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خبر
آغاز پیش فروش سه محصول جدید ایران خودرو
مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو از پیش فروش سه محصول جدید در
روزهای اول و سوم تیر ماه خبر داد .به گزارش ایکوپرس ،مدیر عامل گروه صنعتی
ایران خودرو با اعالم این خبر گفت :پیش فروش سه محصول جدید پژو ،2008
تندرپالس و دناپالس در روز پنج ش��نبه اول تیر ماه برای ش��ماره کد ملی زوج و
شنبه سوم تیر ماه برای شماره کد ملی فرد خواهد بود .مهندس هاشم یکه زارع
با بیان این که هر کد ملی فقط قادر به ثبت نام یک دستگاه خواهد بود ،اظهار کرد:
امکانی در س��امانه فروش اینترنتی ایجاد خواهد شد تا تمام مشتریان از فرصت
یکس��ان برخوردار باشند ،ضمن اينكه این ثبت نام فاقد امکان صلح است .مدیر
عامل گروه صنعتی ایران خودرو با اش��اره به ای��ن که مبلغ پیش پرداخت برای
محصول 2008مبلغ 60میلیون تومان اس��ت ،یادآور شد :نرخ سود مشارکت در
این طرح 15درصد و نرخ سود انصراف نیز 12درصد است .وی گفت :متقاضیان
برای اطالع بیش��تر ازجزییات ثبت نام می توانند به سایت رسمی گروه صنعتی
ایران خودرو به نشانی www.ikco.irمراجعه کنند.
خط تولید شاسی بلندهای هیوندای توسعه می یابد
هیوندای برنامه های زیادی برای شاسی بلندهای خود دارد.
این خودروساز به تازگی از کونا رونمایی کرده که شاسی بلندی کامپکت است
که در بازارهای جهانی فروخته خواهد شد .اما همه چیز همین جا تمام نمی شود.
این خودروس��از کره ای دو شاس��ی بلند دیگر را نیز طی سال های آینده معرفی
خواهد کرد.
یکی از مدل هایی که گفته می ش��ود این خودروساز عرضه خواهد کرد یک
 A-SUVجدید برای سال  2020است .این خودرو دارای ابعاد بدنه کوچک تر
بوده و در جایگاهی پایین تر از کونا قرار می گیرد .دومین مدل شاس��ی بلند این
خودروساز بزرگ تر از توسان بوده و پس از مدل  A-SUVوارد بازار خواهد شد.
هیوندای با معرفی این دو مدل ،پنج شاسی بلند را در سبد محصوالت خود خواهد
داش��ت .این خودروس��از مدل های  Cretaو سانتافه را نیز دارد که در بازارهای
متعددی به فروش می رسند .اخباری در مورد یک شاسی بلند جدید در جایگاهی
باالتر از س��انتافه نیز منتشر شده که احتماال برای بازار آمریکای شمالی در نظر
گرفته شده است.

مدیر عامل ش��رکت زامیاد گفت :در ادامه
روند ورود خودروهای تجاری با کیفیت اروپایی
به کشور ،اولین کامیونت با برند اروپایی بزودی
توسط زامیاد به بازار می آید.
به گزارش س��ایپا نی��وز ،فریدون حمیدی
اظهارداشت :این محصول با برند ایویکو ایتالیا
شریک تجاری شرکت زامیاد در نیمه دوم سال
جاری وارد ناوگان حمل و نقل بار کشور خواهد
شد و در آینده ای نزدیک شرایط پیش فروش
آن اعالم می شود.
وی در ادامه با اشاره به برنامه تولید بیش از
هزار دس��تگاه خودرو تجاری با برند ایویکو در

اولینکامیونتبابرنداروپاییبهایرانمیآید

سال خاطر نشان کرد :در سال جاری عالوه بر
عرضه کامیون کش��نده استرالیس و کامیون
باری یوروکارگو ،ب��ار دیگر تولید محصوالت
مس��افری ایویکو نظیر ون مسافری  11نفره و
مین��ی بوس  19نفره ب��ا برند ایویک��و را آغاز
خواهیم کرد که در بازار ایران بی رقیب خواهد
بود.
مدیر عامل زامیاد در مورد ویژگی های این
محصوالت افزود :در محصوالت ون مسافری و
مین��ی بوس که پی��ش فروش آن انج��ام و با
استقبال مناسب متقاضیان مواجه شد ،ویژگی
هایی چون :قدرت موتور 143اسب بخار ،حجم

موتور 3000س��ی سی ،موتور پرقدرت دیزل،
اس��تاندارد آالیندگی ،Euro4گارانتی 200
هزار کیلومتر و امکانات رفاهی بسیار خوب به
چش��م می خورد و به نظر می رسد با استقبال
بسیار فعاالن حوزه حمل و نقل مسافری کشور
مواجه شود.
حمی��دی همچنین با برش��مردن مزایای
کامیون های اروپایی ،فاصله تکنولوژی تولید
این نوع خودروهای تجاری در بازار ایران را در
قیاس با محصوالت ایویکو بسیار ناچیز خواند و
یاد آور ش��د :ب��ه عنوان مث��ال در حال حاضر
کامیون های “اس��ترالیس” و “یوروکارگو” به

عنوان محصوالت روز تولید اروپا ،با همان درجه
کاراییوکیفیتدرشرکتزامیادتولیدوعرضه
میشوندکهاینموضوعبیانگرتضمینکیفیت
خودروهای تجاری اروپایی در کشورمان است.
وی در پایان به رضایتمندی رانندگان فعال
در بخ��ش حم��ل و نقل تج��اری کش��ور از
محصوالت ایویکو اش��اره کرد و گفت :کاربری
متنوع و مناس��ب با بازار ایران ،خدمات پس از
فروش گس��ترده ،دوام باال و هزینه نگهداری
پایین خودروهای ایویکو که در شرکت زامیاد
تولید می شود باعث تاثیر گذاری بسیار خوب
در دیدگاه فعاالن این حوزه شده است

اما و اگرهای خصوصی سازی در صنعت خودرو ایران

مش��اور انجمن خودروس��ازان می گوید :
دولت باید به سمت اقتصاد بازار حرکت کند تا
به تدری��ج از حیطه دخالت هایش در صنعت
خودرو کاسته شود.
داوود میرخان��ی رش��تی در گفتگو با خبر
خودرو با توجه به مساله خصوصی سازی اظهار
داش��ت  :هر چند تاکنون بخ��ش عمده ای از
سهام دو ش��رکت بزرگ خودروساز کشور به
بخش خصوصی واگذار شده و تنها  17درصد
از سهام این شرکتها در اختیار دولت است ،اما
کم��اکان حضور پر رن��گ دولت و دخالتهای
عدی��ده اش ،مخصوص��اً در قیم��ت گذاری
محصوالت  ،مشکل ساز است.
وی با توجه به مش��کل خصوصی سازی در
ایران گف��ت  :در ایران همانند همه جای دنیا
بخشی از سهام شرکتهای خودروساز توسط
شرکتهای سرمایه گذاری مانند شستا مربوط
بهتامیناجتماعیویاصندوقهایبازنشستگی
خریداری شده است تا آنها بتوانند بخشی از
س��ود حاصل از س��رمایه گذاری خ��ود را به
سهامدارانش��ان تخصی��ص دهن��د .اینگونه
س��هامداران هر س��اله به دنبال دریافت سود
نقدی و آنی بوده و عمال به فکر رشد و توسعه
محصوالت شرکتها در سالهای آتی نیستند.
وی اف��زود  :معموال در مجام��ع عمومی ،
شرکتهای سرمایه گذار بر این مساله تاکید می
کنند که چنانچه س��ودی حاصل شده باشد،
آن س��ود باید توزیع ش��ود در چنین وضعی،
شرکت مربوطه امکان سرمایه گذاری مجدد
ب��رای خرید دانش فنی ،ایج��اد محصوالت
جدید و یا نوسازی ماشین آالت خطوط تولید
خود را نخواهد داش��ت در این حالت شرکت
برای سرمایه گذاریهایش باید به بانکها مراجعه

کرده و با نرخ باال وام بگیرد که در نتیجه قیمت
تمام ش��ده محصوالت ،باال رفت��ه و از میزان
رقابت پذیری آن کاسته میشود.
وی تصری��ح کرد  :بزرگترین اش��کالی که
امروز در کل صنعت کش��ور وجود دارد قانون
تجارت اس��ت که در زمینه میزان توزیع سود
نقدی شرکتها ،محدودیتی قائل نشده است
و مجامع می توانند تمام سود مکتسبه را توزیع
کنند در حالی که در دنیا به این ش��کل عمل
نمی ش��ود و س��هامداران عم��ده در مجامع
عمومی عمدتا آینده نگری دارند و می پذیرند
که  50تا  70درصد از سود توزیع نشده را برای
سرمایه گذاری مجد در شرکت ذخیره شود.
وی گفت  :طبعا زمانی که بخش عمده ای
از س��ود ذخیره و با آن سرمایه گذاری مجدد
ص��ورت گیرد ،قیمت س��هام افزایش یافته و

سهامداران از طریق افزایش قیمت سهام که
به آن کاپیتال گین می گویند ،س��ود شان را
تامی��ن می کنند .اما در ایران به دلیل قدیمی
بودن قانون تجارت این مس��ائل در آن لحاظ
نشده و اصرار بر این است که سود نقدی تقسیم
شود.
وی تاکید کرد :در برخی از کش��ورها مانند
ژاپ��ن به موجب قانون تجارت خودش��ان ،
شرکتها اجازه توزیع تمام سود را ندارند ،چون
اولویت با سرمایه گذاری برای توسعه فناوری
ش��رکت ،برای حفظ رقابت پذی��ری و تداوم
حیات اس��ت .اما در ایران سهامداران عمده و
حتی بخش خصوصی نیز به دنبال کسب سود
آنی هستند و نه سود آتی.
وی تاکی��د کرد  :ب��رای توس��عه فناوری
شرکتها باید قانون تجارت در ایران تغییر کند.

وی همچنین مش��کل مهم ش��رکتهای
سرمایه گذار را عدم وجود نگاه اقتصادی بلند
مدت هیات مدیره این شرکتها دانست و گفت
 :متاس��فانه عدم دید بلند مدت اقتصادی در
هیات مدیره شرکتهایی که سهام شرکتهای
خودروساز را خریداری کرده اند  ،عامل اصرار
آنها بر توزیع نقدی سود است که عمال موجب
می شود که برنامه بلند مدت سرمایه گذاری
برای عرضه محصوالت جدید در ش��رکتهای
خودروساز به کندی صورت گیرد یا با هزینه
بسیار زیاد وامهای بانکی صورت گیرد.
مدیر عامل اسبق ایران خودرو همچنین با
اشاره به جریان نامناس��ب سرمایه گذاری و
خرید دانش فنی و تکنولوژی در تمام صنایع
کشور و از جمله صنعت خودرو و قطعه سازی
گفت  :ش��رایط موجود در س��ایر بخش��های
صنعت که توس��ط بحش خصوصی نیز اداره
می ش��ود حاکی از آن اس��ت ک��ه در دو دهه
گذشته بخش خصوصی هم چندان آینده نگر
نب��وده و به دنبال خری��د دانش فنی و به روز
رسانی فن آوری نوین نبوده است.
میرخان��ی با تاکی��د بر اینکه باید س��هام
ش��رکتهای خودروس��از به بخش خصوصی
دارای اهلیت واگذار ش��ود  ،تاکید کرد :البته
باید وزارت صمت س��از و کار الزم برای اینکه
بخش خصوصی نیز بتواند با تعیین ضوابط و
مش��وق هایی تمام صنایع و از جمله صنعت
خودرو  ،قطعه و مجموعه سازی را به سمت
نوسازی تجهیزات  ،عقد قرارداد انتقال دانش
فنی از طریق مش��ارکت با خارجی ها  ،ورود
تکنولوژی نوین و ...هدایت نماید  ،تا به مرور
کل صنایع کش��ور به مرحله رقابت پذیری
برسند.

سفارشی سازی یک دستگاه
سوزوکی  Sکراس
یک شرکت تیونینگ هندی به نامAK
 Customsتغییراتی ظاه��ری را برای
سوزوکی Sکراس اعمال کرده که هایالیت
آن بدن��ه ای دو رنگ و نوارهای روی بدنه
است.
س��وزوکی برخالف ویتارا  Brezzaیا
ایگنیس ،آپش��ن های سفارش��ی سازی
زی��ادی را برای  Sک��راس ارائه نمی دهد
بنابراین تنها راه سفارشی سازی این مدل
مراجعه به چنین شرکت هایی است.
این م��دل  Sک��راس دارای رنگ بدنه
سفید و سقف ،ریل های سقف و قاب آینه
های کناری متضاد مشکی مات است .این
خودرو هم چنین دارای نوارهای مشکی،
قرمز و سفید کش��یده شده روی کاپوت،
سقف و در صندوق عقب ،دستگیره های
متضاد قرمز رنگ ،رینگ های آلیاژی 5پره
سفارش��ی و لوله اگ��زوز با روکش کرومی
اس��ت .جلوپنجره دو بخشی این خودرو با
یک جلوپنجره مشبک س��اده جایگزین
ش��ده و کابی��ن آن با داش��بورد ،فرمان و
روکش صندلی های قرمز تکمیل می شود.
به طور کلی ،این سفارشی سازی ظاهری
ش��هری تر و جذاب تری به  Sکراس داده
است.
سوزوکی Sکراس با دو گزینه موتور1.3
لیت��ری دیزلی ب��ا ق��درت  66کیلووات و
گش��تاور  200نیوت��ون مت��ر متصل به
گیربکس دستی پنج سرعته و  1.6لیتری
دیزلی با قدرت 88کیلووات و گشتاور320
نیوت��ون متر متصل به گیربکس دس��تی
شش سرعته موجود است.
فیات پونتوی جدید در اروپا عرضه
می شود
نسل س��وم فیات پونتو در سال 2005
معرفی ش��د و برخالف به روز رسانی های
متعدد ،به تدریج رو به نابودی می رود.
به تازگی فیات آرگو به عنوان جایگزین
این خودرو در برزیل عرضه شده و بازارهای
آمریکای التین بیش تری نیز در انتظار این
هاچ بک کالس  Bو س��دان آن در س��ال
 2018هستند.
گزارش شده است که فیات نسخه ای
اصالح شده از فیات آرگو را به عنوان نسل
بعدی پونتو در اواخر س��ال  2018عرضه
خواهد کرد .م��دل مخصوص اروپای این
خودرو دارای طراحی ه��ای الهام گرفته
بیش تری از تیپو ب��وده و می توان انتظار
داشت راحتی ،ایمنی و ویژگی های کمک
راننده بیش تری نیز برای آن ارائه شود.

عملکرد مثبت هیاتمدیره رضایت سهامداران را به همراه داشت

تحقق برنامهها و ارتقای سوددهی شرکت کربن ایران در سال1395
مجمع عمومی عادی س��الیانه ش��رکت کربن
ایران(سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به
30اسفندماه 1395با حضور بیش از 53/11درصد
سهامداران این شرکت در ساعت  10صبح مورخ
 1396/03/18درمح��ل س��الن تالش مجموعه
فرهنگي وزارت کار و امور اجتماعي ،برگزار شد.
به گزارش خبرنگار هدف و اقتصاد ،حاضرین در
مجم��ع پ��س از انتخ��اب آق��ای «مصطف��ی
فیضاردکانی» بهعنوان رییس مجمع و آقای «علیرضا فهامی»
و آقای «یاس��ر برزگر» بهعنوان ناظرین و آقای «شکور شمس»
بهعنوان دبیر جلسه و پس از استماع گزارش هیاتمدیره توسط
آقای مهندس شکور شمس مدیرعامل شرکت و گزارش بازرس
قانونی درباره تصویب گزارش مالی هیاتمدیره و بازرس قانونی
این ش��رکت ،تصویب ترازنامه صورت حس��اب س��ود و زیان و
صورتهای مالی سال  ،95تقسیم سود و انتخاب بازرس قانونی
و روزنامههای کثیراالنتشار این شرکت تصمیمگیری کردند.
در پایان جلسه ،سهامداران حاضر در مجمع ضمن تصویب
گزارش مالی هیاتمدیره موسسه حسابرسي فریوران بهعنوان
بازرس قانونی و حسابرس مستقل اصلی و موسسه حسابرسی
کوشامنش بهعنوان بازرس قانونی و حسابرس علیالبدل برای
س��ال مالی منتهی ب��ه  96/12/29انتخاب گردی��د و روزنامه
اطالعات بهعنوان روزنام ه کثیراالنتشار تعیین شد.

 -4تمرکز بر توس��عه منابع انس��انی شایسته
بهعنوان ابزار اصلی پیشبرد شرکت
 -5دریافت تقدیرنامه چهارستاره جایزه تعالی
صنعتپتروشیمیبرمبنایمدلEFQM2013
 ارزشهای محوریاخالقمحوری ،مشتریمحوری،
داناییمحوری ،مسئولیتپذیری اجتماعی.
راهبردهای شرکت
حفظ س��هم بازار داخلی و نفوذ در بازارهای جهانی با تحقق
شمار کربن ایران ،پیشرو در منطقه ،نقشآفرین در جهان.
ریسکهای عمده شرکت
باتوجه به قرار گرفتن کارخانه شرکت کربن ایران در محدوده
شهراهوازوتاکیدمحیطزیستمبنیبرخروجصنایعازمحدوده
شهری ،تصمیمگیری در ارتباط با جابهجایی کارخانه ضروری
به نظر میرسد.
همچنین اثرات ناشناخته ناشی از نوسانات قیمت مشتقات
نفتی ،تغییرات نرخ ارز ،عدم ثبات در بازارها به واسطه بحرانهای
مالی ،اثرات ناش��ی از مذاکرات هستهای بر صنعت خودرو و تایر
است.

چشمگیری داشته است .علیرغم این وضعیت در سال 1395
نیز ش��رکت کربن ایران دارای بیشترین سهم از تولید و فروش
داخلی میباشد .بنابراین ،شرکت کربن ایران در این صنعت ،در
داخل کشور رتبه یک را از لحاظ تولید و فروش در اختیار دارد.
در بازارهای جهانی نیز به واسطه صادراتی به بیش از  15کشور
در سه قاره دنیا ،شرکت کربن ایران برند کامال شناخته شدهای
است و توان بالقوهای برای حضور در بازارهای جهانی دارد.

 -مرور کلی بر عملکرد شرکت ،میزان دستیابی
به اهداف تعیینشده و دستاوردهای مهم:
 -1اجرای برنامه طرحریزی پروژه جابهجایی کارخانه
-2تالش در جهت پایین نگه داشتن ضریب مصرف روغن
 -3دریاف��ت تقدیرنامه س��ه س��تاره جای��زه تعالی صنعت
پتروشیمی بر مبنای مدل EFQM2013
 -4تمدید استاندارد ISO 9001/2008
 -5تمدید استاندارد ISO 14001/2004
 -6تمدید گواهینامه نظام مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی
ISO 18001/2007
 -7تمدی��د گواهینامه نظ��ام تایید صالحیت آزمایش��گاه
ISO 17025/2005
 -8استقرار سیس��تم مدیریت انرژی  ISO 50001جهت
مصرف بهینه انرژی
 -9دریافت استانداردهای اجباری برای محصوالت شرکت از
موسسه استاندارد

بیان استراتژی شرکت:
حفظ س��هم بازار داخلی و نفود در بازارهای جهانی با تحقق
شمار کربن ایران ،پیشرو در منطقه ،نقشآفرین در جهان
اطالعات طرحهای توسعه شرکت
شرکت کربن ایران در حال اجرای طرح جابهجایی کارخانه
خود از محل فعلی و با تکنولوژی جدید اس��ت .اهم فعالیتهای
انجام شده در این خصوص به شرح ذیل میباشد:
 خرید زمین از شهرکهای صنعتی خوزستان تهیه طرح انتقال کارخانه کربن ایران و تشکیل کمیته طرحجابهجایی
 انجام تغییر کاربری زمین فعلی کارخانه تحویل طرح اجرای جابهجایی کارخانه و نشست و مذاکرهمستقیم با مسئولین استان به منظور پیگیری طرح
ارسالطرحتغییرکاربریزمینفعلیکارخانهبهکمیسیونماده 5مسکن و شهرسازی و اخذ موافقت شهرداری جهت تغییر
کاربری زمین کارخانه

پیام هیاتمدیره
 مرور کلی بر وضعیت و تحوالت صنعتصنعت کربن بالک در ایران متاثر از عملکرد چهار ش��رکت
تولیدکنندهدودهصنعتییعنیشرکتکربنایران،شرکتدوده
صنعت��ی پارس و ش��رکت س��یمرغ که عمده س��هامداران آن
تایرسازان داخلی میباشند و شرکت صنعتی دوده فام است .در
سالهای گذشته شرکت کربن ایران تنها تولیدکننده داخلی در
این صنعت بود که تمامی سهم بازار داخلی را در اختیار داشت.
به واس��طه ورود ش��رکت دوده صنعتی پارس در سال  1374با
 15000تن ظرفیت تولید و افزایش ظرفیت به  30000تن در
سال  1385و ورود شرکت سیمرغ و شرکت صنعتی دوده فام به
عرصه تولید و عدم توانایی برای حضور در بازارهای صادراتی به
واسطه تحریمهای بینالمللی ،سهم بازار این شرکت و بالطبع
سهم تولید آن دچار کاهش شده است .کاهش در میزان تولید و
درنهای��ت کاهش در میزان فروش باعث کاهش ش��دید س��ود
اهم اقدامات انجامشده در سال :1395
مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت
عملیاتی و درنهایت سود خالص شرکت گردیده است .تغییر در
عقد قراردادهای بلندمدت جهت تامین مواد اولیه باکیفیت
و وضعیت رقابتی آن
تکنولوژی با جابهجایی کارخانه فعلی که باعث افزایش راندمان
 تالش در جهت پایین نگهداشتن ضریب مصرف روغنشرکت کربن ایران بهعنوان قدیمیترین شرکت تولیدکننده
تولید و کاهش قیمت تمامشده میشود ازجمله راه هایی است
کاهش هزینههای مالی به میزان 30درصد نس��بت به سال
دوده صنعتی ،با وجود برخی مشکالت در این صنعت همچون
که باعث افزایش سودآوری در این صنعت میگردد.
تعرفه پایین واردات دوده و واردات بیرویه تایر به کشور ،همهساله 1394
کاهش حجم تسهیالت گرانقیمت و بروزرسانی پرداخت
با داش��تن بیش��ترین س��هم از تولید و فروش در بازار داخلی با
برنامهها و چشمانداز وضعیت شرکت
اهمیتترین شرکت تولیدکننده میباشد .لکن در سالهای  86بدهیهای معوق
برای سال مالی آتی
حفظ سطح تولید محصوالت باتوجه به شرایط و مشکالت
الی 88باافتتاحکارخانهتولیددودهصنعتیسیمرغوبهرهبرداری
 -1اجرای پروژه جابهجایی کارخانه
 -2تولید به میزان  30000تن محصول مطابق اس��تاندارد از فاز دوم شرکت دوده صنعتی پارس از طرفی و کاهش ظرفیت اقتصادی
استقرار سیستم مدیریت انرژی ISO 50001
تولید کارخانههای تایرسازی از سوی دیگر ،میزان تولید و فروش
ASTM
تولید محصوالت خاص جهت ارائه به بازار مستربچ مورد نیاز
 -3توسعه سیستمهای فرآیندی به جهت افزایش بهرهوری ش��رکت کرب��ن ایران به نس��بت س��الهای گذش��ته کاهش

صنایعپتروشیمی
انجام اقدام��ات الزم در رابطه با جابهجایی کارخانه موضوع
درخواست سازمان حفاظت محیطزیست
برگزاری  6250نفر ساعت آموزش درون و برونسازمانی در
جهتتوانمندسازیکارکنانوبرنامهریزیبرایبرگزاری6500
نفر ساعت آموزش در سال 1395
اخذ گواهینامه آزمایشگاههای همکار کالیبراسیون و آزمون
از انجمن مدیریت کیفیت ایران
عضو فعال سازمان استاندارد در کمیته TC 69
عضو فعال اداره کل محیطزیست استان خوزستان در طرح
آموزشی محیطیار

 برنامههای آینده شرکت -1اجرای پروژه جابهجایی کارخانه
 -2توسعه بازارهای صادراتی
-3تولیدبهمیزان 30000تنمحصولمطابقاستانداردASTM
-4بهروزآوریاستراتژیشرکتبرمبنایمدل BSMدرراستای
استراتژیسرمایهگذاریصنایعپتروشیمیوتاپیکو
 -5تمدید گواهینامههای  ISO 17025و OHSAS 18001
 -6تمدید گواهینامههایISO 9001/14001
 -7تمرکز بر توسعه منابع انس��انی شایسته بهعنوان ابزار اصلی
پیشبردشرکت
 -8تمدید گواهینامهISO 50001

صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به  30اسفند 1395
(تجدید ارائه شده)

سال 1395
میلیون ریال
میلیون ریال
940.509
()836.659
103.850

درآمدهای عملیاتی
بهای تمامشده درآمدهای عملیاتی
سود ناخالص
هزینههایعملیاتی:
هزینههای فروش ،اداری و عمومی
سایر اقالم عملیاتی

()53.245
426

سودعملیاتی
هزینههای مالی
خالص سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی

()17.255
19.246

سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
مالیات بر درآمد
سود خالص
سود پایه هر سهم:
سود عملیاتی هر سهم -ریال
سود غیرعملیاتی هر سهم -ریال
سود هر سهم -ریال

()52.819
51.031
1.991
53.022
()7.006
46.016
177
7
184

سال 1394
میلیون ریال
830.678
()746.705
83.973
()51.165
4.914
()46.251
37.722
()24.605
30.028
5.423
43.145
()14.533
28.612
96
18
114

