانش بن یو شركت ها  ،یجوانان نخبه، متعهد و انقالب یرشد و تعال  یساز: فرصت ساز برا  فرصت -

 .  میهست رانی ا یدر گام دوم انقالب اسالم ینیآفر

 نیب  ی ها  میتوان مقابله با تحر  شی و افزا  یی خوداتكا  ،یگسترش دهنده فرهنگ خودباور  :ییو خوداتكا  یخودباور -

 .  میهست یو بندر ییایدر حوزه خدمات در  نینو یها  یتوسعه دانش و فناور ،یالملل

 است. نفعانیهمه ذ نیصداقت، اعتماد، اخالق و توازن ب  ت،یبر شفاف یما مبتن  ی: روابط تجاراخالق -

 .میهست یتعال  یخدمات خود را با ذهن، خرد و قلب انجام داده و همواره در تالش برا: ما تعهد -

و سالم با  منیا یطی محموله ها در مح نكهیبه ا نانی بودن در انجام كار، خدمات پاسخگوتر و اطم ی: حرفه ا تیامن -

 شود.  یانجام م ییمراقبت و كارآ نیشتریب

و    یشخص  ،یشمول و رشد حرفه ا   یبرا   یدانش را به عنوان ابزار  م،یمداوم هست  یریادگیمستمر: ما در    بهبود -

 .م یگذار یبه اشتراک م یاجتماع

  ی و شركا انیو رشد شركت را به مشتر كیاستراتژ  یجهت ها هیاهداف: ما به صورت روشن و شفاف كل وضوح -

 .م یده یو ارتباط م فیخود تعر

برپا  تیری عملكرد: مد  تی ریمد - بهبود    یكار  یندهایسازگار، متمركز و فرآ  ،یهكارگرو  هی ما  و  تحت نظارت  ما 

 شده است. فی مداوم ، تعر

  ی ملّ  یها  هیبه عنوان سرما  یعیاست در حفظ منابع طب  یتعهد   یاجتماع  تی: به باور ما مسئولیاجتماع  تیمسئول -

 و بهبود رفاه جامعه. ندگانیآ یبرا
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مشی مشترک نظام مدیریت یکپارچه: طخ  
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   وضعیت صنعت شرکت و تحوالت آن در سال مورد گزارش  -2-2

  معادلهزار میلیارد تومان رسیده است كه سهمی    176  حدود  به  1400های حمل و نقل در سال  مجموع ارزش بازار شركت

توان  ها میكتهای عملیاتی شر از جمله عوامل تاثیرگذار بر رشد درآمد.  شوددرصد از ارزش كل بازار سرمایه را شامل می  9/0

 .به افزایش نرخ حمل داخلی و خارجی و افزایش حجم فعالیت اشاره كرد

درصدی نسبت به    7/13با رشد    نواحی شمال و جنوبمیزان تخلیه و بارگیری در    1400در سال    كشوریبراساس آمار  

شود با  بینی میای یو رسید. پیشمیلیون تی  2/2به    1400سال قبل همراه بوده است. همچنین حجم فعالیت كانتینری در سال  

 .های آتی باشیمدرصدی حجم فعالیت كانتینری در سال   30تا    20های احتمالی در عرصه سیاست خارجه شاهد رشد  گشایش

های حمل  تاثیرگذار باشد، شامل افزایش نرخ  1401های حمل و نقل در سال  وری شركتتواند بر سودآعواملی كه می

بین تحوالت  و  كانال جهانی  به  مجدد  اتصال  طریق  از  تجارت  افزایش  است كه سبب  افزایش المللی  تجارت جهانی،  های 

درصد از   90ذكر است حدود    شود. الزم بههای حمل و نقل و نوسازی ناوگان حمل و نقل میگذاری در زیرساختسرمایه

های حمل و نقل، قرارداد همكاری  عامل دیگر موثر بر سودآوری شركت  .گیردتجارت خارجی ایران از طریق دریا صورت می

گذاری دستوری و عدم افزایش نرخ حمل متناسب با نرخ تورم به خصوص در ساله ایران و چین است. همچنین قیمت  25

عامل دیگر، پتانسیل   .های فعال در این حوزه شده استی، باعث كاهش سودآوری شركتبخش حمل و نقل ریلی مسافر 

 های فعال در صنعت حمل و نقل به بازار سرمایه است.  ورود شركت

قوانین و مقررات و سایر عوامل برون سازمانی موثر بر شرکت و احتمال تغییر در آنها از جمله مولفه های   -2-3

 اقتصاد کالن  

 می توان به شرح زیر نام برد: یو بندر  ییا یكالن اثرگذار بر كسب و كار در  یروهایمولفه ها و ن مهم ترین

به عنوان یك كاتالیزور در   1975تغییر شیوه حمل و نقل كاال با شروع پدیده كانتینری شدن از سال  . کانتینری شدن:  1

عمیقی بر تجارت دریایی در نواحی مختلف جهان گذاشته است. حمل و نقل دریایی مطرح شده كه در پنج دهه اخیر تاثیر  

هایی كه   مزایای كانتینری شدن از جمله سهولت بارگیری، كاهش زمان ارسال كاال و افزایش ایمنی سبب شده است تا بنگاه

نقل دریایی را به خود سرمایه گذاری مناسبی در بخش كانتینری نموده اند، سهم قابل توجهی از بازار فزاینده و رقابتی حمل و  

 اختصاص دهند.  

های مراجعه كننده به بنادر دنیا در زمان كرونا به تفكیك بخش كانتینری و   بررسی آمار تعداد كشتی  . پاندمی کرونا:2

حاكی از   2020رو( در دو فصل اول و دوم سال  -غیركانتینری )فله مایع، فله خشك، نیم فله، ال. ان. جی، ال.پی. جی و رو

كه ترافیك كانتینری   بوده است، به نحوی  2020ها به ویژه در فصل دوم سال   كاهش قابل مالحظه ترافیك بنادر در این بخش

 درصدی مواجه بوده است.   6در این فصل با كاهش حدود  
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ملیات  دهد كه تحریم تاثیر اصلی و اساسی بر حجم عمطالعات نشان می  بررسی و نتایج بدست آمده از. تحریم کشور: 3

دریایی و بندری دارد. با بررسی حجم تجارت در قبل از و بعد از حضور و خروج آمریكا از برجام این موضوع آشكارتر  

 ها برابر حجم صادرات و واردات خود را افزایش دهد.   ها، دهتواند با رفع تمامی تحریمخواهد شد. در حال حاضر كشور می

به منظور كاهش اكسید سولفور منتشر شده    سازمان بین المللی دریاییمایع:    . قانون سوخت کم سولفور و گاز طبیعی4

ضعیت محیط زیست در سراسر دنیا و به ویژه برای ساكنین مستقر در بنادر و مناطق ساحلی، واز شناورها و كمك به بهبود  

اجرایی   2020ژانویه    1باشد كه این قانون از    %0.5  ماكزیمم سولفور موجود در سوخت كلیه شناورها در سراسر دنیا،  كردهمقرر  

از میزان جذابیت نفت كوره پرسولفور به میزان قابل توجهی كاسته به عنوان یك رویداد  با اجرایی شدن این قانونشده است 

ه خواهد  های ایران، به تدریج با كاهش روزافزون ارزش مواجیشگاهال ت اصلی صادراتی پا ال. بنابراین، یكی از محصواستشده  

 . فاصله بدون مشتری نماندكه از زمان اجرای قانون، بال  شد ولو این

ها، با توجه به مصالح و منافعی  در برخی برهه  های صادراتی و وارداتی کشور در زمینه کاالهای مختلف:. ممنوعیت5

شود. برای  اخته شده ایجاد میهای در روندهای عادی و شنكنند مجوزها و ممنوعیتكه سیاستگذاران و حكمرانان تعریف می

ترانزیت سوخت. هر كدام از اینها مواردی  مثال، ممنوعیت صادرات یا واردات لبنیات، مجوز واردات علوفه، یا ممنوعیت 

كند كه هر كدام از آنها تاثیر عمیقی بر حجم عملیات  های خاصی اعالم و اجرایی میاست كه دولت با اهداف خاصی در برهه

 گذارند.  می

)كه در اصطالح اثر لنگر    افزایش نرخ ارز منجر به تقویت صادرات  برخی از اقتصاددانان معتقدند كه  . تغییرات ارزی:6

جهانی خواهد برد. در سوی  تجارت داخلی بهره بیشتری از مزیت اقتصاد و تضعیف واردات شده و در نهایت  نامیده می شود(

تجا نرخ ارز كنند كه افزایشای استدالل میمقابل، عده تراز  تقویت  به  به لزوما منجر  ری نخواهد شد و حتی ممكن است 

 .  و نفتی برای شركت ارز آور و به تبع آن دارای مزیت بوده است  THC، لیكن در خدمات  رویه واردات منجر شودافزایش بی

ی در خصوص ضرورت  مباحث بسیار زیادها در کشور )تغییرات ماهوی و تغییرات عددی(:  . تغییرات نرخ تعرفه7

سازی ارزی در بنادر وجود دارد. باال و پایین شدن نرخ ها در بخش دریایی و بندری و همچنین همسانریالی كردن تعرفه

كنند از مسیرها و ها تالش میها تاثیر بسیار زیادی بر انتخاب تجار دارد. تجار و بازرگانان با در نظر گرفتن نرخ تعرفهتعرفه

 بیشتری را عایدشان كند.   خلیه و بارگیری كاالهای خود استفاده كنند كه هزینه كمتر و سودبنادری برای ت

ای كالن كشور و منافع و مصالح،  ه   متناسب با سیاست  . قوانین و مقررات مربوط به مناطق آزاد، ویژه و بنادر تجاری:8

یكی از نقاط قوت رونق حمل و نقل دریایی و   ؛استای برای هر منطقه آزاد و تجاری طراحی شده  قوانین و مقررات ویژه

شود. پایین بودن بندری در امارات متحده عربی مربوط به قوانین و مقرراتی است كه تجارت و بازرگانی در بنادر را شامل می

ین و مقررات كشورها های بسیار زیاد مالیاتی و غیره نمونه هایی از قوانها، معافیتها، سهولت در مجوزها و ثبت فعالیتتعرفه

 در مناطق آزاد و تجاری هستند. 
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دالر در هر    25، قیمت نفت به حدود  2015و   2008های بحران مالی  در هر دو مقطع مقارن با سال . نوسان قیمت نفت:  9

  در سالهای اخیر افزایش نرخ و كاهش   المللی داشتدرصد بر تجارت دریایی بین  5بشكه كاهش یافت و تاثیری در حدود  

 .  مقداری را برای شركت بدنبال داشته است

تواند منجر به كاهش مبادالت بین كشورها شود. نتایج  هر گونه بحران مالی در جهان میهای مالی بین المللی:    . بحران10

بین كه دو بحران بزرگ مالی را تجربه كردیم گویای این   2015و    2008الملل در سالهای  بدست آمده از بررسی تجارت 

 قعیت است.وا

فناوری اطالعات و ارتباطات از دیگر نیروهای پیشران بسیار موثر در  ها:  . تغییر در سطح و میزان دسترسی به فناوری11

آینده صنعت حمل و نقل و لجستیك به طور عام و صنایع و كسب و كارهای بندری و دریایی به طور خاص می باشد امروزه 

ارتب و  فناوری اطالعات  از  دریا در سه بخش:استفاده  بندر و  با حوزه  امور مرتبط  در  اسناد  ( سامانه1  اطات  های مدیریت 

( اتوماسیون تجهیزات و وسایل نقلیه از جمله وسایل حمل و 3  ( هوشمندسازی شامل زنجیره تامین هوشمند،2الكترونیكی 

   .1نقل )كشنده( خودراهنما 

توان در دو بخش آزادسازی اقتصادی  وند در تجارت جهانی را میآثار جهانی شدن به عنوان یك كالن ر  شدن:  ی. جهان12

و مقررات زدایی تقسیم بندی نمود كه باعث تسهیل تجارت جهانی، كاهش فواصل جغرافیایی و كوچك شدن جهان شده  

 است.  

بنگاهاز دیگر نیروهای پیشران كلیدی در افزایش سطح رقابت  : لجستیک:13 بندری و دریایی در سال پذیری  های  های 

توانند در رقابت جهانی به سهم قابل توجهی دست پیدا هایی میاخیر، انقالب لجستیكی است. به این معنی كه امروزه بنگاه

انبارداری به عنوان جزئی از سیستم حمل و نقل، به ایفای نقش  كنند كه عالوه بر وظیفه سنتی خود یعنی تخلیه، بارگیری و  

 تر لجستیك بپردازند.  های گستردهجدید خود به عنوان زیرسیستم مهمی از سیستم

   )داخل و خارج از کشور( جایگاه شرکت در صنعت -2-4

افزایش    با  ان مدیریت صنعتی،به نقل از گزارش سازمشرکت برتر    500بین  در  شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا  

بوده است(   215رسد نسبت به سال قبل به رتبه باالتری ) رتبه سال قبل  به نظر می   میلیارد تومان،  1,086.7به    850.4درآمد از  

میلیارد    8504با حجم فروش معادل  حمل و نقل و خدمات وابسته،  شرکت در بین شرکت های فعال در صنعت  این  .  دست یابد 

به نظر می رسد  میلیارد ریال  10,868با افزایش فروش آن به مبلغ  1400داشت که در سال قرار  ام 5رده در  1399سال ریال در 

 در بین شرکت های فعال در این صنعت را حفظ نماید.  خودجایگاه  بتواند 

و افزایش    كارفرماكه افزایش نرخ تعرفه های    می باشد  %26/ 7رشد درآمد عملیاتی این شركت در سال جاری نسبت به سال قبل  

اول از شاخص بهره وری   های    موفق به كسب رتبه  1400ناشی از خدمات نفتی اهم دالیل افزایش مذكور بوده است.شركت در سال  

 

 
1 Automated Guided Vehicles (AGV) 
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در سطح  گردید.شركت   IMIشركت برتر بر اساس رتبه بندی  500در بین كل عوامل در بین گروه های حمل و نقل و خدمات وابسته 

 جهانی و منطقه ای فاقد جایگاه است. 

 سهم خدمات مختلف این شرکت از کل بازارهای داخلی به شرح زیر است:  2-4-1

 

  

  
 30/12/1399سال مالی منتهی به  29/12/1400سال مالی منتهی به 

 درصد  سهم شرکت از بازار   کل بازار داخلی  درصد  سهم شرکت از بازار   کل بازار داخلی  نوع خدمات 

   میلیون ریال  میلیون ریال    میلیون ریال  میلیون ریال   

 THC 23,843,528 8,131,337 34% 11,638,687 6,802,753 58%خدمات کانتینری و  

 %24 886,753 3,722,472 %14 976,026 7,107,129 کاالی عمومی 

 %4 898,909 21,592,882 %4 1,775,623 50,357,123 خدمات نفتی
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 : )میلیارد ریال( به شرح زیر است 1400در سال  آنمختلف  شرکت به تفکیک بخش های همچنین سهم فروش 

به  1400میزان افزایش

1399 

میزان فروش در 

1400سال  

میزان فروش در سال 

1399 
خدمات  نوع  

 THCخدمات تخلیه و بارگیری کانتینر  5,274.5 5,988.3 13%

 خدمات انبارداری کانتینر 768 852.5 10%

 سایر خدمات کانتینر 760 1,290 70%

 انبارداری کاالی عمومی  509 553 9%

 سایر خدمات کاالی عمومی 377.5 422.9 12%

 خدمات تخلیه و بارگیری مواد نفتی  382.8 972.9 154%

 اجاره مخازن نفتی 516.1 802.6 55%

 جمع کل درآمد ناخالص  8,588.4 10,883 27%

 

 1400های عمده شرکت در پایان سال ریسک -2-5

 : به شرح زیر بوده است  1400ریسك های عمده شركت در سال 

 مدیریت سرمایه ریسك  -

 ریسك نوسانات نرخ ارز  -

 كاهش نرخ خدمات ریسك  -

 تغییرات مقررات دولتیمربوط به عوامل بین المللی و ریسك  -

 اقتصادی و تجاری ریسك  -

 نقدینگی ریسك  -

 ریسک مدیریت سرمایه: -2-5-1

كند تا اطمینان حاصل كند در حین حداكثر كردن بازده سهامداران از طریق بهینه سازی تعادل شركت سرمایه خود را مدیریت می

شود. هی و حقوق مالكانه تشكیل میشركت از خالص بدبدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه    

 ریسک نوسانات نرخ ارز:  -2-5-2

ای  های سرمایههای جاری و درآمد. در بخش هزینهای، هزینههای سرمایهدهد: هزینهحت تاثیر قرار میتشركت را از سه جنبه    عملكرد

گنتری كرین از خارج تامین می گردد، نرخ ارز به صورت مستقیم بر میزان با توجه به اینكه بخشی از تجهیزات استراتژیك بندری، نظیر  

گذاری در بخش تجهیزات موثر است. در بخش هزینه های جاری باتوجه به اینكه بخشی از قطعات و لوازم یدكی  های سرمایههزینه
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 THC. در بخش درآمد با توجه به اینكه بخش  آالت از تامین كنندگان خارجی تهیه می گردد، در نتیجه تغییرات ارز موثر است ماشین

 ونفتی ارزی است، لیكن تغییرات نرخ ارز تاثیر مستقیم دارد. 

 ریسک کاهش نرخ خدمات: -2-5-3

لیكن در صورت كاهش نرخ خدمات، تاثیر مستقیم در سود   تعیین می گردد،  كارفرمابا توجه به اینكه نرخ خدمات توسط تعرفه های  

، نسبت كن مدیریت و اركان راهبری شركت با افزایش پرتنوع سرمایه گذاری و افزایش فعالیت های متعدد در بندرآوری شركت دارد. لی

 به كاهش ریسك مذكور اقدام می نمایند.

 ریسک مربوط به عوامل بین المللی و تغییرات مقررات دولتی:  -2-5-4

و مكلف به ارائه خدمات به كلیه شركت های    كارفرماو كاالی عمومی، شركت تابع مقررات    THCدر حوزه تخلیه و بارگیری  

مرار فعالیت تباشد، لیكن با توجه به اساین شركت تابع مقررات دولتی و بین المللی می   است.  كشتیرانی و شناور های پذیرش شده

های مقررات دولتی و بین المللی نسبت  و بررسی محدودیت ور  تردد و سود آشركت های كشتیرانی و سرمایه گذاری در حوزه های پر

 نماید.به كاهش ریسك مذكور اقدام می

 : اقتصادی و تجاریریسک  -2-5-5

وری  تورم حاكم بر بازار موجب كاهش فعالیت های اقتصادی و همچنین كاهش تجارت بین الملل می گردد. با توجه به افزایش بهره

این شركت توانسته ریسك اقتصادی حاكم بر بازار ناشی از تورم را كاهش و از این   و نفتی   THCحوزه های و ظرفیت عملیاتی در  

 محدودیت ارزآوری باالتری داشته باشد.  

 :نقدینگیریسک  -2-5-6

، یك چارچوب ریسك نقدینگی مناسب برای مدیریت كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت  شركت برای مدیریت ریسك نقدینگی

امین وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعیین كرده است. شركت ریسك نقدینگی را از طریق نگهداری سپرده نقدینگی و اخذ تسهیالت ت

بانكی، از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بینی شده و واقعی و از طریق تطبیق مقاطع سر رسید دارایی ها و بدهی های  

 مالی مدیریت می كند.
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 سال مورد گزارش    فعالیتهای شرکت در .3

   با بودجه و روند سه ساله مقایسه عملکرد مالی، وضعیت مالی و جریان های نقدی -3-1

   :(الی ر ونیلی)مبالغ: م الف( عملکرد مالی

 شرح

 واقعی  -دو ساله اخیر 1400سال 

 مبلغ بودجه 

 انحراف واقعی 

1399 
درصد به  

 فروش 
1398 

درصد به  

 مبلغ  فروش 
درصد به  

 فروش 
 درصد  مبلغ 

عملیات در حال  

 تداوم 
    100       100   100 

 100 5,376,786 100 8,503,870 29 2,417,066 100 10,867,895 8,450,829 درآمدهای عملیاتی 

بهای تمام شده درآمدهای  

 عملیاتی 
(5,477,391 ) (6,673,227 ) 62 1,195,836 22 (4,650,252 ) 55 (3,160,421 ) 59 

 41 2,216,365 45 3,853,618 41 1,221,230 38 4,194,668 2,973,438 سود ناخالص 

هزینه های فروش، اداری و  

 عمومی 
 (299,162 )  (501,549 ) 5 202,387 68 (349,938 ) 4 (218,769 ) 4 

 37 1,997,596 41 3,503,680 38 1,018,843 33 3,693,119 2,674,276 سود عملیاتی 

 1 ( 59,302) 0 ( 31,665) 92- ( 138,162) 0 ( 11,838) 150,000 هزینه های مالی 

سایر درآمدها و هزینه های 

 غیرعملیاتی 
109,406 91,409 1  (17,997 ) -16 447,237 5 130,477 2 

سود عملیات در حال  

 تداوم قبل از مالیات 
2,933,682 3,772,690 34 839,008 29 3,919,252 46 2,068,771 38 

 9 ( 465,910) 7 ( 601,101) 44 405,503 7 ( 928,465) 522,962 هزینه مالیات بر درآمد 

سود خالص عملیات در  

 حال تداوم 
2,410,720 2,844,225 27 433,505 18 3,318,151 39 1,532,587 29 

 29 1,532,587 39 3,318,151 18 433,505  27 2,844,225 2,410,720 سود خالص 

 0   0        -       سود پایه هر سهم 

 0 2,914 0 5,746   -   5,761 0 ریال  -عملیاتی

 0 151 0 890       173    ریال -غیر عملیاتی

 0 3,065 0 6,636 23 1,114   5,935 4,821 ریال -سود پایه هر سهم

 رشد داشته است.  %44و بهای تمام شده عملیاتی  %26 قبل ل: درآمد عمیاتی نسبت به سا 1

بابت پیش بینی شناسایی سود سهام شرکت   ،ی غیر عملیاتیاد ها و هزینه همانحرافات نامساعد در مقایسه عملکرد با بودجه عمدتا مربوط به سایر درآ : 2

 باشد.ی مالیات بر درآمد میاهدم پیش بینی هزینهدر بودجه و ع رق و انرژی پیوند گستر پارسب
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 ب( وضعیت مالی )میلیون ریال(: 

 شرح

 واقعی  -دو ساله اخیر 1400سال 

 مبلغ واقعی  مبلغ بودجه 
 انحراف 

1399 1398 
 درصد  مبلغ 

 3,241,879 4,964,656 29 1,094,179 4,792,366 3,698,187 دارایی های جاری 

 2,953,912 3,206,040 (  70) (10,597,618) 4,415,403 15,013,021 غیرجاری دارایی های 

 6,195,791 8,170,696 (  50) ( 9,503,439) 9,207,769 18,711,208 جمع دارایی ها 

 2,342,737 2,969,902 25 1,009,580 2,912,557 3,922,137 بدهی های جاری 

 1,763,872 1,443,461 83 11,057,552  2,255,968 13,313,520 بدهی های بلندمدت)غیر جاری( 

 4,106,609 4,413,363 70  12,067,132 5,168,525 17,235,657 جمع بدهی ها 

 2,089,182 3,757,333 173 2,563,693 4,039,244 1,475,551 حقوق مالکانه 

 مربوط به دارایی های غیر جاری بوده که بابت پیش بینی تکمیل پروژه جزیره نگین می باشد. : انحرافات نامساعد نسبت عملکرد به بودجه1

 ج( جریان های نقدی )میلیون ریال(:

 شرح 

 واقعی -دو ساله اخیر 1400سال 

 مبلغ واقعی  مبلغ بودجه 
 انحراف 

1399 1398 
 درصد  مبلغ 

خالص وجه نقد حاصل از 

)مصرف شده در( فعالیت 

 عملیاتی های 

3,718,839  3,830,941 112,102  3 2,788,250 1,842,572 

 523,609 45,433   97 (23,572,124) ( 690,646) 24,262,770 فعالیت های سرمایه گذاری 

 1,318,963 ( 1,780,953) 100  ( 2,883,251) ( 2,883,251) 0  فعالیت های تامین مالی 

 عمدتا بابت پیش بینی و پرداخت وجه نقد جهت تکمیل پروژه جزیره نگین می باشد.فعالیت سرمایه گذاری  %97: انحراف 1

   اطالعات مرتبط با ارائه خدمات  -2-3

و مقایسه آن با ظرفیت اسمی و قابل دسترس با عملكرد و پیش بینی سال مالی  1400خالصه آمار مربوط به ارائه خدمات در سال  

 : به شرح جدول زیر است  آتی

 واحد سنجش  نوع خدمت
پیش بینی سال   واقعی دو سال اخیر 1400سال  ظرفیت 

 1398 1399 واقعی  پیش بینی  قابل دسترس  اسمی 1401

خدمات تخلیه و بارگیری کانتینر 

THC 

TEU  20)معادل کانتینر  

 فوت(
2,140,000 976,106 786,751 962,822 803,374 862,123 1,161,442 

 خدمات انبارداری کانتینر
TEU  20)معادل کانتینر  

 فوت(
490,000 102,218 67,063 98,405 73,883 74,366 89,100 

 453,432 859,108 1,584,164 1,156,723 2,289,991 1,199,998 2,000,000 تن انبارداری کاالی عمومی 

 2,333,403 1,846,143 4,752,492 3,937,555 3,830,348 4,512,063 17,600,000 تن سایر خدمات کاالی عمومی 

 2,602,987 634,860 902,215 2,363,125 726,675 2,400,067 4,000,000 تن خدمات تخلیه و بارگیری مواد نفتی 

 280,747 216,973 242,500 240,168 750,000 255,214 600,000 متر مکعب اجاره مخازن نفتی
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درصد( مندرجات جدول، محدودیت ها و مشكالت ناشی از عدم دستیابی  10توضیحات مربوط به نوسانات با اهمیت )بیشتر از  -

 به شرح زیر است:  (1400)پیش بینی و واقعی سال  به ظرفیت های مورد نظر

اصالحات انجام شده در فرآیند ارائه  ، اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و  1400افزایش امكانات ارائه خدمات شركت در سال    -

 خدمات به شرح زیر است: 

 آن. یو راه انداز نینگ رهینرم افزار جز یسیو برنامه نو یطراح •

و اخذ   نواحی جنوبی كشور در بندر    لی موبا  یبر رو  ینریكانت   اتیعمل  یثبت داده ها  ستمیس   یسیو برنامه نو  یطراح •

 مجوز افتا. 

 هوشمند   ت ی گ  ستمیس یسی برنامه نو  ،یطراح •

 EBCTS انیخدمات مشتر ستمیس  یسیو برنامه نو یطراح •

 ریمد  دییو ارسال جهت تا  RFP  هیته  ینفت  انهیپا  ت ی ریسامانه مدwireframe   یو طراح  ستمیس   لیسند تحل  یطراح •

 شعبه 

   نواحی جنوبی كشور دیدر بنادر شه  باسیاز سامانه س یبهره بردار افتتاح •

 ارائه خدمات جدید در دست طراحی به شرح زیر است: توضیحات مربوط به  -

 ی كیلجست اتی نرخنامه عمل نیوتد •

 ی انسان یروی ن یوربهره شیافزا یدر راستا ناحیه شمال كشورحمل غالت  طرح •

 اماكن  یروبهره شیافزا یدر راستا ناحیه جنوب شرق یاختصاص نالیترم یخچالیاستراكچر  طرح •

نواحی    پ ی و استر  یخن كار  ،یعموم  انبار  ، و ذهاب  ابیا  ،ناحیه جنوب شرقحمل    مانكارانیقرارداد پ  اصالح •

 ناحیه جنوب غرب  یخن كار ،جنوب شرق

   ت یو امن  HSE كپارچهی ت یریمد یقیتلف ستمی س یاجرا •

 گستر  میتجارت، نس كایكردستان، را  یمیپتروش یبا شركت ها پ ی و استر نگی قرارداد استاف عقد •

   نایبا شركت روب  یخچالی نریدستگاه كانت 30قرارداد  عقد •

 كارفرما یتعرفه ا فاتیبسته تخف هیته •

 TOSمناقصه  یجهت برگزار  نگیهلد هیدییتا اخذ •

ناحیه جنوب شرق،   یعموم  یهمچون كاال  یگذار  هیو اطالعات مربوط به سرما  یاتیمدل عمل  هیو ته  استخراج •

 سوله امیر آباد، مخازن روغنی امیر آباد، ترمینال مواد معدنی ناحیه جنوب غرب و مزایده ناحیه شمال كشور  
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حفظ   نیو همچن  هانه یبه منظور كاهش هز  یلباس كار و ادوات مصرف   یحفاظت فرد  زاتیتجه  هیته  یسامانده •

 شعب  هیكل یآراستگ

 شعب یابر  یمنیا زاتیتجه  هیو ته یازسنجین •

 ساختمان ها، انبار ها و اماكن شركت  یمنیا ستمیس ارتقاء •

 ی ساختمان ششم دفتر مركز قی اعالن حر ستمیس ارتقاء •

 ی و مهندس یبه واحد محترم فن ییاجرا شنهاداتی و ارائه پ كیاستراتژ زاتیتجه قی اطفاء حر یطرح ها یبررس •

 ینفت انهی پا یمنیا یها ستمی س یزیپروژه مم  كیفاز   یاجرا •

 ی ستی ز طیمح یجنبه ها یابیو ارز ییشناسا ییروش اجرا نیتدو •

با مشاركت    عی صنا  ست ی ز  طیبهداشت و مح  یمنیا   ت یریمد  یشیهم اند  شی هما  ی جهت برگزار  ی زیر  برنامه •

 1401در سال  HSEبرتر درحوزه  یو شركت ها صالحیمراجع ز

 ISO14001و    ISO45001  یساز  ادهیپ  ازی مربوطه مورد ن  ی و فرمت ها  ییاجرا   یروش ها  ه یكلبه روز رسانی   •

 ساختمان شناور  یدوره آموزش یبرگزار •

 تعادل شناور یدوره آموزش یبرگزار •

  SL STARسانحه   یدرس آموخته ها یكارگاه آموزش  یبرگزار •

 ی نریكانت نالیترم نی نو یز ی برنامه ر یبا روش ها ییآشنا یدوره آموزش یبرگزار •

 مربوط به اقدامات بعمل آمده شركت در زمینه كنترل كیفیت خدمات ارائه شده، به شرح زیر است: توضیحات  -

 صف و ستاد   یسه جلسه شورا  یبرگزار •

 برتر  انی از مشتر ری و تقد یشی هم اند شی هما نیاول یبرگزار •

 ناحیه جنوب شرقدر  یمنی از تابلو شاخص ا یبهره بردار افتتاح •

 ی كی زیحفاظت ف ییدستورالعمل اجرا نی تدو •

 و بهداشت  یمنی رتبه برتر استان مازنداران و هرمزگان در حوزه ا كسب •

 و فرصتها  سكی ر یابیو ارز ییشناسا ییروش اجرا نی تدو •

 دادهای رو لیو تحل هی ثبت، گزارش و تجز ییدستورالعمل روش اجرا نی تدو •

 ... ق ی اعالم حر یها ستم ی، سنگیفتیل  ق،ی و مقابله با حر یر یشگیپ یآموزش  یدوره ها یبرگزار •

 ی طیمح ستی و بهداشت و ز یمنی ا یدوره ا دی بازد ستیدستورالعمل و  چك ل نی تدو •

 ی نفت انهی پا یمنی ا ستمیس یز یطرح مم ارائه •

 شركت   یمصرف انرژ یفن یز یطرح مم ارائه •

 درخواست 1600از  شیبا ب ینریكانت اتیعمل تی ری از نرم افزار مد یبانیپشت •

 و فله  یعموم یكاال یریو بارگ هیتخل ،یمنی دستورالعمل ا نی تدو •
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 ی اضطرار طی واكنش در شرا ییروش اجرا نی تدو •

 ناحیه جنوب شرقدر  سكی ر یابی خطر و ارز ییشناسا یدوره آموزش یبرگزار •

 ناحیه جنوب شرقكار در ارتقاع در  یدوره آموزش یبرگزار •

و    یرانیخط كشت یو بروز رسان جهیتا حصول نت یتماس تلفن 4500به حدودا  ییو پاسخگو  لیمی ا قی گزارش از طر 4072 ارسال •

 صورت گرفته است  انی در حوزه ارائه خدمات مطلوب مشتر

 عدم تعادل شناور  طی دستورالعمل اقدام در شرا نی تدو •

 شعب  نیمحوطه و شناور  جهت انتقال دانش آموخته ها ب  یزی دور ه برنامه ر یبرگزار •

 1400سال  یبرنامه ها یآن جهت بروز رسان شی و پا HSEواحد  یعملكرد یشاخص ها یبررس •

 رشی قابل پذ و یسطوح فعل نییو تع یو بهداشت یمنی ا یها سكی ر یابی ارز •

شعب و نظارت بر    یادوار  دی برنامه بازد  یمل ها اجراو دستورالع   نیقوان  یشعب و نظارت بر اجرا   یادوار  دی برنامه بازد  یاجرا •

 و دستورالعمل ها  نیقوان یاجرا

( در 14001ایزو  و    45001ایزو  )  یستی ز  طیو مح  یسالمت شغل  یجهت احصاء استاندارد ها  ی رساختی ز  یو آمادگ  یبروزرسان •

 ستاد وشعب

  ل یتحل  ،یشده وابالغ موارد عدم انطباق به شعب و بررس  نی تدو  ستیانطباق طبق چك ل  یابی شامل ارز  یادوار  یها  یبازرس  انجام •

 رانهیشگیو پ  یحوادث جهت انجام اقدامات كنترل
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 ارزبری سالیانه شرکت -3-3

 : به شرح جدول زیر است 1400در سال  مصارف ارزی شركت 

 مبلغ  شرح

 )میلیون ریال( 

 مبلغ ارزی 

 یورو  دالر 

 0 0 0 اولیه مواد 

 21,742 0 5,653 قطعات

 514,518 0 144,176 ماشین آالت

 385 217،042 1,070 وسایل یدكی 

 0 0 0 حق االمتیاز 

 0 0 0 سایر 

 536,645 217,042 150,899 جمع 

 

 :   به شرح جدول زیر است  1400در سال  منابع تامین ارز شركت 

 مبلغ  شرح

 )میلیون ریال( 

 مبلغ ارزی 

 یورو  دالر 

 0 0 0 سیستم بانكی 

 44 958 251 موجودی ارزی 

 0 0 0 صادرات

 0 0 0 بازار آزاد

 0 0 0 استقراض خارجی 

 684,582 238,253 230,418 سایر 

 684,626 239,211 230,669 جمع 
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  خدمات  ارائهمربوط به  مقداری و ریالی خالصه آمار -4-3

 : به شرح جدول زیر است  1400در سال  شركت خالصه آمار مربوط به ارائه خدمات  

عمدتا    %22  ،1400و نسبت به بودجه سال    %17  قبل  ، انبارداری و بارگیری نفتی، نسبت به سال  THC: انحراف مساعد خدمات تخلیه بارگیری و کانتینری    3-4-1

می   1400نامساعد انبارداری کاالی عمومی و سایر خدمات عمدتا بابت تغییر تعرفه کارفرما از آبان ماه سال  بابت افزایش نرخ تعرفه کارفرما بوده است. همچنین انحراف  

 باشد.

   خالصه آمار مربوط به وضعیت خرید مواد و کاال   -5-3

 :به شرح جدول زیر است 1400در سال  شركت   یاالمواد و ك دیخر ت یوضعخالصه آمار مربوط به 

 درصد  میلیون ریال -مبلغ مقدار واحد نوع مواد و کاال 

 سال قبل  سال جاری  سال قبل  سال جاری  سال قبل  سال جاری 

        الف( خرید  

%9/2 2/1% 16,872 15,555 14,713 10,818 عدد،دستگاه  ك یانفورمات   

  ،یدكیقطعات 

و   آالت نیماش

 وسائط نقلیه 

%52 292,251 466,108 198,334 61،959 عدد،حلقه،متر   5/45%  

%5 78,279 45,647 1,218 707 عدد،دستگاه  ثابت  ییدارا  12%  

 میلیون ریال -مبلغ مقدار  واحد  عنوان خدمات

 دو سال اخیر  1400سال  واقعی دو سال اخیر 1400سال 

 1398 1399 واقعی  بودجه 1398 1399 واقعی  بودجه

و  تخلیه  خدمات 

کانتینر  بارگیری 

(THC ) 

TEU  
)معادل 

کانتینر  

20 

 فوت(

786,751 962,822 803,374 862,123 4,495,495 5,988,344 5,274,567 2,841,249 

انبارداری   خدمات

 کانتینر 

TEU  
)معادل 

کانتینر  

20 

 فوت(

67,063 98,405 73,883 74,366 579,910 852,554 768,018 626,586 

 761,616 760,168 1,290,439 1,036,905  0 0   سایر خدمات کانتینر 

 521,141 509,195 553,073 407,618 859,108 1,584,164 1,156,723 2,289,991 تن انبارداری کاالی عمومی

کاالی   خدمات  سایر 

 عمومی
 214,557 377,558 422,953 399,374 1,846,143 4,752,492 3,937,555 4,450,813 تن

و   تخلیه  خدمات 

 نفتی بارگیری مواد 
 447,837 382,801 972,965 1,095,750 634,860 902,215 2,363,125 726,675 تن

 اجاره مخازن نفتی 
متر  

 مکعب 
750,000 240,168 242,500 216,973 495,774 802,656 516,108 341,979 

 درآمد ناخالص
میلیارد  

 ریال
    10,882,895 10,882,984 8,588,415 5,754,965 
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 درصد  میلیون ریال -مبلغ مقدار واحد نوع مواد و کاال 

 سال قبل  سال جاری  سال قبل  سال جاری  سال قبل  سال جاری 

عمران   یمصرف

آالت و   نی،ماش

و   اتیعمل

 یعموم

 عدد،كیلوگرم،متر، 

 گالن،دست،جفت 

 

2,358,013 3,855,190 366,061 254,189 9/40%  6/39%  

%100 641,591 893,371 4,069,455 2,531,497  جمع خرید    100%  

 

 الزامات افشا: 

 توضیحات مربوط به چگونگی خرید مواد و كاال )نقدی، اعتباری و پیش پرداخت( و شرایط مربوط به شرح زیر است:  -

o یفن داتییو تا گردشكار جادیا صورت است كه بعد از نیپرداخت بد شیو پ ینقد یكاالها دیپروسه خر 

. و كاال  گردد یم زیو مبلغ به حساب فروشنده وار افت یعامل، ضمانت از فروشنده در ریدستور مد تاینها و

 .شود یگرفته م لیتحو 

o ی م  افت ی از فروشنده در  یكاال به صورت اعتبار  دیپس از انجام گردش كار خر  یاعتبار  دیمورد خر  در  

 . شود  یوصول كاال مبلغ پرداخت م دییو تا  یدفتر مركز ایو بعد از ارسال به شعبات و  گردد

ریالی( از خرید مواد و كاال از شركت های گروه و وابسته و شرایط خاص مربوط به شرح زیر   -فهرست )مقداری -

 است: 

o با انعقاد   1400سال    یكه ط  باشد  یم  احتی س  شرویهمگروه و همكار شركت پ  یها  شركت  نیاز مهمتر

صورت   یالیو مبادله ر  دیخر  الیر  اردیلیم  276در حدود    یشركت مبلغ  نی با ا  ییافزابه جهت هم    یقرارداد

 یو كاالها  ییجار  دیشده كل آهن آالت پروژه ساخت سوله بندر شه  یداریخر  یكاالها  نیگرفت.  از مهمتر

 .باشد یشعب م  هیو كل یجهت دفتر مركز  یعموم یمصرف
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   بهسازی نیروی انسانیاطالعات مرتبط با تامین و  -6-3

 (: میانگین ساالنه)گروه بندی های مختلف نیروی انسانی -الف

 1399سال  1400سال  شرح 

 درصد  تعداد درصد  تعداد

 %  0.2 4 %  0.3 6 دكتری 

 %  3.7 72 %  4.2 74 كارشناس ارشد 

 %  23.4 459 %  20.8 364 كارشناس 

 %  12.8 252 %  15.2 266 كاردان

 %  42.7 875 %  39.5 845 دیپلم

 %  17.2 338 %  20 350 زیر دیپلم

 - 1,928 - 1,905 جمع كل 

 %  92.4 1,815 %  94.3 1,654 كاركنان عملیاتی 

 %  7.6 149 5.7% 99 كاركنان ستادی 

 - 1,964 - 1,753 جمع كل 

 8% 163 % 2 42 كاركنان دائم 

 91% 1,765 %  98 1,863 كاركنان موقت 

 - 1,928 - 1,905 جمع كل 

 :  اطالعات مرتبط با دوره های آموزشی -ب

و   دریایی  تمام  با وجود شرایط محدودیت  1400ی سینا در سال  بندرشركت توسعه خدمات  با رعایت  های كرونایی، 

های آموزشی را  سازی مدیران و كارشناسان شركت، فعّالیتهای بهداشتی در جهت توسعه سرمایه انسانی و توانمندپروتكل

 ریزی و اجرا نموده است.  برنامهو ستاد شركت سینا بر اساس نیازسنجی،  صفدر 

 ه در این بخش به شرح زیر است:های صورت گرفتاهم فعّالیت

دوره آموزشی در سطح كل شركت اجرا نموده است كه این نشان از    274با اجرای    1400شركت سینا در    -

 های سازمانی مدیران شركت دارد. اهمیت آموزش در نگاه و استراتژی

آموزش عمومی  ها در سطوح  ساعت آموزشی برگزار گردیده و این آموزش  3417این عناوین آموزشی در    -

 تخصصی و مدیریتی برای كارگران، كارشناسان و مدیران شركت انجام گرفته است. 
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 ردیف
تعداد شركت  موضوع دوره

 كننده 

 نفر ساعت  مدت )ساعت( 

 336 8 41 مالی  1

 1,218 21 59 فنی و عمرانی  2

 510 46 11 فناوری اطالعات و ارتباطات  3

 35,220 16 2,173 عملیات  4

 1,245 6 206 راهبردی و توسعه  5

 72 6 12 حفاظتی  6

 11,115 3 3,369 ایمنی و بهداشت  7

 145 10 15 اداری و سرمایه انسانی 8

 49,861 116 5,886 جمع 

 

ی )جهت دریافت گواهی نامه شایستگی مدیران( در موسسه انجمن  بندر دوره تخصصی لجستیك    1400در سال    -

های  نفر از مدیران ستادی و عملیاتی شركت جهت ارتقاء دانش و مهارت  16وابسته برای  كشتیرانی و خدمات  

 عملیاتی مدیران برگزار گردید كه عناوین آموزشی برگزار شده در این دوره به شرح زیر است:

o  آشنایی با عملیات كانتینری 

o  آشنایی با كد امنیت كشتی 

o  آشنایی با كاالی خطرناک 

o  تكمیلی - ی بندراطات فناوری اطالعات و ارتب 

o مدیریت ربسك و بیمه 

o ها اسناد، قوانین و سازمان 

o ایمنی، بهداشت و محیط زیست 

o  آشنایی با عملیات كانتینری 

ساعت آموزش    49,861های ایجاد شده به واسطه شیوع كرونا، در مجموع  ، با وجود محدودیت1400در سال   -

آموزش برگزار شده در سال    شركت برگزار شده است كه وضعیت نفر ساعت  صفبرای كاركنان ستاد تهران و  

 بعدهای قبل در جدول و نمودار  ای آن نسبت به سال شركت و وضعیت مقایسه  صفدر ستاد تهران و    1400

       قابل مشاهده است:
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 1400 1399 1398 1397 1396 نفر ساعت برگزار شده 

 9663   6,893  27,045   12,462  7,517 ناحیه جنوب شرق 

 20909   24,362   13,860  15,703  15,997 ناحیه جنوب غرب 

 10848  4,428  2,018  7,144  2,755 ناحیه شمال

 8441  5,291  5,492   4,648   6,666 ستاد )دفتر مرکزی تهران( 

 49861  40,974  48,415  39,957  32,935 جمع 

 

 : خالصه وضعیت طرح های در دست اجرا  -7-3

 : به شرح زیر است  1400طرح های در دست اجرای شركت در سال  ت یخالصه وضع

 عنوان طرح ردیف
محل 

 اجرا

سال 

 شروع 

برآورد  

سال 

 خاتمه 

بودجه 

مصوب  

 طرح

هزینه  

انباشته تا  

پایان 

سال 

1400 

برآورد مبلغ  

الزم برای  

 تکمیل طرح 

بودجه 

مصوب  

 1400سال 

هزینه واقعی 

 1400سال 
 پیشرفت 

موانع و 

مشکالت  

پیشرفت 

 طرح

  آخرین

 وضعیت

  اقدامات

 باقیمانده 

1 

  نفتی  ایانه پ

 امام

 (ره)خمینی

ناحیه 

جنوب 

 غرب

1389 1401 
509،426 

 میلیون ریال 
9,785 

70،721 

 میلیون ریال 

123،000  

 میلیون ریال 

 

    133 

 میلیون ریال   

15 %  

شامل   طرح  این

سایت مخازن و 

 بهره  اسکله ها به 

 دائم  برداری 

 است.  رسیده

 ساختمانهای 

و اجرای خط   اداری 

لوله مشترک 

سرمایه گذاران 

زون نفتی باقی 

 مانده است.

2 
 کاالی  انبار

 نوشهر 

شمال 

 کشور 
1393 1400 

170،044 

 میلیون ریال 
8,603 0 0 0 100%  

 بهره به طرح  این

 دائم  برداری 

 است.  رسیده
- 

3 

 محوطه   احداث 

 15  کانتینری 

 شهید   هکتاری 

 رجایی

جنوب 

 شرق
1393 1401 

759،600 

 میلیون ریال 
213,791 

302،800  

 میلیون ریال 

در بخش اجرا 

 و 

2،800،000  

دالر جهت 

 تجهیزات 

593،800 

 میلیون ریال 

194,220 

 میلیون ریال 
40 %  

 بخشهای

 محوطه

 کانتینری،

 اداری  ساختمان

 اول   فاز   و

 متر  5000)سوله

 ،(مربع

 تاسیسات،

 پست   ساختمان

 اتمام  به برق

 است.  رسیده

 به   سوله   دوم  فاز

 10000  مساحت 

 سوله  و مترمربع

 به   تعمیرگاه 

 متر   500  مساحت 

 در بخش اجرا   مربع 

در بخش   و

تجهیزات یک 

دستگاه ترانستینر 

دستگاه کفی  10و  

کشنده باقیمانده 

 است.
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 عنوان طرح ردیف
محل 

 اجرا

سال 

 شروع 

برآورد  

سال 

 خاتمه 

بودجه 

مصوب  

 طرح

هزینه  

انباشته تا  

پایان 

سال 

1400 

برآورد مبلغ  

الزم برای  

 تکمیل طرح 

بودجه 

مصوب  

 1400سال 

هزینه واقعی 

 1400سال 
 پیشرفت 

موانع و 

مشکالت  

پیشرفت 

 طرح

  آخرین

 وضعیت

  اقدامات

 باقیمانده 

4 

 احداث طرح

 و اسکله

  محوطه

  در کانتینری 

 نگین جزیره

ناحیه 

جنوب  

 غرب 

1394 1402 

3،009،000  

میلیون 

 ریال

102,088 
1،807،228 

 میلیون ریال

33.000  

میلیون 

 ریال

15,417 7 %  

 پایان   به اسکله

است و   رسیده

 1اجرای فاز  

دیواره حفاظتی 

اسکله به اتمام 

 رسیده است 

محوطه کانتینری 

 2و اجرای فاز  

دیواره حفاظتی 

اسکله باقی مانده 

است. محوطه 

کانتینری طرح 

پس از انجام 

تعهدات اداره بنادر 

مبنی ایجاد زیر 

ساختها انجام 

 خواهد شد.
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 :  خالصه وضعیت طرح های تحقیق و توسعه -8-3

 : )میلیون ریال(به شرح زیر است 1400طرح های در دست اجرای شركت در سال  ت یخالصه وضع

 مصوبه و مجوزها  پروژهنام طرح /  مکان ردیف 
سرمایه گذاری 

 مورد نیاز طرح 

سهم سال  

1400 
 آخرین وضعیت 

1 
ناحیه جنوب 

 شرق
 ترمینال کانتینری 

هیئت مدیره سینا 

 سهامدار اکثریت و 
25,038,634 5,296,386 

در حال پیگیری و تعامل 

 با سازمان

2 
ناحیه جنوب 

 شرق

تکمیل سرمایه گذاری محوطه  

متر  10000سوله اختصاصی )ساخت 

دستگاه ترانستینر+  1مربعی + خرید 

 ساخت استراکچر یخچالی(

و  هیئت مدیره 

 سهامدار اکثریت
 در حال انجام 800,000 800,000

3 
ناحیه جنوب 

 غرب
 500,000 4,000,000 سهامدار اکثریت سرمایه گذاری و اپراتوری  مواد معدنی

مشاور انتخاب شده،  

طرح با نظر سازمان در 

حال نهایی شدن می  

 باشد. 

4 
ناحیه جنوب 

 شرق
 300,000 3,500,000 هیئت مدیره سینا  توسعه خدمات دریایی 

در حال پیگیری و 

 .مذاکره

 نواحی همه  5
پروژه سینا دیجیتال  )امنیت، شبکه و 

TOS) 

 هیئت مدیره سینا

 و سهامدار اکثریت 
 در حال انجام می باشد.  250,000 350,000

  150,000 150,000 ندارد  پروژه بازسازی ساختمان مرکزی سینا تهران دفتر  6

7 
ناحیه جنوب 

 غرب

تکمیل سرمایه گذاری پایانه نفتی 

)ساخت ساختمان اداری+ اصالح  

 سیستم اطفای حریق( 

هیئت مدیره سینا 

 ، هلدینگ و بنیاد
 در حال انجام می باشد.  80,000 80,000

  0 0 در حال مذاکره  روسیه و چین  بنادر خارجی  8

   7,367,386 33،918,634 جمع کل )میلیون ریال( 
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 :   گزارش عملکرد اجتماعی شرکت  -9-3

 گزارش اقدامات انجام شده   موضوع

تشریح اقدامات انجام شده در خصوص رعایت  

قوانین و مقررات حاکم بر تاثیرات زیست  

محیطی فعالیت شرکت به خصوص در حوزه  

 پسماندها، منابع آلودگی آب و هوا 

 

عنوان گواهینامه و تقدیر نامه در حوزه بهداشت، ایمنی و محیط زیست از   13دریافت   -

 ح مراجع ذیصال

 فرهنگ سازی از طریق تبلیغات محیطی جهت رعایت ایمنی محیط کار -

 های ایمنی و بهداشت    فرهنگ سازی با مشارکت در برگزاری کالس -

 های بهداشتی  ات محیطی جهت رعایت پروتکل آموزش از طریق تبلیغ -

    19مشارکت به بخش درمان کشور در موضوع بیماری کووید  

گزارش عملکرد اجتماعی شرکت شامل کمک 

های عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه  

و کمک به رفاه عمومی جامعه )با اشاره به  

 مصوبات مجمع عمومی مربوط( 

 

فعالیت  - به  همکاران  تشویق  و  سلیمانی  قاسم  شهید  قرارگاه  و  ایجاد  جهادی  های 

 های جهادی  همکاری با دیگر گروه 

 های مومنانه انجام کمک  -

 مومنانه   هایکمک  جهت  ساالنه  درآمد  از  بخشی  تخصیص -

 کارآفرینی  و  اشتغال  توسعه  در  خصوصی  بخش  ظرفیت  از  استفاده -

 ساالنه  ریزیبرنامه   با   و  واقعی  نیازمندان  مستمر  شناسایی -

   نفر  3000  از  بیش  برای  مستقیم  غیر  و  مستقیم  اشتغال   ایجاد -

 کشور   بنادر  در  تومان  میلیارد  3000  از  بیش  ساختی  زیر  گذاریسرمایه -

   عباس  بندردر  (  عج)  الزمان  صاحب  بیمارستان  تجهیزات تعمیر  به  کمک -

( ع)  علی  امام   اجتماعی  تحول  و  سازندگی  قرارگاه  اداری  ساختمان  احداث   به  کمک -

 ( ره)  خمینی  امام  بندر  در

   بندر  سر   در  بضاعت  بی  و  محروم  افراد  یخچال  و  کولر  سرویس  و  تعمیر  به  کمک -

  بندر   و  چابهار  بندر  یافته   توسعه  کمتر  مناطق  در  مستقیم   غیر  و  مستقیم  اشتغال  ایجاد -

 نفر  200  از  بیش  میزان  به(  ره)خمینی  امام

 عنوان تقدیر نامه در حوزه مسئولیت اجتماعی   17دریافت  

گزارش عملکرد شرکت در رابطه با افزایش  

 سطح رفاهی، بهداشتی و آموزشی کارکنان  

های فرهنگی با محوریت خانواده از قبیل برگزاری مسابقات خانوادگی،  برگزاری برنامه  -

 مسابقات ویژه همسران و فرزندان پرسنل

 مستمر با پرسنل محترم و بررسی وضعیت روحی و معیشتیارتباط   -

 ارائه مشاوره دینی  -

 مشاوره و ترغیب همکاران مجرد به ازدواج و تشکیل خانواده  -

 تکریم، تجلیل و تقدیر از ایثارگران و جانبازان گرامی  -

 توجه ویژه به امر تحصیلی فرزندان و تقدیر از فرزندان ممتاز در امور تحصیلی -

مرا - سالگرد  برگزاری  سومین  و  سی  گرامیداشت  جشن  جمله  از  بزرگداشت  سمات 

 تاسیس شرکت 

 تجلیل از مقام زن و عید غدیر  -
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 (: 1400سایر موارد ) اهم فعالیت های شرکت طی سال   -10-3

 عبارتند از: های مختلف ماموریتی، به تفكیك حوزه 1400شركت طی سال مالی های م فعالیتـاه

 حوزه عملیات، ایمنی و حفاظت:  -الف

 .آن یو راه انداز نینگ رهینرم افزار جز یسیو برنامه نو یطراح •

ر و اخذ و چابها  یی رجا  دیدر بندر شه  لی موبا  یبر رو  ینری كانت  اتی عمل  یثبت داده ها  ستمی س  یسیو برنامه نو   یطراح •

 .مجوز افتا

 برگزاری اولین همایش هم اندیشی و تقدیر از مشتریان برتر  •

 طراحی، برنامه نویسی سیستم گیت هوشمند   •

 EBCTSطراحی و برنامه نویسی سیستم خدمات مشتریان  •

 كسب رتبه برتر استان مازنداران و هرمزگان در حوزه ایمنی و بهداشت  •

 در بنادر شهید رجایی و بوشهر افتتاح بهره برداری از سامانه سیباس  •

 اماكن  یروبهره شیافزا یدر راستا ییرجا  دیبندر شه یاختصاص نالیترم یخچالی  سایت دازی ان را ه •

 گستر  مینس و تجارت كایكردستان، را یم یپتروش یبا شركت ها نگی قرارداد استاف عقد •

   نایبا شركت روب یخچالی نری دستگاه كانت 30 اجاره قرارداد عقد •

 كل بنادر یتعرفه ا فاتیبسته تخف هیته •

  یرجائ  دیاز بنادر )شه  یریگیبه پ  ازین  یتماس تلفن  4,500به حدودا    ییو پاسخگو   لی میا  قیگزارش از طر  4072  ارسال •

   انیو در حوزه ارائه خدمات مطلوب مشتر   یرانیخط كشت یو بروز رسان جهیو بوشهر( تا حصول نت

درس  ، تعادل شناور، ساختمان شناور و  ینری كانت  نالیترم  نینو  یزیبرنامه ر   ی با روش ها  ییآشنا  یدوره آموزش  یبرگزار •

 SL STARسانحه  یآموخته ها

 : حوزه فنی و عمران -ب

 مترمربع 10.000مساحت شروع عملیات احداث فاز دوم سوله محوطه اختصاصی بندر شهید رجایی به  •

 بازآرایی و انتقال تجهیزات با ضریب اشتغال پایین به سایر بنادر یا نیازهای عملیاتی  •

 تعمیراساسی تجهیزات در راستای افزایش قابلیت اطمینان و آماده بكاری تجهیزات    15برنامه ریزی و اجرای بیش از  •

در تمامی شعب در راستای مدیریت جامع و بهره ور    CMMSپیاده سازی و بهره برداری از سامانه مكانیزه و متمركز   •

 نگهداری و تعمیرات 

تجه • راهبری  اول سامانه  فاز  بندر اجرای  در  استراتژیك  تجهیزات  راهبری  بهینه سوخت و  مدیریت  راستای  در  یزات 

 رجایی 



 خدمات دریایی و بندری سینا )سهامی عام(شرکت توسعه 

 وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام و  فعالیت گزارش
 1400اسفند  29به  یمنته یمال سال

 
 

33 

 

 اتمام فاز دوم عملیات عمرانی حفاظت از پسكرانه جزیره نگین   •

 طراحی و مهندسی معكوس قطعات الكترونیكی و مكانیكال با استفاده از توان داخلی شركت   •

 ت قدیمی در راستای انجام عملیات ایمن  تجهیزا LMIطراحی و نصب سیستم مدیریت باربرداری  •

 عدد شیرسیالبی )دیالج ولو( سایت مخازن نفتی بندر امام )ره( در راستای ارتقای سطح ایمنی   72نصب و راه اندازی  •

تنی و دو دستگاه لیفتراک سه تن    55افزایش ناوگان عملیاتی در بنادر بوشهر و نوشهر با تامین یك دستگاه جرثقیل   •

 ل گیر مجهز به بغ

 طراحی و اجرای سیستم هیدرانت محوطه كانتنیری بندر بوشهر در راستای افزایش ایمنی   •

 كانتینر   100TEUاحداث سایت كانتنیرهای یخچالی محوطه اختصاصی بندر شهید رجایی با ظرفیت پذیرش  •

ات مربوط به درایوها،  نیازسنجی و تامین قطعات یدكی حساس تجهیزات گنتری كرین لیبهر بندر شهید رجایی شامل قطع •

 الكتروموتورها، سیم بكسل، اسپریدر تویین و كابل اسپریدر 

توسعه و تجهیز كارگاه های تخصصی الكترونیك در بنادر رجایی و نوشهر با هدف خودكفایی در طراحی و مهندسی   •

 معكوس قطعات.

 :مالی و سهامحوزه  -ج

 روز .  40روز به 72كاهش دوره وصول مطالبات از  •

و روشن سازی و رفع ابهامات ، ناشی از    مانده ذخایر اعمال شده در حسابهای شركت )بیمه تامین اجتماعی(  اصالح •

 شناسایی ذخیره  

 اصالح فرایند شناسایی و ثبت درآمد و ورود و خروج كاال و قطعات و فرآیند انبارش و اموال. •

 ریت هزینه و درآمدشناسایی رویداد ها به تحلیل های مدیریتی ، مدیتغییر رویكرد از  •

 :حوزه راهبردی و توسعه -د

 شركت یطرح راهبرد نیتدو •

 شركت  یپژوه ندهیآ گزارش نیتدو •

 ی شركت ت یدستورالعمل حاكم  یساز  ادهیو پ یراهبر •

 مطلوب در سازمان  ینظام راهبر یساز  ادهیو پ یراهبر •

 برنامه و بودجه  شرفت ی پ یفصل یو ارائه گزارش ها هیته •

 سیستم ارزیابی عملكرد دوره ای پیاده سازی   •

 اصالح و به روز نمودن ساختار سازمانی متناسب با اهداف و راهبردها •

 شركت  یضرور یاستانداردها یساز  ادهیو نظارت بر پ یراهبر •
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 راهبری پیاده سازی مدل جایزه تعالی در سطح تقدیر نامه در شركت  •

 :و پیمان گذاریسرمایهحوزه  -و

طرح توسعه خدمات دریایی شركت شامل بانكرینگ، آب رسانی، لكه  تهیه و ارایه گزارش امكان سنجی فنی و اقتصادی   •

 های نفتی و ... با ایجاد شعبه در قشم

 نامه با شركت تعاونی كاربران و افزایش قابل توجه درآمد شركت در حوزه مربوط الحاقیه تفاهم عقد  •

 درخصوص انبارداری و اپراتوری بندر شهید بهشتی چابهار   IPGLعقد الحاقیه قرارداد با شركت   •

 تهیه و ارایه گزارش امكان سنجی فنی و اقتصادی طرح ورود به مواد معدنی نیمه مكانیزه بندر امام خمینی )ره(  •

دستگاه ترانستینر+ ساخت    1متر مربعی + خرید    10000ساخت سوله  )  تكمیل سرمایه گذاری محوطه اختصاصیشروع   •

 ( تراكچر یخچالیاس

 دستگاه كشنده  و كفی های شركت   30 دستگاه و نوسازی  10 خرید •

 (  ساخت ساختمان اداری+ اصالح سیستم اطفای حریق ) تكمیل سرمایه گذاری پایانه نفتیشروع  •

 حوزه سرمایه انسانی: -ح

 ی شناسنامه شغل هیو ته نیتدو •

 و ارشد یت یریو  انتصابات مشاغل مد لیتكم •

 و سالمت كاركنان  شت یمعارتقا سطح  •

 قرض الحسنه مناسب به كاركنان شركت یوام اضطرار یاعطا •

 سطح مهارت و آموزش كاركنان  ارتقاء •

   یو تعهد سازمان یشغل ت ی ارتقاء رضا •

 مختلف شركت یبخش ها ازیمورد ن یانسان یروین نیتام •

 در نرم افزار یانسان هینمودن اطالعات سرما كپارچهی •

 : حقوقی حوزه پشتیبانی و -ط

 ها نظارت دقیق بر عملكرد پیمانكاران قبل و بعد از انعقاد قرارداد و بررسی صورت وضعیت  •

های  ها و اخذ تخفیفات قابل توجه از شركت ها با تجمیع بیمه نامه و افزایش قابل توجه پوششبهبود شرایط بیمه نامه •

 بیمه 

 سازی و پیشگیری از اتالف منابع بهینهمنظور مدیریت خودروهای ملكی شركت به •

های دقیق قبل از آغاز عملیات و تصحیح گزارشات سالمت  های خسارت كشتی و كانتینر از طریق بازرسیكاهش هزینه •

 كانتینر از طریق مراجعه به سوابق 
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 دستگاه ژنراتور  2دستگاه لودر و  4خرید تجهیزات راهبردی  •

 ر اصلی شركت به بخش خصوصیاقدام به واگذاری برخی از خدمات غی •

 غیره  حفظ شان و جایگاه پرسنل پیمانكار با در نظر گرفتن مواردی از جمله پرداخت مناسبتی، حداقل حقوق و •

 بهبود شرایط قراردادها و ایجاد امكان سرمایه گذاری با هدف حفظ منافع شركت •

 ن میلیارد توما  64.5خرید اقالم و كاالی مورد نیاز شعب به ارزش حدود  •

 اطالعات و ارتباطات  فناوریحوزه  -ی

 شركت یبرنامه ها شیساز سامانه پا  ادهیو پ یطراح •

 اتیو عمل   یراهبرد ،یانسان هیسرما ،یمال یداشبورد ها یساز  ادهیو استقرار داشبورد شركت با پ یطراح •

 تحت وب  لیفا ت یریمد یاستقرار سامانه ها  •

 تابعه بصورت متمركز  یستاد و شركت ها  یپرگار برا  یادار ونی و استقرار اتوماس دیخر •

كانال و    جادیبرنامه ها، ا  شیو پا  فی)ساتكام( با امكان تعر  انی سامانه تعامل با كاركنان و مشتر  ی ساز  اده ی و پ  یطراح •

 ثبت صورتجلسات و ...  ،یحقوق شیگروه، مشاهده قرارداد و ف

 و درخواست كشنده   یابیزار پ،ی با خدمات استر تالیجید  ینایسامانه س یطراح •

 ی بر محصوالت بوم یتابعه مبتن یستاد و شركت ها یسازمان  لیمیاستقرار ا •

 ی و ساخت مركز داده تهران به همراه اتاق برق اختصاص یطراح •

 اپراتور دوم كشور   APNشركت در بستر   یشبكه اختصاص یراه انداز •

 ستاد تهران VOIP رساخت یارتباط با ز ی در بندر بوشهر و برقرار VOIP  رساخت یز یساز  ادهیو پ یطراح •

  یشبكه ستاد تهران و بنادر با استفاده از محصوالت بوم یو امن ساز یساز نهیبه •

 حاصل از آن جی نتا هیارا شیو هما  ییرجا دیدر بندر شه یبر یسا  شیرزما یبرگزار •

 شركت یسامانه ها  یبر رو  ت یامن یدوره ا یانجام تست ها •

 دفتر:  حوزه ریاست -ک

  رانیبا مد  جلسه  لی شركت و تشك  ی همراه به نواح  ی هائت یعامل و ه  ریو مستمر مد  یهفتگ  یانجام سفرها  یهماهنگ •

 ی در نواح یبه صورت فصل رهیمد  ئت یجلسات ه لی مربوط و تشك یانوردیبنادر و در

و كانال های   نستاگرامیاز جمله ا  یازمج  یدر فضا  ی شركت و حضور فعّال و حداكثر  ت یو توسعه وب سا  یروز آوربه •

 واتساپی داخلی شركت، بنادر و هلدینگ 

 با ادارات كل بنادر و هلدینگ   ییارتقاء سطح تعامل و همگرا •
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اسفند در دو رده مختلف با حضور كاركنان و مدیران شركت و    18و    17برگزاری دو همایش به صورت جداگانه در   •

 هلدینگ

 نمایشگاه در مصالی تهران و بندر چابهار برگزاری دو  •

 برگزاری همایش تقدیر از مشتریان برتر در هتل اوین تهران   •

 تهیه و تدوین و تنظیم و انتشار كلیه خبرهای مربوط به رخدادها و مأموریت ها و كلیه فعالیت های شركت •

   های مالی:نسبت .4

 :باشدجدول زیر میبه شرح  شركت،  1400اسفند    29به  یمنته های مالینسبت

 1400 1399 1398 توضیح نسبت ها 
  10توضیحات در خصوص تغییرات با اهمیت )بیش از 

 درصد(

نسبت  

 نقدینگی

 نسبت جاری  
 دارائیهای جاری 

126 199 164 
نسبت به سال قبل بابت بكارگیری منابع   % 10نوسان بیش از   

. باشدهای سرمایه ای می شركت در ایجاد دارایی  ینقدینگ  بدهی های جاری  

 نسبت سریع  

دارایی  -)موجودی كاال+پیش پرداخت ها(

 های جاری 
104 168 129 

درصد بابت افزایش موجودی سرمایه ای   10ان بیش از  سنو 

تكمیل می باشد.   در جریاننزد پروژه های   
 بدهی های جاری 

نسبت نقد شوندگی  

 عملیاتی 

فعالیت های  ص وجه نقد حاصل از ل خا

 عملیاتی 
1/13 0/79 1/8 

عدم فروش نسیه و فروش خدمات به صورت  ل  یبه دل 

نقدی و افزایش نقد شوندگی حاصل از ارائه خدمات، نسبت  

 سود عملیاتی  به سال قبل مساعد بوده است 

نسبتهای  

 فعالیت

نسبت فروش به دارایی  

)مرتبه( ها  

 خالص فروش 
0/87 1/04 1/16 

استفاده بهتر از دارایی ها جهت كسب سود نسبت به سال   

 جمع دارایی ها  قبل مساعد بوده است. 

دوره وصول حساب  

های دریافتنی  

)روز( تجاری  

متوسط حساب های دریافتنی تجاری ابتدا  

 و انتهای دوره 
68/97 80/61 81/34 

تحمیل فشار نقدینگی به شركت به دلیل عدم فروش نسیه   

 وجود ندارد. لیكن نسبت به سال قبل تغییری نداشته است. 
 متوسط خالص فروش نسبت یك روز 

دوره گردش موجودی  

 كاال

 متوسط موجودی كاالی ابتدا و انتهای دوره 

59/25 45/88 40/13 
به دلیل استفاده از موجودی كاال در تعمیرات و نگهداشت   

قبل مساعد بوده است. سرمایه می باشد كه نسبت به سال  متوسط بهای تمام شده كاالی فروش رفته   

 یك روز 

نسبتهای  

 سودآوری

 نرخ بازده دارایی ها 

 سود خالص 

0/17 0/29 0/25 
درصد از   25با احتساب هزینه های مالی و غیر عملیاتی  

ست.سود كسب شده از محل دارایی های شركت بوده ا  بتدا و انتهای  متوسط جمع دارایی های ا  

 دوره

نرخ بازده حقوق  

 صاحبان سهام 

 سود خالص 

0/53 0/69 0/73 
نسبت حقوق صاحبان سهام با در نظر گرفتن سود سهام 

. مصوب تغییری نداشته است  متوسط حقوق صاحبان سهام ابتدا و انتهای   

 دوره

 درصد سود ناخالص 

 سود ناخالص 

0/41 0/45 0/38 

احتساب هزینه مالی و غیر عملیاتی به دلیل افزایش  بدون  

نوسان بهای تمام شده به درآمد جاری نسبت به سال قبل  

 خالص فروش  مساعد بوده است. 
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 1400 1399 1398 توضیح نسبت ها 
  10توضیحات در خصوص تغییرات با اهمیت )بیش از 

 درصد(

درصد سود قبل از كسر  

 مالیات به فروش 

 سود قبل از كسر مالیات 
0/38 0/46 0/34 

به دلیل كاهش در هزینه های مالی نسبت به سال قبل و   

درصدی درآمد در سال جاری تقریبا مساعد   26افزایش 

باشد. می   خالص فروش  

 بازده فروش 
 سود خالص 

0/29 0/39 0/26 
درصد سود كسب   26شركت توانسته از یك واحد خدمات  

 خالص فروش  نماید. 

 نسبت حاشیه فروش 
 فروش منهای هزینه های متغیر 

0/85 0/86 0/85 
  15هزینه های ارائه خدمات شركت توانسته پس از كسر  

 خالص فروش  درصد سود كسب نماید. 

نسبت های  

سرمایه  

 گذاری 

نسبت بدهی ها به  

 دارایی ها 

 جمع بدهی ها 
0/66 0/54 0/57 

به دلیل عدم اخذ تسهیالت و اعتبارات از منابع خارجی  

حدود نیمی از منابع اقتصادی از طریق دارایی ها كسب می  

 جمع دارائی ها  گردد كه نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است.

 نسبت مالكانه 
 جمع حقوق صاحبان سهام 

0/34 0/46 0/43 

حدود نیمی از دارایی های شركت از محل حقوق صاحبان  

سهام تامین گردیده است كه نسبت به سال قبل مساعد بوده  

 جمع دارایی ها  است. 

سایر  

ها نسبت  

 سرانه فروش 

 میلیارد ریال/ نفر 

 

 فروش 
3/08 4/51 5/70 

افزایش سرانه فروش به دلیل تغییرات سازمانی از قراردادی  

 تعداد كاركنان  به تامین نیروی انسانی بوده است. 

 سرانه سود خالص 
 سود خالص 

0/88 1/76 1/49 

شده نسبت به درآمد خالص   م با توجه به افزایش بهای تما

با كاهش سرانه سود   سال )به دلیل تغییر تعرفه كارفرما(

. جه گردیده است اخالص مو   تعداد كاركنان  

 

 :  پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص تخصیص سود .5

 بر اساس تکالیف قانونی:  -5-1

لكن، مجمع    ستیصاحبان سهام الزام  نیساالنه ب  ژهیدرصد از سود و  10  میقانون تجارت تقس هیاصالح 90با توجه به ماده  

 . ندینما یاز مبلغ فوق الذكر اعمال رأ  شیب میدارند كه نسبت به تقس اری صاحبان سهام اخت  انهی سال  یعاد  یعموم

 پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود:  -5-2

سود    میصاحبان سهام جهت تقس  انهی سال  یعاد  یبه مجمع عموم  نایس  یو بندر   ییایشركت توسعه خدمات در  رهیمد  ئتیه

ظالمانه اعمال شده و   یها میتحر  راتیكاهش تاث  لیاز قب  یبا توجه به موضوعات   29/12/1400به    یمنته  یسال مال  یسهام برا

درصد   10، معادل    انیدرجر  یپروژه ها   یشركت واجرا  آالتنیماش  ینوساز   قیشركت از طر  یآورمقاومت و تاب  شیافزا

 . دی نمایم شنهادیسود ساالنه را پ

 زمانبندی پرداخت سود سهام:   -5-3

تاریخ مجمع عمومی عادی   به دارندگان سهام در  بندی پیشنهادی هیئت مدیره در خصوص پرداخت سود  برنامه زمان 

 باشد. قی و حقوقی به شرح ذیل میاین شركت برای اشخاص حقی   29/12/1400سالیانه مربوط به عملكرد سال مالی منتهی به  
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   سهامداران حقیقی: -الف

 . 1401از اول مهر ماه   یگذار هیسرما  یها و سبدهاو صندوق یقی سهامداران حق هیكل

 سهامداران حقوقی:  -ب

 .  1401آبانماه  یاز ابتدا یسهامداران حقوق

ها شامل اصول    هیها و ابالغ  امی رهنمودها، پ  یانجام شده در راستا   یها   یزی گزارش اقدامات و برنامه ر .6

 تحت پوشش دفتر :   یدستگاه ها  یاقتصاد یها   تی موضوعه فعال

 :یاقتصاد یها تیاصول موضوعه فعالاهم اقدامات مرتبط با   -6-1

  اصول موضوعه فعالیت های اقتصادی به شرح  ی تحققدر راستا  1400مهم ترین اقدامات انجام شده در شركت در سال  

 زیر می باشد: 

 توانمندسازی محرومین اقدامات انجام شده در راستای  -

 شركت بهره وریارتقاء  -

 شركت های دانش بنیان: كمك به توسعه  -

 همكاری در ساخت برخی تجهیزات مهم در حوزه اپراتوری بنادر مانند گنتری كرین  ▪

 قطعات استراتژیك همكاری در ساخت برخی   ▪

 شركت  چابك سازیاقدام در راستای  -

 در شركت و مجموعه هلدینگ و بنیاد  تفكر زنجیره ایاقدام در راستای تقویت  -

 توسعه شركت های در زنجیره لجستیك و لجستیك طرف سوم  -

 بنیاد در سطح هلدینگ و  هم افزاییكمك به افزایش  -

 شامل:  صادراتاقدام در جهت توسعه  -

 تیك حضور در بنادر سایر كشورها جهت اپراتوری بنادر و كمك به صادرات در زنجیره لجس ▪

 ایجاد كریدور شمال جنوب با هدف انتقال بار ترانزیتی روسیه به آبهای آزاد جنوب  ▪

 جدید پروژه های سرمایه گذاریتعریف و پیشبرد  -

 وارده به شرح زیر می باشد: از دیگر اقدامات انجام شده در راستای تحقق رهنمودها، پیام ها و ابالغیه های 

 :  1400های اقتصاد مقاومتی و شعار سال اهم اقدامات مرتبط با تحقق شاخص -6-2

  64برنامه در ارتباط مستقیم با محورهای شعار سال و    81، تعداد  1400عنوان برنامه مصوب و ابالغی سال    198از تعداد  

 مقاومتی بودند كه وضعیت فراوانی و پیشرفت آنها به شرح جداول زیر می باشد: برنامه در ارتباط مستقیم با اصول اقتصاد  
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 میانگین پیشرفت تعداد برنامه مرتبط نوع ارتباط اصول اقتصاد مقاومتی 

 73 42 پشتیبانی  

 84 11 تولید

 67 10 مانع زدایی 

 64 8 تولید / پشتیبانی 

 65 7 مانع زدایی/ پشتیبانی 

 60 3 زدایی / پشتیبانی تولید / مانع 

 72 81 جمع كل 

 

اصول اقتصاد مقاومتی )درون زا/برون 

 گرا/مردم بنیاد/ دانش بنیان/عدالت محور(  

تعداد برنامه 

 مرتبط

میانگین  

 پیشرفت

 100 1 برون گرا 

 70 1 دانش بنیان

 74 15 درون زا

 63 3 عدالت محور

 74 13 درون زا / برون گرا 

 75 25 بنیان درون زا/ دانش 

 76 6 درون زا/عدالت محور 

 35 3 درون زا/ برون گرا/ دانش بنیان 

 76 64 جمع كل 

 

   1400ابالغیه اهداف کمی و ضوابط اجرایی برنامه و بودجه سال اقدامات انجام شده در راستای تحقق  -6-3

  ادیمحترم بن  استیتوسط ر  99/  12/  26  خیضابطه در تار  ریز 69و    یضابطه اصل  10، در  1400بودجه سال    ییضوابط اجرا

 هی ابالغ  .دیابالغ گرد  نگیتابعه هلد  یبه شركت ها  نگیمحترم وقت هلد  رعامل ی توسط مد  5/2/1400  خیو در تار  نگیبه هلد

 هیئت  ب یتصوو به  از آن استخراج    ضابطه(   27)   نایقرار گرفت و ضوابط مرتبط با شركت س  یفوق، در شركت مورد بررس

 .ت رسیده و دنبال گردیدشرك   رهیمد
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 : سایر فعالیت های انجام شده .7

   خالصه فعالیت های هیئت مدیره برای کاهش مالیات های تشخیصی  -7-1

عمدتا شركت هوپاد  در صورت همكاری مطرح گردیده  و  - 7-8بخش اعظم این بند مربوط به ذخیره بیمه می باشد كه در بند 

با شركت جهت عقد مفاصا حساب مبلغ ذخیره بیمه كاهش پیدا می كند و به تبع آن مالیات بر عملكرد شركت نیز كاهش    دریا

 می یابد.  

  شرکت و اقدامات انجام شده برای حل و فصل آنها دعاوی با اهمیت مطروحه علیه -2-7

  با توجه به تاییدیه وکیل شرکت، دعاوی موضوعه با اشخاص حقیقی و حقوقی عمدتا به نتیجه رسیده و موارد باقی مانده فاقد اهمیت گزارشگری 

 و افشاء می باشد. 

 فرآیندها  بهبود سیستم کنترل داخلی و اصالح و بهبود روش ها و  -7-3

مدیریت ریسک و کنترل داخلی را در فرآیند کسب و کار خود یکپارچه نموده و اجزای   توسعه خدمات دریایی بندری سینا )سهامی عام(  شرکت 

های کنترلی، اطالعات، ارتباطات و نظارت را مطابق با مفاد دستورالعمل کنترل  چارچوب کنترل داخلی شامل محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت 

 ر و اجرا نموده است. داخلی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، طراحی، مستق 

اساس    همین   بر که    نموده است   ی اب ی ارز   1400/ 12/ 29  خ ی را در تار   ی مال   ی حاکم بر گزارشگر   ی داخل   ی ها کنترل   ی شرکت، اثربخش   ره ی مد ئت ی ه 

دهد و بر  ، اطمینان معقولی از دستیابی به اهداف شرکت می 1400/ 12/ 29 خ ی شرکت در تار   ی مال  ی حاکم بر گزارشگر  ی داخل  ی ها معتقد است کنترل 

 اثربخش بوده است.   ادشده ی   ی ارها ی اساس مع 

  مدیریت خطر -7-4

كمیته   این  وظیفه  است.  ارشد شركت  ومدیران  عملیاتی  مدیران  اقتصادی،  كارشناسان  از  متشكل  ریسك شركت،  مدیریت  كمیته 

كاهش انواع مختلف ریسك شامل ریسك های بازار، ریسك های مالی، ریسك های عملیاتی واجرایی، گیری، كنترل و  شناسایی، اندازه

ریسكهای اقتصادی، ریسكهای سیاسی قانونی واجتماعی است. این كمیته گزارشات منظم دوره ای از ریسك های شركت، راهكارهای  

 ریسك   ای شركت توسط این كمیته بررسی شده و  گذاری وتوسعه  یهنماید. همچنین، كلیه تصمیمات سرما   مدیریت و كنترل آنها ارائه می

 به شرح زیر بوده است:  1400كه شرح آن در سال  گیرد  های آن مورد ارزیابی قرار می

درآمدهای شركت سینا را به خصوص بخش  های ظالمانه اعمال شده علیه كشور،  تحریمادامه  ریسك سیاسی:   -

همچون سایر بخش ها با چالش های جدی می تواند مواجه سازد كه به منظور  درآمدهای كانتینری را هم  

در حوزه های غیر خدمات كانتینری در    مدیریت این موضوع، اقداماتی چون افزایش فعالیت های بازاریابی

 دستور كار شركت قرار گرفته است.

شود و های كامپیوتری انجام میتمافزارها و سیسریسك فناوری: با توجه به اینكه كلیه خدمات از طریق نرم -

های فناوری اطالعات و ارتباطات با از دست دادن دیتاها، عملیات شركت  با توجه به نامناسب بودن زیرساخت
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تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. پس از تجربه حمله سایبری در یكی از نواحی، متاسفانه این موضوع در ناحیه  

ها و فرآیندهای كاری شركت شده است. در حال حاضر  ندی در رویهدیگر، نیز تكرار گردید كه موجب ك

 ها و حفظ امنیت اطالعات در دست اقدام است. اقدامات جدّی و قابل توجهی در خصوص بهبود زیرساخت

ارز:   - تأثیر قرار می دهد:  این متغیرریسك نوسانات نرخ  از سه جنبه تحت  هزینه های    عملكرد شركت را 

در بخش هزینه های سرمایه گذاری با توجه به اینكه بخشی از  .  درآمد  ه های جاری وسرمایه گذاری، هزین

تجهیزات استراتژیك بندری نظیر گنتری كرین از خارج تأمین می گردد، نرخ ارز به صورت مستقیم بر میزان  

نكه  با توجه به ای  در بخش هزینه های جاری نیز  هزینه های سرمایه گذاری در بخش تجهیزات موثراست.

از تأمین كنندگان خارجی تهیه می گردد، در نتیجه تغییرات نرخ    آالتبخشی از قطعات و لوازم یدكی ماشین  

با توجه به اینكه    در بخش درآمدی نیز  ارز بر روی هزینه تعمیرات و نگهداری تجهیزات تأثیر گذار است.

  مدهای شركت در حوزه نفتی و بخشی از درآ(  THC)  بخش عمده ای از درآمد شركت در حوزه كانتینری

همچنین، نرخ ارز    ارزی است، تغییرات نرخ ارز تأثیر مستقیم بر روی آن دارد.  (مشخصا اجاره مخازن نفتی)

در مجموع، نوسان نرخ ارز    موثراست.  كاال غیرمستقیم بر روی حجم واردات و صادرات    به صورت مستقیم و

 د. عملكرد شركت دارد كه برآیند آن مورد نظر می باش تأثیرات متضاد مثبت و منفی بر روی 

های ظالمانه اعمال شده علیه كشور، احتمال كاهش سهم بازار شركت وجود  ریسك بازار: با توجه به تحریم -

خواهد داشت و با توجه به نوع عملیات شركت، همكاری و تعامالت مناسب با سازمان بنادر و دریانوردی 

یكی از استراتژی های كلی شركت جهت مدیریت ریسك    عملیات شركت خواهد بود.  جزء عوامل تاثیرگذار بر

به  بازار ساختار از بعد   پرتفوی عملیات شركت است. شركت همواره  پرتفوی خود  دنبال متنوع سازی و گسترش 

ریسك  به كاهش    آن در مناطق جغرافیایی مختلف منجر  جغرافیایی ونوع خدمات است. تنوع در نوع خدمات وارائه

 شود.  بازار می

دلیل پروژه های توسعه ای و سرمایه  به (نقدینگی شامل ریسك اعتباری و) ر حوزه ریسك های مالیریسك مالی: د -

وجود دارد.   ها برای این طرح الزم، نیازبه تأمین نقدینگی ناحیه جنوب غرب و ناحیه جنوب شرقگذاری شركت در 

از محل وجوه اداره شده سازمان    تسهیالتت بانكی،  الالی شامل تسهیهم اكنون شركت، گزینه های مختلف تأمین م

  ( نظر گرفتن شرایط سیاسی واقتصادی   در  با)ومذاكره با سرمایه گذاران خارجی    بنادر ودریانوردی، افزایش سرمایه

 .های فوق را در دست بررسی واجراء دارد برای طرح



 خدمات دریایی و بندری سینا )سهامی عام(شرکت توسعه 

 وضع عمومی به مجمع عمومی صاحبان سهام و  فعالیت گزارش
 1400اسفند  29به  یمنته یمال سال

 
 

42 

 

خود    ی تعهدات قرارداد  یفا یاشاره دارد كه طرف قرارداد در ا  ی سكیبه ر  یاعتبار   سك یرریسك اعتباری:   -

مختلف به شرح    یحوزه ها   در  شركت  یاعتبار  سكیشركت شود. ر  یبرا  یمال   انیناتوان باشد كه منجربه ز

 است:  لیذ

  مانكار یشركت بهعنوان پ  ،یعموم  یكاال   یریو بارگ  ه ی(و تخلTHC)  نریكانت  یر یو بارگ  ه یتخل  یحوزه ها   در

  ی و شناورها   یران ی كشت  یشركتها  هی خدمات به كل  ارائه  تابع مقررات آن و مكلف به  ،یانوردیسازمان بنادر ودر

ل  رشی پذ  بنادر است.  فعال  كن،ی شده در  بازپرداخت   یرانی كشت  یشركتها   تیبا توجه استمرار  در  آنها    وتوان 

 .ستیمتوجه شركت ن ی قابل توجه سكیبابت ر نیاز ا  مطالبات

  و  یدرآمد به صورت نقد نكهعمدهیو اجاره مخازن با توجه به ا یحوزه نفت نروی كانت یحوزه خدمات جانب  در

 .ستیمتوجه شركت ن یسكیشود ر  یم وصول ( افتیدر شی به صورت پ)قبل از ارائه خدمات  ای

جعه مالك  متروكه شدن وعدم مرا  ل یبه دل  كاالهااز    یدر برخ  نكهیبا توجه به ا  كاال  یخصوص انباردار   در

تمل  كاالی اموال  سازمان  توسط  آور  یكی مربوطه  قسمت  گرددی  می  جمع  احتمال عدم وصول  از    یهمواره 

 .ستی شركت قابل توجه ن یبابت وجود دارد كه سهم آن نسبت به مجموع درآمدها  نیمطالبات از ا

شركت در حد    ی اعتبار  سكیاتخاذ شده توسط شركت ر  یاستهایو س  تیفعال  تی مجموع با توجه به ماه  در

 قرار دارد. یكنترل شده و قابل قبول 

كوتاه مدت،    تی ریمد  یمناسب برا  ینگینقد  سك یچهارچوب ر  كی  ،ینگینقد  سكیر  تیریمد  یشركت برا  -

را    ی نگینقد  سكی است. شركت ر  كرده  نییتع  ینگ ینقد  تی ریوجوه والزامات مد  نیبلند مدت تام  مدت و  انیم

شده    ینیب  ش یپ ینقد   یها   انی نظارت مستمربر جر  ق ی، از طریبانك  الت یوتسه ی سپرده كاف  ینگهدار   قیاز طر

 كند. یم  تیری مد  ،یمال یها  یهاوبده  ییدارا د یسررس مقاطع قیتطب ق یاز طر و یواقع و

نرم    مستمروبهبود    توسعه  ی ات یعمل  یها   سكی شركت جهت كاهش ر  ی استراتژریسك عملیاتی و اجرایی:   -

  ی نرم افزار مطرح خارج  ی ساز  ادهی پ  و  دیشركت در كنار خر  تی(تحت مالك  TOS)  نال یترم  اتی افزارعمل

  ر ی است كه تأث  ی بندر  شركت اپراتور   كی   كیاستراتژ  ی ها  تیاز منابع ومز  یكی  نال ی ترم  ات ینرم افزارعمل   .است

  بالدرنگ   شی دارد. لزوم افزا  یات یعمل  یها  نهیهز  و  یعملكرد  یارائه خدمات، شاخص ها  تیفی ك  یرو  یادیز

نرم افزار هوشمند برنامه    یساز  ادهیپ  و  دیدنبال خر  شركت به  شده  سبب  اتی عمل  ییدقت و كارا  ت،ی ظرف

از انحصارو   یر یو جلوگ ی خارج حال، با هدف كاهش اتكاء به نرم افزار  نیباشد.درع نالیترم ات ی عمل  یزیر

ر بهبود و  استی شركت همزمان س  ،یات ی عمل  سكیكاهش  بردار  توسعه،  بوم  یبهره  افزار  نرم  ن  یاز    زدر یرا 

 .كاردارد دستور
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تامین - تامین كاال و بكارگیری  بندری  ریسك  اینكه خدمات شركت از طریق تجهیزات  به  با توجه  كنندگان: 

تاسفانه با توجه به شرایط  گردد آماده به كاری و نُرم مناسب تخلیه و بارگیری جز عوامل مهم است. مانجام می

با   بندری  به موقع قطعات، عملیات  تامین  تامین كاالی اصلی وجود ندارد و در صورت عدم  فعلی، امكان 

تامین در خصوص  اطالعاتی  بانك  وجود  عدم  همچنین  مواجه خواهد شد.  ارزیابی  مشكل  نیز  و  كنندگان 

 كنندگان وجود دارد.دم ایفای تعهّدات از سوی تامینها و بایگانی سوابق عملكرد ایشان، احتمال عای آندوره 

با آن مواجه    1400ریسك مربوط تغییر مقررات دولتی: یكی از مهم ترین ریسك هایی كه شركت در سال   -

تغییر سهم درآمدی شركت در بخش خدمات كانتینری در بندر شهید رجایی بود كه   گردید طرح موضوع 

ا تشكیل می دهد و اعالم بدهی بابت سال های گذشته به واسطه  بخش عمده ای از سهم درآمدی شركت ر 

این موضوع بوده است. به منظور مدیریت این چالش، اقدامات و پیگیری های جدی از سوی هیئت مدیره و 

نیز این فعالیت ها تا حصول نتایج    1401مدیریت شركت در دستور كار شركت قرار گرفته است كه در سال 

 مطلوب ادامه دارد.

در    و  یواجتماع  ی اقتصاد  یها   ت یكاهش فعال  ق یتواند از طر  ی كرونا م  روسی و  وع یششیوع ویروس كرونا:   -

  روس یو  یریگ  اگرچه همه  شركت گردد.  اتیكشور موجب كاهش حجم عمل   ی الملل  نیكاهش تجارت ب  جهینت

در   با كن،یشركت نداشته ل نیدرآمد ا و ات یبر حجم عمل یتوجه رقابلیآن تاكنون تاث وعیش  یابتدا  از مذكور

شركت امكان وقوع آن رادر ماه ها، و    نیكرونا، ا  وعیش  از  یناش  یوقوع آثار منف  ردرینظر گرفتن احتمال تاخ

  یر یرپذ ی در حال حاضرعدم تاث  كرونا  وعیش  سكیشركت از ر  یابیارز  ن،ی. بنابراكندی  رد نم  ندهیآ  یسال ها

 بود. خواهد اتیبرعمل

   )ایزو، تعالی سازمانی و ...( کارگیری فنون نوین مدیریتبه  -5-7

توسعه خدمات در بندر  ییایشركت  اIMS)   كپارچهی  ت یریمد  ستمیشعب مختلف خود س  یبرا  نایس  یو  كه شامل    9001  زوی ( 

س ات ی فیك   ت یریمد  ستمی )استاندارد  س   14000  زوی(،  ا ست یز  طی مح  ت یریمد  ستمی )استاندارد  و   OHSAS 18000  ای   18000  زوی( 

 كرده است.    سازیادهی( است را پیشغل یمنیو ا   ی)استاندارد مشخصات بهداشت

شناسایی و همكاری با مشاورین متخصص و مجرب در از طریق  مراقبت بر اجرای واقعی و اثربخش استانداردهای فوق،    تقویت 

با توجه به شیوع ویروس كرونا و حذف مقطعی ممیزی حضوری و عدم پذیرش ممیزی آنالین، از   دستور كار شركت قرار گرفته است.

كه با برطرف شدن   فرآیند انجام ممیزی ها تا فراهم شدن شرایط متعادل برای انجام ممیزی ها به تعویق افتاد،    1399بهمن ماه سال  

با شركت های ممیزی كننده و صدور مجدد گواهینامه ها در دستور   محدودیت های فوق تا  حدود زیادی، تعامالت و برقراری ارتباط

 و اقدامات الزم در این زمینه، انجام شده است.  كار شركت گرفته است 
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شركت نمود    و پیشرفت  یتعال ملی    زهی در جا  1399در سال    بار  ن یاول  ی برادر حوزه جایزه ملی تعالی و پیشرفت نیز شركت  

و   یتعال  زهیدوره جا  نیششم  ندیدر فرآ  1400و در ادامه نیز، در سال    دیگرد  یهد به تعالسطح تع  یكه موفق به اخذ گواه

 شركت نموده و اقدامات الزم را در این زمینه به انجام رسانده است. رنامهیسطح تقد ی اخذ گواه یبرا  شرفتیپ

ایجاد  )ایجاد کمیته های هیئت مدیره شامل کمیته    بهبود محیط کنترلی   -7-6 حسابرسی، کمیته مدیریت خطر، 

 واحد حسابرسی داخلی(  

و وضعیت كلی عملكرد  ، اعضای كمیته های تخصصی 1399/ 12/ 25در تاریخ هیئت مدیره شركت سینا  جلسهامین  34طبق مصوبه 

 : بوده استبه شرح زیر   و تا كنون 1400ایشان در سال 

 كمیته حسابرسی داخلی:  -الف

 :  داخلی به شرح زیر می باشد  اعضای کمیته حسابرسی -

 سمت اجرایی در شركت ی نام و نام خانوادگ 
سمت اجرایی در  

 تخصصیهای كمیته
 الت یتحص

رشته 

 یلیتحص

 تهی ت در كمی خ عضو یتار

 تا از

 تاكنون  1399/ 02/ 22 حسابرسی  ی كارشناس كمیته  رئیس مدیره  هیئت  موظفعضو غیر امید شمیرانی 

ن یمحمد حس

 یبندررزاده صف
 تاكنون  1399/ 03/ 16 ی حسابدار دكترا  عضو كمیته  كارشناس برون شركتی 

 تاكنون  1393/ 11/ 11 ی حسابدار DBA عضو كمیته  كارشناس برون شركتی  ی لیمحمد حسن فام

 1400/ 01/ 31 1392/ 11/ 14 حسابداری  ارشد كارشناسی دبیر كمیته  مدیر حسابرسی داخلی  مژگان حیدری 

 تاكنون  1401/ 02/ 01 حسابداری  ارشد كارشناسی عضو كمیته  معاونت مالی و سهام  ابراهیمی مسعود 

 تاكنون  1401/ 02/ 01 حسابداری  ارشد كارشناسی دبیر كمیته  مدیر حسابرسی داخلی  نیا رقیه اختر

 

از   نانیمصوب و در جهت حصول اطم ف یو وظا یحسابرس تهیدر چارچوب منشور کم 1400در سال   یحسابرس تهیکم  تیفعال -

  تیرعا  ،ییو بهبود پاسخگو  یگزارشگری مال ژهیاتکای اطالعات به و  ت یو قابل  تیشفاف  ،ی مناسب و کاف  یاستقرار کنترلهای داخل

 گزارشهای مربوط متمرکز بوده است.  یررسو مقررات، ارتباط با حسابرس مستقل، ب نیقوان

که    باشد یجلسه در طول سال م   6حداقل    یداخل  یحسابرس  تهیبهادار، تعداد جلسات کمطبق الزامات سازمان بورس و اوراق   -

 8  یموفق به برگزار   1400عام( در طول سال    ی)سهام  نایس   یو بندر  ییایدر  دماتشرکت توسعه خ  یداخل  یحسابرس  تهیکم

 .شده است  یو تخصص یجلسه اصل

کنترل داخلی و مدیریت ریسک،  بر محورهای:    1400در سال  در کمیته حسابرسی داخلی شرکت  اهم اقدامات انجام شده     -

 متمرکز بوده است. گزارشگری مالی، حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل، رعایت قوانین، مقررات و الزامات

 كمیته ریسك:  -ب

 :  ریسک و تعداد جلسات و مصوبات مربوط به شرح زیر می باشداعضای کمیته  -
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 ریسکیته کم

 ردیف نام و نام خانوادگی  سمت آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی

  1 ی رانیشم دیام سیرئ ی كارشناس حسابرسی 

  2 مجتبی رشیدی عضو  كارشناسی   زراعت و اصالح نباتات 

  3 امیر حسین زارعی   عضو    ارشدكارشناسی مهندسی مكانیك 

  4 ابراهیمی مسعود  عضو    ارشدكارشناسی حسابداری 

  5 محمد رضا نصیری عضو  دكترا  مهندسی صنایع 

 یتعداد جلسات الزام 4

 1400تعداد جلسات برگزار شده  6

  تعداد مصوبات 22

 در خصوص عملكرد كمیته فوق در بخش های دیگر گزارش توضیحات الزم ارائه شده است. -

 كمیته انتصابات:  -ج

 :  مصوبات مربوط به شرح زیر می باشدانتصابات و تعداد جلسات و اعضای کمیته  -

 انتصابات کمیته 

 ردیف نام و نام خانوادگی  سمت آخرین مدرک تحصیلی رشته تحصیلی

  1 اء یمحمود ك  عضو  ارشد كارشناسی دریانوردی و علوم دریایی 

  2 مجتبی رشیدی عضو  كارشناسی  زراعت و اصالح نباتات 

  3 نجارزاده آرانیسمیرا  عضو  دكترا  مدیریت منابع انسانی 

 یتعداد جلسات الزام ی مورد

 1400تعداد جلسات برگزار شده  3

  تعداد مصوبات 50
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  بهبود ساختار مالی و سرمایه شرکت -7-7

  یمحترم جمهور   استی ر  18/03/1398مورخ    ابالغیهو    1398خرداد    2نگهبان مورخ    یشورا  هیدیی به تأ  ت یشركت با عنا

 ییاجرا  نامه  نییآ  22/10/1398مورخ    اصالحیهو    یات ی سازمان امور مال  02/04/1398مورخ    30/98/200و بخشنامه شماره  

ثابت   یهاییدارا  یابی ارز  دی بهبود نسبت مالكانه از محل مازاد تجد  و  یساختار مال  اصالحالذكر، به منظور    مربوط به ماده فوق

مختلف كارشناسان   یها   ئت یشركت توسط ه  ی نهایزم  ی ابیارز  د یتجد   1399سال  دهد كه در    ش یخود را افزا  ه ی، سرما(نیزم)

 .شده است  انجام  یدادگستر یرسم

عام)، در    ی(سهام   نا یس یو بندر  ییایشركت توسعه خدمات در  ه یسرما شی در خصوص افزا  رهی مد ئتی ه  یهی توج  گزارش 

  یها یی دارا  یابی ارز  دی از محل مازاد تجد  ال یر  ونیل یم  215.005.2به مبلغ    ال یر  ونی لیم  500.000خود را از مبلغ    ه ینظر دارد سرما

به ارزش    دیصدور سهام جد  قی درصد) و از طر  301(معادل    الی ر  ونیلی م  215.505.1  هی سرما  شی) به مبلغ افزانیثابت (زم

 هیسرما  شی كه صاحبان سهام با افزا  د ینمایم شنهادیپ  ره یئتمدیشده است. ه و به صاحبان سهام ارائه  ه یته یالی هزار ر  كی   یاسم

 .ندیبه شرح فوق موافقت فرما

اقدامات انجام شده برای رفع موارد مندرج در گزارش حسابرس و بازرس قانونی سال قبل و تکالیف تعیین  -7-8

   شده در آخرین مجمع عمومی صاحبان سهام

  95  یهامرتبط با پرونده سال  انی صادره شركت جهت مشتر  یهاصورتحساب  مهیبابت حق ب  یاجتماع  ن یسازمان تام -

اما موضوع مورد    د،یاعالم شد كه توسط شركت پرداخت گرد  الیر  ارد یلیم   6/ 5نظر مبلغ    دیتجد  هیئتدر     96و  

سال   یدگ ی. بابت رسدیارجاع گرد  نظر  دیتجد  هیئت مجدد به    یاعتراض سازمان قرار گرفت و پرونده جهت بررس

 . باشدیم  یعدالت ادار وانیدر د یدگ یصادر شده است، كه در مرحله رس الی ر اردی لیم 136مطالبات  زین 1398

   از شركت مطالبه شده است كه مورد اعتراض  الیر اردیلیم  96جمعا مبلغ  1399و  1398 یهابابت سال نیهمچن                 

 .باشدیم هیئت در  یدگ یرس انیشركت قرار گرفته است و در جر                 

 .دیامر بند مذكور با به صرفه و صالح شركت حل و فصل نما نیو متخصص  نیمشاور یدر نظر دارد با همكار شركت                

 به  جهینت نیبه بهتر  یابیممكن تا دست شنهادیپ نیجلسات به منظور ارائه راه كار و ارائه بهتر  یگزارمنظور بر نیبه هم               

 است.  انیطور مداوم در جر               

تهیه    1400، در این خصوص صورت تطبیق مربوطه تا پایان سال  صورت تطبیق حسابهای فیمابین با مشتریان عمده -

مانده مطالبات اداره بنادر و دریانوردی بوشهر صورت مذكور آماده و منتظر ارائه نتایج  گردیده و همچنین در خصوص  

 از سوی اداره بندر مربوطه می باشیم.

رابطه عطف به نامه   نیاستان بوشهردر ا یانوردیسازمان بنادرو در سیها، رئ یریگیدر ادامه پضمنا قابل ذكر می باشد 

محترم آن    یحسابیرا به ذ  1397سال  ینریشدن مبلغ مازاد كانت  ییمه نهارونوشت نا  1400/ 10/ 13  خیتار21104ص/ 
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به حساب بانك صادرات    1401ماه سال    نیدر فرورد  97ارسال كرد و مبلغ مربوط به سال    زیشركت ن  یسازمان برا

 .دیگرد  زیبوشهر وار

   ساقدامات انجام شده برای موارد مندرج در نامه مدیریت ارائه شده توسط حسابر  -9-7

نکات ضعف ، ایرادات  

 و اثرات ناشی از آن 

پیشنهادی  

 اصالحی

 نظرات مدیریت شرکت  

 )شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد( 

 سازمان و مدیریت   -1

آیین نامه های الزم    -1-1

در خصوص شرح وظایف،  

حدود   و  ها  مسئولیت 

نحوه   مدیران،  اختیارات 

مدارک   و  اسناد  تنظیم 

طبقه    ، تشخیص  و  مالی 

تنظیم   و  حسابها  بندی 

صورتهای مالی ، تخفیفات  

ارائه  مشتریان  به  اعطایی 

اسناد دریافتنی به بانک ،  

دریافت و پرداخت بانکی و  

از   جاری  هزینه  تفکیک 

مایه ای ، تهیه و تنظیم  سر

 نگردیده است.  

از  مرکب  کمیته 

مسئوالن  و  مدیران 

و   شرکت  اجرایی 

کارشناسان مستقل 

بررسی،  جهت 

تدوین   یا  و  تکمیل 

آیین نامه های الزم  

و  شود  تشکیل 

نظارت  همچنین 

اجرای   بر  کامل 

های   نامه  آیین 

از  پس  مزبور 

توسط   تصویب 

مدیره    هیئت

 صورت پذیرد.  

نظیم آیین نامه ها و رویه های کاری، در حال حاضر چرخه هر * در خصوص ت

فعالیت مانند دستور العمل های مربوط به حوزه اموال و انبار و تنخواه و انبار  

 گردانی در معاونت مالی و سهام  تهیه شده است که به پیوست ارسال می گردد.  

یت استاندارد  * در خصوص آیین نامه تنظیم صورتهای مالی، شرکت ملزم به رعا

 می باشد که به پیوست ارائه شده است.  1حسابداری و مشخصا استاندارد شماره 

* به منظور رونق فعالیت و افزایش حجم عملیات و درآمد و به منظور بازاریابی،  

در هر شعبه با تشکیل کارگروه و جلسات تخصصی در معاونت عملیات و ایمنی و  

دیران شعب پیشنهادات فراهمسازی آیتم حفاظت و با حضور روسای نواحی و م

های بسته تخفیفاتی و آیین نامه تخفیفات وصول و بررسی گردید و پس از  

بررسی آیتم های هزینه ای و درآمدی شامل نیروی انسانی و تجهیزات، ویرایش  

اول درصد تخفیفات مربوط به آیتم های قابل تخفیف بررسی و با در نظر گرفتن  

ا و نیاز مشتریان در قالب بسته تخفیفاتی کلیه شعب در شرایط بازار و رقب

جلسات سینا بندری در حضور مدیریت محترم عامل و روسای نواحی و مدیران  

شعب ارائه گردید. ویرایش نهایی این آیین نامه در چهاردهمین جلسه هیئت 

مطرح و پس از انجام اصالحات مد نظر هیئت  22/06/1400مدیره در تاریخ 

 ه تصویب ایشان رسیده و در قالب آیین نامه به کلیه شعب ابالغ گردید. مدیره ب

آیین نامه مذکور که به پیوست ارائه می گردد، در قالب بروشور در همایش  

سالیانه تقدیر از مشتریان برتر شرکت و همچنین نمایشگاه های برگزار شده 

یرانی و  صنعت حمل و نقل در تهران و چابهار و همچنین توسط انجمن کشت 

 خدمات وابسته در اختیار شرکتهای کشتیرانی و صاحبان کاال قرار گرفت.

* درخصوص شرح وظایف و اختیارات و مسئولیتهای مدیران، شناسنامه مشاغل  

 و شرح شغل و وظایف تدوین شده و در حال بهره برداری است.

مدیر    -2-1 سمت 

در   داخلی  حسابرسی 

مقاطعی از سال بال تصدی  

 .  بوده است

اصول  رعایت  در 

  ، داخلی  کنترلهای 

مدیر   تعیین 

داخلی  حسابرس 

 توصیه می گردد. 

درخصوص بالتصدی بودن سمت مدیر حسابرسی داخلی، سرکار خانم رقیه 

 اخترنیا به عنوان سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی منتصب گردیدند. 
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نکات ضعف ، ایرادات  

 و اثرات ناشی از آن 

پیشنهادی  

 اصالحی

 نظرات مدیریت شرکت  

 )شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد( 

 چرخه درآمد ها و دریافتها-2

کنترل های مناسبی  -1-2

مدنظر  جهت   از  اطمینان 

مدارک  کلیه  قراردادن 

مربوط به ارائه خدمات به  

منظور تنظیم صورتحساب 

حسابها   در  آن  انعکاس  و 

 طراحی نگردیده است. 

طراحی و راه اندازی  

مناسبی   کار  و  ساز 

از   اطمینان  جهت 

تمامیت   ثبت 

شرکت   درآمدهای 

  ، حسابها  در 

 ضروریست. 

عات نرم افزارهای عملیاتی و به  عمده صورتحساب های شرکت بر مبنای اطال

 صورت خودکار صادر می شود و به همین جهت امکان بروز خطا وجود ندارد.  

صورتحسابهای خدمات اسنادی ارتباط مستقیم با عملیات بانک شرکت دارد  -1

آن هم ماهیانه با دریافت گزارش ریز تراکنش بانک بررسی می گردد، همچنین 

که ترتیب سریال و محاسبات توسط دفتر مرکزی دارای سریال چاپی می باشد  

 کنترل می شود    

توسط سازمان بنادر و دریانوردی صادر می گردد که درای   THCصورتحساب  -2

 شماره سریال چاپی می باشدکه تماماً ماهانه مورد بررسی قرار می گیرد.

همچنین در صورت عدم وجود مدارک کافی صورتحساب ها به  معاونت مالی و   

 سهام اعالم می گردد تا نسبت به بررسی موضوع اقدام شود.

موارد  -2-2 از  برخی  در 

بانکی   مغایرت  صورت 

بانکی در موعد   حسابهای 

و   نشده  تهیه  مقرر 

موارد   برخی  در  همچنین 

مربوط  مسئول  توسط 

 کنترل نگردیده است .  

صورت   تهیه 

کلیه  برای  مغایرت 

و   بانکی  حسابهای 

آن   تایید  و  بررسی 

مسئول   توسط 

 مربوط ضروریست. 

قرر تهیه می شود. در صورت نیاز تمامی صورت مغایرت های بانکی در موعد م

کلیه صورت مغایرت های بانکی که پیش از این در قالب یک زونکن به تفکیک 

ماه و بانک تهیه شده است به حسابرسان ارایه شده و مجددا  جهت بررسی ارایه  

 می گردد. 

جدول تجزیه سنی    -3-2

مطالبات در مقاطع زمانی  

گردد،   نمی  تهیه  معین 

برخی   در  موارد  همچنین 

اقدامات و پیگیریهای الزم  

مانده   تطبیق  به  نسبت 

حساب بدهکاران عمده با  

تکلیف   تعیین  و  دفاتر 

به   احتمالی  های  مغایرت 

 عمل نیامده است.  

گردد   می  پیشنهاد 

در دوره های زمانی  

به   نسبت  معین 

تجزیه   جدول  تهیه 

و   بدهکاران  سنی 

تکلیف  تعیین  نیز 

اقدام   سنواتی  اقالم 

طی    شود. همچنین

زمانی   های  دوره  

مانده   مشخص 

با   حساب بدهکاران 

و   مطابقت  دفاتر 

های   مغایرت 

تعیین  احتمالی 

 تکلیف گردد.  

به صورت مدون و مستمر  01/11/1399جدول تجزیه سنی بدهکاران از تاریخ 

تهیه و یک کمیته وصول مطالبات تشکیل و این رویه به صورت مستمر پیگیری 

 گردد و مطالبات راکد به واحد حقوقی جهت پیگیری ارجاع می شود.می
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نکات ضعف ، ایرادات  

 و اثرات ناشی از آن 

پیشنهادی  

 اصالحی

 نظرات مدیریت شرکت  

 )شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد( 

افزار -4-2 نرم  سیستم 

( با سیستم  BMISدرآمد )

ارتباط    ، راهکاران  مالی 

 مستقیم ندارد.  

مستقیم  ارتباط 

درآم با  سیستم  د 

و   مالی  سیستم 

سند   صدور 

به  حسابداری 

صورت سیستمی از 

افزار  نرم  طریق 

می   مزبور،توصیه 

 شود. . 

پیش از این در معاونت عملیات، ایمنی و حفاظت توسعه داده   BMIS* سامانه 

شده و در اختیار آن معاونت بوده حال با عنایت به موارد مطروحه طی هماهنگی  

   BMISبه عمل آمده با معاونت مالی و سهام، مقرر گردید پس از تدوین فرآیند 

عه راهکاران  با مالحظه رفع نواقص و ایرادات فعلی موارد طی جلسه ای با مجمو

مطرح شده و در صورت امکان به عنوان قابلیت جدید در راهکاران پیاده سازی  

شود. در غیر این صورت با مالحظه رفع ایرادات موجود، سامانه جدید استقرار  

 داده خواهد شد. 

تجمیع و پس از بررسی  BMIS* کلیه صورتحساب های عملیاتی در سامانه  

صورت یکپارچه و به منظور ورود اطالعات به  توسط معاونت مالی و سهام به 

سیستم راهکاران در قالب فایل اکسل تبدیل به خروجی می شود. ارتباط  

و راهکاران مستلزم این است که سیستم راهکاران از   BMISمستقیم سامانه  

را دریافت نماید که نیازمند ایجاد   BMISطریق وب سرویس دیتاهای سامانه 

ر سامانه راهکاران بوده و پس از پیاده سازی این سرویس  تغییرات نرم افزاری د

پیاده   BMISدر سامانه راهکاران تغییرات الزم ورودی و خروجی در سیستم 

سازی و عملیاتی گردد. )توضیحات تکمیلی می بایست از جانب مدیریت فاوا  

 ارائه گردد(

ر طراحی شده است. همچنین د TOS* زیر ساخت سامانه فعلی توسط واحد 

تحلیل وضعیت موجود در دستور کار واحد فاوا قرار دارد تا بر اساس   1401سال 

تحلیل صورت گرفته یک نرم افزار فروش تهیه و استقرار یابد و یا سامانه  

 بازنویسی گردد. 

نامه  -5-2 آیین  مفاد 

طور  به  گردان  تنخواه 

نگردیده   رعایت  کامل 

 است.

مفاد   کامل  رعایت 

نامه   تنخواه آیین 

 گردان ضروریست. 

برای کلیه تنخواه گردان ها حساب بانکی به نام تنخواه داران افتتاح گردیده و  

سقف تنخواه رعایت می شود ، همچنین از کلیه تنخواه داران تضامین کافی اخذ  

گردیده است و تمامی مفاد رعایت شده است. در صورت مشاهده موارد عدم  

 ع داده شود.رعایت لطفا مشخصا موارد اطال

 چرخه خرید، هزینه ها و پرداختها -3

های  -1-3 درخواست 

توسط   معوق،  خرید 

شخص مسئولی پیگیری و  

دالیل عدم خرید، مستند  

 نمی گردد. 

درخواست   پیگیری 

های خرید معوق و  

نمودن  مستند 

آنها،   تعویق  دالیل 

 توصیه می گردد. 

اقالم معوق توسط واحد فنی    * بعد از گذشت دوره یکساله خرید و یا قبل از آن

شعب به این واحد اعالم می گردد که مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ داده می  

شود و دالیل مشکل درخواست و یا عدم خرید آن به معاونت مرتبط اعالم می  

گردد. ضمناً جهت تسریع در این فرایند گردش کار درخواست کاال از انبار و پیرو  

تدارکات در نرم افزار راهکاران توسط شرکت همکاران آن گردش کار خرید و 

 در حال استقرار می باشد.  1246/1400سیستم با قرارداد شماره 

* طی سال گذشته با توجه به رویت مشکالت عدیده در پراکندگی ارسال 

درخواست ها از شعب )بصورت فکس و ایمیل و ... ( و به جهت جلوگیری از این 

در برخی موارد ، در  -2-3

با   موافقت  عدم  صورت 

به   آن  دالیل  کاال،  خرید 

اعمال   منظور  به 

داخلی  کنترلهای 

دالیل    ، مناسب 
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نکات ضعف ، ایرادات  

 و اثرات ناشی از آن 

پیشنهادی  

 اصالحی

 نظرات مدیریت شرکت  

 )شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد( 
ثبت  مناسب  نحو 

 شود.نمی

با   موافقت  عدم 

 ، خرید  درخواست 

برگ   ذیل 

درج  درخواستها 

 شود.

سازی درخواست ها از تمامی شعب اقدام به عقد قرارداد با   امر با رویکرد یکپارچه

شرکت همکاران سیستم به عمل آمد که طی چندین جلسه مشترک با  

کارشناسان مربوطه روند صدور درخواست طراحی و کلیه گردشها از ابتدای 

صدور درخواست خرید تا خاتمه کار خرید قابل رویت برای تمامی درخواست 

گردید و بندرعباس به عنوان بندر نمونه آغاز گر این فرایند   کنندگان کاال میسر

از ماه آبان سال برای ملموس تر شدن این فرایند به عنوان مثال میتوان به اینکه  

درخواست کاال با چه تاییداتیگذشته انتخاب گردید از انبار تا مدیر شعبه و 

م تایید با ذکر دلیل  معاونت مربوطه در دفتر مرکزی و ارجاع به کارپرداز و یا عد

 قابل رویت و پیگیری اشاره کرد. 

فرم های درخواست -3-3

خرید کاال/ خدمات ، فاقد  

شماره سریال چاپی است  

برگ   نیز  مواردی  در  و 

تهیه   کاال  درخواست 

 نگردیده است.  

گردد   می  توصیه 

خرید  کلیه  جهت 

از فرم   های شرکت 

خرید  درخواست 

دارای سریال چاپی  

 استفاده گردد. 

نیک و منحصر به  در این نرم افزار کلیه درخواستها دارای شماره درخواست یو 

فرد بوده و هیچگونه تداخلی از نظر تکراری بودن درخواست و عدم تخصیص  

 شماره درخواست نخواهیم داشت.

کنترل    شرکت-4-3 فاقد 

منظور  به  مناسبی  های 

نظر   مد  از  اطمینان 

مدارک  کلیه  قراردادن 

یا   کاال  خرید  به  مربوط 

جهت   خدمات  دریافت 

است.   دفاتر  در  ثبت 

برگ  )عطف   متقابل 

رسید   خرید،  درخواست 

 انبار و صورتحسابها(.

اجرای   و  طراحی 

مناسبی   کار  و  ساز 

از  اطمینان  بابت  از 

تمامی   ثبت 

خرید  صورتحساب 

شرکت پیشنهاد می  

 شود.

* طراحی فرایند و چرخه  تدارکات و انبار ) درخواست خرید و رسید انبار و  

آن در زیر سیستم تدارکات نرم افزار غیره (  به پایان رسیده و استقرار و اجرای 

با همکاری واحد پشتیبانی   1401راهکاران در حال اتمام می باشد که در سال 

 اجرایی می گردد. 

* کلیه مدارک خرید اعم از فرم درخواست خرید، برگ تایید معاونت 

مربوطه،کلیه استعالمات و فاکتور و برگ اعالم وصول به واحد مالی به همراه 

ست وجه ارسال می گردد. با این وجود در سیستم راهکارانثبت رقم برگ درخوا

 فاکتور توسط واحد تدارکات در سیستم انجام می گردد. 

 چرخه حقوق و دستمزد -4

هزینه های حقوق و  -1-4

دستمزد بصورت ماهیانه با  

بودجه و سوابق هزینه ها  

اطالعات   سایر  یا  و 

مسئول   مدیریت،توسط 

 مربوط مقایسه نمی شود.  

شود   می  توصیه 

هزینه های حقوق و  

دستمزد  ماهیانه با  

مذکور  اطالعات 

نوسانات   و  تطبیق 

و   مشخص  عمده 

 توجیه گردد . 

 ی ماهانه تهیه و به مدیر عامل ارائه می گردد.  * صورت وضعیت ها در بازه زمان

 * کلیه پرداخت ها پس از تایید مدیر عامل صورت می گیرد. 

 * گزارش مقایسه ای بودجه ای نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت.
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نکات ضعف ، ایرادات  

 و اثرات ناشی از آن 

پیشنهادی  

 اصالحی

 نظرات مدیریت شرکت  

 )شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد( 

موارد  -2-4 از  برخی  در 

پرسنلی   های  پرونده 

کسری  دارای  شرکت 

آخرین  جمله  از  مدارک 

شده ،  نسخه قرارداد امضا  

گواهی عدم سو پیشینه ،  

   ... و  اعتیاد  عدم  گواهی 

 است.

گردد   می  پیشنهاد 

های   پرونده 

و  بررسی  پرسنلی 

رفع  به  نسبت 

آیین  طبق  نواقص 

و   ها  نامه 

های  دستوالعمل 

 موجود اقدام گردد. 

* درخصوص پرونده های پرسنلی کلیه گواهی های مورد نیاز مانند طب کار،  

تیاد، استعالم مدرک تحصیلی از پرسنل نواحی، شعب  عدم سوء پیشینه، عدم اع 

و دفتر مرکزی دریافت و کلیه موارد اشاره شده در زمان تمدید قرارداد مجددا  

 مورد کنترل و بازبینی قرار می گیرد.

گواهی عدم   1400* از کلیه پرسنل شاغل در شرکت در شش ماهه ابتدای سال 

 سوء پیشینه دریافت گردید.  

 قرارداد پرسنلی در پرونده پرسنل بایگانی می گردد.  * یک نسخه از

 موجودی مواد و کاال و بهای تمام شده -5

شرکت فاقد سیستم  -1-5

و   مدون  شده  تمام  بهای 

خدمات   جهت  مناسب 

ثبت   شامل  شده  ارائه 

حقوق و دستمزد کارکنان  

مراکز  اساس  بر  سربار  و 

شناسایی    ، فعالیت 

اوقات   و  مازاد  نیروهای 

بخشهای  تلف   در  شده 

مختلف و مبانی محاسبه و  

هزینه  جذب  تعیین  های 

 نشده است. 

شود   می  پیشنهاد 

و   تدوین  به  نسبت 

سیستم  بکارگیری 

تمام   بهای  مناسب 

اقدام   خدمات  شده 

 گردد. 

هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و نیز هزینه های سربار و مستقیم به صورت 

می گردد که هزینه های مستقیم مربوط به  جداگانه طبقه بندی و ثبت  در دفاتر 

به صورت    6با عنوان عملیات بندر ثبت شده و در سطح  4عملیات در سطح 

تفکیک نوع هزینه طبقه بندی شده است.گزارش درآمد و بهای تمام شده  

عملیات  به تفکیک هر شعبه و فعالیت به صورت  مدون و ماهانه در قالب  

می گردد .  که نمونه گزارش مذکور به پیوست  گزارشات مدیریتی ارایه و پایش 

 ارایه می گردد.  

کم  -2-5 های  موجودی 

  ، راکد  و  ناباب   ، مصرف 

شناسایی و تفکیک نشده  

گزارشات   بابت  این  از  و 

 گردد . الزم تهیه نمی

شناسایی و تفکیک  

  ، راکد  موجودیهای 

کم مصرف ، ناباب ،  

ارائه  و  معیوب 

از   الزم  گزارشات 

به  بابت    این 

جهت  مدیریت 

الزم   تصمیم گیری 

استفاده  منظور  به 

داراییهای   از  بهینه 

  ، شرکت 

 ضروریست. 

طبق بررسی صورت گرفته اطالعات استخراج شده از نرم افزار راهکاران مبنی بر 

اعالم کد کاالهای راکد با توجه به اشکاالت موجود در کدینگ فعلی و ناهمگن  

ه و پس از جمع آوری اطالعات مربوط به بودن اطالعات مندرج مورد تایید نبود

کاالها و اصالح کدینگ این گزارش قابل استناد می باشد الزم بذکر است که 

اصالح کدینگ در حال انجام می باشد. در خصوص ایجاد و فعال سازی نقطه 

سفارش در نرم افزار راهکاران اقداماتی مبنی بر اصالح کدینگ انبار و پس از آن 

و ثبت نقطه سفارش هر قلم کاال زیر نظر واحد های مربوطه در حال انبار گردانی 

 انجام می باشد.  

لیست اقالم راکد و کم مصرف تهیه و برآورد گردید و   1400* در انتهای سال 

 جهت تعیین تکلیف در دستور کار هیات مدیره قرار گرفت. 
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نکات ضعف ، ایرادات  

 و اثرات ناشی از آن 

پیشنهادی  

 اصالحی

 نظرات مدیریت شرکت  

 )شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد( 

شرکت فاقد سیستم  -3-5

مدونی در خصوص حداقل  

مورد  موجودی  حداکثر  و 

در  و  است  انبار  نزد  نیاز 

مصرفی   قطعات  با  ارتباط 

  ، نیز  شده  خریداری 

گزارش توجیهی از میزان 

زمانبندی   و  نیاز  مورد 

 .  مصرف تهیه نمی شود

استفاده  جهت 

منابع  از  بهینه 

پیشنهاد   شرکت، 

این   در  گردد  می 

اقدامات  خصوص 

 م صورت پذیرد. الز

* پروژه کدینگ انبار به منظور اصالح کدینگ قطعات یدکی طی سال گذشته  

شروع شدکه نیمی از مسیر پیموده شده و ظرف چند ماه آینده تکمیل اصالح 

کدینگ انبار به اتمام می رسد و بر مبنای آن نقطه سفارش کاال و موجودی 

 کاالهای انبار  به روز قابل رویت خواهد بود. 

 داراییهای ثابت مشهود، نامشهود و سایر داراییها -6

انتقال  -1-6 و  نقل  جهت 

مشهود   ثابت  داراییهای 

بین بنادر، از فرمهای نقل  

شماره   دارای  انتقال  و 

سریال چاپی استفاده نمی  

 شود.

گردد   می  توصیه 

انتقال   جهت نقل و 

دارایی های ثابت از 

انتقال  و  نقل  فرم 

دارای شماره سریال 

 فاده شود. چاپی است

طبق صورتجلسه بین بنادر نقل و انتقال صورت پذیرفته و سند حسابداری صادر 

گردیده  است و عطف سند و شماره سند به صورت سیستمی می باشد.استفاده  

از امکانات نرم افزار  راهکاران به دلیل اینکه عمده پرسنل به صورت پیمانگاری  

داد ندارند  اطالعات آنها در نرم  می باشند و به صورت مستقیم با شرکت قرار

افزار اموال قابل استفاده در فرم نقل و انتقال نیست  به همین دلیل از 

 صورتجلسه استقاده می گردد.  تا مشکل از طریق نرم افزار برطرف گردد

   3161شماره پالک   -2-6

شرکت   داراییهای  از  قلم 

ثبت   اموال  سیستم  در 

 نشده است . 

پالک   شماره  ثبت 

در سیستم  داراییها 

 ، شرکت  اموال 

 پیشنهاد می شود.  

قلم  پالک داراییها ا به مرور زمان از اثاثیه جدا  و یا مخدوش شده    3161تعداد 

در نرم افزار   Noplakاست که با هدف کنترل آمار مقداری  اموال به صورت 

راهکاران  ثبت شده است که به  مرور پس از شناسایی اموال مروبوطه اصالح می  

گردد. همچنین طبق نامه نگاری با بنادر و واحد های سازمان ، لیست اموال در 

 حال تهیه و مغایرت گیری به صورت دوره ای و مدون می باشد. 

دستگاه از    27تعداد  -3-6

در  شرکت  خودروهای 

و  اختی بنادر  سازمان  ار 

 کشتیرانی است . 

اقدامات  ضروریست 

تعیین  جهت  الزم 

تکلیف وسائل نقلیه 

 مزبور به عمل آید. 

بر اساس الزامات قراردادی تامین وسایط نقلیه برای سازمان مذکور در تعهد  

 شرکت است.

اسناد  -4-6 از  برخی 

مالکیت زمین و ساختمان  

های   نقلیه  وسایل  و 

بار   بنیاد  نام  به   ، شرکت 

شرکت(   قبلی  )نام  انداز 

 است . 

در   است  ضروری 

انتقال   خصوص 

اموال  مالکیت 

نام   به  مذکور 

 شرکت اقدام شود . 

ها بندرعباس به نام شرکت منتقل گردیده است. در  اسناد مالکیت آپارتمان

ویژه اقتصادی انتقال مالکیت   2از اراضی زمین منطقه  هکتار 1/5خصوص 

بوشهر جهت  2صورت گرفته و جلسات متعدد با مدیریت منطقه ویژه شماره 

اسناد باقی مانده برگزار گردیده است. لذا با توجه به  7/450تعیین تکلیف 

اختالفات اداره مسکن وشهرسازی با سازمان منطقه ویژه اقتصادی مراحل صدور 

 با تاخیر روبرو شده است.سند 

های  -5-6 دوره  طی 

)حداقل   منظم  زمانی 

گردد   می  توصیه 

یکبار  حداقل   سالی 

این موضوع یکی از برنامه های اصلی شرکت در حوزه معاونت مالی و سهام می  

دوره باشد و اموال شرکت به صورت تصادفی اموال گردانی می شود  و به صورت 
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نکات ضعف ، ایرادات  

 و اثرات ناشی از آن 

پیشنهادی  

 اصالحی

 نظرات مدیریت شرکت  

 )شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد( 
از   تعدادی   ) یکبار  سالی 

اموال   کارت  با  دفتر  اقالم 

یا داراییهای موجود توسط 

از مسئول  مسئولینی غیر 

حفاظت از داراییهای ثابت  

دفتر   نگهداری  و  ثبت  و 

اموال ، مشاهده و تطبیق  

 داده نمی شود.  

نسبت به به صورت  

از   جامع  برداری 

ثبات   های  دارایی 

مشهود و تطبیق ان 

با دفاتر و شناسایی  

و رفع مغایرت های  

 اقدام گردد.  

ای با اطالعات نرم افزار مقایسه و  مغایرت گیری می گردد و نتیجه به مدیریت و  

واحد ها اعالم می گردد نمونه این گزارشات و گزارش اقالم مفقودی به پیوست 

 ارایه می گردد. 

ماهه توسط مسئول اموال و  3دارایی های ثابت در فواصل زمانی مشخص مثالً 

 سیستم اموال مطابقت می شود . موجودی کاال شمارش و با 

 سایر  -7

مقررات -1-7 و  ضوابط 

وضع شده توسط سازمان  

و   بهادار  اوراق  و  بورس 

حاکمیت  دستورالعمل 

مذکور   سازمان  شرکتی 

نشده   رعایت  کامل  بطور 

 است.

و   ضوابط  رعایت 

سازمان  مقررات 

بورس و اوراق بهادار 

 ضروریست .

* شرکت سرمایه گذاری کوثر بهمن به طور کامل سهام وثیقه خود را نزد سپرده 

مدیره پس از سجامی   هیئتگذاری وثیقه نموده است. و مابقی شرکتهای عضو 

 شدن تودیع سهام وثیقه آنها انجام می گردد. 

در خصوص ممنوعیت پرداخت سود سهام کنترلی    32* در خصوص  مفاد ماده 

داران، با توجه به زمان پرداخت سود سهام بنیاد مستضعفان پیش از سایر سهام

و   6ماده  5به عنوان سهامدار عمده پیش از سایر سهامداران، تحقق بند شماره  

نیازمند رایزنی در سطوح کالن با بنیاد و هلدینگ    32به تبع آن با ماده شماره 

 فته است.می باشد که تا کنون مکاتباتی در اینخصوص با ایشان انجام پذیر

در خصوص افشای نام، مشخصات کامل، تحصیالت،   42* در خصوص مفاد ماده 

تجارب و مدارک حرفه ای اعضای هیئت مدیره، مدیر عامل، کمیته های  

تخصصی هیئت مدیره و اعضای آنها، موظف یا غیر موظف بودن، میزان مالکیت 

ایندگی، حقوق و  سهام، عضویت در هیئت مدیره سایر شرکتها به اصالت یا به نم 

مزایای مدیران اصلی و رویه های حاکمیت شرکتی و ساختار آن در پایگاه  

اینترنتی، طی هماهنگی به عمل آمده با معاونت مالی و سهام، مقرر گردید  

ضوابط و مقررات وضع شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و دستور  

ماهه دوم    6د و بند فوق در دوره العمل حاکمیت شرکتی بطور کامل رعایت گرد

 رعایت می گردد.  1400سال 

* در خصوص مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده  

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص افشای صورتهای مالی ساالنه و  

روز قبل از برگزاری مجمع عمومی   10گزارش فعالیت هیئت مدیره حداقل 

ماهه    6( افشای صورتهای مالی میاندوره ای  7ماده  2و  1دهای عادی )بن

   6حسابرسی نشده و صورتهای مالی و گزارش تفسیری مدیریت میاندوره ای 

( و ارائه صورتجلسه  7ماده   4و   3ماهه حسابرسی شده در موعد مقرر ) بندهای 

روز پس از تاریخ تشکیل مجمع عمومی،   10مجمع عمومی حداکثر ضرف مدت 

(، کلیه افشاییات در موعد مقرر طبق 10ه مرجع ثبت شرکت ها )ماده ب
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نکات ضعف ، ایرادات  

 و اثرات ناشی از آن 

پیشنهادی  

 اصالحی

 نظرات مدیریت شرکت  

 )شامل اقداماتی که در نظر است انجام گیرد( 
 دستورالعمل افشا انجام پذیرفته است.

در خصوص تعیین و تصویب ترتیب تاریخ برگزاری  24* در خصوص مفاد ماده 

مدیره،   هیئتمدیره برای دوره های شش ماهه در اولین جلسه  هیئتجلسات 

هیئت مدیره   1401لسه در اولین جلسه سال این مهم به عنوان دومین دستور ج

در دستور کار قرار گرفت و برنامه زمانبندی برگزاری   1401/01/21در تاریخ 

 مصوب گردید.  1401جلسات هیئت مدیره تا پایان شهریور ماه سال 

در خصوص افشای اقدامات در خصوص رعایت   43* در خصوص مفاد ماده 

ی مدیریت رعایت مندرجات این بند  اصول حاکمیت شرکتی در گزارش تفسیر

  در دستور کار قرار گرفت.   1401در سال 
 

موفقیت ها، مزیت ها، مشکالت کلی و محدودیت های حاکم بر شرکت و میزان دستیابی به   .8

 های تدوین شده  استراتژی

حاکم بر شرکت )به  توصیف موفقیت ها، مزیت ها، فرصت ها و تهدیدهای پیش رو، مشکالت و محدودیت ها ی    -8-1

   جز موارد مطروحه در بندهای قبلی  

شاهد موفقیت هایی از قبیل ادامه روند مثبت رشد مقداری فروش نسبت به بودجه مصوب، وضعیت    1400شركت در سال  

 نسبتا مناسب نسبت های مالی به خصوص در مقایسه با سایر شركت های مشابه، ایجاد هم افزایی با گروه اقتصادی بنیاد،

برگزاری همایش مشتریان، بهبود كیفیت خدمات، رعایت اصول حاكمیت شركتی، سودآور نمودن قراردادهای زیان ده، حضور 

 موثر در جایزه ملی تعالی و پیشرفت و غیره بوده است. 

و همچنین    بندری در بخش كانتینری  ات ی عمل  ی كاهش محسوس مقداراز مهم ترین مشكالت حاكم بر فعالیت شركت،  

  به دلیل موضوع تحریم های ظالمانه و همچنین  مشكالت ناشی در خصوص تامین قطعات مورد نیاز از محل منابع خارجی 

افزایش نرخ تورم و هزینه های نیروی انسانی و تامین مواد و قطعات داخلی نیز  است.  بوده    مشكالت ناشی از موضوع كرونا

 گر در این زمینه می باشد.از مشكالت دی

تحلیل کلی عملکرد واقعی در مقایسه با بودجه و عملکرد سنوات قبل از جنبه های رضایت مشتری، نسبت های    -8-2

   مالی، گردش عملیات دوایر شرکت و آموزش پرسنل به منظور رشد و یادگیری 

  98ودجه مصوب، رشد مقداری فروش از سال  دالئل مهمی چون: رشد مقداری فروش شركت در مقایسه با ببا توجه به  

رضایت فراگیر ادارات كل سازمان به بعد، كمتر بودن رشد هزینه ها و بهای تمام شده در مقایسه با رشد درآمدهای شركت،  

بنادر و دریانوردی و مشتران از عملكرد شركت، وضعیت نسبتا مناسب نسبت های مالی، اخذ رتبه برتر بهره وری كل در بین  
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ركت های هم خانواده، فعالیت های صورت گرفته در راستای رشد و یادگیری كاركنان و به خصوص دنبال نمودن پیاده ش

سازی مدل تعالی در شركت، در كل می توان اذعان داشت شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا و به خصوص با  

بی در بین شركت های مشابه و هم خانواده در كشور برخوردار  توجه به شرایط تحریمی و كرونایی حاكم از وضعیت نسبتا مناس 

 بوده است و امید می رود این روند در سال های آتی نیز با قوت بیشتری تداوم یابد.

 برنامه های آتی هیئت مدیره   .9

    گسترش بازارهای فروش/ارائه خدمات محصوالت و تنوع بخشی به شیوه های فروش/ ارائه خدمات -1-9

در شركت دارد و به جز در   یآن، كاركرد كم  یكارگزار   ت یماه   لیبه دل  نایاست كه در شركت س  یبازار مفهوم  توسعه

مكان    ری در سا  ییرجا  دیشه   یو محوطه اختصاص   ینر یركانتی غ  كرد یبا رو  ن ینگ  رهی)ره(، جز  ینیبندر امام خم  ی نفت  انه یمخازن پا

 یبه واسطه طراح   1400و    99  یسال ها   یدر ط  زی . در سه مجموعه فوق نداردن   ییاجرا  تیتوسعه بازار قابل نا،یحضور س  یها

 .دیحاصل گرد ییدرآمدها شی توسعه بازار افزا  یها استی و اعمال س

   تولید و ارائه محصوالت/خدمات جدید  -2-9

،  دریایی و لجستیكیزنجیره ارزش ساز شركت عبارتست از توسعه خدمات بندری و ورود به خدمات  با توجه به اینكه  

اصالح اساسنامه در خصوص ورود در عرصه های فورواردری و لجستیك و خدمات دریایی ،  اولین و مهمترین اقدام به عنوان  

در دستور كار شركت قرار گرفت و در ادامه نیز شركت اقدام به تعریف و پیگیری پروژه های    1400و حمل و نقل در سال  

اهم پروژه های سرمایه   .ی تقویت فعالیت های فعلی و هم ورود در حوزه های جدید نمودسرمایه گذاری جدید در راستا 

 : گذاری جدید كه در دستور كار شركت قرار گرفته است به شرح زیر می باشند

 توسعه خدمات بندری: ▪

 ترمینال كانتینری توسعه خدمات كانتینری در   •

 كاالی عمومی، نفتی، غالت و مواد معدنیحوزه های   شهید رجایی در پایانهتوسعه فعالیت در  •

 بار خزر(  %70امیرآباد به عنوان بزرگترین بندر شمال كشور )  پایانهورود به  •

 ورود به پایانه مواد معدنی بندر امام خمینی ره   •

 ورود در عرصه خدمات دریایی: ▪

برای سیر مراحل  تهیه طرح ورود به عرصه خدمات دریایی با تاكید بر سوخت رسانی و تقدیم به بنیاد   •

 تصویب 

 طرح تولید مازوت كم گوگرد در كنار تجهیزات پایانه نفتی بندر امام خمینی ره  •

 ورود در عرصه فورواردری و لجستیك:  ▪
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 دستگاه كشنده بیابانی شركت برای انتقال كاال بین بنادر در اختیار   50استفاده از ظرفیت  •

 4plبهره گیری از درآمد تزانزیت كاال به روش   •

 د در بنادر خشك به منظور مدیریت انتقال بار در سطح كشورورو •

 

   مشارکت ها و سرمایه گذاری ها  -9-3

سینا با بررسی تقاضاهای موجود در بازارهای داخلی و در چارچوب موضوع فعالیت شركت در اساسنامه و توان و مزیت  

كه همگی آنها مزیت آفرین، قابل تحقق و راهبردی را  زمینه فعالیت برای سرمایه گذاری جدید    7های بالفعل و بالقوه خود،  

كه می توان با بهره گیری از توان سین سینا(    7)كه همگی اثر قابل توجه ملی دارند، به شرح زیر شناسایی و طراحی نمود  

نیازهای راهبردی فعلی شركت، فعال سازی ظرفیت های بالقوه آن و همچنین با انجام سرمایه گذاری های جدید برای تامین 

 كشور در حوزه حمل و نقل و لجستیك اقدام نمود:

سینا بین الملل با محوریت صادرات خدمات بندری به بنادر محل فعالیت تجار ایرانی برای كمك به بازرگانی   ▪

 ملی و بهره گیری از ظرفیت های موجود شركت.

جدید در بنادر امیرآباد، چابهار، رجایی و امام خمینی سینا بندری با بهره گیری از توان شركت و سرمایه گذاری   ▪

 ره. 

سینا دریایی با اولویت ورود در عرصه جدید خدمات دریایی با تاكید بر سوخت رسانی به دلیل وجود بخشی  ▪

از تجارب این كار در شركت و همچنین توسعه پایدار منطبق با منافع ملی و جلوگیری از خام فروشی مواد  

 زینه های حمل دریایی )پیوند نفت و دریا(.نفتی و كاهش ه 

كشنده بیابانی شركت و ارتباط با    50با بهره گیری از ظرفیت    سینا لجستیك از طریق ورود در عرصه بارفرابری ▪

كاال و   با صاحبان  بنادر     4PLاز طریق لجستیك    درآمدزاییخطوط كشتیرانی و آشنایی  و ورود در عرصه 

 خشك.

ارتقاء درآمدزایی از ظرفیت های شركت با جذب بار در بنادر و مخازن نفتی و درآمدزایی   قسینا بازاریابی از طری ▪

 از ظرفیت های نت فنی.

با   ▪ از  اولویت  سینا دیجیتال  با بهره گیری  بندری و شركتی  توانایی های راهبری  استقرار    TOSجهش در  و 

ERP. 
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ین شركت، توجه جدی به مدیریت سرمایه انسانی،  سینا متعالی از طریق معماری و استقرار سازمان و ساختار نو ▪

حذف فعالیت های زیان ده، مهندسی مجدد فرآیندهای عملیاتی، توسعه تجهیزات راهبردی و نگهداری و تعمیر  

 هوشمند، راهبری شركت با استفاده از شاخص های بهره وری و توسعه استانداردها و تعالی سازمانی شركت.

    شیوه های تامین مالی -9-4

منابع داخلی و   از محل  آتی شركت قرار دارد، عمدتا  تامین مالی طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری كه در دستور كار  محل 

از محل وجوه اداره شده سازمان بنادر ودریانوردی، افزایش   تسهیالتت بانكی،  التسهیدرآمدهای شركت، بورس، تسهیالت بانكی،  

 خواهد بود.  (اقتصادی نظر گرفتن شرایط سیاسی و در با) ان خارجی مذاكره با سرمایه گذار و سرمایه

  افزایش ظرفیت -9-5

با    ارتقاء درآمدزایی از ظرفیت های شركت با جذب بار در بنادر و مخازن نفتی و درآمدزایی از ظرفیت های نت فنی

در حال  در چند مناقصه نت  شركت    وچابهار  ،  یمخازن نفت  ،بوشهر  نی، نگییرجا  یارتقاء درآمد در محوطه اختصاصمحوریت  

 پیگیری است. 

 

    تغییرات اساسی در روش های تولید محصوالت/ ارائه خدمات و بهبود کیفیت -9-6

 اهم اقدامات شركت در این خصوص به شرح زیر می باشد: 

 توسعه داده شد.   رخانهیو دب ریو تعم یو انبار و نگهدار دیخر ینرم افزارها -

و در حال    یدار یخر  یی رجا  د یهوشمند شه  تیو گ  زات یتجه  یبر رو  نصبدر حال    Tracking  یسامانه ها  -

 باشد. ینصب م

ها از طریق افزایش کارایی و اثربخشی اجرای عملیات و استفاده بهینه از منابع در    هجویی در هزینهصرف  -9-7

    دسترس و ... 

 به منظور كاهش هزینه ها، شركت دو محور زیر را در دستور كار اصلی خود قرار داد:

 كنترل و كاهش هزینه های اداری، عمومی و فروش كم اثر در بهبود عملكرد  •

 جلوگیری از اسراف در برگزاری مراسم و جلسات و پرهیز از تجمل گرایی صرفه جویی و  •

 اهم اقدامات صورت گرفته به منظور افزایش كارایی و اثربخشی اجرای عملیات به شرح زیر است: 

 باز آرایی تجهیزات در بنادر بر اساس نیاز، كاربرد  و كاركرد آنها  •

ماشین آالت گرانقیمت و استراتژیك بندری در راستای كاهش  تجهیزات و    trackingاستقرار سیستم ناوبری   •

 خواب وبهینه سازی مسیر حركتی دستگاه ها 
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استقرار سامانه كنترل خرید و انبار متمركز در شعب و ستاد مركزی و ایجاد زیرساختهای الزم جهت الكترونیكی    •

 نمودن عملیا ت در راستای تسریع در امر پشتیبانی تامین قطعات

 های فعلی نیز اقدامات زیر انجام گردید:   تیاز ظرف  یحداكثر استفادهبه منظور  همچنین

o   میلیارد تومان 140بازاریابی و افزایش درآمد ترمینال كانتینری بوشهر به 

o   میلیارد تومان   16بازاریابی و افزایش درآمد اسكله نگین بوشهر به 

o ( ب  15بازاریابی و افزایش درآمد محوطه اختصاصی )میلیارد تومان  50به    30ندر شهید رجایی از  هكتاری 

o   میلیارد تومان  170به  80بازاریابی و افزایش درآمد پایانه نفتی بندر امام خمینی ره از 

 

    بهبود روش ها و بکارگیری فنون نوین مدیریت -9-8

 اهم اقدامات شركت در این خصوص به شرح زیر می باشد: 

  ی راهبردها و اصول و ارزش ها  ت،یچشم انداز، مامور  نیشركت و تدو  یپژوه  ندهیو آ  یبه سند راهبرد  یابیدست -

 شركت،

 ل یمستقر و در حال تكم  ریو فراگ یبه روز علم یانسان هیسرما تی ریمد -

 ده شركت  انیدو قرارداد زتعیین تكلیف  -

بر    یصنعت  ت یریگروه حمل و نقل از سازمان مد  یشركت ها  نیب  دیكل عوامل تول  ی رتبه اول بهره وركسب   -

 ، 99سال   یاساس اطالعات مال

 در كشور، یبندر اتیعمل  ینرم ها   نیباالتركسب  -

 شاخص محور شركت،  یداشبورد راهبر  طراحی و راه اندازی -

 ی مدیریتی استانداردها مراقبت از استقرار  -

تعالی و پیشرفت در   - به  سطح  شركت در ششمین دوره جایزه ملی  تقدیرنامه )موفقیت در كسب سطح اهتمام 

 تعالی در دور قبلی( 

    کسب شرایط رقابتی بهتر در حوزه های بهبود کیفیت، کاهش قیمت تمام شده و ارتقای نوآوری -9-9

، موفق به  ERPو استقرار    TOSبا بهره گیری از  شركت با هدف گذاری جهش در توانایی های راهبری بندری و شركتی  

مورد به نیز    ERPاستقرار    یسامانه ها  می باشد ومناقصه    یو در حال برگزارمبادی ذیربط شده  از    TOS  دیمجوز تولاخذ  

به عنوان جایگزین تجهیزات هندهلد سنتی با گوشی   باس یس  شنیكیدو اپلعالوه بر موضوع فوق،  است.   ل یمورد در حال تكم

 .  دیگرد یو ساتكام راه انداز های موبایل 
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  زاتی تجه  ر یو تعم  ی و نگهدار  یانباردار   ،یباربر   ،یریو بارگ  ه یبخش ها از جمله تخل  هیدر كل  نایخدمات شركت س  تیفیك

 استان ها بوده است.  یانورد یادارات كل بنادر و در یدائم ری قرار دارد و موجبات تقد  یسطوح استاندارد  نیدر باالتر

 

   توسعه منابع انسانی  -9-10

  ، یلیمدارک تحص تیفیمتوسط سن، ك  ،یالتیتحص  تیكاهش تعداد، بهبود وضعدر حوزه سرمایه انسانی، اقداماتی از قبیل:  

یی در دستور كار  قابل جابجا  ی داخل  تی ظرف  یری،استفاده از جوانان، به كارگ  یتعهدمحور  ،یی تاهل، تخصص گرا  تیوضع

 شركت قرار دارد. 

   و محدودیت های تجاری ،  کرونا برنامه های آتی شرکت با توجه به تحریم ها -9-11

  ت ی مامور  یبرا   یتوقف و مشكل   چیسال گذشته، الحمدا... ه  2موثر شركت، در طول حداقل    تی ریخصوص كرونا با مد  در

نفر افراد فعال در   2700  نیخصوص فوت نمودند )هر دو بوشهر( كه در ب  نینفر در ا  2و متاسفانه    دینگرد  جادی شركت ا یها

امور بهداشت و درمان استان    ان یاز متول  ی و مورد قدردان  محسوب شده  یمناسب  اریبس  تیآن، وضع  مانكارانیو پ  نایشركت س

 گرفته است. قرار   زیها ن

 

 نظام راهبری شرکت  -10
 

  اطالعات مربوط به فعالیت هیئت مدیره شرکت  -10-1

 اعضای موظف و غیر موظف و ...( اعضا، تعداد ترکیب اعضای هیئت مدیره )تعداد کل -الف

به غیر از مدیر عامل كه عضو موظف آن است  عضو می باشد كه   5هیئت مدیره شركت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا شامل  

 عضویت سایر اعضاء، به صورت غیرموظف می باشد. 
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 مشخصات هر یک از اعضای هیئت مدیره:  -ب

نام واحد  

 حقوقی 

نام نماینده واحد  

حقوقی )اعضای  

 هیئت مدیره( 

ام  تعداد سه

 مربوط 
 موظف/ غیرموظف  تاریخ انتصاب

مدرک  

 تحصیلی 

رشته 

 تحصیلی 

دانشگاه محل  

 تحصیل

تجربیات و سوابق تخصصی  

در سمت های قبلی با ذکر 

 سال شروع و پایان

عضویت در کمیته های  

 مختلف 

ار  گ شرکت ره ن

 خاور میانه پارس 
 آقای محمود کیاء 

به همراه سایر  

سهامداران: کمتر  

 %5از 

26 /11 /1398 
 رهیمد ئت یه سیرئ

 موظف( غیر)عضو 
 ارشد کارشناسی

دریانوردی و  

 علوم دریایی 

دانشگاه  

دریانوردی و  

علوم دریایی  

 چابهار 

 اد یبن ی رانیشتک ه یتصف ریمد

 اد یبن ی رانیعامل کشت ریمد

 اد ی بن یران یکشت یبازرگان  ریمد

کمیته   -کمیته انتصابات

  -پاداش و جبران خدمات

کمیته هماهنگی پروژه های  

  -مسکن

بنیاد مستضعفان  

 انقالب اسالمی 
 1398/ 10/ 08 23% آقای فرخ طراح زادگان 

  سی رئ بیو نامدیر عامل 

)عضو   ره یمد ئتیه

 موظف( 

 دکترا
مطالعات  

 امنیت ملی 

دانشگاه عالی  

 دفاع ملی 

عضو هیئت مدیره شرکت گلف  

 اجنسی 

 

  -کمیته سرمایه گذاری

 شورای فرهنگی 

شرکت سیاحتی و  

مراکز تفریحی  

 پارسیان 

 1400/ 10/ 29 %46 آقای محمد رضا امامی 
 رهیمد ئتیعضو ه

 موظف( غیر)عضو 
 ارشد کارشناسی

مدیریت  

 صنعتی 
 دانشگاه تهران 

  وانید تهیکم استیر ی مشاور عال

  ی محاسبات مجلس شورا

 ، یاسالم

شرکت   ره یمد ئت یه سیرئ

   ، یخدمات فرودگاه 

شرکت   ره یمد ئت یه سیرئ

 آزاد شاهد   ی فروشگاه ها

شرکت فوالد   عامل ریمد مشاور

 سنگان 

- 

شرکت پیوند  

تجارت آتیه  

 ایرانیان 

 آقای مجتبی رشیدی 

به همراه سایر  

سهامداران: کمتر  

 %5از 

25 /05 /1399 
 رهیمد ئتیعضو ه

 موظف( غیر )عضو 
 کارشناسی 

زراعت و  

اصالح  

 نباتات 

 دانشگاه رازی 

  یشرکت مل  رهیمد ئتیعضو ه

 ران یا  یاسالم ینفتکش جمهور

  یشرکت بندر رهیمد ئتیه  عضو

حمل و   نگیاحداث هلد انه یپا

 نقل شستا 

مدیره   ئت یعامل و عضو ه ریمد

 شرکت سامان صنعت اطلس 

کمیته   -کمیته انتصابات

 ریسک 

شرکت مدیریت  

سرمایه گذاری  

 کوثر بهمن

 1398/ 11/ 19 %10 شمیرانی آقای امید 
 رهیمد ئتیعضو ه

 موظف( غیر )عضو 
 حسابرسی کارشناسی 

دانشگاه جامع  

علمی و  

 کاربردی

شرکت توسعه   رهیمد ئتیعضو ه

 فوالدد قشم 

شرکت فن آوا   رهیمد ئتیه  عضو

 کارت

 نا یعامل بانک س ر یمشاور مد

وصول   ریمنطقه، مد ریمد

اعتبارات و معاون   ر یمطالبات، مد

 نا یالملل بانک س ن یاعتبارات و ب

  -کمیته تخصصی حسابرسی

کمیته وصول   - کمیته ریسک

 مطالبات 
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 افشای اطالعات مربوط به وضعیت اشتغال اعضای حقیقی هیئت مدیره در دیگر شرکت ها  -ج

نام واحد  

 حقوقی 

نام نماینده واحد  

حقوقی )اعضای  

 هیئت مدیره( 

تاریخ  

 انتصاب 

موظف/  

 غیرموظف 
 زمینه های سوابق کاری  تحصیالت 

تاریخ  

عضویت در  

 هیئت مدیره 

میزان  

مالکیت در  

 سهام شرکت 

عضویت  

همزمان در  

هیئت مدیره  

 سایر شرکت ها 

عضویت قبلی در هیئت  

  5مدیره سایر شرکت در 

 سال اخیر

ار  گ شركت ره ن

 خاور میانه پارس 
 26/11/1398 آقای محمود كیاء 

غیر عضو 

 موظف 
 ارشد كارشناسی

 اد یبن  یرانیشتك هیتصف ریمد

 اد یبن یران یعامل كشت ریمد

 اد یبن یرانیكشت یبازرگان  ریمد

 اد یبن یرانیكشت - 0 26/11/1398

بنیاد مستضعفان 

 انقالب اسالمی 

آقای فرخ طراح 

 زادگان
 دكترا  عضو موظف  08/12/1398

عضو هیئت مدیره شركت 

 اجنسی گلف 

 

08/10/1398 0 - 
 شركت گلف اجنسی 

 

شركت سیاحتی و 

مراكز تفریحی  

 پارسیان

آقای محمد رضا 

 امامی 
29/10/1400 

غیر عضو 

 موظف 
 ارشد كارشناسی

  تهیكم استیر یمشاور عال

محاسبات مجلس  وانید

 ، یاسالم یشورا

شركت  ره یمد ئت یه سیرئ

 ، یخدمات فرودگاه

شركت  ره یمد ئت یه سیرئ

 آزاد شاهد یفروشگاه ها

شركت   عاملریمد  مشاور

 فوالد سنگان

29/10/1400 0 - 

 ، یشركت خدمات فرودگاه

آزاد   یشركت فروشگاه ها

 شاهد

شركت پیوند 

تجارت آتیه 

 ایرانیان 

 25/05/1399 آقای مجتبی رشیدی 
غیر عضو 

 موظف 
 كارشناسی 

شركت  رهیمد ئتیعضو ه

 ینفتكش جمهور  یمل

 ران یا یاسالم 

شركت  رهیمد ئتیه عضو

احداث  انهیپا یبندر 

 حمل و نقل شستا  نگیهلد

 ئتیعامل و عضو ه ریمد

سامان صنعت   مدیره شركت

 اطلس 

25/05/1399 0 - 

نفتكش  یشركت مل

 ران یا یاسالم  یجمهور

احداث  انهیپا یشركت بندر 

 حمل و نقل شستا  نگیهلد

 سامان صنعت اطلس تكشر

شركت مدیریت  

سرمایه گذاری 

 كوثر بهمن 

 19/11/1398 آقای امید شمیرانی 
غیر عضو 

 موظف 
 كارشناسی 

شركت  رهیمد ئتیعضو ه

 توسعه فوالدد قشم

شركت  رهیمد ئتیه عضو

 فن آوا كارت 

 نایعامل بانك س ریمشاور مد 

وصول   ریمنطقه، مد ریمد

اعتبارات و  ریمطالبات، مد

الملل  نیمعاون اعتبارات و ب

 نایبانك س

19/11/1398 0 - 
 شركت توسعه فوالدد قشم

 شركت فن آوا كارت 
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   اطالعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره   -10-2

و جبران   -الف پاداش  )انتصابات، حسابرسی،  ها  کمیته  از  یک  اعضای هر  و مشخصات  مدیره  هیئت  کمیته های  فهرست 

 خدمات، ریسک و سرمایه گذاری و ... ( 

 اسامی اعضا دبیر کمیته  رئیس کمیته  تعداد اعضا  نام کمیته

 3 انتصابات   تهیكم

عضو   -ایمحمود ك

غیر موظف هیئت  

 مدیره

  ریمد)  یعابد نیام سید

  یانتصابات، گردش شغل

 ( رانیو امور مد

 ید یرش ی،  مجتب(رهی مد ئتی موظف ه ری عضو غ) ایمحمود ك

معاون  )ی نجارزاده آران رایسم، (رهیمد ئتیموظف ه  ریعضو غ)

 ( یانسان هیسرما

  یتخصص تهیكم

 ی حسابرس
3 

 -یرانیشم دی ام

عضو غیر موظف 

 هیئت مدیره

  ریمد) نیااخترخانم 

 ( یداخل یحسابرس

(،  دكتر صفرزاده رهیمد   ئتی موظف ه  ری)عضو غیرانیشم دی ام

،  (ی )كارشناس برون شركت یلی(،  دكتر فام ی)كارشناس برون شركت

 مسعود ابراهیمی )سرپرست مالی و سهام(

 5 سك یر تهیكم

 -یرانیشم دی ام

عضو غیر موظف 

 هیئت مدیره

خانم نوشین مهدی زاده 

برنامه و بودجه،   ریمد)

عملكرد،  یاب یارز

آمار و   یبازرس

 ( اطالعات

  ید یرش ی(،  مجتبرهیمد  ئتی موظف ه  ری)عضو غ یرانیشم دی ام

)معاون یزارع نیحس ری(،  ام رهیمد ئتیموظف ه  ری)عضو غ

و سهام(،     ی)معاون مال یر ینص یو حفاظت(،  عل یمنیا ات،یعمل

 و توسعه(   یدفتر راهبرد  سی)رئ یر یمحمدرضا نص

پاداش و    تهیمك

 جبران خدمات 
5 

عضو   -ایمحمود ك

غیر موظف هیئت  

 مدیره

  ریمد)  یعابد نیام سید

  یانتصابات، گردش شغل

 ( رانیو امور مد

  یهمت ی(،  علرهیمد  ئتی موظف ه  ریو عضو غ  سی)رئ ایمحمود ك

)معاون سرمایه  ینجارزاده آران رای سم(، رهیمد  ئتی )عضو موظف ه 

  یر یو سهام(،  محمدرضا نص  ی)معاون مال یرینص ی،  عل انسانی(

 و توسعه(   یدفتر راهبرد سی)رئ

وصول    تهیكم

 مطالبات 
3 

 -یرانیشم دی ام

عضو غیر موظف 

 هیئت مدیره

 ری )دب  یامور حقوق ریمد

 ( ته یكم

  یرینص ی(،  علرهیمد  ئتی موظف ه  ری)عضو غ یرانیشم دی ام

و   یبانیپشت  ری)مد ی ثان یو سهام(،  محمد اكبر  ی)معاون مال

 ( یحقوق

  یهماهنگ  تهیكم

 مسكن یپروژه ها 
3 

عضو   -ایمحمود ك

هیئت  غیر موظف 

 مدیره

  ریوره مهر )مد دی سع

رفاه و سالمت  شت،یمع

 كاركنان(

  یهمت ی(،  علرهیمد  ئتی موظف ه  ریو عضو غ  سی)رئ ایمحمود ك

  هی)معاون سرما خانم سمیرا نجارزاده(، رهیمد  ئتی )عضو موظف ه 

 ( یانسان

كمیته سرمایه  

 گذاری 
5 

فرخ طراح زاده  

گان )نائب رئیس  

هیئت مدیره و  

 ( عامل ریمد

سامان باقری حریری  

و   یگذار هیسرما ریمد)

 . (مانیپ

امیر    ؛(عامل ریمدفرخ طراح زاده گان )نائب رئیس هیئت مدیره و 

محمد رضا    ؛(یمنیحفاظت و ا  ،اتیمعاون عملحسین زارعی )

  یمعاون مالنصیری )علی ؛  ( و توسعه  یدفتر راهبرد سیرئ نصیری )

 (   و سهام

 4 شورای فرهنگی 

فرخ طراح زاده  

گان )نائب رئیس  

هیئت مدیره و  

 ( عامل ریمد

مسئول  میالد جمشیدی )

 شركت(  یامور فرهنگ

   ؛(عامل ریمدفرخ طراح زاده گان )نائب رئیس هیئت مدیره و 

محسن سنایی ، ( یانسان هی معاون سرماسمیرا نجارزاده آرانی ) 

 شركت(  تی ریحوزه مد ریمد)

   1400اطالعات کلی درباره شرح وظایف و عملکرد کمیته های هیئت مدیره در سال مالی  -ب
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 شرح وظایف کلی  نام کمیته
تعداد  

 جلسه

تعداد  

 مصوبه

 50 3 بررسی سوابق و انتصابات مدیران الیه یك، دو و سه شركت  انتصابات   تهیكم

 ی حسابرس یتخصص تهیكم

  ی م  ریو بهبود آن جهت كسب اطمینان معقول از موارد ز  رهیمدهیئت  ینظارت  تیمسئول   یفا یكمك به ا

 باشد: 

 آنان  یهاتی هر چه بهتر و موثرتر مسئول یفایجهت ا رانیكمك به مد -

 ابند ییكه انتشار م یمال یها گزارش یطرفی اعتماد و اتكا و ب   تیقابل  شیافزا -

 ارتباطات موثر و سازنده جادیو ا یدرون سازمان یگزارشگر ندی به فرآ دنی سهولت بخش -

 ی داخل یهاو كنترل سكیر تیریمد ،ینظام راهبر  یندهای اثربخشی فرآ -

 رعایت قوانین، مقررات و الزامات  -

8 14 

 سك یر تهیكم

 : باشدیم ریبه شرح ز  تهی كم تیمامور

  ،یاتیعمل  ،یمال  ك، ی استراتژ  یها سكیشركت از جمله ر  یهاسكیر  تی و نظارت بر وضع  شیپا-1-1

 و ...  یاقتصاد

راهكارها-1-2 مد  یارائه  جهت  اهرم  یهاسكیر  تیریمناسب  از  استفاده  با  و    یهاشركت  الزم 

 .سكی بر ر یعملكرد مبتن یاب یارز یهاشاخص

6 22 

پاداش و جبران   تهیمك

 خدمات 

 آیین نامه جبران خدمات افزایش، كاهش و تغییر در بررسی در خصوص -

 بررسی هرگونه پرداخت پاداش، مصوبه و سایر مزایای حقوقی-
2 2 

 وصول مطالبات   تهیكم
   ،یقرارداد   ریاز قرارداد و غ  یناش یو حقوق یقی از اشخاص حق  نایمحاسبه طلب شركت س  -

 یی نها جهی وصول مطالبات تا نت یری گیپ-
1 1 

 یپروژه ها   یهماهنگ  تهیكم

 مسكن

 بررسی پروژه های زمین انبوه سازی -

 تهیه و پیاده سازی منشور هدف ساز و كار های همراهی بیشتر با كاركنان به نظور تهیه مسكن-
6 38 

 كمیته سرمایه گذاری 
تداوم    ینگر  ندهیتوسعه خدمات شركت و آ  یدر راستا   یگذار  ه یسرما  یو تمركز بر فرصت ها   ییشناسا

   نقاط قوت و ضعف دها،یخدمات قابل ارائه به منظور شناخت فرصتها،  تهد
18 18 

 18 4 در سرتاسر شركت و مطلوب  ازین وردم یفرهنگ یبرنامه هاپیشنهاد و دنبال نمودن  شورای فرهنگی 

   اطالعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا  -10-3

مربوط به تعداد جلسات هیئت مدیره )کلی( و ارائه اطالعات در خصوص تعداد نفر جلسات هیئت افشاء اطالعات    -الف

 مدیره 

های مختلف برگزار نموده است؛ یا به عبارت دیگر، هیئت  جلسه در حوزه  34تعداد    1400هیئت مدیره شركت در سال  

گزار نموده است. اطالعات ماهیانه این جلسات  جلسه بر  2.8طور متوسط حدودا  ماهیانه به  1400مدیره شركت طی سال مالی  

مصوبه اخذ گردیده است كه همگی   313دستور مطرح و    353در جدول زیر خالصه شده است. طی این جلسات، مجموعا  

 باشد. اعضا در جلسات می  %98باشد. نكته مهم دیگر در رابطه با جلسات هیئت مدیره حضور  اجرا گردیده یا در حال اجرا می
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 های  ماه

 1400سال 

تعداد جلسات 

 برگزار شده 

 تعداد دستورات

 مطروحه 

 تعداد  

 مصوبات 

 حضور اعضاء  

 هیئت مدیره 

 %100 15 21 2 فروردین 

 %100 13 13 2 اردیبهشت

 %95 41 37 4 خرداد

 %100 20 24 2 تیر

 %100 8 11 1 مرداد

 %93 29 34 3 شهریور 

 %100 12 9 1 مهر 

 %100 35 29 5 آبان

 %100 35 36 3 آذر 

 %95 28 37 4 دی

 %100 35 48 4 بهمن 

 %93 42 54 3 اسفند

 %98 313 353 34 مجموع 

 

تعداد جلسات  

 هیئت مدیره 

میزان حضور   نفر ساعت حضور اعضاء

 اعضاء در جلسات 

34 222 98% 

 

 مدیره  هیئتافشاء اطالعات مربوط به جلسات کمیته های مختلف  -ب

نفر ساعت   تعداد جلسات تشکیل شده  نام کمیته

 حضور اعضا

میزان حضور اعضا در  

 جلسات 

 % 100 6 3 انتصابات   تهیكم

 % 100 16 8 ی حسابرس یتخصص تهیكم

 % 100 12.5 6 سك یر تهیكم

 % 100 4 2 پاداش و جبران خدمات   تهیمك

 % 100 1 1 وصول مطالبات   تهیكم

 %94 12.5 6 مسكن یپروژه ها   یهماهنگ  تهیكم

 % 100 36 18 كمیته سرمایه گذاری 

 % 100 10 4 شورای فرهنگی 
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   اطالعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت  -10-4

غیر از اعضای موظف هیئت شامل معاونین و مدیران بالفصل و مدیر مالی  مشخصات مدیران ارشد اجرایی شرکت )  -الف

 مدیره( 

 

 رشته تحصیلی مدرک تحصیلی سمت تاریخ انتصاب  نام مدیر  عنوان مدیریت 
دانشگاه محل  

 تحصیل

تجربیات و 

سوابق 

 تخصصی

سابقه در  

شرکت  

 )سال( 

سابقه  

خارج از  

شرکت  

 )سال( 

معاونت 

ایمنی  ،عملیات 

 و حفاظت 

 امیرحسین زارعی 
1399/07/14 

 

قائم مقام مدیر 

 عامل و معاون 
 مهندسی مكانیك  ارشدكارشناسی 

دانشگاه سیستان  

 و بلوچستان

معاونت فنی  

 1 9 عمران

معاونت فنی و  

 عمران
 مهدی قدمی 

1400/01/22 

 
 كارشناسی  معاون 

مهندسی صنایع تولید  

 صنعتی

اموزش  موسسه 

 عالی شمال

برنامه  مدیر خبره 

ریزی نگهداری و  

تعمیرات 

تجهیزات و 

 ماشین آالت

10 - 

راهبردی و   دفتر

 توسعه 
 محمدرضا نصیری

1400/01/22 

 
 مهندسی صنایع دكترا رئیس دفتر  

دانشگاه علم و 

 صنعت

 مدیره   هیئتدبیر 
7 7 

مدیریت شعبه 

  پایانه اختصاصی

بندر شهید 

 رجایی 

 شهرام رفیعی
1400/01/22 

 
 منابع طبیعی شیالت  كارشناسی  شعبهمدیر 

دانشگاه آزاد 

 بندر عباس 

معاون سرمایه 

 انسانی 
2 18 

ریاست ناحیه  

 جنوب شرق
 ایرج فقیری 

1400/01/22 

 
 ارشدكارشناسی  رئیس ناحیه

علوم دریایی و  

اقیانوسی، زیست  

آلودگی   -شناسی دریا

 دریا

دانشگاه علوم و 

فنون دریایی  

 خرمشهر

مدیر شعبه بندر 

شهید رجایی/  

  هیئتعضو 

 مدیره

9 12 

ریاست ناحیه  

 غرب جنوب 
 سعید جعفری

1400/01/22 

 
 ارشدكارشناسی  رئیس ناحیه

مهندسی حمل و نقل  

 دریایی 

دانشگاه صنعتی 

امیر كبیر واحد 

 بندر عباس 

مدیر شعبه بندر 

 - 11 بوشهر 

مدیریت شعبه 

 نوشهر

سعید محمودی 

 اصل

1399/07/14 

 
 مدیریت دولتی كارشناسی  مدیر شعبه

دانشگاه آزاد 

 چالوس

مدیر شعبه بندر 

 نوشهر
12 4 

مدیریت پایانه  

بندر   كانتینری 

 شهید رجایی

 مسعود فربود 
1400/01/22 

 
 خدمات بندری  كارشناسی  مدیر شعبه

بین   علمی  بنیاد 

فرزام  الملی 

علوم   )مركز 

 تحقیقات( 

مدیر ارشد پایانه  

 كانتینری 
19 - 

مدیریت پایانه  

بندر   كانتینری 

 بوشهر 

 یعقوب بهادری 
1400/12/18 

 
 امور گمركی كارشناسی  مدیر شعبه

علمی كاربردی  

سازمان همیاری  

شهرداریهای 

 استان بوشهر

معاون ترمینال  

 كانتینری 
7 15 
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 رشته تحصیلی مدرک تحصیلی سمت تاریخ انتصاب  نام مدیر  عنوان مدیریت 
دانشگاه محل  

 تحصیل

تجربیات و 

سوابق 

 تخصصی

سابقه در  

شرکت  

 )سال( 

سابقه  

خارج از  

شرکت  

 )سال( 

مدیریت پایانه  

 كاالی عمومی

 بندر بوشهر

 امیرحسین موجی 
1400/01/29 

 
 كارشناسی  شعبهمدیر 

مدیریت لجستیك  

 بنادر

دانشگاه آزاد 

 بوشهر 

معاون عملیات و 

قائم مقام رئیس  

 شعبه

11 0 

مدیریت پایانه  

بندر امام   نفتی 

 )ره( 

 محمد مجدآرا 
1399/07/14 

 
 مدیریت صنعتی كارشناسی ارشد  مدیر شعبه

دانشگاه آزاد 

 فیروز كوه

مسئول پایانه نفتی  

  هیئتدبیر  /

 مدیره

18 0 

مدیریت شعبه 

 بندر چابهار
 فرزاد قاسمی

1400/01/22 

 
 كامپیوتر كارشناسی ارشد  مدیر شعبه

دانشگاه آزاد 

 قشم 

كارشناس  

عملیات پایانه  

كانتینری و توسعه 

 استانداردها

8 2 

ت سرمایه نمعاو

 انسانی 
 سمیرا نجارزاده 

1400/11/23 

 
 5 9 مدیر منابع انسانی  دانشگاه تهران مدیریت منابع انسانی  دكتری معاون 

مدیریت سرمایه  

 گذاری و پیمان

سامان باقری 

 حریری

1400/01/22 

 
 دانشگاه تهران عمران كارشناسی ارشد  مدیر

معاون كسب و 

كار و برنامه  

 ریزی استراتژیك 

1 9 

مدیریت حوزه 

 مدیریت
 محسن سنایی 

1399/07/14 

 
 یفارس ات یزبان وادب كارشناسی ارشد  مدیر

دانشگاه آزاد 

علوم و 

 تحقیقات تهران 

مدیر روابط 

 عمومی
2 20 

مدیریت 

  پشتیبانی و 

 حقوقی

 محمد اكبری ثانی
1400/01/22 

 
 كارشناسی  مدیر

مهندسی تكنولوژی  

 عمران

دانشگاه ازاد 

 بوشهر 

مدیر خبره طرح  

های عمرانی و  

نت ابنیه و  

 تاسیسات 

20 0 

مدیریت فناوری  

اطالات و 

 ارتباطات 

 مهدی مختاری
1400/01/22 

 
 كارشناسی ارشد  مدیر

فناوری اطالعات و  

 ارتباطات 

دانشگاه علم و 

 صنعت

مدیر فناوری 

 اطالعات پردیس
16 2 

معاونت مالی و 

 سهام 
1401/ 01/02 مسعود ابراهیمی   حسابداری  كارشناسی ارشد  معاون  

دانشگاه آزاد 

 تهران مركز 

سرپرست  

حسابرسی و 

 مدیریت مالی

1 13 
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 افشای فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیران ارشد اجرایی  -ب

در   یاستخدام  طیشرا  ریسا  نیی و تع  هیو تنب  عیشغل و حقوق و انعام و ترف  نییو كاركنان شركت و تع  نیمامور  هینصب و عزل كل

 .باشدیشركت م  رهیمد ئت ی ه اریاخت

زیر بوده جدول  به شرح  (    1400)اسفند    1400تعیین شده برای مدیران ارشد اجرایی شركت در سال    آخرین جمع عوامل حكمی

 ت: اس

 جمع حکم  پست محل خدمت  نام خانوادگی  نام ردیف 

 184,312,854 مدیر عامل  تهران  طراح زادگان  فرخ  13

 تهران  زارعی  امیرحسین  4
)معاون( عملیات، ایمنی و  مدیر عالی 

 حفاظت 
209,171,388 

 160,101,588 رئیس ناحیه  بندر شهید رجایی  فقیری ایرج   11

 159,977,754 رئیس ناحیه  بوشهر  جعفری  سعید  9

 164,410,606 مدیر عالی )معاون( فنی و عمران  تهران  قدمی  مهدی   5

 148,049,650 راهبردی و توسعه مدیر )رئیس( دفتر   تهران  نصیری محمد رضا  14

 162,766,684 مدیر فناوری اطالعات و ارتباطات  تهران  مختاری  مهدی  16

 143,197,266 مدیر سرمایه گذاری و پیمان  تهران  باقری حریری  سامان   17

 134,643,533 سرپرست )معاون( سرمایه انسانی  تهران  نجارزاده آرانی  سمیرا  18

 162,267,724 مدیر )رئیس( دفتر مدیر عامل  تهران  سنایی  محسن  3

 147,654,609 مدیر پشتیبانی و حقوقی  تهران  اکبری ثانی  محمد  12

 146,793,301 مدیر شعبه  بندر شهید رجایی  فربود  مسعود 1

 130,843,399 مدیر شعبه  بندر چابهار  قاسمی فر  فرزاد  2

 شعبه پایانه نفتی مجد آراء محمد   6
شعبه و قائم مقام رئیس  مدیر )رئیس( 

 ناحیه 
147,207,669 

 146,672,967 مدیر شعبه  نوشهر  محمودی اصل  سعید  7

 131,041,089 مدیر شعبه  بوشهر  موجی امیرحسین  8

 127,531,417 سرپرست شعبه  بوشهر  بهادری  یعقوب   10

 152,190,761 مدیر شعبه  بندر شهید رجایی  رفیعی شهرام  15
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