گزارش تفسیری مدیریت شركت نیروكلر (سهامي عام)
در اجـرای مـفاد مـاده  7دسـتـور الـعـمـل اجـرای افـشـای اطالعات شرکـت های ثبـت شـده نـزد سـازمان بـورس و اوراق بهادار
(مصوب  1386/05/03و اصالحیه های مورخ  1396/09/14، 1396/04/28 ، 1388/06/04و 1397/08/06هیئت مدیره سازمان
بورس و اوراق بهادار) گزارش تفسیری مدیریت برای دوره مالی  8ماهه منتهی به  1400/08/30به شرح ذیل تقدیم می گردد.
همچنین این گزارش در تاریخ  1400/09/18به تایید هیئت مدیره رسیده است .
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تاریخچه
شرکت نیروکلر (سهامی عام) با شناسه ملی  10260276866بصورت شرکت سهامی خاص با نام شرکت توال (شرکت تولیدی لوازم
اندازه گیری الكتریكی) تاسیس شده و در تاریخ  1363/08/30و طی شماره  54055در اداره ثبت شرکت ها و مالكیت صنعتی
تهران به ثبت رسیده است .به موجب تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1366/04/11و با اصالح موادی از
اساسنامه ،نام شرکت به شرکت نیروکلر (سهامی خاص) تغییر یافته و طی شماره  6574در اداره ثبت شرکت های اصفهان به ثبت
رسیده است .شرکت در تاریخ  1381/04/25به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده به شرکت سهامی عام تبدیل شده ودر
تابلوی دوم بورس با نماد "شكلر" پذیرفته شده است .طی صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ  1400/03/11مرکز
اصلی شرکت به شهرستان فالورجان ،بخش مرکزی،دهستان اشترجان،منطقه صنعتی اشترجان،خیابان هفدهم،خیابان اصلی به سمت
دیزیچه ،پالک 260طبقه همكف،کدپستی  8465197535تغییر یافت و تحت شماره  2386به ثبت رسید وکارخانه های شرکت در
اصفهان کیلومتر  5/5جاده سیمان سپاهان جنب شهرک صنعتی اشترجان و یزد در اشكذر شهرک نیكو واقع است .بر اساس تغییرات
مالكیت سهم صورت گرفته و همچنین طبق مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  1399/11/20درخصوص انتخاب
اعضای جدید هیئت مدیره ،در حال حاضر شرکت نیروکلر یكی از واحدهای فرعی شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی
ایران(سهامی عام) می باشد .به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ  1400/03/11سال مالی شرکت از
پایان اسفند هر سال به پایان آبان هر سال تغییر یافته که این موضوع درتاریخ  1400/04/09در اداره ثبت شرکت ها به ثبت
رسیده است.
موضوع شركت
الف -موضوع اصلي :احداث  ،خرید و نصب  ،راه اندازی و بهره برداری کارخانجات ساخت مواد شیمیایی کلر و مشتقات و واحدهای
باال یا پایین دستی آن  ،انجام کلیه عملیات بازرگانی  ،مالی  ،معامالت اموال منقول یا غیرمنقول و دانش فنی در واگذاری هر نوع
امتیاز و پروانه برای تولید  ،بازاریابی و توزیع و فروش و ایجاد شعب و اخذ نمایندگی و عرضه به داخل و صدور به خارج از کشور
انواع محصوالت تولیدی  ،واردات و صادرات ماشین آالت  ،ابزار و قطعات  ،تاسیسات و مواد اولیه و کلیه اقالم مرتبط با موضوع
شرکت بطورکلی شرکت میتواند به کلیه معامالت مالی و تجاری و صنعتی که بطور مستقیم و غیرمستقیم به تمام یا هریك از
موضوعات مشروحه فوق مرتبط باشددر داخل و خارج از کشور مبادرت نماید و انجام کلیه فعالیت های پیمانكاری و مشاوره ای در
زمینه های مرتبط با موضوع شرکت
ب -موضوعات فرعي :مشارکت و سرمایه گذاری در سایرشرکت ها از طریق تاسیس و یا بورس اوراق بهادار تهران یا تعهد سهام
شرکت های جدید و خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و انتشار و فروش اوراق مشارکت و انجام فعالیت های آزمایشگاهی در
زمینه های مرتبط با موضوع شرکت .خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود و انتشار و فروش اوراق مشارکت و انجام فعالیت های
آزمایشگاهی در زمینه های مرتبط با موضوع شرکت
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پروانه های بهره برداری شرکت به شرح زير مي باشد:

الف  -پروانه بهره برداري شماره  1318211/21087مورخ  1399/03/19صادره از سوي وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت
کارخانه اصفهان
محصوالت اصلي

ظرفیت ساالنه (تن)

کلرمایع

4,028

آب ژاول

42,240

کلروفریک

13,200

پرکلرین جامد

1,652

سود سوز آور جامد

22,605

اسیدکلریدریک

42,240

سود سوز آور مایع

8,448

ب -پروانه بهره برداري شماره  59921مورخ 1397/10/30صادره از سوي وزارت صنايع و معادن جهت کارخانه يزد :
محصوالت اصلي

ظرفیت ساالنه(تن)

کربوکسي متیل سلولز

1,200

منو کلرواستیک اسید

3,600

دي کلرو استیک اسید

200

سدیم مونو کلرو استیک اسید

600

افزودني گل حفاري

1,200

اسیدکلریدریک (30درصد)

5,600

هیپوکلریت سدیم (آب ژاول)

1,200
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سرمایه و تركیب سهامداران
سرمایه شرکت در بدو تاسیس مبلغ  1،000میلیون ریال (شامل 100،000سهم به ارزش اسمی هر سهم  10،000ریال) که طی چند
مرحله به شرح زیر به مبلغ  500میلیارد ریال ( شامل  500.000.000سهم  ،به ارزش اسمی هر سهم  1.000ریال که تماما پرداخت
شده) در پایان سال مـالی منتهی به  1397/05/31افـزایش یافته است.
جدول تغییرات سرمایه
تاريخ افزايش سرمايه

درصد افزايش

افزايش سرمايه ( ميليون ريال)

سرمايه جديد
(ميليون ريال)

1371/03/12
1371/11/20
1373/02/17
1374/08/27

%49
%107.9
%45.27
%33.33
%33.33

490

1,490

1,608
1,402
1,500
2,000

3,098
4,500
6,000
8,000

آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي

1375/03/10
1375/04/03
1376/10/09
1380/06/14
1382/05/28
1383/11/13
1392/02/30
1393/04/04
1394/06/01
1395/06/01
1397/05/23

%22.50
%40.82
%21.74
%40.48
%60
%30.24
%100
%100
%50
%33.33
%25

1,800
4,000
3,000
6,800
14,160
11,420
49,180
101,640
100,000
100,000
100،000

9,800
13,800
16,800
23,600
37,760
49,180
98,360
200,000
300,000
400,000
500،000

آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي
آورده نقدي
سود انباشته
سود انباشته

محل افزايش سرمايه

آورده نقدي و مطالبات حال شده
آورده نقدي و مطالبات حال شده
آورده نقدي و مطالبات حال شده

500

مقاطع افزايش سرمايه شرکت نیروکلر

400

میلیارد ریال

500
400

300

300

200

200

98
49

49

49

100
0

دوره مالي 97

سال مالي 95

سال مالي 94

دوره مالي 1393

سال مالي 1392
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سال مالي 1391

سال مالي 1390

سال مالي 1389

سهامداران عمده شرکت در پايان دوره مالي هشت ماهه منتهي به 1400/08/30

1400/08/30

رديف

نام سهامدار

1

شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايی ايران

181،710،705

2

شرکت سرمايه گذاري نفت و گاز و پتروشيمی تامين

157،916،590

31/58

3
5

شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گستر نوين
شرکت ليزينگ صنعت و معدن (سهامی عام )

4،900،000
300،000

6

ساير سهامداران

155،172،705

./98
--31/1

جمع

500،000،000

100%

تعداد سهام

درصد ماکيت
36/34

مقايسه وضعیت سهامداران درتاريخ 1400/08/30

سایر سهامداران
%31

شرکت سرمايه گذاري صنايع شيميايی ايران
شر کت نفت و گاز پتروشيمی تامين
شرکت گروه صنعت سلولزي تامين گستر
نوين
ساير سهامداران
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شرکت سرمایه گذاری
صنایع شیمیایی ایران
%36

شرکت گروه صنعت
سلولزی تامین گستر
نوین
%1
شر کت نفت و گاز
پتروشیمی تامین
%32

شركت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت معامالت و قیمت سهام
شرکت طی نامه شماره  20/8038مورخ  1382/4/8سازمان بورس اوراق بهادار در گروه شیمیایی با نماد شكلر پذیرفته شد و سهام
آن برای اولین بار در آبان  1382مورد معامله قرار گرفت.
تعداد
روزهاي
معامله شده
نماد

سال  /دوره مالی
منتهی به

تعداد سهام معامله
شده

ارزش سهام
معامله شده
(ميليون ريال)

تعداد
روزهاي
باز بودن
نماد

ارزش بازار
(ميليون ريال)

قيمت سهم
(ريال)

سرمايه
(ميليون ريال)

1392/12/29

33,801,060

361,204

212

210

826،322

8،401

98,360

1393/06/31

7،205،924

46،249

105

103

1،169،600

5،848

200,000

1394/06/31

32,254,410

142,454

221

221

652,200

2,174

300,000

1395/06/31

83,151,117

218,915

231

229

1،019،600

2,549

400,000

1396/06/31

148،646،873

557،374

232

232

1،675،200

4،188

400,000

1397/05/31

69،758،961

299،689

208

207

2،059،000

4،118

500،000

1398/05/31

411،658،981

3،481،062

232

232

7،342،000

14،608

500،000

1399/05/31

1،822،050،161

67،506،370

232

229

27،550،000

55،100

500،000

1399/12/30

409،030،351

22،752،991

130

129

25،335،000

50،670

500،000

1400/08/30

149،129،620

5،697،232

145

144

15،685،000

31،860

500،000
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جایگاه شركت در صنعت
شرکت نیروکلر در صنعت مواد شیمیایی فعالیت می نماید  .فروش در دوره مورد گـزارش،نسبـت به دوره مشابه هفت ماهه سال
مالی قبل دارای بیش از  %53افزایش می باشد،که اهم دالیل آن عبارت است از افزایش مقدار تولید محصوالت و همچنین افزایش
نرخ فروش محصوالت .
مقایسه کل فروش شرکت دردوره مالی هشت ماهه منتهی به  1400/08/30با سه دوره مالی گذشته
میلیون ریال

3,049,033
1,994,706

دوره مالی  8ماهه منتهی به
1400/08/30

دوره مالی  7ماهه منتهی
به1399/12/30

1,981,748

سال مالی 98-99

1,709,782

3,500,000
3,000,000
2,500,000
2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

سال مالی 97-98

مقایسه کل فروش داخلی شرکت دردوره مالی هشت ماهه منتهی به  1400/08/30با سه دوره مالی گذشته
1,818,154

میلیون ریال

1,159,786

1,356,096

1,303,844

2,000,000
1,500,000
1,000,000
500,000
0

دوره مالی  8ماهه منتهی به
1400/08/30

دوره مالی  7ماهه منتهی
به1399/12/30

سال مالی 98-99

سال مالی 97-98

مقایسه کل فروش صادراتی شرکت دردوره مالی هشت ماهه منتهی به  1400/08/30با سه دوره مالی گذشته
میلیون ریال

1,230,879

1,500,000

834,920
625,652

1,000,000
405,938
500,000
0

دوره مالی  8ماهه منتهی
به1400/08/30

دوره مالی  7ماهه منتهی به
1399/12/30

سال مالی 98-99
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سال مالی 97-98

جدول مقایسه ای مقدار تولید (تن)
نام محصول

دوره مالی هشت ماهه منتهی
به1400/08/30

دوره مالی هفت ماهه منتهی
به1399/12/30

سال مالی منتهی
به 1399/05/31

گاز کلرو سود  %30برمبناي %100

37416

33240

55307

سود پرک

16988

14207

22541

سود مايع

4991

30271

49495

اسيد کلريدريک

22409

18761

27751

آب ژاول

17448

13426

25391

پرکلرين

1911

1850

3248

کلروفريک

1444

1390

2986

مونوکلرواستيک اسيد MCA

1761

1504

2388

کربکسی متيل سلولز CMC

505

558

1483

نمودار مقايسه مقدار تولید
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

سال مالی 98-99

دوره مالی هفت ماهه منتهی به 1399/12/30
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دوره مالي هشت ماهه منتهي به 1400/08/30

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شركت نیروكلر -سهامي عام
نرخ دالر موثر بر بهاي تمام شده و درآمد عملیاتي
200,000

220,000

240,000

260,000

280,000

300,000

330,000

450

2,558

2,969

3,381

3,793

4,205

4,616

5,234

500

2,899

3,345

3,791

4,236

4,682

5,128

5,797

543

3,228

3,706

4,184

4,662

5,140

5,618

6,281

600

3,581

4,095

4,609

5,123

5,638

6,152

6,923

650

3,922

4,471

5,019

5,567

6,115

6,663

7,486

نرخ دالر محصوالت اصلي(هرتن)

سود پرک
صادراتي

مفروضات تحلیل منتهي به  30آبان : 1401
نرخ برابري ارز براي صادرات معادل  220000ريال در نظر گرفته شده است (نرخهاي پايين تر و باالتر نيز محاسبه شده است).
نرخ سودپرک به عنوان محصول اصلی صادراتی برابر با  543دالر در نظرگرفته شده است( .نرخهاي پايين تر و باالتر نيز محاسبه شده است).
نرخ حقوق و دستمزد  % 25در نظر گرفته شده است.
نرخ تورم  %36ساليانه در نظر گرفته شده است.
محاسبات بر مبناي سود هر سهم براي پايان سال مالی منتهی به  1401/08/30می باشد.
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گزیده اطالعات مالي
عملكرد مالي در پایان دوره مالي هشت ماهه ( میلیون ریال)
عنوان

1400/08/30

1399/12/30

1399/05/31

فروش خالص

3،049،033

1،994،706

1،981،727

سود عملياتی

1،184،145

1،013،114

851،317

47،867

50،013

200،918

سود خالص  -پس از کسر ماليات

1،032،056

923،533

900،397

وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتی

1،031،429

896،193

970،136

درآمد هاي غير عملياتی

اطالعات وضعیت مالي در پایان دوره مالي هشت ماهه ( میلیون ریال)
عنوان

1400/08/30

1399/12/30

1399/05/31

جمع دارايی ها

3،466،429

3،191،622

2،455،995

جمع بدهی ها

1،671،556

1،749،785

854،339

سرمايه

500،000

500،000

500،000

جمع حقوق صاحبان سهام

1،794،873

1،441،837

1،601،656

نرخ بازده ( درصد)
عنوان

1400/08/30

1399/12/30

1399/05/31

نرخ بازده دارايی ها

30%

29%

37%

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

57%

64%

56%

اطالعات هر سهم
عنوان

1400/08/30

1399/12/30

1399/05/31

500،000،000

500،000،000

500،000،000

سود پايه هر سهم – ريال

2،096

1،847

1.801

سود نقدي هر سهم – ريال

1000

1،100

1.800

آخرين قيمت هر سهم در تاريخ تهيه گزارش

31،860

48،230

55،100

15

26

31

تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

نسبت قيمت به درآمد واقعی هر سهم  -مرتبه

)(P/E

سایر اطالعات
عنوان

1400/08/30

1399/12/30

1399/05/31

324

310

299

ميانگين ماهانه تعداد کارکنان (نفر)
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ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفریني
ساختار سازمانی شرکت نیروکلر به گـونه ای طـراحی و پیاده سازی شده اسـت که سازمان بتواند برای رسیدن به اهداف خود و خلق
ارزش ها بصورت هماهنگ و یكپارچه عـمل نماید .مـدیران و کـارکنان خود رامتعهد به دسـتـیـابی اهـداف سـازمـانی دانـسته و تالش
می نمایند و در حال بروز رسانی چارت سازمانی می باشند.
اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابي به آن اهداف
شرکت نیروکلر با بهره گیری از حداکثر تـوان در تـولید و فـروش محصوالت در جهت افزایش سود و دستیابی به رشد پایدار وخلق
ارزش افزوده پایدار برای سهامداران و کسب حـداکثری رضایت مشتریان در نتیجه حفظ سهم از بازار با تكیه بر کارکنان متعهد ،بهره
گیری از تكنولوژی های نـوین را دنبال می کند .به این مـنظور مـدیریت شـرکت اهـداف استراتژیك ذیل را تدوین و در دستور کار
قرارداده است .
 افزایش سود آوری و بازده سرمایه گذاری.
 افزایش کیفیت محصوالت بمنظور حفظ و جذب مشتریان جدید.
 افزایش تنوع محصوالت .
 افزایش وفاداری شرکاء و تامین کنندگان .
 تولید با رویكرد توسعه پایدار وصیانت از محیط زیست.
 بهبود شرایط کاری کارکنان در راستای ارتقاء کیفیت زندگی .
 افزایش ظرفیت تولید و رسیدن به ظرفیت های طراحی شده .
 افزایش رضایت ذینفعان .
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سیاست های تامین مالي واعتباری شركت
در هشت ماهه منتهی به  1400/08/30اقساط تسهیالت قبلی بانك ملت و سینا که در دوره مالی قبل دریافت شده بود در
سررسیدهای مقرر پرداخت گردیده است.
شرکت در جهت ادامه فعالیت خود در سال مالی جاری نیز بنا به ضرورت از تسهیالت سرمایه در گردش استفاده خواهد نمود.
نسبت های مالي
نسبتهای مالی

1400/08/30

1399/12/30

1399/05/31

1398/05/31

1397/05/31

حاشیه سود خالص

34

46

45

38

28

حاشیه سود ناخالص

43

51

48

47

33

حاشیه سود عملیاتی

39

51

43

43

27

نسبت بدهی

48

55

35

39

44

ROE

57

64

56

52

25

EBIT

34

32

35

36

13

نـسبت  ROEسـود خـالـص به کـل حـقـوق صـاحـبـان سـهـام است و بـیـانـگـر ایـن اسـت کـه چـه مـقـدار از آورده سـهام داران
منجر به سود شده است .
نسبت  EBITبه کل دارایی بیانگر سود عملیاتی ویا سود قبل ازبهره و مالیات به کل دارایی است و بیانگر این است که چه بخشی از
دارایی تبدیل به سود شده است به بیان دیگر چند درصد دارایی های شرکت منجر به کسب سود شده است .
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اهم فعالیتهای انجام شده در دوره مالي  8ماهه منتهي به 1400/08/30













تکميل فعاليتهاي اجرايی و مهندسی طرح توسعه پرکلرين و راه اندازي آن (طراحی و اجراي پايپينگ،ساخت و نصب
تجهيزات،چک کردن  ،DCSکنترل پروژه و  )...و انجام فعاليتهاي اجرايی و مهندسی طرح توسعه پرکلرين در فاز
دوم
انجام اقدامات و پروژه هاي زيست محيطی
اصالح و مقاوم سازي استراکچر واحد  MCAکارخانه يزد
افزايش ظرفيت يوتيليتی واحد اصفهان و يزد
سرويس و بازسازي تجهيزات خط قديم واحد پرکلرين پس از حادثه آتش سوزي بگ فيلتر
افزايش مخازن ذخيره محصوالت
طراحی ،مونتاژ و نصب پنل هاي مربوط به سيستم  DCS-EL111برنامه نويسی و راه اندازي با سيستم جديد
نصب ديزل جديد  2250KVAو مونتاژ و نصب تابلوهاي مورد نياز و راه اندازي آن
صدور مجدد گواهينامه هاي سيستم يکپارچه ) (IMSتوسط شرکت TUV AUSTRIA
ارتقاي سيستم هاي حفاظتی و نظارتی در کارخانه جهت ارتقاء امنيت در راستاي مقابله با حوادث (پدافند غيرعامل)

اقدامات انجام شده در حوزه بازرگاني
 صادرات  6000تن سودپرک طی  4ماه به قاره آفریقا برای اولین بار
 صادرات  400تن  MCAبرای اولین بار طی  4ماه
 صادرات  MCAبه کشورهای ترکیه ،روسیه و ارمنستان
 رکورد صادرات یك میلیون دالر در مهرماه 1400
 رسیدن دوره مطالبات از  30روز به  19روز
 فروش  305میلیارد تومان طی دوره  8ماهه
 عرضه محصوالت  ، CMC ، MCAسودپرک  ،پرکلرین و آب ژاول در بورس کاال.
 توسعه بازار و استراتژی شناسایی بازارهای جدید جهت فروش محصوالت صادراتی.
 تامین تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز شرکت از منابع معتبر بر اساس آیین نامه و مقرارت شرکت .
 دستیابی به رکوردهای جدید در فروش داخلی و صادراتی.
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گزارش عملکرد در حوزه منابع انساني و رفاهي
 اصالح و یكسان سازی قرار دادهای کاری پرسنل با هدف افزایش انگیزه شغلی ،خشنودی شغلی و امنیت شغلی .
 تبدیل وضعیت پرسنل از روزمزد به قرارداد پیمانكاری.
 توسعه و ارتقاء کیفیت امور رفاهی کارکنان در جهت ترمیم سبد معیشتی و کمك به جبران هزینه های خانوار در جهت
افزایش بهره وری ،انگیزه شغلی و خشنودی شغلی.
اقدامات جهت ارتقاء ایمني كار
 آماده سازی و تدوین دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری مواد خطرناک و کلر.
 اندازه گیری عوامل زیان آور محسط کار و ارسال فرم اقدام اصالحی به واحد های مختلف.
برنامه های آینده شركت
 تكمیل طرح توسعه واحد پرکلرین
 اجرای طرح تكمیل ظرفیت  MCAکارخانه یزد
 افزایش ظرفیت آب ژاول کارخانه یزد با دو برابر ظرفیت موجود
 اورهال کلی الكتروالیزر El-113
 بررسی طرح احداث واحد تولید کلروپارافین
 بررسی طرح سولفات زدایی آبنمك (  )SRSبه روش نانو فیلتراسیون
 پیگیری استقرار استاندارد  17025آزمایشگاه
 اجرای قرارداد نرم افزار نگهداری و تعمیرات )(IPCMMS
 بازنگری و بروزرسانی استراتژی سازمان
 پروژه بازنگری در ریسك ها و فرصت های سازمانی
 افزایش سرانه آموزش کارکنان
 افزایش سطح فرهنگ سازمانی از طریق پوسترهای پیامها و پوسترهای آموزشی
 افزایش بهره وری و نشاط سازمانی از طریق برگزاری مسابقات ورزشی
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اقدامات صورت گرفته جهت مقابله با شیوع ویروس كرونا
 آموزش شیوه های جلوگیری از انتقال و شیوع ویروس کرونا (بنرهای آموزشی ،توزیع جزوات آموزشی ،ارسال پیامهای
بهداشتی واطالع رسانی و تهیه کلیپ های آموزشی در بستر ابزارهای ارتباطی مختلف).
 بهره مندی از خدمات دور کاری برخی از پرسنل واحدهای پشتیبانی با استفاده از زیر ساخت های انفورماتیك.
 پایش سالمت پرسنل با اندازه گیری دمای بدن (اندازه گیری تب )در بدو ورود به محل کار و غربالگری پرسنل مشكوک و پر
ریسك(دارای بیماری زمینه ای )ومساعدت جهت استفاده از مرخصی توسط ایشان.
 نصب و جا نمایی دستگاه های حاوی مواد ضد عفونی کننده در نقاط مختلف شرکت.
 تامین بسته های بهداشتی شامل ماسك  ،دستكش و مواد ضد عفونی کننده برای پرسنل و خانواده های آنها.
 ضد عفونی روزانه خطوط و واحدهای سازمانی  ،تجهیزات  ،ماشین آالت و ...
 اجرای کامل پروتكل های بهداشتی در راستای سالمت کارکنان در جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا
 انجام واکسیناسیون عمومی کارکنان در محل شرکت
 اجرای کامل پروتكل های بهداشتی در راستای سالمت کارکنان در جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا از جمله :توزیع
ماسك والكل بین کلیه پرسنل وخانواده های ایشان و توزیع مواد ضد عفونی کننده و...

محیط حقوقي شركت
مهمترین قوانین  ،مقررات حاكم بر فعالیت شركت عبارتند از:
 قانون تجارت و قانون مدنی.
 قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوه .
 قانون کار و تامین اجتماعی .
 قوانین و مقررات محیط زیست .
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مروری بر نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای پیش رو
نقاط قوت
 توجه و اهمیت مدیریت به نوآوری در سایه حمایت از نیروی متخصص داخلی.
 خوشنامی شرکت و کیفیت محصوالت در بین مصرفکنندگان.
 برخورداری از امكانات و زیرساختهای مناسب.
 قرار گرفتن در مرکز ایران باعث می شود شرایط پایدار تری نسبت به رقبا داشته باشیم .
 نیروی انسانی مستعد و متخصص و باتجربه
 افزایش ظرفیت کارخانه و امكان رقابت بهتر با رقبا .
نقاط ضعف
 عدم دسترسی سریع به لوازم و تجهیزات مورد نیاز وارداتی به دلیل تحریمهای ناعادالنه .
 استهالک تجهیزات و هزینه باالی نگهداری از تجهیزات در شرکتهای شیمیایی.
 محدودیت در استفاده از تسهیالت صندوق توسعه ملی.
 محدودیت مساحت کارخانه اصفهان.
فرصتها
 سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی کلر و سود با توجه به افزایش میزان تولید کلر و سود در کشور.
 افزایش میزان صادرات با توجه به افزایش نرخ ارز و معافیتهای صادراتی.
 کاهش میزان واردات کاالهای مشابه با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش تقاضای جهانی .
 دسترسی آسانتر به بازارهای فروش داخلی بدلیل موقعیت مكانی شرکت .
 دسترسی آسان به مواد اولیه و جانبی و حامل های انرژی .
 وجود نیروی کار و متخصص در شرکت.
تهدیدها
 افزایش ظرفیت رقبا و ظهور رقبای جدید با مزیتهای برتر.
 عدم ثبات سیاسی در منطقه و نوسانات زیاد در قیمت فروش محصوالت داخلی و صادراتی .
 نامشخص بودن وضعیت ارز و تاثیر پذیری زیاد سود شرکت از نوسانات ارزی.
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