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8ماه اس��ت که از همه گیری کرونا در جهان می گذرد و در 
حال حاضر بیش��تر کشورها با آن دست به گریبان اند. حاال 
که فصل س��رما در راه است، پزشکان پیش بینی می کنند 
امسال با وجود کرونا و شباهت عالئم آن به آنفلوآنزا، پاییز و 
زمستان سختی داشته باشیم.  همین اصل بود که محققان 
ب��رای جلوگیری از همه گیری این بیماری و همراهی آن با 
کرونا، توصیه کردند بهتر اس��ت گروههای در معرض خطر 

واکسن آنفلوآنزا را تزریق کنند. 
طبق س��ازوکارهای پیش بینی شده، متولیان حوزه سالمت  
آمادگی خود را درباره توزیع این واکسن در میان گروههای 
ه��دف و اف��راد در معرض خط��ر ابتال اعالم کردن��د، اما با 
توجه به محدویت های تأمین و توزیع این واکس��ن، مجدداً 
نگرانی های��ی در میان مردم ایجاد ش��د و ش��ایعات متعدد 
از ایجاد بازار س��یاه و هجوم مردم ب��ه داروخانه ها به میان 
آم��د، موضوعی ک��ه نمونه آن در عرضه ماس��ک و الکل در 
ابتدای ش��یوع کرونا دیده ش��د.  در همی��ن زمینه انجمن 
داروس��ازان ایران اعالم کرد: تاکنون هیچ واکس��ن آنفلوآنزا 
ب��ه داروخانه های کش��ور تحویل داده نش��ده و توزیع آن از 
ابتدای مهر ماه برنامه ریزی ش��ده اس��ت. علیرضا شهریاری 
در گفتگو با ایرنا، افزود: س��ال گذش��ته یک میلیون و 8۰۰ 
هزار دوز واکس��ن آنفلوآنزا به کش��ور وارد و توزیع ش��د که 
امسال با توجه به ش��یوع بیماری کرونا واردات ۱۶ میلیون 
دوز واکس��ن پیش بینی شده اس��ت. وی با بیان اینکه نرخ 
مصوب واکسن های آنفلوآنزا برای مصرف کننده ۴۰۰ هزار 
ریال  تعیین ش��ده، خاطرنشان کرد: همه افراد و گروههای 
س��نی نیاز به دریافت واکسن آنفلوآنزا ندارند و این واکسن 
برای اس��تفاده گروههای پرخطر توصیه می شود و مردم در 
این خصوص اضطراب و نگرانی نداشته باشند.  کریم همتی، 
رئی��س جمعیت هالل احمر نیز در ی��ک برنامه تلویزیونی، 
با تش��ریح اقدام��ات هالل احمر در زمین��ه خرید، تأمین و 
واردات واکس��ن آنفلوانزا گفت: با توجه به همزمانی ش��یوع 

ویروس کرونا و آنفلوانزا در پاییز و زمستان، وزارت بهداشت 
قصد دارد ۱۶ میلیون دوز واکسن آنفلوانزا وارد کشور کند. 
وی افزود: طبق پروتکل وزارت بهداش��ت، توزیع واکسن ها 
از ابت��دای مهر آغاز می ش��ود. رئی��س جمعیت هالل احمر 
قیمت واکسن های خریداری شده با ارز دولتی را که شامل 
واکسن های آلمانی، فرانس��وی و کانادایی است بین ۵.۹ تا 

۷ یورو اعالم کرد. 
 داغ شدن بازار شایعه 

اما هنوز چیزی از این موارد نگذشته بود که فضای مجازی 
با این شایعه پر شد. خبر این بود که شانزده میلیون واکسن 
امریکای��ی بوده و بدون تحریم وارد می ش��ود. به دنبال آن 
این س��وال مطرح شد که چرا امریکا که با تحریمهای خود 
مان��ع از صدور داروی کودکان س��رطانی و داروی کودکان 
پروانه ای به کش��ور ش��ده به یکباره دایه مهربان تر از مادر 
ش��ده و تصمی��م دارد این داروه��ا را وارد کش��ور کند آن 
ه��م رایگان؟! بعد از این ماجرا، ب��رای ترس در میان مردم 
ش��ایعاتی در مورد احتماالت و ....  ساخته شد که می گفت 
مردم به گوش و به هوش باشید که این واکسن ها به نوعی 
چیپ گذاری ملی در بدن افراد است و عواقبی چون عقیمی 
دائمی و نس��ل کش��ی فوری به دنبال دارد. بنابراین فقط از 

واکسن های ایرانی استفاده کنید . 
 کنکاش پیرامون مسئله 

ایجاد چنین شایعاتی در میان مردم موجب شد تا خبرنگار 
سیاس��ت روز به کنکاش��ی در این باره بپ��ردازد. در ابتدا از 
نمایندگان مجلس درباره صحت این ش��ایعات جویا شدیم 
از جمله امیرحس��ین قاضی زاده هاش��می نماینده مش��هد 
و کالت ام��ا وی با تاکی��د بر اینکه در ای��ن زمینه مطلبی 
ندیده و نش��نیده و در جلس��ه مجلس حضور دارد ، توصیه 
ک��رد که ب��رای دریافت پاس��خ این س��ؤال از دیگر اعضای 
کمیسیون بهداشت و درمان مجلس سوال کنیم . بعد از آن 
با حس��ینعلی ش��هریاری نماینده زاهدان و عضو کمیسیون 
بهداش��ت درم��ان مجلس که از مجلس هفت��م تا این دوره 
در این کمیس��یون فعالیت داشته سوال کردیم با این حال 
ش��هریاری هم از این موضوع ابراز بی اطالعی کرد. بدنبال 
ای��ن امر از ای��رج حریرچی معاون وزیر بهداش��ت مطلب را 
جویا ش��دیم اما وی نیز در این باره اظهار نظر نکرد و تاکید 
ک��رد که اطالعات را از س��ید حیدر محمدی مدیر کل امور 
دارو و م��واد تح��ت کنترل س��ازمان غ��ذا و دارو و یا دکتر 

علیرضا بیگلری جویا ش��ویم اما موف��ق به تماس تلفنی در 
این باره نشدیم و پس از آن نیز با دکتر محمد مهدی گویا 
رئی��س مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداش��ت 
تماس گرفتیم که مس��ئول دفت��ر وی در وزارت خانه اعالم 
کرد باید برای پاس��خ به سوال با روابط عمومی وزارتخانه از 

قبل هماهنگ شود. 
البته بعد از این تالشها، به سراغ برخی از منابع آگاه که مایل 
به فاش ش��دن نام و مقامش��ان نبودند رفتیم، برخی از آنها 
به روزنامه سیاست روز اعالم کردند که واردات واکسن فعاًل 
متوقف ش��ده، چرا که پول الزم برای خرید واکس��ن توسط 
کش��ورهای غربی و به بهانه تحریمها بلوکه ش��ده و ممکن 
است این واکس��ن ها تا دوهفته دیگر هم وارد کشور نشود. 
و ع��ده ای دیگر نیز اعالم کردند واکس��ن های امریکایی به 

واکسن کرونا مرتبط می شود و مربوط به آنفلوآنزا نیست. 
 گفتگو با مشاور مطبوعاتی وزیر 

س��رانجام در گفتگو با علیرضا وهاب زاده مشاور مطبوعاتی 
وزیر بهداش��ت به برخی از پاسخ های خود رسیدیم . وی با 
اشاره به اینکه در جریان زمان واردات واکسن های آنفلوآنزا 
نیس��ت و هالل احمر متولی واردات این داروها است، گفت: 
البته مجوز واردات این واکس��ن از وزارت بهداش��ت گرفته 

شده و نظارت کامل بر واردات آنها وجود دارد. 
وی یادآور ش��د: تولید واکس��ن آنفلوآنزا در کشور نداریم و 

همواره این واکسن ها وارداتی است. 
وهاب زاده با بیان اینکه واکس��ن هایی که در داروخانه های 
معتبر توزیع می شود، همگی تحت نظارت وزارت بهداشت 
قرار دارد، خاطرنش��ان کرد: تزریق واکسن آنفلوآنزا مشکلی 
برای افراد ایجاد نمی کند مگر اینکه واکس��ن مذکور تقلبی 
باش��د. وی همچنین در مورد واردات 2۰ میلیون واکس��ن 
کرونا از هند، گفت: هنوز واکس��نی وارد نش��ده اس��ت، در 
حقیق��ت ما پیش��اپیش برای خرید واکس��ن اعالم آمادگی 

کرده و در نوبت خرید این واکسن هستیم.
 نطرات متخصص عفونی 

خبرنگار سیاست روز همچنین برای دریافت اطالعات بیشتر 
ب��ا دکتر زهرا عبدی متخص��ص بیماری های عفونی گفتگو 
کرد. وی در این گفتگو با تاکید بر اینکه اوالً واکسن به بازار 
نیامده و قضاوت در مورد آن عجوالنه اس��ت، اظهار داشت: 
در مورد تداخل تزریق واکس��ن آنفلوآنزا با دیگر واکس��ن ها 
اگر واکس��ن غیر زنده باش��د، می توان آن را با واکسن های 

دیگر تزریق کرد اما اگر زنده ضعیف ش��ده باش��د نمی شود 
همزمان از این واکس��ن ها اس��تفاده کرد و بایستی با فاصله 
زمانی استفاده شود. وی با اشاره به اینکه واکسن کرونا وارد 
فاز س��وم تست های انسانی ش��ده، افزود: آزمایش هایی در 
روس��یه و انگلیس انجام گرفت، اما واکنش هایی را داش��ت 
که موجب توقف طرف روبرو ش��د، با این حال باید در نظر 
داشته باش��یم که با وجود شرایط خاص کشور و دنیا حتی 
اگر این واکس��ن مشکلی نداشته باشد به زودی دست ایران 
به آن نمی رس��د. وی با بیان اینکه در گذشته واکسن های 
آنفلوآنزا به دو ش��کل فرانس��وی و هلندی وارد کش��ور می 
ش��د، گفت: در بیشر مواقع واکس��ن ها از شرکت های فعال 
و ش��ناخته ش��ده خریداری می ش��ود که در ای��ن مورد دو 
کشور فرانسه و هلند هستند، البته روسیه هم واکسن ارائه 
ک��رد اما م��ورد اقبال قرار نگرفت. ای��ن متخصص عفونی با 
تاکید بر اینکه اس��تفاده از واکس��ن هایی که توسط وزارت 
بهداش��ت تایید می ش��ود ، مانعی ندارد، افزود: این واکسن 
ها در درج��ه اول برای بیماران زمین��ه ای چون پیوندی ها، 
کس��انی که ش��یمی درمانی می کنند، زنان باردارو بیماران 

HIV  استفاده می شود. 
عبدی گفت: بهتر اس��ت افرادی که بیش��تر در معرض ابتال 
قرار دارند این واکسن را استفاده کنند. حتی برخی کادرهای 
پزشکی ترجیح می دهند که این واکسن را استفاده نکنند و 

با مراقبت مانع از ابتال به بیماری شوند.  
 خطر واکسن 

عب��دی در ادام��ه با اش��اره به اینکه این واکس��ن ۶۰ تا ۷۰ 
درص��د می تواند مانع از بیماری آنفلوآنزا ش��ود و اگر فردی 

در مواجهه با بیمار مبتال به آنفلوآنزا رعایت بهداش��ت فردی 
و عمومی را به نحو احس��ن اجرا کند احتمال ابتالی وی به 
بیماری بس��یار کم است، افزود: در دس��تورالعملی که برای 
استفاده از واکسن آنفلوآنزا اعالم شده در درجه اول گروه های 
پر خطر قرار دارند ولی امس��ال اش��کالی ندارد که گروه های 
ک��م خطر هم از آن اس��تفاده کنند. وی اظهار داش��ت: این 
که واکس��ن آنفلوآنزا از امریکا به ایران وارد شود بسیار بعید 
اس��ت چرا که ما با شرکت های هلندی و فرانسوی هماهنگ 
و ب��ا نمایندگان آنها در س��ازمان غذا و دارو طرف هس��تیم. 
این متخصص عفونی به مردم توصیه کرد: واکس��ن هایی که 
وزارت بهداشت پس از تایید روانه بازار می کند، مصرف کنند 
و اگر واکس��نی مشخصات وزارت بهداش��ت را نداشته باشد 
نمی تواند وارد کشور ش��ود بنابراین ایجاد ترس و هراس، به 

دلیل مصارف دیگر است. 
عبدی با اش��اره ب��ه اینکه برای جلوگی��ری از چنین جریان 
سازی هایی باید س��طح اطالعات عمومی مردم افزایش یابد، 
گف��ت: تمام اطالعات عمومی داروها در داروخانه روی جبعه 
آن درج شده و بسته بندی دارو دست نخورده است. اما مردم 
توجه داش��ته باشند که طرف بازار سیاه نروند و تنها واکسن 
های س��ال2۰2۰ – 2۰2۱ را خری��داری کنند. وی به مردم 
توصیه کرد: برای افراد کم خطر بهترین روش رعایت پروتکل 
های بهداش��تی اس��ت. این متخصص بیم��اری های عفونی 
خاطرنشان کرد: نیازی حتی به ژل های ضد عفونی، استفاده 
مرتب از الکل و ... نیس��ت کافی است که افراد ماسک بزنند، 
فاصله ایمن را رعایت کنند، دس��تهای خود را مرتب با آب و 
صابون بشویند تا مانع از انتقال و ابتال به این بیماری شوند. 

امام علی )ع(: به تأدیب و تربیت نفسهای خود بپردازید و آنها را از شیفتگی 
به عادتهایشان بازدارید.
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جلس��ه مجم��ع عمومي 
سهام  صاحبان  س��اليانه 
خدمات  توس��عه  شرکت 
درياي��ي و بندري س��ينا 
با حض��ور 80/01 درصد 
ب��ه  و  س��هامداران  از 
رياست آقاي  محمدرضا 
بيگدلی  روز چهارش��نبه 
ماه 1399  12 ش��هريور 
اتوبان  ته��ران،  درمحل 
ش��مال،  ام��ام  ي��ادگار 
خروجي چم��ران جنوب، 

هتل پارسيان اوين)سالن کوه نور(، برگزار شد. 
هيئت رئيس��ه با حضور آقايان عباس ناظمی ومهدی بختياری به عنوان 
ناظران و آقای فرخ طراح زادگان منش��ي جلس��ه و نمايندگان س��ازمان 
بورس اوراق بهادار بصورت آنالين، و موسس��ه حسابرس��ی مفيد راهبر 
تشکيل شد.  پس از قرائت گزارش هيئت مديره از سوی آقای دکتر فرخ 
طراح زادگان مدير عامل ش��رکت و قرائت گزارش حس��ابرس و بازرس 
قانون��ی تصوي��ب صورتهای مالی و ترازنامه ش��رکت برای س��ال مالی 
منتهی به 1398/12/29 در اين جلس��ه مقرر ش��د مبلغ 3000 ريال به 
ازای هر سهم سود پرداخت شود. همچنين موسسه حسابرسی مفيدراهبر 
به عنوان حس��ابرس مس��تقل و بازرس قانونی اصلی و علی البدل برای 
س��ال مالی 99  انتخاب شد و روزنامه های اطالعات ودنيای اقتصاد به 

عنوان روزنامه های رسمي و کثيراالنتشار تعيين گرديدند.
پیام هیات مدیره

سهامداران ارجمند:
خداوند منان را ش��اکريم که در س��ال مورد گزارش که برپايه فرمايش 
مقام معظم رهبری مزين به سال »رونق توليد« بود، توفيق خدمتگزاری 
به ش��ما ني��کان را عنايت فرم��ود. همچنين مفتخريم تمامی کوش��ش 
های مجموعه همکاران اعم از مديران، مهندس��ين، کارشناسان و کليه 
کارکنان زحمتکش در حد وس��ع و توان به رغم تمامی ش��رايط رقابت 
پيرامونی در محيط کس��ب و کار، فضای رکود در اثر شرايط اقتصادی و 
همه گيری بيماری کرونا و فراز و نشيب های سپری شده در کشور را با 
جديت و تالش در س��ايه الطاف حضرت حق پشت سر نهاده و عملکرد 
يک س��اله شرکت توس��عه خدمات دريايی و بندری س��ينا را در مجمع 

عمومی عادی ساليانه به محضر سهامداران محترم تقديم نمائيم.
هيات مديره و مديريت ش��رکت مفتخر اس��ت که امانتدار س��هامداران 
محت��رم ب��وده و به منظ��ور حفظ و حراس��ت از اين امان��ت گرانبها که 
مس��ئوليت آن را ب��ه عهده دارد، از انجام هيچ تالش و کوشش��ی دريغ 
نورزيده و با همدلی و مش��ارکت عمومی خانواده معظم ش��رکت توسعه 
خدمات دريايی و بندری س��ينا با اعتقاد راس��خ، تالش خستگی ناپذير و 
بهره مندی از انديش��ه های تمامی همکاران، با نظم و انضباظ سازمانی 

در تحقق اهداف سازمان کوشا باشد.
اهم فعاليتهای شرکت طی سال مالی مورد گزارش

عملکرد سال مالی 1398 که خالصه ای از آن در اين گزارش باستحضار 
می رس��د، گويای اين مطلب است که شرکت توسعه خدمات دريايی و 
بندری س��ينا علی رغم تمام محدوديت های موجود، توانس��ته به نتايج 

رضايت بخشی دست پيدا نمايد، اهم فعاليت ها عبارتند از:

الف � عمليات:
تخليه و بارگيری TEU 917/125 کانتينر در سال 1398

انبارداری TEU 38/128 کانتينر در سال 1398
انبارداری 349/980 متر يک تن مواد نفتی در سال 1398

تخليه و بارگيری 1/740/024 متر يک تن مواد نفتی در سال 1398
حمل، تخليه و بارگيری 800/950 تن کاالی عمومی در سال 1398

انبارداری 1/649/174 تن کاالی عمومی در سال 1398
ب � مديريت:

اقدامات انجام ش��ده در زمينه توس��عه سيس��تم های مديريتی در سال 
:1398

بروزرس��انی سيستم مدييت محيط زيست OHSAS18001:2007 به 
الزامات و استانداردهای سيس��تم های مديريت ايمنی و بهداشت حرفه 

ISO45001:2018 ای
تمديد گواهينامه ISO14001:2015 و نظام جامع HSE در ش��رکت 
نش��ان دهنده توجه به ارتقاء س��طح ايمنی عملي��ات، کاهش حوادث و 
بيماريهای ناش��ی از کار، پيش��گيری از آلودگيهای زيست محيطی و نيز 
وارد آمدن خس��ارت به اموال و دارايی های س��ازمان و مش��تريان می 

باشد.
تمديد الزامات و اس��تانداردهای سيستم مديريت کيفيت مطابق آخرين 

ISO9001:2015 ويرايش
اخذ اعتبارنامه آراس��تگی محي��ط کار 5S در کليه دفاتر س��تادی مرکز 

و شعب.
تس��ريع در ارائ��ه خدمات با ارتقاء سيس��تم های نرم افزاری و س��خت 

افزاری
توس��عه روزافزون فعاليت ه��ای عملياتی با انجام پروژه های س��رمايه 

گذاری جديد در زيرساخت ها و روبناها در بنادر مختلف
اس��تفاده حداکثری از ظرفيت های بخش خصوصی در پيش��برد اهداف 

عملياتی و برون سپاری خدمات غيرتخصصی.
3� اقدامات برنامه ريزی ش��ده برای توسعه سيس��تم های مديريتی در 

سال آتی:
پيگي��ری به نظور ايجاد مش��ارکت با يک��ی از اپراتورهای مطرح جهان 
برای س��رمايه گذاری مشترک در توسعه فعاليت های کانتينری در بندر 

شهيد رجايی
پيش��برد اجرايی عمليات س��اخت ترمينال اختصاصی کانتينر در جزيره 

نگين بوشهر.
اجرای عمليات احداث پايانه کانتينری در اراضی پش��تيبانی بندر ش��هيد 

رجايی
برنام��ه ري��زی برای توس��عه دانش کارکن��ان از طريق آم��وزش های 
تخصصی خدمات بندری با مشارکت دانشگاه ها و مراکز آموزشی معتبر 

داخلی و خارجی.
ج � واحد برنامه ريزی استراتژيک و تحليل اقتصادی.

تهيه و تنظيم بودجه ساليانه و کنترل و نظارت بر حسن اجرای آن
بررسی و رصد شاخص های کمی برنامه ميان مدت

پيگيری و گزارش گيری مس��تمر از پروژه های سرمايه گذاری و کمک 
به حل مشکالت پيش روی پروژه ها 

تهيه و تنظيم گزارش بررسی اقتصادی ساليانه
د: مالی

حل فصل کليه پرونده های مالياتی از سال 91 الی 95

استفاده از معافيت دريافت و پرداخت ماليات ارزش افزوده
اس��تمرار آموزش پرس��نل در خصوص تهيه صورت های مالی بر مبنای 

IFRS
تامين منابع مالی بمنظور اجرای طرح های توسعه در شرکت

هم��کاری نزديک با امور تدارکات به منظور بهبود و کاهش زمان تامين 
قطعات يدکی بعنوان شارژ انبار در راستای آماده به کاری ماشين آالت

ارزيابی پيمانکاران و حضور در فرآيند انتخاب پيمانکاران شرکت
دريافت تسهيالت مالی به مبلغ 96/000 ميليون ريال در سال 1398

ه � معاونت سرمايه انسانی
ارتقاء سيستم سرمايه منابع انسانی به سيستم تحت وب

ارتقاء س��طح رفاهی پرسنل به منظور ارتقاء معيشت کارکنان و يکپارچه 
سازی رفاهيات و بودجه بندی رفاهيات پرسنل

طراح��ی و تدوين بازنگری س��اختار س��ازمانی برای کليه پرس��نل دفتر 
مرکزی و شعبات

تدوين آيين نامه آموزشی مربوط به پرسنل صف و ستاد
طراح��ی و اجرای دوره ه��ای آموزش برای نيروهای برگزيده ش��رکت 

جهت ارتقاء سط کيفی پرسنل
تدوين و بازنگری کليه آيين نامه های معاونت س��رمايه منابع انس��انی 

شرکت
يکپارچه سازی نظام پاداش و تدوين دستور العمل پرداخت پاداش

برون سپاری نيروهای کارگری به پيمانکاران تامين نيرو
و � بازرگانی و لجستيک

برنام��ه توس��عه ای در زمينه لجس��تيک و زنجيره تامين و اس��تفاده از 
پتانسيل موجود در زمينه هم افزايی شرکتهای بنياد مستضعفان 

متنوع کردن سبد درآمدی شرکت از طريق ورود به فعاليتهای اقتصادی 
جديد براساس اساسنامه شرکت

جذب مش��تريان جديد و حفظ مش��تريان کنونی بواسطه ارائه خدمات و 
تسهيالت ويژه

افزايش درآمدهای اس��کله اختصاصی ش��رکت واقع در مجتمع بندری 
نگين بوش��هر از طري��ق بازاريابی واضاف��ه کردن تجهي��زات تخليه و 

بارگيری
پروژه ها:

پروژه احداث سایت 15 هکتاری بندر شهید رجایی

اقدامات و عمليات اجرايی منتهی به سال 98
اتم��ام عملي��ات اح��داث س��اختمان اداری در دو طبقه و به مس��احت 

تقريبی1200 مترمربع
اتمام عمليات احداث ساختمانهای نگهبانی

اتم��ام عمليات احداث يک س��وم از س��وله CFS به مس��احت 5000 
مترمربع

پروژه احداث یک پست اسکله و 15 هکتار سایت کانتینری 
در جزیره نگین بوشهر

اقدامات و عمليات اجرايی منتهی به سال 98
ادامه عمليات احداث حفاظت از اسکله و پسکرانه توسط شرکت مندرود

خريد ورق جهت ساخت قالبهای عمليات حفاظت از پسکرانه
پروژه پايانه نفتی بندر امام خمينی)ره(

اقدامات و عمليات اجرايی منتهی به سا ل98
نصب موتورهای دوار سيس��تم کوييک ريليز اس��کله های 37 و 38 و راه 

اندازی آنها- احداث ساختمان سرويسهای بهداشتی در پسکرانه
احداث يک ياب ساختمان نگهبانی و اتاق مراجعين در پسکرانه

اجرای دو خط اختصاص 10 اينچ خطوط wax و Baseoil شرکت بهران 

از ورودی پسکرانه تا اسکله 37 و اجرای استراکچر طبقه دوم خط انتقال
اين طرح به بهره برداری کامل رس��يده است و تکميل ساختمان اداری در 

سا ل99 به اجرا خواهد رسيد.
پروژه احداث انبارهای کاال در بندر نوشهر )ره(

اقدامات وعمليات اجرايی منتهی به سال 98
طراحی داخلی ساختمان اداری

خريد بخشی از مصالح مور نياز جهت تکميل ساختمان اداری
اين طرح به بهره برداری کامل رس��يده است و تکميل ساختمان اداری در 

سال 99 به اجرا خواهد رسيد.
برنامه های آینده شرکت

تکميل و بهره برداری طرح ها و پروژه های در دست اقدام
بهينه سازی و بازسازی ماشين آالت و تجهيزات

افزايش سهم عمليات شرکت توسعه خدمات دريايی و بندری سينا
حفظ و گسترش برند تجاری شرکت توسعه خدمات دريايی و بندری سينا

تالش در جهت افزايش س��طح تحصيالت، آموزش منابع انسانی، افزايش 
انگيزه در کارکنان و جذب نيروی انسانی متخصص.

کنت��رل هزينه ه��ا و افزاي��ش بهره وری ب��ه منظور حف��ظ و افزايش 
س��ودآوری- حفظ و نگهداش��ت و ارتقاء اس��تانداردها، افزايش کيفيت 

خدمات ارائه شده و افزايش بهره وری انرژی و سوختهای فسيلی

در مجمع عمومی عادی ساالنه منتهی به 29 اسفندماه 98 صورت گرفت

درخشش » توسعه خدمات دریایي و بندري سینا « با تقسیم 3000 ریال سود به ازای هر سهم

mafi.katayoon@gmail.com
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ميليون ريال
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55/376/7864/828/141درآمدهای عملياتی

)2/886/507()3/160/421(7بهای تمام شده درآمدهای عملياتی

2/216/3651/941/634سود ناخالص

)197/688()218/769(8هزينه های فروش، اداری و عمومی

1/997/5961/743/946سود عملياتی

)45/286()59/302(9هزينه های مالی

)128/322(10130/477ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی

2/068/7711/570/328سود قبل از ماليات

هزينه ماليات بر درآمد:

)382/881()465/910(27سال جاری

)113/949()70/274(سال های قبل

1/532/5871/073/498سود خالص

سود پايه هر سهم:

113/0462/660عملياتی )ريال(

)513(1119غيرعملياتی)ريال(

3/0652/147سود پايه هر سهم )ريال(
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