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 ماهیت کسب و کار

 تاریخچه : 

 ۀ شمار تحت و تاسیس خاص، سهامی صورت به و نیرو ریلی نقل و حمل شرکت نام با  01/05/1384 تاریخ در شرکت

 را خود فعالیت تاریخ همان از و رسیده ثبت به تهران تجاري غیر وموسسات ها شرکت ثبت کل اداره در 250728

 مورخ العاده فوق عمومی مجمع صورتجلسه استناد به است ذکر به الزم . است نموده آغاز شرکت اهداف به نیل جهت

 طبق سپس و یافته تغییر ")خاص سهامی(" پارسیان المللی بین نقل و حمل توسعه " به شرکت نام  26/11/1393

 سهامی(" پارسیان ریلی نقل و حمل توسعه به شرکت نام  31/03/1394 مورخ العاده فوق عمومی مجمع صورتجلسه

 طبق همچنین .است رسیده ثبت به ها شرکت ثبت ادارهدر  03/11/1394 تاریخ در تغییرات که یافت تغییر ")خاص

 سهامی از شرکت نوع  12/02/1395 مورخ رسمی روزنامه و  26/12/1394 مورخ العاده فوق عمومی مجمع صورتجلسه

نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مورد  11426با شماره  14/02/1395و در تاریخ  .گردید تبدیل عام سهامی به خاص

 ساحل و  توسعه المللی بین شرکت فرعی هاي شرکت جزو شرکت حاضر، حال در همچنینپذیرش قرار گرفت .

 می ( سهامی عام ) غدیر گذاري سرمایه شرکت گروه، نهایی تجاري واحد و است) خاص سهامی( کیش نگین فراساحل

   . باشد

  فعالیت اصلی شرکت:  

هاي  فرآورده فعالیت عمده این شرکت در زمینه حمل و نقل انواع محموالت نفتی و غیر نفتی شامل مواد شیمیایی و 

  پتروشیمی و خوراکی و روغنهاي غیر خوراکی میباشد .

  بازار هاي اصلی ، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت: 

دستگاه واگن مخزندار بزرگ ترین شرکت  1200شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان ( سهامی عام ) با مالکیت 

حمل  و نقل ریلی عضو گروه مخزندار در سطح کشور است . با توجه به ماهیت کسب و کار شرکت و توانایی شرکت در 

ار داشتن بیشترین سهم از بازار حمل و نقل ریلی ، در حال حاضر شرکت با در اختی نفتیهاي  فرآورده حمل و نقل 

  وب میشود .گروه مخزنداران ریلی کشور محسسنگین پیشتاز  نیمههاي نفتی سنگین و  فرآورده 
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  قوانین ، مقررات و سایر عوامل برون سازمانی: 

: مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از   

 اساسنامه شرکت  -

 آئین نامه ها و دستورالعمل هاي مصوب هیئت مدیره شرکت  -

 آئین نامه ها و دستورالعمل هاي ابالغی سازمان بورس و اوراق بهادار -

 قانون تجارت  -

 قانون مالیاتهاي مستقیم  -

 قانون مالیات برارزش افزوده -

 قانون تامین اجتماعی  -

 قانون کار -

 آیین نامه هاي اجرایی مربوطقانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی و  -

 قانون مبارزه با پولشویی -

 قوانین و مقررات بانکی و گمرکی -

 

  محیط کسب و کار و ریسکهاي حاکم بر محیط: 

هاي نفتی در کشور ، ریسک هاي حاکم بر محیط کسب و کار شرکت  فرآورده با عنایت به شرایط حمل ونقل ریلی 

  اشد . هاي عضو گروه مخزنداران به شرح ذیل میب

 ش نامتعارف نرخ حق دسترسی خطوط از جانب شرکت راه آهن جمهوري اسالمی ایران .افزای -

 از جانب شرکت راه آهن جمهوري اسالمی ایران . لکوموتیوافزایش نامتعارف نرخ  -

 .ملی پخش فرآورده هاي نفتی ایران عدم تحقق افزایش متعارف نرخ تعرفه از جانب شرکت  -
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  عوامل تاثیر گذار بر حمل و نقل ریلی کشور: 

بخش حمل  و نقل ریلی به دلیل اهمیت ویژه و جایگاه مهمی که در اقتصاد جوامع بشري دارد یکی از شاخص هاي 

میشود ، و پیشرفت و توسعه آن نقش مهمی در ایجاد تحول در سایر بخشهاي  محسوبتوسعه یافتگی کشورها 

ي ایفا می کند تا جایی که امروزه بیشتر اندیشمندان و صاحب نظران عرصه اقتصادي ، صنعتی ، کشاورزي  و تولید

رشد و توسعه همه جانبه کشورها را مشروط به توسعه بخش حمل و نقل میدانند و این صنعت را به عنوان محور 

االي مورد نیاز براي سرمایه گذاریهاي بسیار ب فعالیتهاي اساسی و زیر بنایی و الزمه تحول به حساب می آورد .

گسترش سخت افزاري حمل و نقل ریلی اعم از احداث خطوط جدید و گسترش شبکه ریلی ، خرید ناوگان و آالت 

ناقله ریلی جدید از یک سو و کمبود منابع عمرانی کشور از سوي دیگر موجب پیشرفت کند صنعت حمل و نقل ریلی 

شقوق رقیب این سایرقوانین به سود حمل و نقل ریلی در قیاس با  تغییرکشور گردیده است . همچنین عدم وضع و 

  صنعت با در نظر گرفتن مزایاي این شیوه حمل و نقل نیز از عوامل مهم تاثیر گزار بر این صنعت میباشد . 

   اطالعات مدیران :

 تحصیالت  سمت  نام نماینده اشخاص حقوقی  اعضاي هیئت مدیره

شرکت نگین بنادر 

 ایرانیان
  کارشناس ارشد مدیره هیاترئیس  اصغر سراجی علی

شرکت بین المللی توسعه 

ساحل وفراساحل نگین 

 کیش

  سید علیرضا حسینی

 طباطبائی

 هیاتنایب رئیس 

 مدیره ومدیرعامل
  دکتري

شرکت ایران مارین 

 سریسز
  کارشناس  عضو هیات مدیره عبدالرضا نادري افوشته

شرکت دریابان جنوب 

 ایران کیش
  ارشدکارشناس  عضو هیات مدیره زنديبابک 

شرکت سرمایه گذاري 

 زرین پرشیا
  کارشناس  عضو هیات مدیره جمال حسینی
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  : سهامداران اصلی

  

 نام سهامدار ردیف
31/06/1400  

 درصد تعداد سهام

 شللی توسعه ساحل وفراساحل نگین کیشرکت بین الم 1

 

155,573,894 62,23%  

سروسودمندمدبران گذاري سرمایه صندوق 2  6,418,826 2,57%  

فاواصنعت توسعه شرکت 2  5,010,000 2%  

%1,60 4,000,000 شخص حقیقی  3  

%31,60 78,997,280 سایر  4  

%100 250,000,000 جمع کل    
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  ساختار واحد تجاري ونحوه ارزش آفرینی:  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شعبه بندرامام ( ره )

 شعبه خراسان

 هیئت مدیره 

 حسابرسی داخلی

 مدیرعامل 

 مشاورین 

 کمیته حسابرسی

 مسئول دفتر 

 کمیته نگهداري ، تعمیر و تدارکات 

 کمیته بازرگانی 

 کمیته برنامه ریزي ، بودجه و توسعه 

 معاون 

مدیریت منابع و 

 توسعه مدیریت 

مدیریت بازرگانی و 

 اقتصاد حمل و نقل

مدیریت بهره برداري 

 و سیروحرکت

 

 شعبه آذربایجان

 آمار و برنامه ریزي 
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 : اهداف مدیریت و راهبردهاي مدیریت براي دستیابی به آن اهداف 

نفتی از مهمترین اهداف این  حفظ رهبري گروه مخزنداران و حفظ و افزایش سهم بازار حمل  و نقل ریلی فرآورده  هاي

  شرکت میباشد . راهبردهاي مدیریت ارشد براي تحقق این مهم به شرح ذیل است :

 .تشکیل قطار کامل خرید لوکوموتیووتوسعه ناوگان از طریق  -

 ورود به بازار حمل و نقل فرآورده  هاي پتروشیمی . -

 وري .استفاده حد اکثري از پتانسیل بالقوه شرکت و افزایش بهره  -

 

 : مسئولیتهاي اجتماعی و زیست محیطی شرکت 

افزایش سهم حمل و نقل فرآورده  هاي نفتی و انتقال حمل این مواد از جاده به ریل همواره مورد توجه 

سی سی صرفه جویی  35مدیریت ارشد شرکت بوده است . به ازاي انتقال هر تن کیلومتر بار از جاده به ریل 

اهد خورد و عالوه بر کاهش خطرات و آلودگی هاي ناشی از حمل و نقل جاده اي در مصرف نفت گاز رقم خو

 موجب صرفه جویی و رشد اقتصادي در سطح ملی خواهد شد . 

  

 : اهداف و برنامه زمانی و راهبردها براي دستیابی 

محترم از  بطور کلی شرکت به دنبال حداکثر ساختن منافع ذینفعان خود است در این راستا منافع سهامداران

مسئولیت هاي اجتماعی و رشد و تعالی نیروي انسانی از سوي دیگر مورد توجه مدیریت ارشد و ,یک سو 

شرکت قرار گرفته است . به منظور حداکثر سازي منافع سهامداران محترم و مسئولیت هاي اجتماعی ، 

و در  نموده است  ورود به بازارهاي جدید مدیریت ارشد تصمیم به حفظ و افزایش سهم بازار شرکت از طریق 

بخش تعالی نیروي انسانی نیز با در نظرگرفتن برنامه هاي انفرادي و گروهی براي دستیابی به این مهم گام 

برداشته است . مشتري مداري ، تعامل مناسب و دریافت بازخوردهاي مشتریان نیز مورد توجه قرار گرفته 

  است . 
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 روند هاي اصلی  تطابق راهبردي با : 

افزایش اندازه ناوگان شرکت و به تبع آن افزایش سهم حمل و نقل ریلی از مجمو ع حمل و نقل ریلی باري 

زمینی  خود گواه حرکت شرکت به سمت افزایش منافع ذینفعان خود بوده است . همچنین افزایش رضایت 

و گروهی نیز دال بر حرکت شرکت در مسیر شغلی نیروي انسانی در نتیجه برنامه هاي رشد و تعالی فردي 

 تعالی نیروي انسانی میباشد . 

  

 : برنامه ریزي براي رسیدن به اهداف و راهبردها 

شرکت توسعه حمل و نقل ریلی پارسیان همچون سنوات گذشته با اتکا به نیروي انسانی توانمند خود اقدام به 

برنامه ریزي عملیاتی سالیانه نموده است. توجه و استفاده حداکثري از تمام پتانسیل هاي بالقوه شرکت در 

ظ شده است . عملیاتی شدن سیر جهت رسیدن به بیشترین سطح سود آوري در برنامه ریزي انجام شده لحا

واگنهاي خریداري شده و حفظ ضریب آماده به کاري ناوگان از مهمترین شاخص هاي برنامه ریزي هاي انجام 

  شده است . 

  مهمترین منابع ، ریسک و روابط: 

قل ناوگان با ضریب آماده بکاري  باال ، مشتري مداري ، تعهد کاري از مهمترین ارکان شرکت هاي حمل و ن

ریلی است . نگهداري و تعمیرات و تامین قطعات مناسب منجر به داشتن ناوگانی با ضریب آماده بکاري باال می 

شود و بالطبع در صورت انحراف برنامه هاي نگهداري و تعمیراتی در زمان بندي خرید و تامین قطعات مورد 

جموعه میگردد . تعامل مناسب و موثر و نیاز آماده بکاري ناوگان کاهش یافته و موجب کاهش عملکرد کلی م

  دریافت بازخورد هاي مشتریان در شناسایی و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت حایز اهمیت است .
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 :ساختار سرمایه 

 1000 سهم هر اسمی ارزش به ، سهم 1,000,000 تعداد شامل( ریال میلیون 10,000 مبلغ تاسیس بدو در شرکت سرمایه

.افزایش یافته است ریال  میلیون250,000ودر سال مالی جاري سرمایه شرکت به مبلغریال ) بوده است    

 تغییرات سرمایه شرکت

 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید (ریال) درصد افزایش سرمایه تاریخ ثبت افزایش سرمایه

01/05/1384  از محل آورده نقدي 10,000,000,000  

16/07/1391  500%  از محل آورده نقدي 60,000,000,000 

14/02/1394  66,7%  100,000,000,000 
از محل مطالبات حال 

 شده

14/09/1396  150%  250,000,000,000 
از محل مطالبات و آورده 

 نقدي سهامداران

    

الزم ارائه بدیهی است در صورت انجام هرگونه طرحهاي توسعه اي وضرورت به انجام افزایش سرمایه گزارش توجیهی 

  خواهد گردید.

 

 : نقدینگی و جریانهاي نقدي 

جریان هاي نقدي و نقدینگی شرکت عمدتا ناشی از کسب و کار و فعالیتهاي عملیاتی شرکت بوده و تغییرات صورت 

  مشابه قبل ناشی از فعالیتهاي عادي شرکت و در چهارچوب سیاستهاي جاري شرکت می باشد . سالگرفته نسبت به 

  

  انسانی و فکري :سرمایه 

شرکت در راستاي دستیابی به اهداف تعریف شده با استفاده از تجربه و اتکا به دانش فنی و تخصصی همکاران 

سازمانی و جذب نیروي انسانی کارآمد گام هاي موثري در خصوص ارتقاء عملکرد شرکت برداشته است . به همین 

  رانده است که شامل موارد زیر می باشد :را براي کارکنان شرکت تشکیل و گذ کالسهاییمنظور 
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 آموزشی آشنایی با سامانه سیر و حرکت و توقف واگنهاي باري و مشخصات فنی آنهاکالس  -

 آموزشی مکانیسین واگنکالس  -

 آشنایی با بوژي و چرخ و محور -

 مدیریت حمل و نقل -

 آموزشی شناخت واگن هاي باريکالس  -

 آموزشی استراتژي بازاریابیکالس  -

 آموزشی آشنایی با سیستم ترمز واگنهاي مخزندارکالس  -

 آشنایی با دستورات پست بازدید -

  آمار کارکنان شرکت به تفکیک میزان تحصیالت و نوع فعالیت به شرح زیر میباشد :

 سطوح تحصیلی
 حوزه

 مدیرعامل
 اداري و مالی

 تعمیرات و 

بهره برداري و 

 سیروحرکت

و اقتصاد  بازرگانی

 حمل و نقل
 جمع شعب

 2 0 1 0 0 1 دکترا

 8 1 2 0 3 2 فوق لیسانس

 23 2 2 13 5 1 لیسانس

 0 0 0 0 0 0 فوق دیپلم

 23 15 0 0 6 2 دیپلم

 56 18 5 13 14 6 جمع کل

 

 : نتایج عملیات و چشم اندازها 

 قبل دورهسیر حمل شرکت نسبت به  ,با عنایت به برنامه ریزي هاي مناسب در راستاي افزایش میزان حمل  

 .افزایش یافته است 
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 : وضعیت جاري فعالیتهاي اصلی و تغییرات آن نسبت به قبل 

 نرخ" ناشی از افزایش دچار افزایش گردیده است که عمدتا قبل سالعملکرد شرکت در مقایسه با مشابه 

    بوده است . افزایش میزان حملو  ١٤٠٠ابتدای سال از  حمل

  شرح
سال مالی منتهی به 

31/06/1400   

سال مالی منتهی 

   31/06/1399به

  ارقام به تن کیلومتر )(  ( ارقام به تن کیلومتر)  

  1,374,000,000  1,586,000,000    میزان حمل بار

 

  پروژه ها و طرحها: 

 و لوکوموتیواز جمله پروژه ها و طرحهاي توسعه اي شرکت افزایش در تعداد واگن هاي مخزندار ، خرید  

 می باشد. حال پیگیريمیتوان اشاره نمود که در تقویت حمل ترکیبی و احداث پایانه بارگیري و تخلیه 

 : اطالعات آینده نگر 

عنایت به افزایش هزینه ها وبا وجود افزایش نرخ کرایه حمل توسط شرکت ملی پخش فرآورده هاي نفتی   با

سو به دنبال افزایش بیشتر کرایه حمل و از سوي دیگر به دنبال شرکت از یک   ,ایران در ابتداي سال جاري

به همین منظور  بوده کهلوکوموتیو شرکت راه آهن جمهوري اسالمی ایران  و کاهش تعرفه حق دسترسی

آتی نیز سال مالی به اهداف خود نائل گردد. پیش بینی میگردد در سال مالی در  موفق گردیده است شرکت

  عملیاتی خود نائل گردد.شرکت به اهداف 

شرکت تالش نموده که کمترین آسیب را  ,  19همچنین با توجه به آثار اقتصادي ناشی از شیوع بیماري کووید

خود را محقق سازد  سالیانهدر این زمینه متحمل گردد و با برنامه ریزیهاي صورت گرفته توانسته تن کیلومتر 

اشد. امید است با همت و تالش شبانه روزي پرسنل تن کیلومتر و نسبت به سال گذشته افزایش حمل داشته ب

مشابه  دورههمانطور که مالحظه میگردد تن کیلومتر حمل شده در مقایسه با  "محقق گردد.ضمنا نیز سال آتی

  میلیون تن کیلومتر افزایش داشته است. 212قبل
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 رآمد و بهاي تمام شده عملیاتید : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 و افزایش نرخ  تن کیلومتر پیموده شدهافزایش درآمدهاي عملیاتی ناشی از افزایش  : درآمدهاي عملیاتی

 حمل محموالت بوده است .

  : بھ دلیل وعمدتا ش بهاي تمام شده ناشی از افزایش تن کیلومتر پیموده شده افزایبهاي تمام شده " 

 توسط شرکت راه آهن بوده است. لوکوموتیو  و افزایش نرخ حق دسترسی

 افزایش عمومی قیمتها در  از ناشی عمدتا هزینه هاي عمومی و اداري و فروش : افزایش هزینه هاي عمومی

 سطح جامعه بوده است .

 شرکت ناشی  غیر عملیاتی يسایر درآمدها خالصکاهش :  عملیاتی غیر هاي هزینه و سایردرآمدها خالص

 .سهام شرکتهاي بورسی می باشداز کاهش ارزش 

  

 

 1400  شهریور  31 بهمنتهی  مالیسال صورت سود ( زیان ) 

 
 

  

سال مالی منتهی 

  31/06/1400به 

سال مالی منتهی 

 31/06/1399به 

  
 میلیون ریال

 
 میلیون ریال

 درآمدهاي عملیاتی
 

3,867,841  1,897,976 

 بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی
 

)2,650,040(  )1,463,010( 

 سود ناخالص
 

1,217,801  434,966 

 هزینه هاي فروش ، اداري و عمومی
 

)73,206(  )52,392( 

  سود عملیاتی

  
1,144,595  382,574 

 سایر درآمدها و هزینه هاي غیرعملیاتی
 

)28,342(  3,845 

 سود قبل از مالیات
 

1,116,253  386,419 

 هزینه مالیات بر درآمد
 

   

 سال جاري
 

)160,143(  )45,443( 

 سود خالص
 

956,110  340,976 
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  صورت وضعیت مالی

 

 
     

سال مالی منتهی به 

31/06/1400 
  

  به سال مالی منتهی

31/06/1399 

 

   
  

 میلیون ریال   میلیون ریال       دارایی ها

                   دارائیهاي غیر جاري : 
 428,358  754.548        دارایی هاي ثابت مشهود     

 2,879  2,883        دارایی هاي نامشهود    

 200  200        سرمایه گذاري هاي بلند مدت     

 جمع دارایی هاي غیر جاري
         

837.664 
 431.438 

             دارایی هاي جاري : 

 17,385  6,992        پیش پرداخت ها     

 12,626  93,942        موجودي مواد و کاال     

 1,236,138  2,235,676        دریافتنی هاي تجاري و سایر دریافتنی ها    

 502,992  678,943        سرمایه گذاري هاي کوتاه مدت    

 50,181  62,784        موجودي نقد    

 جمع دارایی هاي  جاري

   

3,078,337  1,819,322 

 جمع دارایی ها    

   

3,653,174  2,250.760 

 مالکانه و بدهی هاحقوق 

 

   

 

   

 سرمایه     

 
 

 

250,000  250,000 

 اندوخته قانونی

 
 

 

25,000  25,000 

 سود انباشته     

 
 

 

1,097,703  441,593 

 جمع حقوق مالکانه

 

   

 

1,372,703  716,593 

 بدهی هاي جاري

   

   

 پرداختنی هاي تجاري و سایر پرداختنی ها    

 
 

 

1,993,009  1,418,905 

 مالیات پرداختنی    

 
 

 

178,279  45,443 

 سود سهام پرداختنی    

 
 

 

20,872  14,403 

 ذخایر    

 
 

 

88,311  55,416 

 جمع بدهی هاي جاري    

   

2,280471  1,534,167 

 جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

   

3,653,174  2,250,760 
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  : نسبتهاي مالی 

 31/06/1400 31/06/1399 

نسبت جاري=  
دارایی	جاري

بدهی	جاري
 1,35 1,19 

نسبت آنی=  
سفارشات	و	پیش	پرداخت	ها�موجودي	کاال�دارایی	جاري

بدهی	جاري
 1,31 1,17 

نسبت سود خالص=  
سود	ناخالص

فروش	خالص
 0,31 0,23 

بازده فروش=  
سود	خالص

فروش	خالص
 25% 18% 

بازده دارایی=  
سود	خالص

کل	دارایی	ها
 26% 15% 

بازده حقوق صاحبان سهام=  
سود	خالص

حقوق	صاحبان	سهام
 91% 48% 

نسبت حقوق صاحبان سهام به دارایی=  
حقوق	صاحبان	سهام

کل	دارایی
 0,38 0,32 

نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام=  
کل	بدهی

حقوق	صاحبان	سهام
 2,18 2,14 

نسبت بدهی=  
کل	بدهی

کل	دارایی
 0,62 0,68 

 250,000,000 250,000,000 تعداد سهام

   

 وصول مطالبات ومدیریت وجوه اخذ شده در راستاي  دلیل سرمایه گذاري کوتاه مدت به حسابافزایش در

 می باشد. شرکت منافع کسب 

 فرآورده هاي نفتی ایران از مطالبات از شرکت ملی پخشناشی  عمدتا حسابهاي دریافتنی تجاري در افزایش 

 می باشد.وصول  در جریان بوده که
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 قطعات اصلی واگن براي تعمیرات اساسی آنها بوده  خریدموجودیهاي شرکت بابت  در حسابهاي افزایش

 است.

 شرکت راه آهن می باشد که متناسب با دریافت وجه از شرکت  بدهی بهحسابهاي پرداختنی بابت  در افزایش

 پرداخت میگردد. فرآورده هاي نفتی ایران ملی پخش

 

  سالیانه شرکت به شرح جدول زیر میباشد . پیش بینیبا  سالیانهمقایسه عملکرد      

  شرح

سال مالی منتهی به 

31/06/1400   

  ( ارقام به میلیون ریال )

منتهی به  پیش بینی

31/06/1400  

  ( ارقام به میلیون ریال )

  

  درصد پوشش 

  

  درآمد ارائه خدمات

  
3,867,841 3,800,000 1,02% 

  تمام شدهبهاي 

  
)2,650,040( )2,682,000( 0,99% 

 –هزینه هاي عمومی 

 اداري و فروش
)73,206(  )75,000(  0,98 

خالص سایر درآمدها و 

 هزینه هاي غیر عملیاتی
)28,342(  )100,000( 0,28% 

 

 : پیش بینی ساالنه محقق گردیده  آخرین مطابق جاري سال مالیدر درآمد عملیاتی  درآمدهاي عملیاتی

  است.

  پیش بینی ساالنه محقق گردیده است.  آخرین سال مالی جاري مطابقبهاي تمام شده : بهاي تمام شده در 

  : پیش  آخرین سال مالی جاري مطابقدر   هزینه هاي عمومی واداريهزینه هاي عمومی و اداري و فروش

 بینی ساالنه محقق گردیده است. 

 با توجه به  سال مالی جاريدرآمد غیر عملیاتی در عملیاتی :  غیر هاي هزینه و سایردرآمدها خالص

 .افزایش قیمت سهام نسبت به آخرین پیش بینی مطلوبتر گردیده است
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 همترین معیارها  و شاخصهاي عملکردي براي ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعالم شده :م 

و به تبع آن سود از مهمترین معیارها و شاخص ها براي ارزیابی  تن کیلومتر پیموده شدهمیزان سهم بازار ، 

امید  با عنایت به عملکرد سال گذشته و برنامه هاي جاري عملکردي شرکت هاي حمل و نقل ریلی میباشد . 

 باشیم .  شرکتمی رود که شاهد حفظ و افزایش سهم بازار و سود آوري 


