مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
در اجرای مفاد ماده  232اصـالحیه قـانون تجارت  ،مصـوب اســفندماه  1347و مـاده  45قـانون اـارار اوراب ادـادار ادینوسـیله
گزارش فعالیت و وضع عـمومی شرکت اـرای دوره مالی  8ماهه مـنتدی اه  1400/08/30ار پایه ســوااق  ،مـدار

و اطالعـات

موجود تدیه و اه شرح ذیل تقدیم می گردد.
گزارش حاضر اه عنوان یکی ار گزارش های ساالنه هیئت مدیره اه مجمع  ،مبتنی ار اطالعـات ارایـه شـده درصـورت هـای مـالی
اوده و اطالعاتی را در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد هیئت مدیره فراهم می آورد.
اه نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این گزارش که درااره عملیات و وضع عمومی شرکت می ااشد  ،اا تاکید اـر ارایـه منصـفانه
نتایج عملکرد هیئت مدیره و در جدت حفظ منافع شرکت و مطااقت اا مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تدیـه و ارایـه گردیـده
است  .این اطالعات هماهنگ اا واقعیت های موجود اوده و اثرات آندا در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی می توان پیش اینی
نمود  ،اه نحو درست و کافی در این گزارش ارایه گردیده و هیچ موضـوعی کـه عـدگ آگـاهی ار آن موجـا گمراهـی اسـتفاده
کنندگان می شود  ،ار گزارش حذف نگردیده و در تاریخ  1400/09/18اه تایید هیئت مدیره رسیده است.
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گزیده اطالعات مالی

عملكرد مالی در پایان دوره مالی 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 عملیاتی

1،184،145

1،013،114

851،317

47،867

50،013

200،918

سود خالص  -پس از كسر مالیات

1،032،056

923،533

900،397

نقد حاصل از عملیات

1،031،429

896،193

970،136

درآمد های غیر عملیاتی

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

1400/08/30

1399/12/30

1399/05/31

جمع دارایی ها

3،466،429

3،191،622

2،455،995

جمع بدهی ها

1،671،556

1،749،785

854،339

سرمایه

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 دارایی 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 پایه هر سهم – ریال

2،096

1،854

1.801

سود نقدی هر سهم – ریال

1،000

1،100

1.800

آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تهیه گزارش

31،860

48،230

55،100

15

26

31

تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم  -مرتبه

)(P/E

سایر اطالعات
عنوان
صفحه 2

میانگین ماهانه تعداد كاركنان (نفر)

1400/08/30

1399/12/30

1399/05/31

324

310

299
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پیام هیئت مدیره
اا ناگ و یاد خداوند تبار

و تعالی و اا عرض ادب و سپاس ار حضور گرانقدر کلیه سدامدارن محترگ شرکت نیروکلر .

یزدان را سپاس که اار دیگر توفیق دست داد تا اا ارایه گزارش عملکرد هیئت مدیره ،مدیران و کارکنان شـرکـت نـیروکـلر در
دوره مالی هشت ماهه منتدی اه  1400/08/30در خدمت شما سروران گرانمایه ااشیم و امیدواریم این گزارش که ماحصل تـالش
و پشتکار مستمر مدیران و کارکنان شرکت نیروکلر است ااعث خشنوی پروردگار و انبساط خاطر شما صاحبان سداگ قرار اگیرد.
رسالت شرکت در سال مالی جاری عالوه ار انجاگ وظایف معمـول و توجـه ویـهه اـه اهـداف پـیش روی ،معطـوف اـه آینـده ای
درخشان است.
ار اصلی ترین راهبردهای شرکت نیروکلر ،تولیـد و ادبـود کیفیـت محــصوالت اـا اررش افـزوده ایـــشتر ،ادینـه سـاری انـریی
وکــاهش توقفات کارخانه و ضایعات ،تالش سارنده در جدت کاهش آالیندگی محیط ریست ،اهتماگ در ارتقاع سـط ادـره وری
اه منظور استفاده ادینه ار منااع اقتصـادی موجـود ،اـا هـدف حفـظ و افـزایش منـافع سـدامداران و تــوجه اـه رعــایت قــوانین
واستـانداردهای تعیین شده در سایه رصد دقیق ،مستمر و نظاممند کلیه شئونات شرکت در کنار اررش آفرینـی کارکنـان خواهـد
اود.
شرکت نیروکلر فعالیت خود را دررمینه تولید کلر ،ســود و مشـتقات آن اه منظور تامین آب آشـامیدنی سـالم و تامین اخشـی ار
نیار صنایع دیگر ار سال  1376آغار نمود ،نیروکلر ار همان ادو راه انـداری همـواره اـر افـزایش تـوان رقااـت پـذیری ار طریـق
افزایش کیفیت محصوالت تمرکز داشته اطوری که تاکنون اخشی ار ماراد تولیدات خود را نیز اه خارج ار کشور صادر نمـوده
است .این شرکت ار نسل جدید الکتروالیزرها اا آخرین تـــکنولویی رور دنیا (روش ممبرانی) ادره مند می ااشد و سودکاستیك
عاری ار جیوه مورد مصرف صنایع غذایی را نیز تولید می نماید.
این شرکت همواره همگاگ اا استانداردهای رور دنیا سط کیفیت ،ایمنی و ادره وری خود را افـزایش داده و در خصـوص ایمنـی
کار اا کلر و حمل و نقل مواد شیمیائی خطرنا

اه دانش رور دسترسـی داشـته و ایـن دانـش را ار طریـق آمورشـدای ادواری اـه

مشتریان خود منتقل می کند .ما امیدواریم همچون گذشته در جدت خدمت رسانی اه سالمت و ادداشت جامعه ،صــنایع غـذایی،
صنعت فوالد ،پتروشیمی ها ،صنایع شوینده و ادداشتی و سایر صنایع در مسیر موفقیت گاگ ارداریم.
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کلیاتی درباره شرکت
تاریخچه:
شرکت نیروکلر (سدامی عاگ) اا شناسه ملی  10260276866اصورت شرکت سدامی خاص اا ناگ شرکت توال (شرکت تولیدی
لوارگ انداره گیری الکتریکی) تاسیس شده و در تاریخ  1363/08/30و طی شماره  54055در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت
صنعتی تدران اه ثبت رسیده است .اه موجا تصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوب العاده مورخ  1366/04/11و اا اصالح
موادی ار اساسنامه ،ناگ شرکت اه شرکت نیروکلر (سدامی خاص) تغییر یافته و طی شماره  6574در اداره ثبت شرکت های
اصفدان اه ثبت رسیده است .شرکت در تاریخ  1381/04/25اه موجا صورتجلسه مجمع عمومی فوب العاده اه شرکت سدامی
عاگ تبدیل شده ودر تاالوی دوگ اورس اا نماد "شکلر" پذیرفته شده است .طی صورت جلسه مجمع عمومی فوب العاده مورخ
 1400/03/11مرکز اصلی شرکت اه شدرستان فالورجان ،اخش مرکزی،دهستان اشترجان،منطقه صنعتی اشترجان،خیااان
هفدهم،خیااان اصلی اه سمت دیزیچه ،پال

260طبقه همکف،کدپستی  8465197535تغییر یافت و تحت شماره  2386اه ثبت

رسید وکارخانه های شرکت در اصفدان کیلومتر  5/5جاده سیمان سپاهان جنا شدر

صنعتی اشترجان و یزد در اشکذر شدر

نیکو واقع است .ار اساس تغییرات مالکیت سدم صورت گرفته و همچنین طبق مصواه مجمع عمومی عادی اطور فوب العاده مورخ
 1399/11/20درخصوص انتخاب اعضای جدید هیئت مدیره ،در حال حاضر شرکت نیروکلر یکی ار واحدهای فرعی شرکت
سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران(سدامی عاگ) می ااشد .اه موجا صورتجلسه مجمع عمومی فوب العاده صاحبان سداگ مورخ
 1400/03/11سال مالی شرکت ار پایان اسفند هر سال اه پایان آاان هر سال تغییر یافته که این موضوع درتاریخ 1400/04/09
در اداره ثبت شرکت ها اه ثبت رسیده است.
موضوع شركت:
الف -موضوع اصلی :احداث  ،خرید و نصا  ،راه انداری و ادره ارداری کارخانجات ساخت مواد شیمیایی کلر و مشتقات و
واحدهای ااال یا پایین دستی آن  ،انجاگ کلیه عملیات ااررگانی  ،مالی  ،معامالت اموال منقول یا غیرمنقول و دانش فنی در
واگذاری هر نوع امتیار و پروانه ارای تولید  ،ااراریاای و توریع و فروش و ایجاد شعا و اخذ نمایندگی و عرضه اه داخل و صدور
اه خارج ار کشور انواع محصوالت تولیدی  ،واردات و صادرات ماشین آالت  ،اازار و قطعات  ،تاسیسات و مواد اولیه و کلیه اقالگ
مرتبط اا موضوع شرکت اطورکلی شرکت میتواند اه کلیه معامالت مالی و تجاری و صنعتی که اطور مستقیم و غیرمستقیم اه تماگ
یا هریك ار موضوعات مشروحه فوب مرتبط ااشددر داخل و خارج ار کشور مبادرت نماید و انجاگ کلیه فعالیت های پیمانکاری و
مشاوره ای در رمینه های مرتبط اا موضوع شرکت
ب -موضوعات فرعی :مشارکت و سرمایه گذاری در سایرشرکت ها ار طریق تاسیس و یا اورس اوراب ادادار تدران یا تعدد سداگ
شرکت های جدید و خرید یا تعدد سداگ شرکتدای موجود و انتشار و فروش اوراب مشارکت و انجاگ فعالیت های آرمایشگاهی در
رمینه های مرتبط اا موضوع شرکت .خرید یا تعدد سداگ شرکتدای موجود و انتشار و فروش اوراب مشارکت و انجاگ فعالیت های
صفحه 4

آرمایشگاهی در رمینه های مرتبط اا موضوع شرکت.
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پروانه های بهره برداری شرکت به شرح زیر می باشد:
الف  -پروانه بهره برداری شماره  1318211/21087مورخ  1399/03/19صادره از سوی وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت
کارخانه اصفهان
محصوالت اصلی

ظرفیت ساالنه (تن)

کلرمایع

4,028

آب ژاول

42,240

کلروفریک

13,200

پرکلرین

1,652

اسید کلریدریک

42,240

سودسوزآورجامد

22,605

سودسوزآورمایع

8,448

ب -پروانه بهره برداری شماره  59921مورخ 1397/10/30صادره از سوی وزارت صنایع و معادن جهت کارخانه یزد :
محصوالت اصلی

ظرفیت ساالنه(تن)

مونو کلرواستیک اسید

3,600

کربوکسی متیل سلولز

1,200

سدیم مونو کلرو استیک اسید

600

اسیدکلریدریک (30درصد)

5،600

هیپوکلریت سدیم (آب ژاول)

1,200

افزودنی گل حفاری

1,200

دی کلرو استیک اسید

200
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سرمایه و ترکیب سهامداران
سرمایه شرکت در ادو تاسیس مبلغ  1،000میلیون ریال (شامل 100،000سدم اه اررش اسمی هر سدم  10،000ریال) که طی چند
مرحله اه شرح ریر اه مبلغ  500میلیارد ریال ( شامل  500.000.000سدم  ،اه اررش اسمی هر سدم  1.000ریال که تماما پرداخت
شده) در پایان دوره مـالی منتدی اه  1397/05/31افـزایش یافته است.
تاریخ افزایش

درصد افزایش

افزایش سرمایه ( میلیون ریال)

490

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

سرمایه

سرمایه جدید

محل افزایش سرمایه

(میلیون ریال)

%49
%107.9
%45.27
%33.33
%33.33

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

1,490
3,098
4,500
6,000
8,000

آورده نقدی
آورده نقدی
آورده نقدی
آورده نقدی
آورده نقدی

%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 نقدی
آورده نقدی
آورده نقدی
آورده نقدی
آورده نقدی
آورده نقدی
سود انباشته
سود انباشته
آورده نقدی و مطالبات حال شده
آورده نقدی و مطالبات حال شده
آورده نقدی و مطالبات حال شده

جدول تغییرات سرمایه
500

میلیارد ریال

مقاطع افزایش سرمایه شرکت نیروکلر

500

400

400
300
300
200
200
98
49

49

49

100
0

دوره مالی 97

سال مالی 95

سال مالی 94

دوره مالی 1393

سال مالی 1392
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سال مالی 1391

سال مالی 1390

سال مالی 1389

سهامداران عمده شركت در پایان دوره مالی  8ماهه منتهی به 1400/08/30
1400/08/30
ردیف

نام سهامدار

1

شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

181،710،705

2

شركت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

157،916،590

31/58

3

شركت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین

4،900،000

0/98

5

شركت لیزینگ صنعت و معدن (سهامی عام )

300،000

---

6

سایر سهامداران

155،172،705

31/1

جمع

500،000،000

تعداد سهام

درصد ماکیت

36/34

100%

سایر سهامداران
%31

شرکت سرمایه گذاری
شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران
شر كت نفت و گاز پتروشیمی تامین

صنایع شیمیایی ایران

شرکت گروه صنعت

%36

سلولزی تامین گستر نوین

%1

شركت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین
سایر سهامداران
شر کت نفت و گاز
پتروشیمی تامین

%32
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شرکت از منظر بورس اوراق بهادار
وضعیت معامالت و قیمت سهام
شرکت طی نامه شماره  20/8038مورخ  1382/4/8سارمان اورس اوراب ادادار در گروه شیمیایی اا نماد شکلر پذیرفته شد و
سداگ آن ارای اولین اار در آاان ماه سال  1382مورد معامله قرار گرفت .در خرداد ماه سال  1399ار تاالوی اارار دوگ اه تاالوی
فرعی اارار اول انتقال یافت.

وضعیت معامالت و قیمت سهام
تعداد

تعداد

سال  /دوره مالی

تعداد سهام

ارزش سهام معامله

روزهای

روزهای

ارزش بازار

قیمت سهم

سرمایه

منتهی به

معامله شده

شده (میلیون ریال)

باز بودن

معامله شده

(میلیون ریال)

(ریال)

(میلیون ریال)

نماد

نماد

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

صفحه 8
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت نیروکلر دوره مالی  8ماهه منتهی به 1400/08/30

جایگاه شرکت در صنعت
اا توجه اه اینکه شرکت نیروکلر در صنعت مواد شیمیایی فعالیت می نماید ،فروش در دوره مورد گـزارش،نسبـت اه دوره مالی
هفت ماهه حساارسی شده قبل دارای ایش ار  %53افزایش می ااشد،که اهم دالیل آن عبارت است ار افزایش مقدار تولید
محصوالت و همچنین افزایش نرخ فروش محصوالت می ااشد .
مقایسه کل فروش شرکت دردوره مالی هشت ماهه منتهی به  1400/08/30با سه دوره مالی گذشته
میلیون ریال

3,049,033

4,000,000
1,994,706

1,981,748

3,000,000

1,709,782

2,000,000
1,000,000
0
دوره مالی  8ماهه منتهی
به1400/08/30

دوره مالی  7ماهه منتهی
به1399/12/30

سال مالی 98-99

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
به1400/08/30

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
405,938

1,000,000
500,000
0

دوره مالی  8ماهه منتهی
به1400/08/30

دوره مالی  7ماهه منتهی
به1399/12/30

سال مالی 98-99

صفحه 9
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت نیروکلر دوره مالی  8ماهه منتهی به 1400/08/30

سال مالی 97-98

جدول مقایسه ای مقدار تولید (تن)
دوره مالی هشت ماهه منتهی

دوره مالی هفت ماهه منتهی

سال مالی منتهی

به1400/08/30

به1399/12/30

به 1399/05/31

سود پرک

16،988

14،207

22،541

سود مایع

4،991

30،271

49،495

اسید كلریدریک

22،409

18،761

27،751

آب ژاول

17،448

13،426

25،391

پركلرین

1،911

1،850

3،248

كلروفریک

1،444

1،390

2،986

مونوكلرواستیک اسید MCA

1،761

1،504

2،388

كربوكسی متیل سلولز CMC

505

558

1،483

نام محصول

نمودار مقایسه مقدار تولید  -تن
60,000
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0

سال مالی 98-99

دوره مالی هفت ماهه منتهی به 1399/12/30

صفحه 10
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت نیروکلر دوره مالی  8ماهه منتهی به 1400/08/30

دوره مالی هشت ماهه منتهی به 1400/08/30

معدن نمک

با توجه به اینکه عمده ترین ماده اولیه مصرفی این شركت نمک تبخیری می باشد و این كاال فقط از دریاچه های تبخیری
آب شور قابل تامین است ،از سالیان گذشته ایجاد وقفه در تامین این ماده از ریسکهای عمده و تامین مداوم و بی وقفه آن با
كیفیت ثابت از سیاست های اصلی این شركت بوده است .لذا در سالهای گذشته با خرید امتیاز برداشت  50هزار تن نمک از
معدن نمک واقع در دریاچه نمک شهرستان آران و بیدگل و تجهیز انباری جهت ذخیره آن با مساحت  30هزار متر مربع و
ظرفیت انبارش  60هزارتن نمک در نزدیکی معدن مذكور ضمن برطرف شدن یکی از مشکالت گلوگاهی شركت ،این معدن

به یکی از نقاط قوت شركت در رقابت با رقبا تبدیل گردیده است.
با وجود معدن مذكور و بی اثر شدن ریسک تامین نمک ،تنها ریسک باقیمانده در این بخش كمبود تریلرهای ویژه حمل این
ماده از انبار واقع در آران و بیدگل به محل كارخانه به ویژه در زمان وضع محدودیت های تردد می باشد .در این راستا خرید دو
دستگاه كامیون ویژه جهت حمل در دستور كار واحد تامین قرار گرفت و هم اكنون در شرف تحویل می باشند.

ظرفیت برداشت

ظرفیت انبارش در انبار

ظرفیت انبارش در

تعداد حمل انجام شده طی

وزن کل مقدار نمک

ساالنه (تن)

نمک آران و بیدگل (تن)

کارخانه (تن)

دوره از انبار نمک به کارخانه

تحویلی در طی دوره (تن)

50،000

60،000

3،000

1،200

31،000

صفحه 11
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت نیروکلر دوره مالی  8ماهه منتهی به 1400/08/30

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت نیروکلر -سهامی عام
نرخ دالر موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی
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

نرخ دالر محصوالت اصلی(هرتن)

سود پرک
صادراتی

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

مفروضات تحلیل منتهی به  30آبان : 1401
نرخ برابری ارز برای صادرات معادل  220000ریال در نظر گرفته شده است (نرخهای پایین تر و باالتر نیز محاسبه شده است).
نرخ سودپرک به عنوان محصول اصلی صادراتی برابر با  543دالر در نظرگرفته شده است( .نرخهای پایین تر و باالتر نیز محاسبه شده است).
نرخ حقوق و دستمزد  % 25در نظر گرفته شده است.
نرخ تورم  %36سالیانه در نظر گرفته شده است.
محاسبات بر مبنای سود هر سهم برای پایان سال مالی منتهی به  1401/08/30می باشد.

صفحه 12
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت نیروکلر دوره مالی  8ماهه منتهی به 1400/08/30

سیاست های تامین مالی و اعتباری شركت
در دوره مالی هشت ماهه منتدی اه  1400/08/30اقساط تسدیالت قبلی اانك ملت که در دوره مالی قبل دریافت شده اود در
سررسیدهای مقرر پرداخت گردیده است.
شرکت در جدت ادامه فعالیت خود در سال مالی جاری نیز انا اه ضرورت ار تسدیالت سرمایه در گردش استفاده خواهد
نمود.
نسبت های مالی
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 ادهی

48

55

35

39

44

ROE

57

64

56

52

25

EBIT

34

32

35

36

13

نـسبت  ROEسـود خـالـص اه کـل حـقـوب صـاحـبـان سـدـاگ است و اـیـانـگـر ایـن اسـت کـه چـه مـقـدار ار آورده سـداگ
داران منجر اه سود شده است .
نسبت  EBITاه کل دارایی ایانگر سود عملیاتی ویا سود قبل ارادره و مالیات اه کل دارایی است و ایانگر این است که چه
اخشی ار دارایی تبدیل اه سود شده است اه ایان دیگر چند درصد دارایی های شرکت منجر اه کسا سود شده است.

صفحه 13
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت نیروکلر دوره مالی  8ماهه منتهی به 1400/08/30

اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته
در طی دوره مالی هشت ماهه منتدی اه  1400/08/30معامالت اا اشخاص وااسته اه شرح جدول ذیل می ااشد .
شرح

نام شخص وابسته

شرکت اصلی

شرکت سرمایه گذاری

و ندایی

صنایع شیمیایی ایران

سایر اشخاص وااسته

شرکت پتروشیمی

نوع وابستگی

عضو هیئت مدیره
عضو مشتر
هیئت مدیره

فن آوران

عضو

شرکت خدمات

هیئت مدیره

اندری ایران

عضو هیئت مدیره

مشمول

خرید کاال

ماده 129

( میلیون ریال)

فروش کاال

دریافت

پرداخت

وجه

وجه



7،137

5،356

100،000



360،365

-

-

-



1،403

-

-

-

()100،000

نظام راهبری شركت
ترکیب اعضای هیئت مدیره
تاریخ شروع

نماینده

اعضاء هیئت مدیره

سمت

آقای مهدی علی دوستی شهركی

شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران

رئیس هیئت مدیره

1399/08/14

آقای محسن حُسن الفت

شركت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین

نایب رئیس هیئت مدیره

1400/05/18

آقای امیر حسین باقری بایگی

شركت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین

عضو هیئت مدیره

1398/05/02

اكبر ملک پور

شركت بازرگانی و خدمات بندری ایران

عضو هیئت مدیره

1399/08/14

محمدحسین ترابی

شركت لیزینگ صنعت و معدن

عضو هیئت مدیره

1400/02/22

علی صالحی

---

مدیرعامل
(خارج از اعضا)

1400/03/17

عضویت

اه استناد مصواه مجمع عادی اطور فوب العاده مورخ  1399/11/20و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ  1400/02/22اعضاء هیئت
مدیره ارای دو سال تعیین گردیدند.
طی دوره مالی  8ماهه منتدی اه  1400/08/30در هرماه حداقل یك جلسه هیئـت مــدیره اــرگزارشده اسـت ،ضــمنا" حــــق
حــضور اعضاء غیرمـوظف در سال  1400ماهانه  22،000،000ریال اراسـاس تـشکیل حداقل یك جلسه در ماه اوده و حقوب و
مزایای مدیرعامل توسط هیئت مدیره تعیین و تصویا شده است.
پاداش اعضاء هیئت مـدیره اــراساس تصمیم مجمع عمومی صاحبان سداگ ار محل سود خالص دوره مـی ااشــد  ،کـه اـرای دوره
مالی

 7ماهه منتدی اه  1399/12/30مبلغ  2،330میلیون ریال اختصاص یافته است .

صفحه 14
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت نیروکلر دوره مالی  8ماهه منتهی به 1400/08/30

حاکمیت شرکتی
شرکت در راستای ادبود نظاگ حاکمیت شرکتی ،مبادرت اه ایجاد کمیته های تخصصـی ریـر اـا مشـارکت اعضـای هیئـت مـدیره و
مدیران اجرایی نموده و اـا تــوجه اـه پــذیرش شــرکت در اــورس اوراب اــدادار تــدران واـا التـزاگ اـه رعــایت دستــورالعمل
"حـاکمیت شـرکتی شرکتدای پذیرفته شـده در اـورس اوراب اـدـادار تدران" مصوب هیئت مدیره سارمان اـورس و اوراب ادـادار
در تاریخ  27تیرماه سال  1397و همچنین اجـرائی نـمودن ماده  42دستـور العـمل حــاکمیت شــرکتی مبنـی اــر افشـاء اطالعـات
کمیته های اجرائی موارد ریر را اه اطالع سدامداران محترگ می رساند.
عنوان

کمیته حساارسی

شرح فعالیت

کمك اه مسئولیت نظارتی هیئت مدیره و ادبود آن جدت کسا اطمینان معقول ار اثر اخشی فرآیندهای
نظاگ راهبری -مدیریت ریسك و کنترل های داخلی -سالمت گزارشگری مالی

کمیته انتصااات

اررسی و احرار شرایط مقرر ارای نامزدهای هیئت مدیره – پیشنداد نامزدهایی ارای عضویت در کمیته های
تخصصی هیئت مدیره

کمیته ریسك

شناسایی ،ارریاای و مدیریت ریسك های تجاری وتولیدی

تعداد جلسات هیئت مدیره و وضعیت حضور اعضاء در جلسات
تعداد جلسات هیئت مدیره طی دوره مالی مورد گزارش شامل  11جلسه اوده که جلسات اا حضور کلیه اعضا ارگزار شده است.

فرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل
حقوب و دستمزد مدیر عامل توسط سدامدار عمده (شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران) اا رعایت مواد قانونی تعیین و
اه شرکت ااالغ می گردد.

صفحه 15
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت نیروکلر دوره مالی  8ماهه منتهی به 1400/08/30

فعالیت های کمیته حسابرسی
الف-مدیریت و ریسک و کنترل های داخلی:
کمیته حساارسی در راستای مسئولیت های خود نسبت اه کنترل های داخلی و مدیریت ریسك  ،اقدامات ریر را اعمال نموده
است:
 نظارت ار اثر اخشی سیستم های داخلی شرکت توسط حساارسی داخلی و ارائه پیشندادت اصالحی و پیشگیرانه.
 کسا اطمینان معقول ار اثر اخشی فرآیند مدیریت ریسك شامل شناسایی ،انداره گیری ،تجزیه و تحلیل و ارریاای ار
طریق اررسی های انجاگ شده و گزارشات ارائه شده.
 ارائه گزارش کنترلدای داخلی اه هیئت مدیره شامل ارریاای و اظدار نظر نسبت اه کنترلدای داخلی شرکت.
ب-گزارشگری مالی :
 کمیته حساارسی اه منظـور نظـارت اـر درسـت اـودن گزارشـدای مـالی و در چدـار چـوب وظـایف مشـخص شـده ،اـر
موضوعات اا اهمیت گزارشگری مالی ،قضاوت ها و ارآوردهـای عمـده ،رویـه هـای حسـااداری عمـده ،نحـوه افشـا و
انتخاب و تغییر در هر یك ار آن ها و افشای معامالت اا اشخاص وااسته در گزارشدای مالی شـرکت نظـارت و همچنـین
تالش نموده نسبت اه قاالیت اطمینان و اه موقع اودن گزارشدای مالی شرکت ،رعایت استانداردهای حسـااداری و سـایر
مقررات ،در اختیار قرارداشتن همه اطالعات الرگ ارای تصمیم گیری هیئت مدیره در رااطه اا گزارشگری مالی اطمینـان
معقول کسا نماید.
 کمیته حساارسی پیش نویس صورت های مالی شرکت قبل ار تصویا توسط هیئت مدیره را ار طریق حساارسی داخلی
رسیدگی نموده و اا استانداردهای حسااداری مطااقت داده است .
 کمیته حساارسی ضمن تشکیل جلسه اا حساارس مستقل ،صورت های مالی را مورد اررسی قرارداده و اا مدیریت و
حساارسان مستقل احث و پیگیری الرگ را انجاگ داده است .
ج-رعایت قوانین ،مقرارت و الزامات :
کمیته حساارسی اه منظور انجاگ مسئولیت های خود در خصوص رعایت قوانین ،مقرارات و الزامات و کسا اطمینان معقول ار
وجود رویکرد و فرآیندهای اثراخش ار موارد ریرنظارت نموده است.
 وجود رعایت قوانین ،مقررات و الزامات در شرکت.
 وجود ارنامه استراتهیك و پیگیری اجرای راهبردهای شرکت در راستای دستیاای اه اهداف کلی و عملیات.
صفحه 16

 وجود منشور اخالقی سارمانی و پایبندی مدیریت ارشد و کارکنان اه آن.
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت نیروکلر دوره مالی  8ماهه منتهی به 1400/08/30

د-برنامه های آتی کمیته حسابرسی:
الزامات تعیین شده توسط سارمان اورس و منشور کمیته ،راهنمای عمل و چار چوب فعالیت های آتی اوده و اا جـدیت و اهتمـاگ
الرگ پیگیری خواهد شد .همچنین کمیته حساارسی این شرکت در حال ارنامه ریزی ارای انجاگ موارد ریر است :
 کسا اطمینان معقول ار آگاهی هیئت مدیره ار موضوعاتی که ممکن است اثر اـا اهمیتـی اـر امـور مـرتبط اـا فعالیـت
شرکت داشته ااشد.
 پیگیری رعایت دستور العمل ها و الزامات سارمان اورس.
 اررسی مستمر سیستم کنترل های داخلی و پیگیری رفع نقاط ضعف مراوطه.
اطالعات مدیران اجرایی شركت
ناگ و ناگ خانوادگی

سمت

تحصیالت

رشته تحصیلی

محمد خدامی

مدیرنگهداری و تعمیرات

کارشناسی

لیسانس فیزیک کاربردی

1381/05/26

مدیر برنامه ریزی جامع و

کارشناسی

استراتژیک

ارشد

مدیریت استراتژیک

1382/09/15

علی میرساالری

مدیر بازرگانی

کارشناسی

مدیریت بازرگانی

1386/05/24

بهزاد اشرفی

مدیر تولید

کارشناسی

مهندسی شیمی

1390/02/01

امید کریمی فرد

معاون فنی و بهره برداری

کارشناسی

مهندسی شیمی

1394/06/21

کارشناسی

مهندسی شیمی

1395/11/01

کارشناسی

مهندسی شیمی

1398/12/12

حسابداری

1399/10/29

مهندسی برق

1400/03/03

مهندسی شیمی

1400/03/03

عادل طالبی

ایمان رمضانی

مدیر کنترل کیفیت و
آزمایشگاه

پویان آقاجانیان

مدیر کارخانه یزد

ابوالفضل صمدیان

مدیر امور مالی

حسن آرامی

مدیر منابع انسانی

علی طهماسبی

مدیر ایمنی

کارشناسی
ارشد
کارشناسی
کارشناسی
ارشد

صفحه 17
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت نیروکلر دوره مالی  8ماهه منتهی به 1400/08/30

تاریخ استخداگ

اهم فعالیتهای انجام شده در دوره مالی  8ماهه منتهی به 1400/08/30

 تکمیل فعالیتهای اجرایی و مهندسی طرح توسعه پركلرین و راه اندازی آن (طراحی و اجرای پایپینگ،ساخت و نصب
تجهیزات،چک كردن  ،DCSكنترل پروژه و  )...و انجام فعالیتهای اجرایی و مهندسی طرح توسعه پركلرین در فاز
دوم
 انجام اقدامات و پروژه های زیست محیطی
 اصالح و مقاوم سازی استراكچر واحد  MCAكارخانه یزد
 افزایش ظرفیت یوتیلیتی واحد اصفهان و یزد
 سرویس و بازسازی تجهیزات خط قدیم واحد پركلرین پس از حادثه آتش سوزی بگ فیلتر مانند  F1231روتاری
 افزایش مخازن ذخیره محصوالت


طراحی ،مونتاژ و نصب پنل های مربوط به سیستم  DCS-EL111برنامه نویسی و راه اندازی با سیستم جدید

 نصب دیزل جدید  2250KVAو مونتاژ و نصب تابلوهای مورد نیاز و راه اندازی آن
 صدور مجدد گواهینامه های سیستم یکپارچه ) (IMSتوسط شركت TUV AUSTRIA
 ارتقای سیستم های حفاظتی و نظارتی در كارخانه جهت ارتقاء امنیت در راستای مقابله با حوادث (پدافند غیرعامل)

اقدامات انجام شده در حوزه بازرگانی
 صادرات  6،000تن سودپر

طی  4ماه ارای اولین اار اه قاره آفریقا

 صادرات  400تن  MCAارای اولین اار طی  4ماه اه کشورهای ترکیه ،روسیه و ارمنستان
 رکورد صادرات یك میلیون دالر در مدرماه 1400
 فروش 3،050میلیارد ریال طی دوره مالی  8ماهه منتدی اه 1400/08/30
 عرضه محصوالت  ، CMC ، MCAسودپر

 ،پرکلرین و آب یاول در اورس کاال.

 توسعه اارار و استراتهی شناسایی اارارهای جدید جدت فروش محصوالت صادراتی.
 تامین تجدیزات و مواد اولیه مورد نیار شرکت ار منااع معتبر ار اساس آیین نامه و مقرارت شرکت .
 دستیاای اه رکوردهای جدید در فروش داخلی و صادراتی.

صفحه 18
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گزارش عملکرد در حوزه منابع انسانی و رفاهی


اصالح و یکسان ساری قرار دادهای کاری پرسنل اا هدف افزایش انگیزه  ،خشنودی وامنیت شغلی .



تبدیل وضعیت پرسنل ار رورمزد اه قرارداد پیمانکاری .



توسعه و ارتقاء کیفیت امور رفاهی کارکنان در جدت ترمیم سبد معیشتی و کمك اه جبران هزینه های خانوار در
جدت افزایش ادره وری ،انگیزه و خشنودی شغلی.

حوزه آموزش
گزارش عملکرد واحد آمورش طی دوره مالی هشت ماهه منتدی اه  1400/08/30اه شرح ریر اه استحضار رسانده میشود.
دورههای آموزشی برگزار شده
دوره  8ماهه

شاخص

1397

1398

1399

میانگین تعداد كاركنان

239

266

311

326

نفر ساعت آموزش

4،088

3،494

3،282

1،910

متوسط ساعت آموزشی به ازای هر نفر

17/1

13/1

10/6

6/4

تعداد دورههای آموزشی برگزار شده

54

43

50

29

نفر ساعت آموزش دورههای ایمنی

972

1،100

1،233

1،156

متوسط ساعت آموزش ایمنی به ازای هر نفر

4/1

4/2

4

3/9

تعداد دورههای آموزشی آنالین

1

2

19

9

دورههای آموزشی برای سایر سازمانها

11

9

2

6

تعداد كارآموزان دانشگاهی

8

9

9

12

منتهی به
آبان 1400

دورههای آموزشی آنالین:

درخصوص برگزاری دوره های آموزشی طی یک سال گذشته در شركت نیروكلر باا توجاه باه شایوم بیمااری كروناا و تاكیاد
مدیرعامل محترم به حفظ سطح آموزش و ارتقاء كیفیت آموزش كاركنان در شرایط مختلف بخشای از دوره هاای آموزشای باا
رعایت پروتکل های بهداشتی با ظرفیت  12نفر در سالن كنفرانس مثال دوره ایمنای كاار در محایط بساته ،آیاین نگاارش و
مکاتبات اداری بصورت آنالین برگزار گردید ،پیش از این دوره های آموزشی با ظرفیت  25نفر برگزار می گردید.
صفحه 19
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اقدامات جهت ارتقاء ایمنی کار:
 آماده ساری و تدوین دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری مواد خطرنا

و کلر.

 انداره گیری عوامل ریان آور محیط کار و ارسال فرگ اقداگ اصالحی اه واحد های مختلف.
محیط حقوقی شرکت :
 مدمترین قوانین  ،مقررات و مشکالت حاکم ار فعالیت شرکت عبارتند ار:
 قانون تجارت و قانون مدنی.
 قانون مالیاتدای مستقیم و قانون مالیات ار اررش افزوه .
 قانون کار و تامین اجتماعی .
 قوانین و مقررات محیط ریست .
 اخشنامه های ارری اانك مرکزی.
برنامه های آینده شرکت :
 تکمیل طرح توسعه پرکلرین
 اجرای طرح تکمیل ظرفیت  MCAکارخانه یزد
 افزایش دو ارااری ظرفیت آب یاول کارخانه یزد
 اورهال کلی الکتروالیزر El-113
 اررسی طرح احداث واحد تولید کلروپارافین
 اررسی طرح سولفات ردایی آانمك (  )SRSاه روش نانو فیلتراسیون
 پیگیری استقرار استاندارد  17025آرمایشگاه
 اجرای قرارداد نرگ افزار نگدداری و تعمیرات )(IPCMMS
 اارنگری و اروررسانی استراتهی سارمان
 پرویه اارنگری در ریسك ها و فرصت های سارمانی
 افزایش سرانه آمورش کارکنان
 افزایش سط فرهنگ سارمانی ار طریق پوسترهای آمورشی و پیامدا
 افزایش ادره وری و نشاط سارمانی ار طریق ارگزاری مسااقات وررشی
صفحه 20
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مروری بر نقاط قوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدهای پیش رو
نقاط قوت:
 توجه و اهمیت مدیریت اه نوآوری در سایه حمایت ار نیروی متخصص داخلی.
 خوشنامی شرکت و کیفیت محصوالت در این مصرفکنندگان.
 ارخورداری ار امکانات و ریرساختهای مناسا.
 ایجاد شرایط پایدار نسبت اه رقبا اواسطه قرارگرفتن در مرکزکشور .
 نیروی انسانی مستعد و متخصص و ااتجراه.
 افزایش ظرفیت کارخانه و امکان رقاات ادتر اا رقبا .
نقاط ضعف:
 عدگ دسترسی سریع اه لوارگ و تجدیزات مورد نیار وارداتی اه دلیل تحریمهای ناعادالنه .
 استدال

و هزینه ااالی نگدداری ار تجدیزات در شرکتهای شیمیایی.

 محدودیت در استفاده ار تسدیالت صندوب توسعه ملی.
 محدودیت مساحت کارخانه اصفدان.
فرصتها:
 سرمایهگذاری در صنایع پاییندستی کلر و سود اا توجه اه افزایش میزان تولید کلر و سود در کشور.
 افزایش میزان صادرات اا توجه اه افزایش نرخ ارر و معافیتهای صادراتی.
 کاهش میزان واردات کاالهای مشااه اا توجه اه افزایش نرخ ارر و افزایش تقاضای جدانی .
 دسترسی آسانتر اه اارارهای فروش داخلی ادلیل موقعیت مکانی شرکت .
 دسترسی آسانتر اه مواد اولیه و جانبی و حامل های انریی .
 وجود نیروی انسانی و متخصص در شرکت.
تهدیدها:
 افزایش ظرفیت و ظدور رقبای جدید اا مزیتهای ارتر.
 عدگ ثبات سیاسی در منطقه و نوسانات ریاد در قیمت فروش محصوالت داخلی و صادراتی .
صفحه 21

 نامشخص اودن وضعیت ارر و تاثیر پذیری ریاد سود شرکت ار نوسانات ارری
گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت نیروکلر دوره مالی  8ماهه منتهی به 1400/08/30

اقدامات انجامشده در ارتباط با تکالیف مجمع
در ارتباط اا تکالیف مجمع عمومی سالیانه دوره  7ماهه منتدی اه  1399/12/30اقدامات انجاگ شده اه شرح ریر می ااشد.

تکالیف مجمع

اقدامات انجاگ شده

 .1بند  5گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی :مجمع مقرر نمود ،با قید فوریت با توجه به پیگیری های مکرر تا كنون موفق به اخذ
پیگیری های الزم تا حصول نتیجه نهایی در جهت اخذ سند مالکیت زمین كارخانه سند مالکیت كارخانه اصفهان نگردیده ولی مذاكرات با
اصفهان و زمین كارخانه یزد انجام پذیرد.

مراجع ذیصالح به منظور رفع موانع ،با اقدامات موثری
در جهت صدور سند همراه بوده است.
صدور سند مالکیت یک قطعه زمین كارخانه یزد در
جریان می باشد.

 .2بند  7گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی :مجمع مقرر نمود اقدامات الزم
درخصوص رعایت مفاد مواد  128 ،126و  110اصالحیه قانون تجارت انجام گردد

مفاد مواد  126 ،110و  128اصالحیه قانون تجارت به
صورت كامل رعایت شده است.

و گزارش آن ظرف مدت هفت روز كاری از طریق سامانه كدال اطالم رسانی شود.
 .3بند  11گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی :مجمع بر رعایت كلیه آییننامهها با توجه به تغییرات به وجود آمده در دوره های مالی و
و دستورالعملهای سازمان بورس تاكید نمود.

مشکالتی كه در سیستم سازمان بورس به این واسطه
ایجاد گردید ،تا حد امکان مشکالت رفع ،و آیین نامه ها
و دستور العملهای سازمان بورس رعایت گردید.

 .4مجمع مقرر نمود ارزیابی كلیه داراییهای شركت توسط كارشناسان رسمی ارزیابی داراییهای شركت انجام شده است.
دادگستری در دستور كار قرار گیرد.
 .5مقررگردید عرضه محصوالت شركت در بورس كاال با جدیت پیگیری شود و اقدامات محصوالت ، CMC ،MCAپركالاارین ،سود پرک و
انجام شده برای عرضه  80درصد انوام محصوالت تولیدی ظرف مدت شش ماه به آب ژاول در بورس كاال پذیرش شده است.
سهامداران عمده گزارش گردد.
 .6برنامه توسعه بازارهای صادراتی طی دو ماه آینده تهیه و به سهامداران عمده گزارش برنامه توسعه بازارهای صادراتی در جلسه هیئت مدیره
شود .همچنین بر افزایش سهم فروش صادراتی محصوالت تولیدی تاكید گردید.

مورخ  8تیرماه سال  1400ارائه شده است .همچنین
فروش مقداری و ریالی صادراتی نسبت به دوره مشابه
به ترتیب معادل  %54و  %103رشد داشته است.

 .7پیگیری مستمر مطالبات از مشتریان درجهت به حداقل رساندن مطالبات مورد تاكید طبق اقدامات بعمل آمده عمده مطالبات از مشتریان در
مجمع قرار گرفت.
صفحه 22
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حال پیگیری و وصول می باشد.

پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود
سـود انباشته شرکت در پایان دوره مالی هشت ماهه منتدی اه  1400/08/30مبلغ  1،525،218میلیون ریال است که پیشنداد
هیئت مدیره اه مجمع ارای تقسیم سـود  48 ،درصـد سـود خـالص دوره می ااشد.که رقم ندایی توسط مجمع عمومی عادی
صاحبان سداگ مصوب می گردد.
مبلغ ( میلیون ریال)

شرح
مانده سود انباشته پایان سال 1399

1،075،189

سود خالص دوره  8ماهه منتهی به 1400/08/30

1،032،056

سود سهام مصوب دوره مالی منتهی به 1400/12/30

()542،325

زیان حاصل از فروش سهام خزانه

()39،701

سود انباشته در تاریخ 1400/08/30

1،525،218

سود عملیاتی شرکت در دوره مالی  8ماهه منتهی به  1400/08/30با مقادیر پنج دوره مالی گذشته
1,184,145

میلیون ریال
1,400,000
1,200,000

1,013,114
851,317

1,000,000

730,290

800,000
600,000
400,000

179,839
دوره  8ماهه منتهی به آبان 1400

دوره  7ماهه منتهی به اسفند 1399

سال مالی 1399

سال مالی 1398

سال مالی 1397

78,889
سال مالی 1396

سود خالص شرکت در دوره مالی  8ماهه منتهی به  1400/08/30با مقادیر پنج دوره مالی گذشته
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مطابق ابالغیه شماره 121/154616مورخ  1400/6/15سازمان بورس و اوراق بهادار فهرست
زمین و ساختمان های شرکت نیروکلرمطابق با آخرین تغییرات به شرح ذیل ارایه می گردد.
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اطالعات تماس با شرکت
آدرس کارخانه :
اصفهان  ،كیلومتر  25اتوبان ذوبآهن  ،جاده سیمان سپاهان  ،كیلومتر  5/5جوار شهرک صنعتی اشترجان
تلفن  031-37100 :دورنگار  031- 37609200صندوق پستی اصفهان 84651-199
آدرس کارخانه یزد :
اشکذر -شهرک صنعتی نیکو
تلفن  035-32721696-97 :دورنگار 035-32721698
کد پستی8946189886 :
دفتر تهران :
خیابان ولیعصر  ،نبش خیابان استاد مطهری – كوچه شهید حسینی راد – پالک  – 38طبقه دوم
تلفكس 021- 88802941-2 :
تلفن امور سهام  031- 37100 :داخلی 144
ایمیل امور مالی account@nirouchlor.com :
لینک مشاهده برخط مجمع عمومی عادی سالیانه:
www.nirouchlor.com
https://instagram.com/nirouchlor_official?utm_medium=copy_link

Email : nirou-cl@nirouchlor.com
Website : www.nirouchlor.com
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