
حمل و نقل ریلی پارسیان

معرفی شرکت
با هدف 1384در مرداد ماه سال ( سهامی خاص)شرکت حمل و نقل ریلی نیرو 

شابه  در سراسار شاهر  ریلای 11تامین سوخت نیروگااه هااس سراسار ک اور و باا 
جنوب، اراک، تهران، شمال، شمال شرق، شمال غرب، آذربایجان، خراسان، جناوب)

.تأسیس شد( شرق، اصفهان، هرمزگان
یار تغی” توسب  حمل و نقل ریلی پارسایان“ب  1394/06/10این شرکت مورخ نام 

نوع شرکت از سهامی خاص با  ساهامی ماام تهادیل 1394/10/26یافت  و در تاریخ 
ب  1395/08/03درصد سهام این شرکت در تاریخ 5همچنین با مرض  . گردیده است

.صورت رسمی وارد فرابورس شده است
واگن مخزنادار از ناوع 1200توسب  حمل و نقل ریلی پارسیان با مالریت شرکت 

س هزارس، بزرگترین شرکت حمل و نقل ریلی مضاو شارکت هاا557و 547، 543
.گروه مخزندارا در سطح ک ور است

.ر استشرکت حمل و نقل ریلی پارسیان از شرکت هاس زیر مجموم  هلدینگ غدی

سهامداران

سرمایه شرکت و سابقه افزایش سرمایه ها
.در جدول زیر سابق  افزایش سرمای  هاس شرکت آورده شده است

2از 1صفح  

مشخصات ناوگان تجاری شرکت

هم چنین . واگن را دریافت کرده است100واگن سفارش داده شده 400شرکت از 
رناما  سافارش از آنجایی ک  گلوگاه صنبت ریلی اختصاص لروموتیو است، شارکت ب

.لروموتیو بارس را نیز در دستور کار دارد
ا از طرفی بخ ی از هزینا  هااس شارکت صارف اجااره لروموتیاو می شاود کا  با

رکت اضااف  دسترسی ب  لروموتیو جدید این هزین  ها کاهش و ب  سود مملیاتی شا
.همچنین هزین  بیرارس واگن ها نیز دیگر وجود نخواهد داشت. خواهد شد

مشوق های سرمایه گذاری در صنعت ریلی
میلیاارد از 18شود کا  میلیارد لیتر گازوئیل در ک ور مصرف می43ساالن  حدود 

میلیاارد دالر یارانا  با  35دولات حادود . آن ب  بخش حمل و نقل اختصااص دارد
رد می شاود برآو. گازوئیل مصرفی در ک ور اختصاص داده ک  رقم بسیار زیادس است

ش با اختصاص یک چهارم از این یاران  در قالب م وق هاس سارمای  گارارس در بخا
رتفا  حمل و نقل ریلی بسیارس از هزین  ها و م رالت در حمل و نقل مواد و کااال م

ش با توج  ب  شراف بزرگ هزین  حمل و نقل جاده اس و ریلای و مادم افازای. گردد
ر ایان قیمت حمل و نقل ریلی متناسب با آن بامث مدم جرابیت سارمای  گارارس د
اتژیک حوزه شده و دولت با این م وق ها می تواند ب  ادام  حیات این صنبت استر

.کمک کند
دسات  براس واگن هاس جدیدس ک  توانست  ب  ناوگان خاود اضااف  کناد دوشرکت 

:م وق از دولت دریافت می کند
ن هااس مبافیت از پرداخت حق دسترسی ب  شهر  ریلی براس واگ1.

میلیارد توماان در 6جدید برآورد این مبافیت براس شرکت حدود 
در صورت اضاف  شدن . است( واگن جدید موجود100براس ) سال 

واگن جدید دیگار با  ناوگاان شارکت بارآورد مبافیات حاق 300
.میلیارد تومان خواهد بود24دسترسی حدود 

ن پرداخت یاران  صرف  جویی مصرف سوخت، فرمول پرداخات ایا2.
اگان باراس و) یاران  برابر حاصل ضرب تن کیلاومتر پیماوده شاده 

.تومان است12000سنت در 1.3در ( هاس جدید

ارزش روز دارایی های شرکت
15خا  مور)اطالمات منت ره شرکت در پاسخ ب  سواالت در ساامان  تادان طهق 

.هزار یورو است55قیمت هر واگن مخزن دار ( 1398تیر 
میلیاارد 375ارزش برآوردس واگن هاس در حال خدمت در ناوگان ریلی شارکت 
واگان دیگار 300تومان است و براساس اطالمات منت ره شرکت در صورت دریافت 

.میلیارد تومان می رسد622ارزش روز ناوگان ریلی شرکت ب  

سرمایه گذاری 
غدیر

حمل و نقل 
ریلی پارسیان

بین المللی 
توسعه ساحل و 
فراساحل کیش

ب  بین المللی توس
ساحل و فراساحل 

کیش
67%

شخص حقیقی
1%

سایر
32%

محل افزایش سرمایه(المیلیون ری)سرمایه جدید ایهتاریخ ثبت افزایش سرم

آورده نقدس 1384/05/0110,000

آورده نقدس 1391/07/1660,000

مطالهات حال شده 1394/02/14100,000

مطالهات حال شده و آورده نقدس 1396/06/14250,000

دسال تولی دهتولید کنن تبداد نوع واگن ردیف

1384 روسی  398 هزارس مخزن دار543واگن  1

1364 روسی  700 هزارس مخزن دار547واگن  2

1397 ایران 100 هزارس مخزن دار557واگن 3

- - 2 متفرق  4



ساختار هزینه های شرکت
  مماده هزینا. در نمودار زیر ساختار هزین  هاس شرکت نمایش داده شده اسات

تفاده از شرکت بابت حق دسترسی است ک  با دسترسی ب  واگن هااس جدیاد و اسا
.مبافیت این هزین  کاهش و ب  سود مملیاتی شرکت اضاف  می شود

2از 2صفح  

ساختار درآمدی شرکت
ل درآمد شرکت تماما از محل حمال و نقال ماواد پتروشایمی و پاالی ای حاصا

.می شود
. تدر نمودار زیر سهم م تریان مختلف در درآمد شرکت نماایش داده شاده اسا

ممده درآمد شرکت از محل حمل محصوالت براس شرکت ملی پخاش فرآورده هااس
.امداد در نمودار زیر بر حسب میلیون ریال است. نفتی ایران حاصل می شود

*بیانی  رف  مسئولیت*
o تهی  شده است و ( سهامی مام)سرمای  گرارس افتخار سهام شرکت دراین گزارش صرفا براس  بررسی شرکت و اخر تصمیمات سرمای  گرارس محتوس

.افتخار سهام هیچ گون  مسئولیتی بابت تصمیمات سرمای  گرارس سایر اشخاص براساس این گزارش نمی پریرد
oدافتخار سهام مسئولیتی بابت ب  روز رسانی این گزارش ندار. اطالمات و مفروضات این گزارش در هر زمانی ممرن است تغییر کنند.
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و حق دسترسی
واجاره لروموتی

81%

سایر هزین  
هاس مملیاتی

14%

حقوق و 
دستمزد 
مستقیم

2%
هزین  هاس 
ممومی و ادارس

3%

164,074 
32,438 

1,181,853 

1,466 

بهران ایران گاز شرکت ملی پخش ایرانول

139413951396139713981399دوره مالی
1,379,832   1,066,668  929,984 1,222,623  811,849درامد ارائه خدمات  1,821,378   
(703,025)    (918,800)(608,144)هزینه ارائه خدمات  (838,755)  (1,191,980)   (1,420,675)  

      400,703    187,852     227,913  226,959  303,823  203,705سود )زیان( ناخالص
     (64,397)    (35,657)     (30,535)   (26,809)    (22,085)   (14,025)هزینه های عمومی, اداری و تشکیالتی

              -             -             -           -            -          -خالص سایر درامدها )هزینه ها( ی عملیاتی
    336,307      152,195    197,378     200,150   281,738  189,680سود )زیان( عملیاتی

              -             -             -           -            -          -هزینه های مالی
          40,000      38,829       25,168    24,277       31,062    21,767درامد حاصل از سرمایه گذاریها

        250,000        5,685       19,944    (9,567)      (4,951)         (25)خالص سایر درامدها و هزینه های غیرعملیاتی
      626,307      196,709     242,490   214,860   307,849   211,422سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

     (103,184)     (24,550)    (49,542)   (42,881)     (66,165) (47,413)مالیات
     523,123      172,159     192,948   171,979    241,684   164,009سود )زیان( خالص

     2,092      689     772    688  2,417 1,640سود هر سهم پس از کسر مالیات
        250,000       250,000       250,000     250,000        100,000      100,000سرمایه


