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  صاحبان سهاممجمع عمومی عادی 
له ینوسـیار ادقـانون اـارار اوراب ادـاد 45و مـاده  1347فندماه ـوب اســانون تجارت ، مصـالحیه قـاص 232در اجرای مفاد ماده 

طالعـات اوااق ، مـدار  و ـار پایه سـ 30/08/1400نتدی اه ـم اههم 8دوره مالی رای ـمومی شرکت اـگزارش فعالیت و وضع ع

 تدیه و اه شرح ذیل تقدیم می گردد. موجود

 یمـال یاه شـده درصـورت هـیـمدیره اه مجمع ، مبتنی ار اطالعـات ارا هیئتگزارش حاضر اه عنوان یکی ار گزارش های ساالنه 

 مدیره فراهم می آورد. هیئترا در خصوص وضع عمومی شرکت و عملکرد  یاوده و اطالعات

نه ه منصـفایـرااگزارش که درااره عملیات و وضع عمومی شرکت می ااشد ، اا تاکید اـر  اه نظر اینجانبان اطالعات مندرج در این

ه گردیـده یـمدیره و در جدت حفظ منافع شرکت و مطااقت اا مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تدیـه و ارا هیئتنتایج عملکرد 

نی وان پیش ایتده تا حدی که در موقعیت فعلی می است . این اطالعات هماهنگ اا واقعیت های موجود اوده و اثرات آندا در آین

اده ه گردیده و هیچ موضـوعی کـه عـدگ آگـاهی ار آن موجـا گمراهـی اسـتفینمود ، اه نحو درست و کافی در این گزارش ارا

 .ت مدیره رسیده استئد هیییاه تا 18/09/1400کنندگان می شود ، ار گزارش حذف نگردیده و در تاریخ 
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 مالی تگزیده اطالعا

 

 ال(یون ریلیان دوره مالی هشت ماهه ) میدر پا یعملكرد مال

30/08/1400 عنوان  30/12/1399  31/05/1399  

 1،981،727 1،994،706 3،049،033 فروش خالص

 851،317 1،013،114 1،184،145  یاتیسود عمل

 200،918 50،013 47،867 یاتیر عملیغ یدرآمد ها

 900،397 923،533 1،032،056 اتیلكسر ما پس از -سود خالص 

 970،136 896،193 1،031،429 اتیعمل نقد حاصل از

 ال(یون ریلی) م ماهه هشتدوره مالی  ان یدر پا یت مالیاطالعات وضع

 31/05/1399 30/12/1399 30/08/1400 عنوان

 2،455،995 3،191،622 3،466،429 ها ییجمع دارا

 854،339 1،749،785 1،671،556 ها یجمع بده

 500،000 500،000 500،000 هیسرما

 1،601،656 1،441،837 1،794،873 جمع حقوق صاحبان سهام

 نرخ بازده ) درصد(

30/08/1400 عنوان  30/12/1399  31/05/1399  

30% ها یینرخ بازده دارا  %29  %37  

57% نرخ بازده حقوق صاحبان سهام  %64  %56  

 اطالعات هر سهم

30/08/1400 عنوان  30/12/1399  31/05/1399  

000،000،500 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع   000،000،500  000،000،500  

096،2 ریال  –پایه هر سهم  دسو  548،1  1.801 

000،1 ریال  –سود نقدی هر سهم   100،1  1.800 

860،31 آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تهیه گزارش   230،48  100،55  

 15 26 31 (P/E)رتبه م -ه درآمد واقعی هر سهم نسبت قیمت ب

 ر اطالعاتیسا

30/08/1400 عنوان  30/12/1399  31/05/1399  

 299 310 324 تعداد كاركنان )نفر(میانگین ماهانه 
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 مدیره هیئتپیام 

 لر .رکت نیروکش محترگ ار حضور  گرانقدر کلیه سدامدارن سپاساا ناگ و یاد خداوند تبار  و تعالی و اا عرض ادب و 

 در ت نـیروکـلرمدیره،  مدیران و کارکنان شـرکـ هیئتتا اا ارایه گزارش عملکرد دست داد که اار دیگر توفیق دان را سپاس زی

حصل تـالش در خدمت شما سروران گرانمایه ااشیم و امیدواریم این گزارش که ما 30/08/1400هشت ماهه منتدی اه مالی دوره 

  رار اگیرد.ردگار و انبساط خاطر شما صاحبان سداگ قوران و کارکنان شرکت نیروکلر است ااعث خشنوی پرو پشتکار مستمر مدی

ای  اـه اهـداف پـیش روی، معطـوف اـه آینـده ویـهه رسالت شرکت در سال مالی جاری عالوه ار انجاگ وظایف معمـول و توجـه 

 درخشان است.

انـریی  ادبـود کیفیـت محــصوالت اـا اررش افـزوده ایـــشتر، ادینـه سـاریهای شرکت نیروکلر، تولیـد و راهبردار اصلی ترین 

ره وری وکــاهش توقفات کارخانه و ضایعات، تالش سارنده در جدت کاهش آالیندگی محیط ریست، اهتماگ در ارتقاع سـط  ادـ

ت قــوانین ـوجه اـه رعــایاه منظور استفاده ادینه ار منااع اقتصـادی موجـود،  اـا هـدف حفـظ و افـزایش منـافع سـدامداران و تـ

نـان خواهـد مند کلیه شئونات شرکت در کنار اررش آفرینـی کارکدر سایه رصد دقیق، مستمر و نظام واستـانداردهای تعیین شده

 اود. 

ار  تامین اخشـی اه منظور تامین آب آشـامیدنی سـالم و آنشرکت نیروکلر فعالیت خود را دررمینه تولید کلر، ســود و مشـتقات 

یری ار طریـق نیروکلر ار همان ادو راه انـداری همـواره اـر افـزایش تـوان رقااـت پـذآغار نمود،  1376صنایع دیگر ار سال ار نی

صادر نمـوده  اطوری که تاکنون  اخشی ار ماراد  تولیدات خود را نیز اه خارج ار کشورافزایش کیفیت محصوالت تمرکز داشته  

یك و سودکاست یزرها اا آخرین تـــکنولویی رور دنیا )روش ممبرانی( ادره مند می ااشداست. این شرکت ار نسل جدید الکتروال

 عاری ار جیوه مورد مصرف صنایع غذایی را نیز تولید می نماید.

 وص ایمنـیدر خصـ سط  کیفیت، ایمنی و ادره وری خود را افـزایش داده واستانداردهای رور دنیا  همواره همگاگ اااین شرکت 

اـه دواری ار طریـق آمورشـدای ا ایـن دانـش راو  داشـتهاه دانش رور دسترسـی  حمل و نقل مواد شیمیائی خطرنا  ر وکار اا کل

ع غـذایی، نایهمچون گذشته در جدت  خدمت رسانی اه سالمت و ادداشت جامعه، صــ ما امیدواریم خود منتقل می کند.  مشتریان

 .در مسیر موفقیت گاگ ارداریمو سایر صنایع ی صنعت فوالد، پتروشیمی ها، صنایع شوینده و ادداشت
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 کلیاتی درباره شرکت
 :خچهیتار

 یدیولخاص اا ناگ شرکت توال )شرکت ت یاصورت شرکت سدام 10260276866 یعاگ( اا شناسه مل یروکلر )سدامیشرکت ن

ت یا و مالکهدر اداره ثبت شرکت  54055شماره  یط و 30/08/1363 خیشده و در تار سی( تاسیکیالکتر یریلوارگ انداره گ

ا اصالح و ا 11/04/1366 فوب العاده مورخ یمات متخذه در مجمع عمومیده است. اه موجا تصمیتدران اه ثبت رس یصنعت

 یبت شرکت هادر اداره ث 6574شماره  یافته و طیر ییخاص( تغ یروکلر )سدامیار  اساسنامه، ناگ شرکت اه شرکت ن یمواد

 یت سدامفوب العاده اه شرک یاه موجا صورتجلسه مجمع عموم 25/04/1381 خیده است. شرکت در تاریرساصفدان اه ثبت 

رخ عاده موفوب ال یعموم صورت جلسه مجمع یشده است. ط رفتهیپذ "شکلر"دوگ اورس اا نماد  یل شده ودر تاالویعاگ تبد

 اناایاشترجان،خ یاشترجان،منطقه صنعت ان،دهستیشرکت اه شدرستان فالورجان، اخش مرکز یمرکز اصل 11/03/1400

اه ثبت  2386و تحت شماره  افتی رییتغ 8465197535 یطبقه همکف،کدپست260پال   چه،یزیاه سمت د یاصل ااانیهفدهم،خ

شکذر شدر  در ا زدیاشترجان و  یمان سپاهان جنا شدر  صنعتیجاده س 5/5لومتر یشرکت در اصفدان ک یوکارخانه ها دیرس

 ده مورخالعا اطور فوب یعاد یطبق مصواه مجمع عموم نیسدم صورت گرفته و همچن تیمالک راتییع است. ار اساس تغواق کوین

ت شرک یفرع یار واحدها یکی روکلری،در حال حاضر شرکت ن رهیمد ئتیه دیجد یدرخصوص انتخاب اعضا 20/11/1399

گ مورخ بان سدافوب العاده صاح یصورتجلسه مجمع عموم وجاااشد .اه م یعاگ( م ی)سدامرانیا ییایمیش عیصنا یگذار هیسرما

 09/04/1400 خیتارموضوع در نیکه ا افتهی رییآاان هر سال  تغ انیاسفند هر سال اه پا انیشرکت ار پا یسال مال 11/03/1400

 است. دهیدر  اداره ثبت شرکت ها  اه ثبت رس

 :تموضوع شرك

کلر و مشتقات و  ییایمیخت مواد شکارخانجات سا یو ادره اردار یراه اندارد و نصا ، یاحداث ، خر :یموضوع اصل -الف

 در یانش فننقول و درمیا غی، معامالت اموال منقول  ی، مال یات ااررگانیعمل  هیآن  ، انجاگ کل یدست نییا پایااال  یواحدها

دور ه داخل و صاعرضه  و یندگینما جاد شعا و اخذیع و فروش و ایو تور یااید ، ااراریتول یار و پروانه ارایهر نوع امت یواگذار

قالگ اه یه و کلید اولسات و مواین آالت ، اازار و قطعات ، تاسی، واردات و صادرات ماش یدیاه خارج ار کشور انواع محصوالت تول

 م اه تماگیرمستقیغم و یکه اطور مستق یو صنعت یو تجار یه معامالت مالیتواند اه کلیشرکت م یاطورکل  مرتبط  اا موضوع شرکت

و  یانکارمیپ یات هیه فعالید و انجاگ کلیکشور مبادرت نما ك ار موضوعات مشروحه فوب مرتبط ااشددر داخل و خارج اریا هری

 مرتبط اا موضوع شرکت ینه هایدر رم یمشاوره ا

داگ ا تعدد سیاوراب ادادار تدران س ا اوریس و یق تاسیرشرکت ها ار طریدر سا یه گذاریمشارکت و سرما :یموضوعات فرع -ب

در  یهشگایرماآ یها تیموجود و انتشار و فروش اوراب مشارکت و انجاگ فعال یا تعدد سداگ شرکتداید یخر د ویجد یشرکت ها

 یها تیجاگ فعالموجود و انتشار و فروش اوراب مشارکت و ان یا تعدد سداگ شرکتداید یخر. مرتبط اا موضوع شرکت یها نهیرم

 .مرتبط اا موضوع شرکت یها نهیدر رم یشگاهیاآرم
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 :باشد یر میشرکت به شرح ز یبهره بردار یپروانه ها

 وزارت صنعت و معدن و تجارت جهت یسو صادره از 19/03/1399مورخ  21087/1318211شماره  یپروانه بهره بردار - الف

 کارخانه اصفهان

یمحصوالت اصل  ظرفیت ساالنه )تن(  

  4,028  کلرمایع

ژاولآب    42,240  

  13,200  کلروفریک

  1,652   پرکلرین

 42,240  کیدریکلر دیاس

  22,605  سودسوزآورجامد

  8,448  مایعسودسوزآور

 

 :     زدیخانه ع و معادن جهت کاریوزارت صنا یصادره از سو 30/10/1397مورخ 59921شماره  یپروانه بهره بردار -ب

 ت ساالنه)تن(یظرف           یمحصوالت اصل

  3,600  دیاس کینو کلرواستوم

  1,200  سلولز لیمت یکربوکس

  600  دیاس کیمونو کلرو است میسد

600،5  درصد(30) کیدریدکلریاس   

  1,200  )آب ژاول( میسد تیپوکلریه

  1,200  یگل حفار یافزودن

  200  دیاس کیکلرو است ید
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 سرمایه و ترکیب سهامداران

( که طی چند ریال 10،000سدم اه اررش اسمی هر سدم  100،000میلیون ریال )شامل 1،000رمایه شرکت در ادو تاسیس مبلغ س

ل که تماما پرداخت ریا 1.000سدم ، اه اررش اسمی هر سدم  500.000.000میلیارد ریال ) شامل  500مرحله اه شرح ریر اه مبلغ 

 افـزایش یافته است. 31/05/1397مـالی  منتدی اه  دورهشده( در پایان 

هیرات سرماییجدول تغ  
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مقاطع افزایش سرمایه شرکت نیروکلر 

ریالمیلیارد

ش یخ افزایتار

 هیسرما
 ال(یون ریلیه ) میش سرمایافزا شیدرصد افزا

 دیه جدیسرما

 ال(یون ریلی)م
 هیش سرمایمحل افزا

 49%  یآورده نقد 1,490 490 

12/03/1371  107.9%  یآورده نقد 3,098 1,608 

20/11/1371  45.27%  یورده نقدآ 4,500 1,402 

17/02/1373  33.33%  یآورده نقد 6,000 1,500 

27/08/1374  33.33%  یآورده نقد 8,000 2,000 

10/03/1375  22.50%  یآورده نقد 9,800 1,800 

03/04/1375  40.82%  یآورده نقد 13,800 4,000 

09/10/1376  21.74%  یآورده نقد 16,800 3,000 

14/06/1380  40.48%  یرده نقدآو 23,600 6,800 

28/05/1382  60%  یآورده نقد 37,760 14,160 

13/11/1383  30.24%  یآورده نقد 49,180 11,420 

30/02/1392  100%  سود انباشته 98,360 49,180 

04/04/1393  100%  سود انباشته 200,000 101,640 

01/06/1394  50%  و مطالبات حال شده ینقد آورده 300,000 100,000 

01/06/1395  3.333%  و مطالبات حال شده ینقد آورده 400,000 100,000 

23/05/1397  25%  000،100  000،500  آورده نقدی و مطالبات حال شده 
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  30/08/1400به  یمنتهماهه  8 یمال  دوره انیسهامداران عمده شركت در پا

 نام سهامدار فیرد

30/08/1400  

 درصد ماکیت تعداد سهام 

705،710،181 اری صنایع شیمیایی ایران شركت سرمایه گذ 1  34/36 

590،916،157 نیتام یمینفت و گاز و پتروش یه گذاریشركت سرما 2  58/31  

000،900،4 نیگستر نو نیتام یشركت گروه صنعت سلولز 3  98/0  

000،300 شركت لیزینگ صنعت و معدن )سهامی عام ( 5  --- 

705،172،155 سایر سهامداران 6  1/31  

000،000،500 عجم   %100  

     

  

شرکت سرمایه گذاری 

ن صنایع شیمیایی ایرا

36%

شر کت نفت و گاز 

پتروشیمی تامین 

32%

شرکت گروه صنعت 

وینسلولزی تامین گستر ن

1%

سایر سهامداران

31%

یران شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ا

شر كت نفت و گاز پتروشیمی تامین 

ر نوینشركت گروه صنعت سلولزی تامین گست

سایر سهامداران
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 شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 وضعیت معامالت و قیمت سهام

رفته شد و یذپسارمان اورس اوراب ادادار در گروه شیمیایی اا نماد شکلر  8/4/1382مورخ  8038/20شرکت طی نامه شماره 

وی اارار دوگ اه تاالوی ار تاال 1399د ماه سال در خردا رفت.مورد معامله قرار گ 1382 ماه سال سداگ آن ارای اولین اار در آاان

 فرعی اارار اول انتقال یافت.

 مت سهامیت معامالت و قیوضع

 یسال / دوره مال

 به  یمنته

 تعداد سهام 

 معامله شده

ارزش سهام معامله 

 ال(یون ریلیشده )م

تعداد 

 یروزها

باز بودن 

 نماد

تعداد 

 یروزها

معامله شده 

 نماد

بازار ارزش 

 ال(یون ریلی)م

مت سهم یق

 ال(ی)ر

ه یسرما

 ال(یون ریلی)م

29/12/1392  33,801,060 361,204 212 210 322،826  401،8  98,360 

31/06/1393  924،205،7  249،46  105 103 600،169،1  848،5  200,000 

1394/06/31 32,254,410 142,454 221 221 652,200 2,174 300,000 

1395/06/31 83, 115 ,117 218,915 231 229 600،019،1  2,549 400,000 

1396/06/31 873،646،148  374،557  232 232 200،675،1  188،4  400,000 

31/05/1397  961،758،69  689،299  208 207 000،059،2  118،4  000،500  

31/05/1398  981،658،411  062،481،3  232 232 000،342،7  608،14  000،500  

31/05/1399  161،050،282،1  370،506،67  232 229 000،550،27  100،55  000،500  

30/12/1399  351،030،409  991،752،22  130 129 000،335،25  670،50  000،500  

30/08/1400  620،129،149  232،697،5  145 144 000،685،15  860،31  000،500  
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 جایگاه شرکت در صنعت

 مالی ورهدسبـت اه فروش در دوره مورد گـزارش،ن ،دید شیمیایی  فعالیت می نماروکلر در صنعت موایشرکت ناا توجه اه اینکه 

د یدار تولل آن عبارت است ار افزایش مقااشد،که اهم دالی افزایش می %53ایش ار  یدارا حساارسی شده قبلماهه  هفت

 . می ااشد محصوالت ن افزایش نرخ فروشیمحصوالت و همچن

 

 

 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

97-98سال مالی  98-99سال مالی  ماهه منتهی 7دوره مالی 
1399/12/30به

ماهه منتهی 8دوره مالی 
1400/08/30به

1,709,782 1,981,748 1,994,706

3,049,033

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

میلیون ریال

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

97-98سال مالی  98-99سال مالی  ماهه منتهی 7دوره مالی 
1399/12/30به

ماهه منتهی 8دوره مالی 
1400/08/30به

1,303,844 1,356,096 1,159,786

1,818,154

با  سه دوره مالی گذشته1400/08/30کل فروش داخلی  شرکت دردوره مالی هشت ماهه منتهی به مقایسه

میلیون ریال

0

500,000

1,000,000

1,500,000

97-98سال مالی  98-99سال مالی  ماهه منتهی 7دوره مالی 
1399/12/30به

ماهه منتهی 8دوره مالی 
1400/08/30به

405,938
625,652

834,920
1,230,879

با  سه دوره مالی گذشته1400/08/30کل فروش صادراتی  شرکت دردوره مالی هشت ماهه منتهی به مقایسه

میلیون ریال
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 تولید )تن( جدول مقایسه ای مقدار 

 نام محصول
دوره مالی هشت ماهه منتهی 

 30/08/1400به

دوره مالی هفت ماهه منتهی 

 30/12/1399به

 سال مالی منتهی

 31/05/1399به 

988،16 سود پرک  207،14  541،22  

مایعسود   991،4  271،30  495،49  

409،22 اسید كلریدریک  761،18  751،27  

448،17 آب ژاول  426،13  391،25  

كلرینپر  911،1  850،1  248،3  

444،1 كلروفریک  390،1  986،2  

MCA 761،1 مونوكلرواستیک اسید  504،1  388،2  

CMC كسی متیل سلولزوكرب  505 558 483،1  

 

 

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

تن-نمودار مقایسه مقدار تولید 

1400/08/30دوره مالی هشت ماهه منتهی به  1399/12/30دوره مالی هفت ماهه منتهی به  98-99سال مالی 
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 معدن نمک

 یریتبخ یاه اچهیدر ط ازكاال فق نیباشد و ا یم یریشركت نمک تبخ نیا یمصرف هیماده اول نیعمده تر نکهیبا توجه به ا

وقفه آن با  یب ومداوم  نیتام عمده و یسکهایماده از ر نیا نیوقفه در تام جادیگذشته ا انیاست، از سال نیشور قابل تام آب

هزار تن نمک از  50داشت بر ازیامت دیگذشته با خر یبوده است. لذا در سالها ركتش نیا یاصل یها استیثابت از س تیفیك

زار متر مربع و ه 30 آن با مساحت رهیجهت ذخ یانبار زیو تجه دگلیآران و بنمک شهرستان  اچهیمعدن نمک واقع در در

عدن م نیركت، اش یلوگاهاز مشکالت گ یکیمعدن مذكور ضمن برطرف شدن  یکیهزارتن نمک در نزد 60انبارش  تیظرف

  .است دهیگرد لیاز نقاط قوت شركت در رقابت با رقبا تبد یکیبه 

 نیمل اح ژهیو یالرهیرتبخش كمبود  نیدر ا ماندهیباق سکیتنها ر ،نمک نیتام سکیشدن راثر  یبا وجود معدن مذكور و ب

و د دیراستا خر نیا باشد. در ید مترد یها تیدر زمان وضع محدود ژهیبه محل كارخانه به و دگلیماده از انبار واقع در آران و ب

 باشند. یم لیو هم اكنون در شرف تحو قرار گرفت نیتام جهت حمل در دستور كار واحد ژهیو ونیدستگاه كام

 

وزن کل مقدار نمک 

 طی دوره )تن( تحویلی در

حمل انجام شده طی  تعداد

 دوره از انبار نمک به کارخانه

ظرفیت انبارش در 

 کارخانه )تن(

انبارش در انبار  ظرفیت

 نمک آران و بیدگل )تن(

ظرفیت برداشت 

 ساالنه )تن(

000،31  200،1  000،3  000،60  000،50  

 

 

 
 

 

 



   

 

 12 ه صفح

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

 

 عام یسهام -روکلریهر سهم شرکت ن یسود به ازا تیحساس لیتحل

 نرخ دالر موثر بر بهای تمام شده و درآمد عملیاتی

 330,000 300,000 280,000 260,000 240,000 220,000 200,000 نرخ دالر محصوالت اصلی)هرتن(

 سود پرک

 صادراتی 

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 

 : 1401آبان  30مفروضات تحلیل منتهی به 

 اسبه شده است.(ریال در نظر گرفته شده است )نرخهای پایین تر و باالتر نیز مح 220000برای صادرات معادل نرخ برابری ارز 

 ت.(االتر نیز محاسبه شده اسدالر در نظرگرفته شده است. )نرخهای پایین تر و ب 543نرخ سودپرک به عنوان محصول اصلی صادراتی برابر با 

 ته شده است. % در نظر گرف 25نرخ حقوق و دستمزد 

 سالیانه در نظر گرفته شده است. %36نرخ تورم 

 می باشد. 30/08/1401 به  برای پایان سال مالی منتهیمحاسبات بر مبنای سود هر سهم 
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 شركت یاعتبار و  یمال  نیتام  یسیاست ها

افت شده اود در یقبل در یمال اانك ملت که در دوره یالت قبلیاقساط تسد 30/08/1400ماهه منتدی اه دوره مالی هشت در 

  .ده استیگرد داختمقرر پر یدهایسررس

واهد فاده خدر گردش است هیسرما التیانا اه ضرورت ار تسد زین یجار یخود در سال مال تیشرکت در جدت ادامه فعال 

     نمود.

 یمال ینسبت ها
                                                                

 31/05/1397 31/05/1398 31/05/1399 30/12/1399 30/08/1400 سبتهای مالین

 28 38 45 46 34 حاشیه سود خالص

 33 47 48 51 43 حاشیه سود ناخالص

 27 43 43 51 39 حاشیه سود عملیاتی

 44 39 35 55 48 نسبت ادهی

ROE 57 64 56 52 25 

EBIT 34 32 35 36 13 

 

داگ ـه سر آوردادار ـقـه مـه چـت کـاس نـیا رـگـانـیـاگ است و اـدـان سـبـاحـوب صـقـل حـاه کص ـالـود خـس ROEنـسبت 

 داران منجر اه سود شده است .

ت که چه اس نیا انگریاست و ا ییاه کل دارا اتیسود قبل ارادره و مال ایو یاتیسود عمل انگریا ییاه کل دارا EBITنسبت 

 .تشده اس شرکت منجر اه کسا سود یها ییدارا درصدچند  گرید انیده است اه ااه سود ش لیتبد ییار دارا یاخش
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 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته

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

 نوع وابستگی    نام شخص وابسته   شرح
 مشمول

 129اده م 

 خرید کاال

 ) میلیون ریال(
 فروش کاال

 دریافت

 وجه

 پرداخت

 وجه

 شرکت اصلی

 و ندایی 

 شرکت سرمایه گذاری

 صنایع شیمیایی ایران
 7،137 356،5 عضو هیئت مدیره  100،000 (000،100)  

 سایر اشخاص وااسته
 شرکت پتروشیمی

 فن آوران 

 عضو مشتر  

 هیئت مدیره
 360،365 - - - 

 عضو

 هیئت مدیره 

 شرکت خدمات

 اندری ایران 
 - - -  1،403 عضو هیئت مدیره

 

 شركت ینظام راهبر

 مدیره هیئتترکیب اعضای 

 سمت رهیمد هیئتاعضاء  ندهینما
خ شروع یتار

 تیعضو

14/08/1399 رهیمد ئتیه سیرئ شركت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران مهدی علی دوستی شهركیآقای   

18/05/1400 رهیمد ئتیه سیرئ بینا ینشركت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تام سن الفتحُآقای محسن   

02/05/1398 رهیمد هیئتعضو  شركت گروه صنعت سلولزی تامین گستر نوین آقای امیر حسین باقری بایگی  

14/08/1399 رهیمد هیئتعضو  بازرگانی و خدمات بندری ایرانشركت  اكبر ملک پور  

22/02/1400 رهیمد ئتیعضو ه شركت لیزینگ صنعت و معدن ین ترابیمدحسمح  

 --- علی صالحی
 مدیرعامل

 )خارج از اعضا(
17/03/1400  

 هیئت اعضاء 22/02/1400ره مورخ یمد هیئتو صورتجلسه  20/11/1399فوب العاده مورخ  عادی اطور مصواه مجمعاه استناد 

 دند.ین گردییدو سال تع یره ارایمد

ق ــــح "مناـرگزارشده اسـت، ضــدیره اــمـ هیئـتدر هرماه حداقل یك جلسه  30/08/1400اه  یمنتدماهه   8 یمال دوره طی

قوب و حشکیل حداقل یك جلسه در ماه اوده و ـاس تـریال اراس 22،000،000ماهانه  1400وظف در سال ـضور اعضاء غیرمــح

 .شده استمدیره تعیین و تصویا  هیئتمزایای مدیرعامل توسط 

 دوره  ، کـه اـرای دـمـی ااشـدوره خالص سود راساس تصمیم مجمع عمومی صاحبان سداگ ار محل ــدیره اـم هیئتپاداش اعضاء 

 . میلیون ریال اختصاص یافته است 2،330مبلغ  30/12/1399اه  یمنتدماهه  7        یمال
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 حاکمیت شرکتی

و  مـدیره هیئـتایجاد کمیته های تخصصـی ریـر اـا مشـارکت اعضـای شرکت در راستای ادبود نظاگ حاکمیت شرکتی، مبادرت اه 

ـورالعمل مدیران اجرایی نموده و اـا تــوجه اـه پــذیرش شــرکت در اــورس اوراب اــدادار تــدران واـا التـزاگ اـه رعــایت دستـ

ب ادـادار اـورس و اورامدیره سارمان  هیئتمصوب  "حـاکمیت شـرکتی شرکتدای پذیرفته شـده در اـورس اوراب اـدـادار تدران"

اء اطالعـات دستـور العـمل حــاکمیت شــرکتی مبنـی اــر افشـ 42و همچنین اجـرائی نـمودن ماده  1397 ماه سالتیر 27در تاریخ 

 کمیته های اجرائی موارد ریر را اه اطالع سدامداران محترگ می رساند.

 شرح فعالیت عنوان

 کمیته حساارسی
یندهای مدیره و ادبود آن جدت کسا اطمینان معقول ار اثر اخشی فرآ هیئتکمك اه مسئولیت نظارتی 

 مالی المت گزارشگریس -رل های داخلیکنت مدیریت ریسك و -نظاگ راهبری

 کمیته انتصااات
ای هر کمیته دپیشنداد نامزدهایی ارای عضویت  –مدیره  هیئتاررسی و احرار شرایط مقرر ارای نامزدهای 

 مدیره هیئتتخصصی 

 ی وتولیدیارریاای و مدیریت ریسك های تجار شناسایی، ته ریسكکمی

 

 حضور اعضاء در جلسات وضعیت ره ویمد هیئتتعداد جلسات 

 زار شده است.که جلسات اا حضور کلیه اعضا ارگ جلسه اوده 11شامل مورد گزارش  دوره مالیمدیره طی  هیئتتعداد جلسات 

 

 و مزایای مدیر عاملفرآیند تصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق 

عیین و قانونی ت اا رعایت مواد (رانیا ییایمیش عیصنا یگذار هیشرکت سرماار عمده )دسدام توسطحقوب و دستمزد مدیر عامل 

 اه شرکت ااالغ می گردد.
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 ته حسابرسی یفعالیت های کم

 :و ریسک و کنترل های داخلی مدیریت-الف
موده عمال ناد نسبت اه کنترل های داخلی و مدیریت ریسك ، اقدامات ریر را کمیته حساارسی در راستای مسئولیت های خو

 است:

 یرانه.نظارت ار اثر اخشی سیستم های داخلی شرکت توسط  حساارسی داخلی و ارائه پیشندادت اصالحی و پیشگ 

 ،ای ار ارریا ولیل انداره گیری، تجزیه و تح کسا اطمینان معقول ار اثر اخشی فرآیند مدیریت ریسك شامل شناسایی

 .ی انجاگ شده و گزارشات ارائه شدهطریق اررسی ها

  رکتشکنترلدای داخلی مدیره شامل ارریاای و اظدار نظر نسبت اه  هیئتارائه گزارش کنترلدای داخلی اه. 

 

 ری مالی :گزارشگ-ب
 ص شـده، اـر کمیته حساارسی اه منظـور نظـارت اـر درسـت اـودن گزارشـدای مـالی و در چدـار چـوب وظـایف مشـخ

و  اری عمـده، نحـوه افشـادموضوعات اا اهمیت گزارشگری مالی، قضاوت ها و ارآوردهـای عمـده، رویـه هـای حسـاا

همچنـین  انتخاب و تغییر در هر یك ار آن ها و افشای معامالت اا اشخاص وااسته در گزارشدای مالی شـرکت نظـارت و

ری و سـایر گزارشدای مالی شرکت، رعایت استانداردهای حسـااداتالش نموده نسبت اه قاالیت اطمینان و اه موقع اودن 

الی اطمینـان مدیره در رااطه اا گزارشگری م هیئتقرارداشتن همه اطالعات الرگ ارای تصمیم گیری ت، در اختیار رامقر

 معقول کسا نماید.

 اخلی دریق حساارسی یره را ار طدم هیئتهای مالی شرکت قبل ار تصویا توسط  کمیته حساارسی پیش نویس صورت

 رسیدگی نموده و اا استانداردهای حسااداری مطااقت داده است .

 دیریت ومورد اررسی قرارداده و اا م کمیته حساارسی ضمن تشکیل جلسه اا حساارس مستقل، صورت های مالی را 

 حساارسان مستقل احث و پیگیری الرگ را انجاگ داده است .

 

 مات :ارت و الزارعایت قوانین، مقر-ج
قول ار نان معکمیته حساارسی اه منظور انجاگ مسئولیت های خود در خصوص رعایت قوانین، مقرارات و الزامات و کسا اطمی

 .اخش ار موارد ریرنظارت نموده استوجود رویکرد و فرآیندهای اثر

 وانین، مقررات و الزامات در شرکتوجود رعایت ق. 

  ات.راهبردهای شرکت در راستای دستیاای اه اهداف کلی و عملیوجود ارنامه استراتهیك و پیگیری اجرای 

 منشور اخالقی سارمانی و پایبندی مدیریت ارشد و کارکنان اه آن. وجود 
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 آتی کمیته حسابرسی:های برنامه -د
 و اهتمـاگت راهنمای عمل و چار چوب فعالیت های آتی اوده و اا جـدی ،الزامات تعیین شده توسط سارمان اورس و منشور کمیته

 الرگ پیگیری خواهد شد. همچنین کمیته حساارسی این شرکت در حال ارنامه ریزی ارای انجاگ موارد ریر است :

  عالیـت مدیره ار موضوعاتی که ممکن است اثر اـا اهمیتـی اـر امـور مـرتبط اـا ف هیئتکسا اطمینان معقول ار آگاهی

 شرکت داشته ااشد.

 زامات سارمان اورس.پیگیری رعایت دستور العمل ها و ال 

 .اررسی مستمر سیستم کنترل های داخلی و پیگیری رفع نقاط ضعف مراوطه 

 شركت ییران اجرایاطالعات مد

 تاریخ استخداگ   رشته تحصیلی الت یتحص سمت یناگ و ناگ خانوادگ

 1381/05/26 کاربردی لیسانس فیزیک کارشناسی مدیرنگهداری و تعمیرات محمد خدامی

  عادل طالبی
مدیر برنامه ریزی جامع و 

 استراتژیک

کارشناسی 

 ارشد
 1382/09/15 مدیریت استراتژیک

 1386/05/24 مدیریت بازرگانی کارشناسی بازرگانی  مدیر علی میرساالری

 1390/02/01 مهندسی شیمی کارشناسی مدیر تولید بهزاد اشرفی

 1394/06/21 شیمیمهندسی  کارشناسی معاون فنی و بهره برداری امید کریمی فرد

 ایمان رمضانی
مدیر کنترل کیفیت و 

 آزمایشگاه
 1395/11/01 مهندسی شیمی کارشناسی

 1398/12/12 مهندسی شیمی کارشناسی مدیر کارخانه یزد پویان آقاجانیان

 مدیر امور مالی ابوالفضل صمدیان 
کارشناسی 

 ارشد
 1399/10/29 حسابداری

 1400/03/03 مهندسی برق رشناسیکا مدیر منابع انسانی  حسن آرامی

 مدیر ایمنی علی طهماسبی
کارشناسی 

 ارشد
 1400/03/03 مهندسی شیمی
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30/08/4001منتهی به ماهه  8مالی  دورهاهم فعالیتهای انجام شده در   

 و نصب  پینگ،ساختی پایتکمیل فعالیتهای اجرایی و مهندسی طرح توسعه پركلرین و راه اندازی آن )طراحی و اجرا

از فلرین در  وسعه پركت، كنترل پروژه  و ...( و انجام فعالیتهای اجرایی و مهندسی طرح DCSتجهیزات،چک كردن 

 دوم

 انجام اقدامات و پروژه های زیست محیطی 

 ر واحد چاصالح و مقاوم سازی استراكMCA كارخانه یزد 

 افزایش ظرفیت یوتیلیتی واحد اصفهان و یزد 

 د یزات خط قدیم واحد پركلرین پس از حادثه آتش سوزی بگ فیلتر ماننسرویس و بازسازی تجهF1231  روتاری 

 افزایش مخازن ذخیره محصوالت 

   طراحی، مونتاژ و نصب پنل های مربوط به سیستمDCS-EL111 ویسی و راه اندازی با سیستم جدیدبرنامه ن 

  2250نصب دیزل جدیدKVA اه اندازی آنو مونتاژ و نصب تابلوهای مورد نیاز و ر 

  صدور مجدد گواهینامه های سیستم یکپارچه(IMS)  توسط شركتTUV AUSTRIA 

 د غیرعامل(دث )پدافنا حواارتقای سیستم های حفاظتی و نظارتی در كارخانه جهت ارتقاء امنیت در راستای مقابله ب 

 

 اقدامات انجام شده در حوزه بازرگانی 
  آفریقا  قارهاه اولین اار  ارایماه  4تن سودپر  طی  6،000صادرات 

  تن  400صادراتMCA  اه کشورهای ترکیه، روسیه و ارمنستان  ماه 4ارای اولین اار طی 

  1400رکورد صادرات یك میلیون دالر در مدرماه 

 30/08/1400منتدی اه ماهه  8 مالی طی دورهریال  میلیارد 3،050فروش 

 تمحصوال عرضه MCA  ،CMC  ،در اورس کاالب یاول سودپر  ، پرکلرین و آ. 

 .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 
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  نابع انسانی و رفاهیگزارش عملکرد در حوزه م

  یشغل تیامنو یخشنود ، زهیانگ شیپرسنل اا هدف افزا یکار یقرار دادها یسار کسانیاصالح و.  

 یمانکاریپرسنل ار رورمزد اه قرارداد پ تیوضع لیتبد.   

 در  انوارخ یها نهیو کمك اه جبران هز یشتیسبد مع  میکارکنان در جدت ترم یامور رفاه تیفیو ارتقاء ک توسعه

 .یشغل یو خشنود زهیانگ ،یادره ور  شیجدت افزا

 

 حوزه آموزش

 شود.اه شرح ریر اه استحضار رسانده می 30/08/1400طی دوره مالی هشت ماهه منتدی اه گزارش عملکرد واحد آمورش 

 های آموزشی برگزار شدهدوره

 1399 1398 1397 شاخص
ماهه   8دوره 

منتهی به 

 1400آبان 

 326 311 266 239 كاركنانمیانگین تعداد 

 1،910 3،282 3،494 4،088 نفر ساعت آموزش

 4/6 6/10 1/13 1/17 متوسط ساعت آموزشی به ازای هر نفر

 29 50 43 54 ر شدههای آموزشی برگزاتعداد دوره

 1،156 1،233 1،100 972 های ایمنینفر ساعت آموزش دوره

 9/3 4 2/4 1/4 متوسط ساعت آموزش ایمنی به ازای هر نفر

 9 19 2 1 های آموزشی آنالینتعداد دوره

 6 2 9 11 هارای سایر سازمانهای آموزشی بدوره

 12 9 9 8 تعداد كارآموزان دانشگاهی

 های آموزشی آنالین:دوره

د یاوناا و تاكدرخصوص برگزاری دوره های آموزشی طی یک سال گذشته در شركت نیروكلر باا توجاه باه شایوم بیمااری كر
باا  هاای آموزشای موزش كاركنان در شرایط مختلف بخشای از دورهو ارتقاء كیفیت آ مدیرعامل محترم به حفظ سطح آموزش

، آیاین نگاارش و نفر در سالن كنفرانس مثال دوره ایمنای كاار در محایط بساته 12رعایت پروتکل های بهداشتی با ظرفیت 
  . ار می گردیدنفر برگز 25این دوره های آموزشی با ظرفیت  مکاتبات اداری بصورت آنالین برگزار گردید، پیش از
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 :اقدامات جهت ارتقاء ایمنی کار
 .آماده ساری و تدوین دستور العمل واکنش در شرایط اضطراری مواد خطرنا  و کلر 

  ط کار و ارسال فرگ اقداگ اصالحی اه واحد های مختلف.گیری عوامل ریان آور محیانداره 

 : 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 

 اانك مرکزی اخشنامه های ارری. 

 :برنامه های آینده شرکت 
 تکمیل طرح توسعه پرکلرین 

  اجرای طرح تکمیل ظرفیتMCA کارخانه یزد 

  دو ارااری ظرفیت آب یاول کارخانه یزدافزایش  

  اورهال کلی الکتروالیزرEl-113 

  طرح احداث واحد تولید کلروپارافین اررسی 

  اررسی ( طرح سولفات ردایی آانمكSRSاه روش نانو فیلتراسیون ) 

 آرمایشگاه 17025ارد پیگیری استقرار استاند 

  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 

 و پیامدا افزایش سط  فرهنگ سارمانی ار طریق پوسترهای آمورشی 

 اط سارمانی ار طریق ارگزاری مسااقات وررشیافزایش ادره وری و نش 
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 ش رویپ یدهایها و تهدمروری بر نقاط قوت، ضعف، فرصت

 :نقاط قوت

 یمتخصص داخل یرویت ار نیه حمایدر سا یت اه نوآوریریت مدیتوجه و اهم . 

 کنندگان.ن مصرفینامی شرکت و کیفیت محصوالت در اخوش 

 ناسا.های مار امکانات و ریرساخت یارخوردار 

 ایجاد شرایط پایدار نسبت اه رقبا اواسطه قرارگرفتن در مرکزکشور . 

 مستعد و متخصص و ااتجراه. یانسان یروین 

  افزایش ظرفیت کارخانه و امکان رقاات ادتر اا رقبا. 

 :نقاط ضعف

 های ناعادالنه .ل تحریمیاه دل یع اه لوارگ و تجدیزات مورد نیار وارداتیسر یعدگ دسترس 

 ایییمیشهای زات در شرکتیار تجد ینگددار ینه ااالی  و هزاستدال. 

 .محدودیت در استفاده ار تسدیالت صندوب توسعه ملی 

 .محدودیت مساحت کارخانه اصفدان 

 :هافرصت

 دستی کلر و سود اا توجه اه افزایش میزان تولید کلر و سود در کشور.گذاری در صنایع پایینسرمایه 

 های صادراتی.توجه اه افزایش نرخ ارر و معافیت افزایش میزان صادرات اا 

 . 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 

 های انریی . و حامل یه و جانبیاه مواد اول  سانترآ یدسترس 

 و متخصص در شرکت. انسانی یرویوجود ن 

 :تهدیدها

 های ارتر.جدید اا مزیت یافزایش ظرفیت و ظدور رقبا 

 نات ریاد در قیمت فروش محصوالت داخلی و صادراتی .ادر منطقه و نوس یاسیعدگ ثبات س 

  نوسانات اررینامشخص اودن وضعیت ارر و تاثیر پذیری ریاد سود شرکت ار 
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 با تکالیف مجمع شده در ارتباطاقدامات انجام
  ااشد. ریر می اقدامات انجاگ شده اه شرح 30/12/1399اه  یمنتدماهه  7دوره انه یسال یف مجمع عمومیارتباط اا تکال در

 
 

 اقدامات انجاگ شده تکالیف مجمع

 ید فوریتقحسابرس مستقل و بازرس قانونی: مجمع مقرر نمود، با  گزارش 5بند  .1

 ارخانهین كجه نهایی در جهت اخذ سند مالکیت زمپیگیری های الزم تا حصول نتی

 اصفهان و زمین كارخانه یزد انجام پذیرد.

خذ ابا توجه به پیگیری های مکرر تا كنون موفق به 

ا بات سند مالکیت كارخانه اصفهان نگردیده ولی مذاكر

ری وثمبا اقدامات  ،مراجع ذیصالح به منظور رفع موانع

 است.در جهت صدور سند همراه بوده 

 صدور سند مالکیت یک قطعه زمین كارخانه یزد در

 جریان می باشد.

زم امات الگزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی: مجمع مقرر نمود اقد 7بند  .2

نجام گردد اصالحیه قانون تجارت ا 110و  128، 126درخصوص رعایت مفاد مواد 

 شود. انیطالم رسو گزارش آن ظرف مدت هفت روز كاری از طریق سامانه كدال ا

ت به اصالحیه قانون تجار 128و  126، 110مفاد مواد 

 صورت كامل رعایت شده است.

 

ها نامهآیین حسابرس مستقل و بازرس قانونی: مجمع بر رعایت كلیه گزارش 11بند  .3

 های سازمان بورس تاكید نمود.و دستورالعمل

 لی وما با توجه به تغییرات به وجود آمده در دوره های

ه مشکالتی كه در سیستم سازمان بورس به این واسط

ا مه هنا ایجاد گردید، تا حد امکان مشکالت رفع، و آیین

 و دستور العملهای سازمان بورس رعایت گردید.

می های شركت توسط كارشناسان رسمجمع مقرر نمود ارزیابی كلیه دارایی .4

 دادگستری در دستور كار قرار گیرد.

 شركت انجام شده است. هایارزیابی دارایی

 

امات اقد ومقررگردید عرضه محصوالت شركت در بورس كاال با جدیت پیگیری شود  .5

اه به مدرصد انوام محصوالت تولیدی ظرف مدت شش  80انجام شده برای عرضه 

 سهامداران عمده گزارش گردد.

رین، سود پرک و االا، پرك MCA، CMCمحصوالت

 ه است.در بورس كاال پذیرش شدآب ژاول 

 

گزارش  ن عمدهدارابرنامه توسعه بازارهای صادراتی طی دو ماه آینده تهیه و به سهام .6

 .ردیدگشود. همچنین بر افزایش سهم فروش صادراتی محصوالت تولیدی تاكید 

ه دیرمبرنامه توسعه بازارهای صادراتی در جلسه هیئت 

ن ارائه شده است. همچنی 1400 سال تیرماه 8مورخ 

 ابهری و ریالی صادراتی نسبت به دوره مشفروش مقدا

 رشد داشته است.  %103و  %54به ترتیب معادل 

 

د د تاكیت مورپیگیری مستمر مطالبات از مشتریان درجهت به حداقل رساندن مطالبا .7

 مجمع قرار گرفت.

ر د انبعمل آمده عمده مطالبات از مشتری اقداماتطبق 

 .می باشدوصول  حال پیگیری و 
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 مدیره برای تقسیم سود هیئتاد پیشنه
ت که پیشنداد اسمیلیون ریال  1،525،218 مبلغ  30/08/1400در پایان دوره مالی هشت ماهه منتدی اه  شرکتسـود انباشته 

 عادی  میمع عمومجتوسط  که رقم نداییمی ااشد. دوره خـالص سـود درصـد 48 ، سـودمجمع ارای تقسیم مدیره اه  هیئت

 .صوب می گرددسداگ مصاحبان 

 مبلغ ) میلیون ریال( شرح

 1،075،189 1399مانده سود انباشته پایان سال 

 1،032،056 30/08/1400ماهه منتهی به  8سود خالص دوره 

 (542،325) 30/12/1400سود سهام مصوب دوره مالی منتهی به 

 (39،701)  زیان حاصل از فروش سهام خزانه

 1،525،218 30/08/1400سود انباشته در تاریخ 
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1396سال مالی  1397سال مالی  1398سال مالی  1399سال مالی  1399ماهه منتهی به اسفند 7دوره  1400ماهه منتهی به آبان 8دوره 

با مقادیر پنج دوره مالی گذشته1400/08/30ماهه منتهی به 8سود عملیاتی شرکت در دوره مالی 
لمیلیون ریا
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1396سال مالی  1397سال مالی  1398سال مالی  1399سال مالی  1399ماهه منتهی به اسفند 7دوره  1400ماهه منتهی به آبان 8دوره 

میلیون ریالگذشتهبا مقادیر پنج دوره مالی1400/08/30ماهه منتهی به 8سود خالص  شرکت در دوره مالی 
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سازمان بورس و اوراق بهادار فهرست  15/6/1400مورخ  154616/121مطابق ابالغیه شماره

 خرین تغییرات به شرح ذیل ارایه می گردد.آزمین و ساختمان های شرکت نیروکلرمطابق با 
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 اطالعات تماس با شرکت

 آدرس کارخانه :

 جوار شهرک صنعتی اشترجان  5/5آهن ، جاده سیمان سپاهان ، كیلومتر اتوبان ذوب 25اصفهان ، كیلومتر  

 84651-199 صندوق پستی اصفهان   031- 37609200دورنگار    031-37100:  تلفن

 :آدرس کارخانه یزد 

 صنعتی نیکو شهرک -اشکذر 

  035-32721698ورنگار د   035-32721696-97تلفن : 

 8946189886 کد پستی:

 دفتر تهران :

 طبقه دوم  – 38پالک  –كوچه شهید حسینی راد  –، نبش خیابان استاد مطهری  عصریولخیابان 

 021- 88802941-2 : تلفكس

 144 یداخل 031- 37100 : تلفن امور سهام

 account@nirouchlor.com : مالیایمیل امور 

 

   لینک مشاهده برخط مجمع عمومی عادی سالیانه: 

www.nirouchlor.com 

https://instagram.com/nirouchlor_official?utm_medium=copy_link 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Email : nirou-cl@nirouchlor.com 

ww.nirouchlor.comw:  siteWeb 
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