
جلس��ه مجمع عمومي س��اليانه صاحبان 
سهام ش��رکت توس��عه خدمات دريايي و 
بندري سينا با حضور بيش از 83 درصد از 
س��هامداران و به رياست آقاي  محمدرضا 
بيگدلی  روز يکش��نبه 25 تير ماه 1396 
درمح��ل تهران، تقاطع بزرگ��راه چمران و 
يادگار امام، هتل پارس��يان آزادي )سالن 

زرين(، برگزار شد. 
هيئ��ت رئيس��ه مجمع مرک��ب از آقاي 
مجي��د فخراي��ی و آق��ای امي��ر آهنگريان 
ابه��ری نماين��ده س��هامدار عم��ده، محمد 
رمضاني��ان  منش��ي جلس��ه و نماين��دگان 
س��ازمان بورس اوراق بهادار، و س��ازمان 

حسابرسي بود. 
پس از قرائت گزارش هيئت مديره از 
سوی آقای مهندس مجتبی دلگشايی مدير 
عامل شرکت و قرائت گزارش حسابرس و 
تصويب صورتهای مالی و ترازنامه شرکت 
برای سال مالی منتهی به 1395/12/30 
در اين جلس��ه مقرر شد مبلغ 950 ريال 

به ازای هر سهم پرداخت شود.
همچنين س��ازمان حسابرسی به عنوان 
حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی 
و علی البدل برای س��ال مالی 96  انتخاب 
شد و روزنامه  اطالعات به عنوان روزنامه 

رسمي و کثيراالنتشار تعيين گرديد.

پيام هيات مديره
بسم اهلل الرحمن الرحيم

سهامداران ارجمند:
خداوند منان را ش��اکريم که در س��ال 
م��ورد گزارش که بر پاي��ه فرمايش مقام 
معظم رهب��ری مزي��ن به س��ال »اقتصاد 
مقاومت��ی؛ اق��دام به عمل« ب��ود، توفيق 
خدمتگ��زاری ب��ه ش��ما ني��کان را عنايت 
تمام��ی  مفتخري��م  همچني��ن  فرم��ود. 
کوش��ش های مجموع��ه هم��کاران اعم از 
مديران، مهندس��ين، کارشناس��ان و کليه 
کارکن��ان زحمتکش در حد وس��ع و توان 
به رغم تمامی ش��رايط رقاب��ت پيرامونی 
در محي��ط کس��ب و کار، فض��ای رکود در 
اثر ش��رايط اقتصادی و فراز و نشيب های 
سپری شده در کشور را با جديت و تالش 
در س��ايه الطاف حضرت حق پش��ت س��ر 
نهاده و عملکرد يک س��اله شرکت توسعه 
خدمات دريايی و بندری سينا را در مجمع 
عمومی عادی ساليانه به محضر سهامداران 

محترم تقديم نمائيم.
هيات مديره و مديريت شرکت مفتخر 
است که امانتدار سهامداران محترم بوده 
و به منظور حفظ و حراس��ت از اين امانت 
گرانبها که مسئوليت آن را به عهده دارد، 
از انج��ام هي��چ ت��الش و کوشش��ی دريغ 
نورزي��ده و با همدلی و مش��ارکت عمومی 
خان��واده معظم ش��رکت توس��عه خدمات 
درياي��ی و بندری س��ينا با اعتقاد راس��خ، 
تالش خس��تگی ناپذي��ر و به��ره مندی از 
انديش��ه های تمام��ی همکاران، ب��ا نظم و 
انضباط سازمانی د رتحقق اهداف سازمان 

کوشا باشد.

اهداف کالن:
 افزاي��ش س��هم ب��ازار و رس��وخ به 

بازارهای جديد
 افزايش سودآوری

 حفظ جايگاه شرکت به عنوان برترين 
برند خدمات بندری کشور

 افزايش توان رقابت پذيری شرکت 
و ارتقای جايگاه آن در بين رقبا

 افزايش بهره وری منابع انسانی

 ارتقای سطح فناوری
 توسعه و بهبود س��رمايه گذاری ها با 

توجه به نياز مشتريان

استراتژی شرکت:
 توسعه بازار

 مشارکت با شرکت های خارجی
 استقرار استاندارد مديريت کيفيت 

اطالعات
 بهين��ه س��ازی کم��ی و کيف��ی نيروی 

انسانی
فعاليت ه��ای  زيرس��اخت های  تهي��ه   

کانتينری
 بهبود بازدهی اقتصادی به مقياس با 

تاکيد بر آناليز قيمت تمام شده
 واگذاری خدمات به پيمانکاران

ريسک های عمده شرکت:
 ريسک رکود اقتصادی

 ريسک تجاری
 ريسک تکنولوژی

 ريسک نوسانات نرخ بهره
 ريسک نوسانات نرخ ارز

جايگاه شرکت در صنعت
در ح��ال حاض��ر مجم��وع کل تخلي��ه و 
بارگيری کانتينر )TEU( در س��ال 1395 
 TEU 2 ،658 ،693 در کليه بنادر کشور
می باش��د که نسبت به س��ال گذشته 27 
درصد رش��د داش��ته که س��هم ش��رکت 
توس��عه خدم��ات دريايی و بندری س��ينا 
ک��ه  می باش��د   TEU  1  ،372  ،579
از کل خدم��ات  مجم��وع 52 درص��د  در 
 ارائه ش��ده و حائ��ز رتبه اول در کش��ور 

می باشد.
نمودار ذيل مقايس��ه مجم��وع تخليه و 
بارگي��ری کانتين��ر )TEU( در کل بنادر و 
س��هم ش��رکت توس��عه خدمات دريايی و 
بندری س��ينا از س��ال 1389 الی 1395 

می باشد.

تجزيه و تحليل ريسک شرکت:
1� ريسک رکود اقتصادی

رک��ود اقتص��ادی و ب��ه تب��ع آن کن��د 
ش��دن روند واردات و صادرات در کشور 
می توان��د کاه��ش تقاضای مص��رف را به 
دنبال آورده و يکی از عوامل ريس��ک در 
اين صنعت و کاهنده سود در کوتاه مدت 
باش��د. موقعيت مناسب ش��رکت توسعه 
خدم��ات درياي��ی و بندری س��ينا نس��بت 
به س��اير رقبا ريس��ک اين ش��رکت را تا 
حدودی کاهش می دهد. افزايش کيفيت 
و تنوع ارائه خدم��ات و نيز ارائة خدمات 
خاص با حاشيه سود بيشتر و نيز استفاده 

از روشهای نوين بازاريابی و برنامه ريزی و 
نيز مديريت هزينه ها و همچنين گسترش 
برند ش��رکت توس��عه خدم��ات دريايی و 
بندری س��ينا از برنامه های ش��رکت جهت 
مقابله با کاهش سودآوری ناشی از رکود 

اقتصادی می باشد.

2� ريسک تجاری
مش��کالت ناش��ی از عملکرد سيس��تم 
بانک��ی نظير انتق��ال وجه نق��د از بانکهای 
مورد تحريم به بانکهای معتبر در خارج از 
کش��ور، افزايش نرخ کارمزد و نرخ تورم 
و نيز باال بودن نرخ س��ود تسهيالت بانکی 
محدودي��ت در دسترس��ی به تس��هيالت 
بانک��ی خارج��ی از جمل��ه ريس��کهای اين 

صنعت می باشد.
با توجه به وضعيت عرضه و تقاضای کاال 
در کشور و ظرفيتهای ايجاد شده، موضوع 
ص��ادرات از اهمي��ت بس��زايی برخوردار 
می باشد که سياستگذاريهای زير می تواند 
در افزايش يا کاهش صادرات و واردات 

تاثيرگذار باشد:
 افزاي��ش ن��رخ ارز موج��ب افزايش 
ص��ادرات و کاه��ش آن موج��ب کاه��ش 

صادرات می گردد.
 تعامل و روابط حس��نه با کش��ورهای 
پيمانه��ای  و  ق��رارداد  عق��د  همس��ايه، 
اقتص��ادی ص��ادرات و واردات کش��ور با 

تسهيل خواهد نمود.
 اجرای سياستهای تشويقی دولت در 
خص��وص صادرات، افزاي��ش صادرات را 

به همراه خواهد داشت.
 معافيت ه��ای ماليات��ی صادراتی اثر 

مثبت بر توسعه خدمات خواهد داشت.
 تس��هيل ام��ور حم��ل و نق��ل ب��رای 
ص��ادرات، افزاي��ش ص��ادرات را در پی 

خواهد داشت.

3� ريسک تکنولوژی
عام��ل تحري��م و محدوديت ه��ای وضع 

ش��ده از سوی استکبار جهانی برای کشور 
باعث عدم دسترس��ی ب��ه تکنولوژی های 
نرم افزاری و س��خت اف��زاری روز دنيا و 
نيز محدوديت امکان ساخت دستگاهها و 
نرم افزارهای مورد نياز در داخل کش��ور 
از جمل��ه عوام��ل ريس��ک در اين صنعت 
اس��ت. اس��تفاده اثربخ��ش از ظرفيتها و 
پتانس��يلهای داخلی کشور از جمله عوامل 
کاهن��ده اي��ن ريس��ک می باش��د. س��طح 
تکنولوژی ش��رکت توسعه خدمات دريايی 
و بن��دری س��ينا دارای جديدترين نس��ل 
ماش��ين آالت در مقايس��ه با رقبا در اين 

صنعت می باشد.

برنامه های آينده شرکت:
و  طرحه��ا  بهره ب��رداری  و  تکمي��ل   

پروژه های در دست اقدام
 بهينه س��ازی و بازسازی ماشين آالت 

و تجهيزات
 افزايش سهم عمليات شرکت توسعه 

خدمات دريايی و بندری سينا
تج��اری  برن��د  گس��ترش  و  حف��ظ   
 ش��رکت توس��عه خدمات دريايی و بندری

سينا

س��طح  افزاي��ش  جه��ت  در  ت��الش   
تحصيالت، آموزش منابع انسانی، افزايش 
انگيزه در کارکنان و جذب نيروی انسانی 

متخصص
 کنترل هزينه ها و افزايش بهره وری 

به منظور حفظ و افزايش سودآوری
ارتق��ای  و  نگهداش��ت  و  حف��ظ   
اس��تانداردها، افزاي��ش کيفيت خدمات 
ارائه ش��ده و افزايش بهره وری انرژی و 

سوختهای فسيلی

در مجمع عمومی سالیانه 950 ریال سود تقسیم شد

تحقق برنامه ها و ارتقای سوددهی شرکت توسعه خدمات دريايي و بندري سينا در سال 1395
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