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 ومی عادی ساالنه صاحبان سهاممجمع عم

 شرکت دوده صنعتی پارس )سهامی عام(

 عرض سالم و خیر مقدم به حضور سهامداران محترم با
 

گزارش  قانون بازار اوراق بهادار بدی وسالالی ه 45و ماده  1347اصالالیحیه قانون ترارتم مبالالوف اسالالف د ماه   232در اجرای مفاد ماده 

به شرح ذیل   تهیه وپایه سوابقم مدارک و اطیعات موجود   بر 29/12/1400عمومی شرکت برای سال مالی م تهی به    فعالیت و وضع 

 گردد:تقدیم می

ضر به ع وان یکی از گزارش  ساالنه  گزارش حا صورت    هیاتهای  شده در  های مالی بوده و مدیره به مرمعم مبت ی بر اطیعات ارائه 

 آورد.مدیره فراهم می هیاتاطیعاتی را در خبوص وضع عمومی شرکت و عم کرد 

شرکت می   به نظر ای رانبان اطیعات م درج در این  ضع عمومی  بفانه نتایج     گزارش که درباره عم یات و و شدم با تأکید بر ارائه م  با

مدیره در جهت حفظ م افع شالالرکت و اناباق با مقررات قانونی و اسالالاسالال امه شالالرکت تهیه و ارائه گردیده اسالالت. این   هیاتعم کرد 

بی ی نمودم به نحو  توان پیشحدی که در موقعیت فع ی می    های موجود بوده و اثرات آنها در آی ده تا    اطیعات هماه گ با واقعیت      

از گزارش شودم ک  دگان میگمراهی استفادهموجب موضوعی که عدم آگاهی از آن  چدرست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و هی

 مدیره رسیده است. هیاتتأیید به  22/01/1401  حذف نگردیده و در تاریخ
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 گزیده اطالعات
 

  1400  1399  1398 

 می یون ریال  می یون ریال  می یون ریال  :الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به میلیون ریال(

 2.641.417  3.409.060  8.310.129  درآمد عم یاتی

 468.087  898م837  1.685.113  سود )زیان( عم یاتی

 (347)  (015م44)  17.174  درآمدها و هزی ه های غیر عم یاتی

 350.120  101م671  1.405.599  پس از کسر مالیات -سود خالص

 -  -  -  تعدییت س واتی

 160.047  810.825  719.778  یاتیعم  یها تیخالص ورود  نقد حاصل از فعال انیجر

ب( اطالعات وضعیت مالی در پایان سال )مبالغ به میلیون 

 ریال(:

      

 1.380.734  651م018م2  4.600.838  هاجمع دارایی

 504.210  920.302  2.203.365  هاجمع بدهی

 474.522  474.522  474.522  سرمایه ثبت شده

 876.524  349م098م1  2.312.532  مالکانهجمع حقوق 

       ج( نرخ بازده )درصد(:

 29  39  43  هانرخ بازده دارائی

 48  68  84  نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه (

       د( اطالعات مربوط به هر سهم:

 474.522.000  474.522.000  474.522.000  سهم -تعداد سهام در زمان برگزاری مرمع

 738  414م1  2.980  ریال -سود واقعی هر سهم

 710  1.300  -  ریال -سود نقدی هر سهم

 16.567  27.280  12.490  ریال -آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تأیید گزارش

 1.000  1.000  1.000  ریال -ارزش دفتری هر سهم

 45/22  19/29  3/78   مرتبه -نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم

       سایر اطالعات -ه

 190  186  188  نفر )پایان سال( -تعداد کارک انمیانگین 
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 هیات مدیرهپیام 

 
دمتگزاری عاا توفیق خ 1400شکرگذاریم که در سایه الااف بیکران خداوند متعال و با حمایت همه سهامداران عزیز در سال 

ایران عزیزمان گام  در جهت توسعه ص عت و شکوفایی اقتباد تولیدم پشتیبانی ها و مانع زداییگردید که با تمام توان در سال 

 های ارزنده ای برداریم.

برغم تمامی مشکیت موجود در بخش ص عت شامل عدم وجود نقدی گی کافیم نوسانات نرخ ارز و مواد اولیه و  1400در سال  

کل بر ایزد متعال و بهره گیری از تیشم ترربهم تخبص و همت مدیران و کارک ان عزیز شرکت شاهد استمرار سایر موارد؛ با تو

 تولید و رشد سودآوری شرکت بوده ایم.

فضای رقابتی شدید بازار دوده مست زم اهتمام به مشتری مداریم دستیابی به بهای تمام شده م اسب و ارائه قیمت فعالیت در 

های رقابتی در بازار می باشد که برای رسیدن به این امر مهمم دانش و ترربه همه پرس ل و تمامی برنامه ریزی ها را جهت 

ضریب مبرف مواد اولیهمکاهش مبرف حامل های انرژی و توجه ویژه به  یافتن ترکیب م اسب خوراک اص ی به م ظور بهبود

 کیفیت محبوالتم جهت دستیابی به سهم بیشتر بازار و همچ ین توجه ویژه به مشتری مداری بکار گمارده ایم.

 ده ص عتیمبرای اولین بار در طول تاریخ دوتن  32.840محبول و فروش بالغ بر تن  33.012تولید بالغ بر شکستن رکورد 

از جم ه مهمترین بخشهای عم کردی  مالکانهو حقوق  صورت وضعیت مالیبهبود ساختار درصد در سود هر سهمم  109افزایش 

 بوده است. 1400شرکت در سال 

با ایراد محیای با ثبات در کسب و کار و اجرای طرح های  1401هیأت مدیره شرکت دوده ص عتی پارس اعتقاد دارد در سال 

ای از ظرفیت های ایراد شده در ص ایع تایر و قاعه سازی در جهت پیشبرد اهداف برنامه و بودجه استفاده نماید که در  توسعه

 این مورد نیازم د مساعدتم همراهی و توجه بیشتر سهامداران محترم خواهیم بود.

 ر داخ ی و خارجی اقدام نماید.در جهت حفظ و دستیابی به سهم بیشتر بازا 1401هیأت مدیره شرکت مبمم است در سال 

مدیریت اجرای طرح نوسازی راکتور خط هاردم م از طریق بورس سازی بیشتر فرآی د خرید مواد اولیه و فروش محبوالتشفاف

ها و استفاده بهی ه از سرمایه انسانی و نیز ترهیزات و م ابع مالی از دیگر محورهای اص ی شرکت دوده ها در همه بخشهزی ه

که امیدواریم به یاری خداوند متعال و تیش و کوشش همکاران ارجم د و همراهی همه  باشدمی 1401ی در سال ص عت

 .سهامداران محترم محقق گردد. انشااهلل

 

 

 با تشکر                                                                                                                                      

 هیات مدیره شرکت دوده صنعتی پارس

 1401مـاه  فروردین                                                                                                    
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 کلیاتی درباره شرکت -1

 مقدمه و تاریخچه شرکت -1-1

های محوله برای مرریان قانون مزبور م یکی از مأموریت1358بعد از وضالالع قانون حفاظت و توسالالعه صالال ایع ایران مبالالوف سالالال   

ص ایع در    )هماناور که از نام قانون مزبور برمی سعه  ستای بهی ه آید( تو سی و       را ص ایع وقت بود و از آنرائیکه در میان برر سازی 

سازی محسوس بود و در عین   ماالعات بعمل آمده در این خبوصم نقش دوده جهت مبارف ص عتی ماده اولیه در ص ایع الستیك     

گردید خیء ناشالالالی از  میحال با ع ایت به تولید محدود ت ها تولیدک  ده وقت در داخل کشالالالور )شالالالرکت کربن ایران( که موجب 

باقیمانده نیاز بازار به دوده از طریق واردات از کشورهای خارج تأمین گرددم مرریان را بر آن داشت که نسبت به ایراد واحد جدید     

 گذار را نیز محقق نماید اقدام الزم را بعمل آورند.دوده در داخل کشور که در عین حال سود مورد انتظار سرمایه -تولید

از وزارت ص ایع جهت اجرای طرح  10/3/1363مورخ  311362های مذکور اخذ موافقت اصولی شماره گیریصل و نتیره پیحا

دوده ص عتی پارس )سهامی  تن در سال به نام شرکت نفت پارس بود و به دنبال آن شرکت 15.000تولید دوده ص عتی با ظرفیت 

و نهایتاً در تاریخ  ها و مالکیت ص عتی تهران تأسیس گردیدر اداره ثبت شرکتد 55649تحت شماره  1363اسف د ماه  25عام( در 

تن در  15.000برداری کارخانه تولید دوده با ظرفیت م عکس در موافقت اصولی )نیز شرکت موفق به اخذ پروانه بهره 30/10/74

 سال( گردید.

 

س ر     ص عتی در ابتدا قراردادی با کمپانی  سانس و تک ولوژی        -جهت اخذ دانش ف ی تولید دوده  ستفاده از لی سپانیا به م ظور ا ا

م عقد گردید اما بع ت عدم گشالالایش اعتبار در زمان پیش بی ی شالالده و واگذاری حق   64کمپانی فی یپس آمریکا در اواخر سالالال 

آمریکا به کمپانی دگوسا آلمانم اجرای قرارداد به حالت تع یق درآمد. سپس در اوائل سال      لیسانس مزبور از طرف کمپانی فی یپس 

جهت خرید دانش ف یم مشالالروب بر ای که موافقت دولتهای متبوا ایران و کرواسالالی در   "ای ا کرواسالالی"قراردادی با کمپانی  1367

به اع          با توجه  ما  های داخ ی ایران مب ی بر  یم آمادگی یکی از شالالالرکت  خبالالالوص اجرای این قرارداد اخذ گردد م عقد گردید. ا

ها و دانش الزم بر اسالالاس دانش ف ی کارخانه کربن اهواز بکارگیری حق لیسالالانس اسالالتفاده از تک ولوژی تولید دوده و ک یه مهارت

کار شرکت ایرانی آغاز   بدون قید و شرب در شرکت دوده ص عتی پارسم قرارداد یاد شده نیز اجرا نگردید و به حالت تع یق درآمد و

گردید اما ع یرغم گذشالالت دو سالالال از اعیم آمادگی شالالرکت ایرانیم به دلیل عدم اخذ نتیره قابل قبول قرارداد م عقده با شالالرکت  

آالت و نبب(  ایرانی فسخ و قرارداد قب ی با شرکت ای ا کرواسی به صورت نیمه ک یدی )خرید دانش ف یم مه دسی اصولی ماشین        

جهت قرارداد مذکور گشایش اعتبار    24/06/1370تی در سررسید و مبالغ قرارداد مردداً به حالت فعال درآمد و در تاریخ   با تغییرا

پس از طی دوره تولید آزمایشالالیم تولید دوده صالال عتی بر اسالالاس ظرفیت رسالالمی کارخانه با گریدهای   1/1/1374گردید و از تاریخ

 .آغاز گردید-N  660و  220م330م339م375م550
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 تن: 000،30تن به  15.000افزایش ظرفیت از 

شین    بب ما بب   2های الزم جهت اجرای فاز بی یپیش 1آالت فاز در جریان خرید و ن ست  8با توجه به خرید و ن گاه راکتور در  د

 .باشد( راکتور برای یك خط تولید نیاز می 4صورت گرفته بود )هر  1طرح فاز 

و پس از انرام ماالعات امکان س ری و اقتبادی و انرام م اقبه داخ یم شرکت سدید جهان ص عت را به        1382شرکت در سال   

آغاز   1383می یون یورو انتخاف و عم یات اجرایی از تاریخ خرداد  10و به مب غ کل  EPCبه صورت  2ع وان پیمانکار مرری خط 

 گردید.

وارد و  نیز از محل تسهییت دریافتی از بانك توسعه صادرات )ص دوق ذخیره ارزی( و م ابع شرکت      آالت وارداتی مورد نیازماشین 

 اندازی گردید.راه 13/12/1385نبب گردید. نهایتاً پروژه مذکور در تاریخ 

-SOFT (Nهای ( و دودهN-375 مN339مN-330) HARDتولید کارخانه دوده صالال عتی پارس در حال حاضالالر شالالامل دوده 

و اهار راکتور   SOFTباشالالالد. خط تولید کارخانه در حال حاضالالالر دارای اهار راکتور برای تولید دوده از نوا ( می-N550م 660

سازیم دانه ب دیم ذخیره    HARDبرای تولید دوده از نوا  سس برای جدا سته   و دو خط پرو ضعیت     ب دی میسازی و ب شد. در و با

   د.کفع ی هر هشت راکتور به طور همزمان کار می

   اختبالالالاص   HARDهای  و خط جدید جهت تولید دوده     SOFTدر فاز دوم هدف بکارگیری خط قدیم جهت تولید دوده های        

 باشد.باور  همزمان می hardو   softو این بدان مع ا است که شرکت قادر به تولید دو محبول یافته

 باشد.انواا دوده در سال میتن  30.000در حال حاضر مقدار  دوظرفیت اسمی کارخانه فاز یك و 

 

 محل کارخانه:

 باشد.می 13شهر ص عتی کاوه واقع در خیابان  -محل کارخانه در شهرستان ساوه 

 مرکز اصلی شرکت:

 واقع شده است. 12مرکز اص ی شرکت در تهرانم خیابان آفریقام خیابان سپیدارم شماره 

 فعالیت اصلی شرکت: -2-1

 اساس امه عبارتست از: 2فعالیت اص ی شرکت طبق ماده  

فعالیت      برداری و فروش محبوالت کارخانه در داخل و خارج از کشور و شرکت در هرگونهتأسیس کارخانه دوده ص عتیم بهره -1

 تولیدیم بازرگانی که به نحوی با موضوا شرکت ارتباب داشته باشد.

 های موجود.های جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتیق تأسیس یا تعهد سهام شرکتها از طرمشارکت در سایر شرکت -2

یا    تواند به ک یه عم یات و معامیت مالی و تراری و ص عتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با تمام به طور ک ی شرکت می -3

 با هر یك از موضوعات مشروحه فوق مربوطه باشد مبادرت نماید.

 کشور. در اهاراوف مقررات و قوانین جاریامور مربوب به واردات و صادرات انواا کاالهای مراز  انرام -4
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 :سرمایه و ترکیب سهامداران -2

ال( بوده که  ری 1.000سهمم به ارزش اسمی هر سهم  10.000می یون ریال )شامل تعداد  10سرمایه شرکت در بدو تأسیس مب غ   

شامل تعداد   474.522طی ا د مرح ه به مب غ  سهم       474.522.000می یون ریال ) سمی هر  یال( در  ر 1.000سهمم به ارزش ا

 است. افزایش یافته 29/12/1397پایان سال م تهی به 

 تغییرات سرمایه شرکت

 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید )میلیون ریال( درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 ماالبات و آورده نقدی 1.000 9.900 07/02/1365

 ماالبات و آورده نقدی 3.000 200 15/08/1370

 ماالبات و آورده نقدی 7.000 133 19/08/1371

 ماالبات و آورده نقدی 9.000 5/28 28/07/1372

 ماالبات و آورده نقدی 12.000 3/33 26/06/1373

 ماالبات و آورده نقدی 30.000 150 14/05/1382

 ماالبات و آورده نقدی 60.000 100 24/11/1385

 ماالبات و آورده نقدی 120.000 100 27/08/1392

 زمینتردید ارزیابی  474.522 4/295 25/10/1397

 ال   سرم 25/10/1397اده مورخ ال با توجه به مبوبه مرمع فوق الع  474.522ه ال ال بال می یون ری 120.000ایه شرکت از مب غ ال

شرکتهای به   04/12/1397در که  یافتافزایش  داراییهای ثابت تردید ارزیابیمی یون ریال از محل  سیده   ثبت در ادره ثبت  ر

 .است

  به مب غ  می یون ریالالالالال  474.522سرمالالالالالالالالایه شرکت از مب غ  30/08/1400با توجه به مبوبه مرمع فوق العالالالالاده مورخ

پذیره نویسالالی حق تقدم های اسالالتفاده   فرآی د  که  می یون ریال از محل آورده نقدی سالالهامداران افزایش می یابد 950.000

 نشده در جریان است.
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به شرح  سال قبل و 29/12/1400% سهام شرکت در پایان سال مالی م تهی به  5 سهامداران دارای مالکیت بیش از

 است: ذیلجدول 

 

 سال قبلو  1400لیست سهامداران عمده شرکت در پایان سال 

 نام سهامدار ردیف
29/12/1400 30/12/1399 

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 76/43 207.633.403 76/43 207.633.403 شرکت کربن ایران 1

 20/20 95.853.148 20/20 95.861.056 گذاری ص ایع پتروشیمیشرکت سرمایه 2

 90/12 61.215.452 90/12 61.215.452 گذاری گروه توسعه م یشرکت سرمایه 3

 - 90.309 - 90.309 الستیکی سه دشرکت س ایع  4

 - 7.908 - 7.908 شرکت سرمایه گذاری توسعه ص عت شیمیایی 5

 - 7.908 - 7.908 شرکت سرمایه گذاری هامون کیش 6

 - - - 2.000 شرکت مه دسی و نبب فیرمکو پارس 7

 14/23 109.713.872 14/23 109.703.964 سایر  8

 100 474.522.000 100 474.522.000 جمع 

 

 

 

 

43.76

20.20

12.90

23.14

1400نمودار ترکیب سهامداران شرکت در سال 

شرکت کربن ایران گذاری صنایع پتروشیمیشرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملیشرکت سرمایه سایر 
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 :شرکت از منظر بورس اوراق بهادار -3

 :وضعیت معامالت و قیمت سهام-3-1

               شالالده  درج شدوص در بورس اوراق بهادار تهران در گروه محبالالوالت شالالیمیایی با نماد  31/06/1378شالالرکت در تاریخ نام 

 قرار گرفته است.مورد معام ه  14/07/1378و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 

 سال اخیر به شرح زیر بوده است: 3سهام شرکت طی معامیت وضعیت 

سال مالی 

 منتهی به

تعداد سهام 

 معامله شده

ارزش سهام 

معامله شده 

 )میلیون ریال(

تعداد 

روزهای 

بازبودن 

نماد 

 معامله

تعداد 

روزهایی که 

نماد معامله 

بسته شده 

 است

 پایان سال مالی

 ارزش بازار

)میلیون 

 ریال(

قیمت 

 سهم

 )ریال(

 سرمایه

)میلیون 

 ریال(

29/12/1398 750.060.512 6.124.939 231 4 6.988.285 14.727 474.522 

30/12/1399 641.496.638 16.381.769 236 8 13.803.845 29.090 474.522 

29/12/1400 354.490.799 6.538.938 227 9 5.338.372 11.250 474.522 

 

 رتبه کیفیت افشاء اطالعات و نقد شوندگی سهام-3-2

           29/12/1400ب دی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطیعات در سال مالی م تهی به وضعیت رتبه

 بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

 

 1399سال  1400سال  شرح

 - - رتبه

 236 227 روزهای گشایش نمادتعداد 

 236 227 تعداد روزهای معامیتی

 

 تاک ون اعیم نشده است. 1400لغایت  1398الزم به ذکر است امتیاز مربوب به عم کرد سال 
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 ضعیت تکنولوژی شرکت و مقایسه آن با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان:و -4

گیرد. می صورت Furnace Blackای یا استفاده از روش فرآی د کورهك در شرکت دوده ص عتی پارس با تولید کربن ب 

 باشد. می کرواسی INAاین تک ولوژی تولید برگرفته از دانش ف ی شرکت 

تن  30.000به  1385تن بوده و با اجرای طرح توسعه در سال  15.000معادل  1373ظرفیت تولید این شرکت در  سال 

ای در ص ایع تایرسازی و قاعات الستیکی دنیام موارد مبرف دوده تولید شده به روش کورهارتقاء یافته است. با توجه به 

 گیرد.تولید دوده ص عتی جهان با استفاده از این تک ولوژی صورت می %80حدود 

جدید  نمای د. قابل ذکر است تک ولوژیبا استفاده از این فرآی د تولید می سازهای دوده  ین در ایران ک یه شرکتهمچ 

باشد که از نظر ظرفیت م راندمان تولید و مبرف انرژی می Jumbo Reactorهای تولید کربن بیک در دنیا از نوا کوره

 باشد.می باالییدارای مزیت  تک ولوژی موجودنسبت به شرایط 

سال دست یافت که هزار تن در  30کارخانه به ظرفیت نامی تولید  2شرکت دوده ص عتی پارس پس از عم یاتی شدن فاز 

هزار تن در سال مخبوص تولید دوده سافت و یك خط کامل دیگر با ظرفیت تولید  15یك خط کامل با ظرفیت تولید 

 هزار تن در سال برای تولید دوده هارد اختباص یافت.  15

های جدید در مقایسه با کارخانه فع یم تفاوت فرسودگی ترهیزات موجود و تفاوت ضریب مبرف مواد اولیه در تک ولوژی

قیمت تمام شده را در پی دارد. در حال حاضر میحظاتی موجب شدهم شرکت دوده ص عتی پارسم توان رقابت در بازارهای 

شود. با شرایط جی امکان رقابت کاهش یافته و صادرات انرام نمیداخ ی را کماکان حفظ ک د و لیکن در بازارهای خار

باشد صادرات توجیه پذیر موجود در کارخانهم ت ها در شرایط ویژه اقتبادی که قیمت مواد اولیه پایین و قیمت ارز باال می

 است. به این دالیل آغاز نوسازیم اجت اف ناپذیر است. 

هزار تن در سال صورت پذیرفت که در  20ا راجع به راکتور هارد جدید با ظرفیت مذاکراتی با برخی شرکته 1396در سال 

نهایت با عدم تبمیم مساعد مدیران و سهامداران عمدهم مذاکرات بدون نتیره اجرایی خاتمه یافت. در سال گذشته مسائل 

ررسی گردید و با توجه به ف ی نوسازی راکتورهای دوده هارد با کمك شرکت مه دسین مشاور طرح و فرآی د کیمیا ب

گزارشهای ف ی این مشاورم گزارش ماالعات اقتبادی نوسازی راکتور هارد مردد تهیه و پس از تایید هیئت مدیره دوده 

و شرکت تاپیکو م فرآی دهای طراحیم تامین  (PiiC)ص عتی پارس و هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری ص ایع پتروشیمی 
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اندازی خواهد شد. با توجه به ماالب شرب تامین مالی م اسبم ان شاءاهلل پس از دو سال راهترهیزات و نبب آغاز و به 

باشد. در این طرح بخش عمده تاسیسات و سرویسهای فوق الذکرم دوده ص عتی پارس ناگزیر به اجرای ا ین طرحی می

بخش راکتور و ا د ترهیز دیگر اعمال جانبی موجود با همین ظرفیت به کار خود ادامه خواه د داد و نوسازی اص ی در 

دهد و بازگشت سرمایه در مدتی کمتر از سه سال محقق خواهد شد. ماالعات انرام شده این طرح را اقتبادی نشان می

خواهد شد. از مزایای ویژه طرح فوق این است که در عمده زمان اجرای آنم هر دو خط تولید دوده هارد و سافت به کار 

گردد. ت ها برای بخش انتهایی و انرام برخی ارتباطات و اتباالت نهاییم حدود دو ده د و تولید متوقف نمیخود ادامه می

باشد. با اجرای این طرح و با ماه توقف خاوب را خواهیم داشت. یك نکته در بازار دودهم افزایش تقاضای دوده هارد می

دوده هارد با کمك راکتورهای هارد موجود را در خط سافت ایراد  توان قاب یت تولیداندکی تغییر در خط سافت موجودم می

کرد و پس از آن ه گام تقاضای بیشتر دوده هارد در بازارم در خط سافت موجود نیز دوده هارد تولید کرد. در این طرح 

در  200د دوده سری برای ممانعت از توقف تولیدم ت ها به نوسازی راکتورهای هارد پرداخته شده است. در حال حاضر تولی

هزار تن در  35کارخانه دوده ص عتی پارس مقدور نیست. اجرای ا ین طرحی عیوه بر افزایش ظرفیت نامی کارخانه به 

بع وان محبولی جدید را در پی خواهد داشت و در مرموا  200سالم کاهش قیمت تمام شده محبولم تولید دوده سری 

نی و رقابت دوده ص عتی پارس افزایش خواهد یافتم ب که فروش در بازار جهانی مردد نه ت ها در بازار داخ ی قدرت اانه ز

درصد  10/48پروژه مذکور  1400تا پایان سال  گردد.از سر گرفته خواهد شد و موجب افزایش سودآوری شرکت می

 به اتمام برسد. 1401سال  تیر ماه گردد در پیشرفت فیزیکی داشته است که پیش بی ی می
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 مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید دوده صنعتی در ایران شامل: -5

 سازی و تبفیه روغن.محبول فرعی پاالیشگاههای روغن فورفورال اکستراکت: -1

2-  CFO (Cracked Fuel Oil)های پتروشیمی اراکم تبریز و جم : محبول فرعی واحدهای اولفین مرتمع

 باشد.می

 باشد.شرکت پاالیش قاران اصفهان و شرکت کربن تك می: محبول تولید روغن سنگین قطران -3

 : محبول فرعی پاالیشگاههای آبادان و شازند اراک   FCCروغن  -4

   دوده ص عتی در داخل کشور تولیدانواا مواد اولیه مورد مبرف در این ص عت به میزان مورد نیاز کارخانرات تولید 

 گردد.می
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 محیط حقوقی شرکت -6

 :از عبارت د شرکت فعالیت بر حاکم مقررات و قوانین مهمترین
 

 ترارت قانون -

 بهادار اوراق بازار قانون -

 مستقیم های مالیات قانون -

 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و ضوابط مربوطه -

 افزوده ارزش بر مالیات قانون -

 شرکت اساس امه -

 اجتماعی تامین و کار قانون -

 عمومی مرمع مبوبات -

  داخ ی های دستورالعمل و ها نامه آئین و مدیره هیات مبوبات -

 قوانین و مقررات ثبتی )ثبت شرکتهام ثبت اس اد و امیک کشور و ....( -

 مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار -

 قانون مبارزه با پولشویی -

 استاندارد های حسابداری -

 مربوطه قوانین سایر -

 

الزم به توضیح است شرکت در تعیین نرخ فروش محبوالت خود تابع شرایط و ضوابط نهاد یا سازمان خاصی نمی باشد و 

لیکن کشش بازار و بهای تمام شده محبوالت تعیین ک  ده بهای فروش خواهد بود. توضیح ای که نرخ فروش براساس 

ازرگانیم مدیر مالیم مدیر حسابرسی داخ یم مدیر امور حقوقی )شامل نمای ده مدیر عاملم مدیر بکمیسون معامیت مبوبات 

و قراردادها و مدیر حراست( تعیین و به واحد فروش ابیغ می شود. در خبوص خرید مواد اولیه اص ی خوراک تولید از 

وازم مبرفی مراکز اص ی تولید پاالیشگاه ها و پتروشیمی ها براساس قیمت های مبوف تاًمین می گردد و سایر مواد و ل

امیت انرام بسته ب دی براساس اخذ استعیم بها صورت پذیرفته و ک یه خرید و فروش های شرکت با رعایت آیین نامه مع

 می یون ریال به تاًیید و تبویب هیاًت مدیره می رسد. 6.500گرفته و مبالغ باالی 

 

 

 

 



 شرکت دوده صنعتی پارس )سهامی عام(

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1400اسفند  29برای سال مالی منتهی به 
 

15 

 

 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاری: -7

 

 اقالم صورت سود و زیان:-7-1

 شرح  
 درصد 30/12/1399 29/12/1400

 میلیون ریال میلیون ریال افزایش)کاهش(

 144 3.409.060 8.310.129 درآمدهای عم یاتی

(6.576.671) بهای تمام شده درآمدهای عم یاتی  (2.484.486)  165 

 87 924.574 1.733.458 سود ناخالص

(7163.84) وعمومیهزی ه های فروشماداری   (117.229)  40 

53م228 115.502 سایر درآمدها  116 

(22.675) - سایر هزی ه ها  (100)  

31.685.11 سود عم یاتی 837م898   101 

(14.203) هزی ه های مالی  (9.111)  56 

(44م015) 17.174 سایر درآمدها و هزی ه های غیر عم یاتی  (138)  

41.688.08 سود قبل از مالیات 784م772   115 

(.485282) مالیات بر درآمد (113م671)   148 

.5991.405 سود خالص  101،671  109 
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 :آمار تولید و فروش-7-2

 واحد شرح
 درصد تغییرات 1399سال  1400سال 

 فروش تولید فروش تولید فروش تولید

 23 32 26.786 25.020 32.840 33.012 تن انواا دوده ص عتی

 

 فروش داخلی:-7-2-1

 شرح

 

 درصد تغییرات 1399سال  1400سال 

 مقدار

 )تن(

 مبلغ

 )میلیون ریال(

 مقدار

 )تن(

 مبلغ

 )میلیون ریال(
 مبلغ مقدار

 150 24 3.137.516 24.958 7.841.715 30.866 انواا دوده ص عتی

 

 فروش صادراتی:-7-2-2

 شرح

 

 درصد تغییرات 1399سال  1400سال 

 مقدار

 )تن(

 مبلغ

 )میلیون ریال(

 مقدار

 )تن(

 مبلغ

 )میلیون ریال(
 مبلغ مقدار

 73 8 271.544 1.828 468.414 1.974 انواا دوده ص عتی

 

 

 

 خرید و مصرف مواد اولیه:  -7-2-3

 واحد شرح
 درصد تغییرات 1399سال  1400سال 

 مصرف خرید مصرف خرید مصرف خرید

 196 171 1.970.829 2.244.970 5.837.418 6.091.341 می یون ریال انواا روغن 

 124 7 54.074 114.213 121.188 121.777 می یون ریال بسته ب دی

 194 163 2.024.903 2.359.183 5.958.606 6.213.118 می یون ریال جمع 
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 باشد:می زیردر رابطه با فروش محصوالت دنبال نموده بشرح  1400عمده اهدافی را که شرکت در سال 
 

ای بین الم  ی  همکاری مستمر با مشتریان بم ظور تداوم تولید و بهبود در محبوالت تولیدی ماابق با استاندارده     -1

 جهت ص ایع تایر سازی و قاعه سازی.
 

   .برنامه تولیدتیش در جهت افزایش سهم فروش شرکت در بازار داخ ی با توجه به  -2

 

انرام ممیزی های دوره ای از مشتریان)تایر ساز و قاعه ساز( و توجه به خواسته ها و موارد بهبود ع وان شده از        -3

 طرف مشتریان.

 

 انرام اعتبار س ری ک یه مشتریان جهت فروش های اعتباری. -4

 

 و عرضه محبوالت تولیدی و فروش. 1400ایشگاه های تخببی در طول سال شرکت در نم -5

 

سازی با نام )       -6 ساس قاعه  شتریان ح بوص دوده برای م که مورد  ( N-550  P-TYPEافزایش تولید گرید مخ

 استقبال مشتریان قرار گرفته است.

 

جهت انرام دو مرح ه اورهال در خاوب سافت و هارد جهت افزایش در  قاعات و ترهیزات اص ی از داخل   تامین -7

 لید.میزان تو

 

محبالالوالت تولیدی به بازارهای ه دم اینم پاکسالالتان و   توجه به بازارهای صالالادراتی و انرام صالالادرات بخشالالی از -8

 ترکیه.

 

 درصد محبوالت شرکت در بورس کاال. 25عرضه  -9

 

 صادرات محبول از طریق ری گ صادراتی بورس کاالی ایران. -10
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 تغییرات در سرمایه گذاری شامل:-7-3

 شرح
 1399سال  1400سال 

 درصد تغییرات
 می یون ریال می یون ریال

 102 601.734 1.216.060 دارائیهای ثابت مشهود 

 69 715 1.205 دریافت ی ب  د مدت

 105.179 47 49.481 سرمایه گذاری کوتاه مدت

 

 تغییرات در ساختار سرمایه و سیاستهای تامین مالی:-7-4

 شرح
 1399سال  1400سال 

 درصد تغییرات
 میلیون ریال میلیون ریال

 110 349م098م1 2.312.532 مالکانهحقوق  

 

 :بیان سیاستهای تامین مالی و سیاستهای اعتباری شرکت-7-5

هادار(                     قد و اسالالال اد ب کت )ببالالالورت ن های فروش محبالالالوالت شالالالر فت ب یا کت از طریق در مالی شالالالر                               تامین م ابع 

صل از فروشم از ظرفیتهای اعتباری نزد بانکهای دولتی و خبوصی نیز در تامین مالی       پذیردصورت می  عیوه بر م ابع حا

 گردد.شرکت استفاده می

 

 باشد:می زیراهم فعالیتهای صورت پذیرفته در این رابطه بشرح             

 تغییر قرارداد فروش.ت از محل شتیبانی از تولید و فعالیت شرکمین سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت جهت پتأ -1

 جرائم دیرکرد بانکی.و ج وگیری از تع ق در موعد مقرر تسهییت اقساب  پرداخت ریزی وبرنامه -2

 

 : تغییرات در سرمایه گردش-7-6

 مبالغ به میلیون ریال                                                                                                                                                  

 درصد تغییرات  1399سال   1400سال   شرح

 146  647م356م1  3.336.975  داراییهای جاری

 154  100م866  2.203.365  های جاریبدهی

 131  490،547  1.133.610  سرمایه در گردش
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 :نسبتهای مالی -7-7

 1399سال  1400سال  شرح ردیف نوع نسبت

 سود آوری

 61 62 درصد سود )زیان( خالص به حقوق صاحبان سهام 1

 23 20 درصد سود )زیان(خالص قبل از کسر مالیات به فروش 2

 33 31 درصد سود )زیان( خالص به مرموا دارائیها 3

 27 21 درصد سود )زیان( ناخالص به فروش 4

 فعالیت

 169 182 درصد فروش به کل دارائیها 5

 95 38 دوره گردش کاال ) روز( 6

 69 39 دوره وصول ماالبات )روز( 7

 نقدینگی

 157 152 های جارینسبت دارائیهای جاری به بدهی 8

 38 26 های جارینسبت موجودی مواد به دارائی 9

 46 51 ها به کل دارائیهانسبت کل بدهی 10

 ارزشیابی

 30 13 نسبت وجوه نقد عم یاتی به متوسط دارائی ها 11

 97 47 نسبت وجوه نقد عم یاتی به سود )زیان( عم یاتی 12

 30 30 نسبت سود)زیان( عم یاتی به متوسط دارائی ها 13
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 :اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته -7-8

سته انرام اصیحیه قانون ترارت و سایر اشخاص واب 129معامیت زیر طی سال مالی مورد گزارش با اشخاص مشمول ماده 

 شده است: 
 

 بلغ: میلیون ریالم      

 

 
 نرخ فروش به گروه ص عتی بارز به نرخ بازار و همان د سایر مشتریان تایر ساز می باشد. -

بهای بسته ب دی محبول فروخته شده می یارد ریال  2/39می یارد ریال فروش کاال و خدمات شامل مب غ  2.597مب غ  -

 می باشد.

 الیر اردی یم 61مب غ الیر اردی یم 600شرکت از بانك م ت به مب غ  نیا یافتیبابت وام در رانیشرکت کربن ا -

درصد اصل  140معادل  الیر اردی یم 919فقره االالك به مب غ  كینموده است و در قبال آن  نیشرکت را تضم

 نموده است افتیدر نیفقره اك تضم كیو بهره کل وام 

 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح
مشمول 

 129ماده 
 خرید کاال

 فروش 

 کاال

تضامین 

 اعطایی

پرداخت 

بازارگردانی به 

 نیابت

 عضو هیات مدیره پتروشیمیسرمایه گذاری ص ایع  شرکت نهایی
√ 

- - - 139.118 

 عضو هیات مدیره شرکت کربن ایران شرکت اص ی
√ 

74 - 919.867 - 

شرکتهای تحت 

 ک ترل مشترک

 هیات مدیره مشترک گروه ص عتی بارز
√ 

- 685.677 - - 

 سهامدار مشترک الستیك بارز کردستان
- - 1.213.413 - - 

شرکتهای تحت 

 نفوذ مشترک

 سهامدار مشترک ایران یاساشرکت 
- - 698.163 - - 

 سهامدار مشترک  نفت ایرانول
- 2.521.448 - - - 

 سهامدار مشترک  کارگزاری صبا تامین
- 5.262 - - - 

 سهامدار مشترک  پتروشیمی جم
- 191.089 - - - 

 سهامدار مشترک  نفت آبادان
- 150.192 - - - 

 سهامدار مشترک  کارگزاری باه ر
- 104 - - - 

 سهامدار مشترک  پتروشیمی اراک
- 403.544 - - - 
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 ظام راهبری شرکت:ن -8

 اطالعات مربوط به ساختار هیئت مدیره:-8-1

 نفر عضو  4از  شرکت مدیرعامل به غیر ازشد که باعضو می 5الف( هیئت مدیره شرکت دوده ص عتی پارس متشکل از 

عضو تشکیل گردیده  4با استعفا ریاست هیات مدیره ج سات با حضور  1400ماهه پایان سال  3در  تشکیل شده است.

 22/12/1400استعفا داده اند و طبق مبوبه هیات مدیره مورخ  1400ضم اً مدیر عامل شرکت در اسف د ماه سال  است.

 آقای ع ی کد خدا شهریاری بع وان سرپرست شرکت م بوف شده است. 

 باشد.پیوست می 1بشرح جدول شماره و سوابق آنان ف( مشخبات هر یك از اعضاء هیئت مدیره 

 اطالعات درباره کمیته های تخصصی هیئت مدیره: -8-2

که تعداد  می گرددعضو آن برگزار  5هیئت مدیره شرکت دوده ص عتی پارس حداقل هر ماه یك ج سه و با حضور 

 مورد بوده است. 18  بالغ بر 1400این ج سات در سال 

عضو آن برگزار می گردد که  3کمیته حسابرسی شرکت دوده ص عتی پارس حداقل هر ماه یك ج سه و با حضور 

 مورد بوده است. 12بالغ بر   1400تعداد این ج سات در سال 

 1400سال  عضو آن برگزار می گردد که تعداد این ج سات در 3کمیته انتبابات شرکت دوده ص عتی پارس با حضور

 مورد بوده است. 4بالغ بر 

کمیته ریسك شرکت دوده ص عتی پارس ببورت دوره ای و با حضور مدیران میانی م مدیر عامل و یك عضو مستقل 

 مورد بوده است. 3بالغ بر   1400برگزار می گردد که تعداد این ج سات در سال 

 اعضاء هیئت مدیره: اطالعات در مورد حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و -8-3

و  الف( حقوق و مزایای اعضاء موظف هیئت مدیره بر اساس اختیارات تفویضی مرمع توسط سهامدار عمده )ه دی گ(

تعیین و حق حضور هیئت مدیره غیرموظف نیز براساس مبوبه مرمع عمومی عادی سالیانه  با تایید هیات مدیره

 گردد.می تعیین 

و اعضاء هیئت مدیره بر اساس قانون ترارت و در صورت تقسیم سود توسط شرکت  لمدیرعامف( پرداخت پاداش به 

 که در سال قبل پاداش هیات مدیره جهت تقسیم تعیین نشده است. باشد.در صیحیت مرمع عمومی شرکت می

 اطالعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت: -8-4

 باشد.پیوست می 2الف( مشخبات مدیران اجرایی بر اساس جدول شماره 

ن بر اساس طرح مذکور ب دی مشاغل بوده و حقوق و مزایای تمامی پرس ل از جم ه مدیراف( شرکت دارای طرح طبقه

 گردد.عمل می
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 اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی-8-5

یانه ومی عادی سالمرمع عمباشد که توسط می بهراد مشارموسسه حسابرسی الف( حسابرس و بازرس قانونی شرکت: 

 گردد.انتخاف می

 

 .باشدمی و خدمات مدیریت ایران مشهودبرسی موسسه حساالبدل شرکت، ب( بازرس علی

 

 می یون ریال )شامل حسابرسی اجمالی 1.565جمعاً مب غ  1400: برای سال الزحمه و هزینه حسابرسیمیزان حق ج(

 پذیرد.عمومی توسط هیئت مدیره صورت میپایان سال( بوده که طبق ت فیذ مرمع و 
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 : تجزیه و تحلیل ریسک شرکت -9

یسك نقدی گیم بغیر از رهر ا د با در نظر گرفتن سابقه طوالنی شرکتم ترربه مدیرانم بررسی بازار و بررسی روندهام 

اتی بشرح و مخاطر های مخت ف ریسكولی در حوزه ریسك قابل توجهی مواجه نبوده استمفعالیتهای شرکت تاک ون با 

 های هر یك در ب دهای مربوطه توضیح داده شده است.که راه حلت وجود دارد زیر برای شرک

 ریسک قیمت نهاده های تولیدی: -9-1

درصد بهای تمام شده محبوالت تولیدی این شرکت را انواا روغن )مواد اولیه(  90الی  85 با توجه به این موضوا که

تشکیل میده د لذا تغییر قیمت مواد اولیه در اثر تغییر قیمت فرآورده های نفتیم تغییر بهای نفت جهانی و تغییرات نرخ 

جهت کاهش ریسك نوسانات نرخ  ارزم  نوسانات شدیدی به قیمت تمام شده تولیدات این شرکت وارد می سازدم ف ذا به

خرید مواد اولیهم همواره مت اسب با پیش فروش محبوالتم قراردادهای خرید مواد اولیه م عقد می گردد. نکته با اهمیت 

در این موضوام عرضه نرخ مواد اولیه شرکت از طریق بورس کاال می باشد که باعث یک واخت شدن قیمت در بین فروش دگان 

 یده است.مواد اولیه گرد

 ریسک بازار: -9-2

هر ا د با در نظر گرفتن سابقه طوالنی شرکتم ترربه مدیرانم بررسی بازار و بررسی روندهام به غیر از ریسك نقدی گیم 

فعالیتهای شرکت تاک ون با ریسك قابل توجهی مواجه نبوده استم ولی در حوزه های مخت ف ریسك و مخاطالالالراتی بشرح 

 دارد که راه حل های هر یك در ب دهای مربوطه توضیح داده شده است. زیر برای شرکت وجود

 الملل و یا تغییر قوانین و مقررات دولتی:ریسک عوامل بین-9-3

با توجه به واراداتی بودن بخشی از قاعات و ترهیزات خاوب تولید و بسته ب دیم هرگونه شرایط محدود ک  ده از قبیل 

در قوانین و مقررات دولتی و قوانین محدودک  ده در تعیین نرخ فروش محبوالت مت اسب تحریم های بین الم  یم تغییر 

با تغییر قیمت تمام شدهم به ع وان ریسك مهم در این زمی ه ت قی می گردد. شرکت در این خبوص پیش بی ی های الزم 

تی جهت متقاعد ساختن آنان جهت تامین قاعات و ترهیزات ضروری و همچ ین پیگیری و مذاکره با سازمان های دول

)طبق مقررات موجود( اقدام نموده است. همچ ین برنامه شرکت برای استفاده از ظرفیت داخل کشور برای تولید و تأمین 

 .قاعات خارجی( در حال پیگیری است بخشی از قاعات مبرفی )بومی سازی

 ریسک تجاری:-9-4

ت و هم ا ین ورود رقبای جدید به این ص عتم می تواند به ع وان تهدید واردات انواا دوده بدلیل پایین بودن تعرفه واردا

تراری مارح گردد. با تولید محبول با کیفیتم رعایت اصول مشتری مداریم حفظ روابط تراری و سهم بازار داخ ی از 

ل رفع این ریسك بکار یکارفم پیگیری و اجباری نمودن استاندارد محبوالت وارداتی مشابه از طرف دیگرم به ع وان راه ح

 95هزار تن در سال و مبرف دوده سالیانه  148گرفته شده است. با توجه به ای که ظرفیت اسمی تولید دوده در کشور 
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هزار تن می باشد لذا ظرفیت مازاد در کشور وجود دارد و این امر ریسك واردات را به نحوه زیادی کاهش می دهد و از 

 ا برای کسب سهم بازار تشدید نموده است.طرفی رقابت شرکتهای داخ ی ر

 ریسک نقدینگی:-9-5

شرکت برای مدیریت ریسك نقدی گیم یك اهاراوف ریسك نقدی گی م اسب برای مدیریت کوتاه مدت م میان مدت و 

ب  د مدت  تامین وجوه و الزامات مدیریت نقدی گی تعیین کرده است. شرکت ریسك نقدی گی را از طریق نگهداری اندوخته 

ده و واقعی و از طریق تابیق مقاطع سر رسید داراییها و کافی از طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پیش بی ی ش

بدهیهای مالیم مدیریت می ک د.شرایط نقدی گی و کمبود سرمایه در گردش برای شرکت ریسك نقدی گی را ایراد نموده 

با  است. شرایط تراری و حفظ سهم بازارم شرکت را نااار به تعامل با خریداران محبول نموده است. متقابیً مذاکره

فروش دگان مواد اولیه و دریافت اعتبار مت اسب با شرایط فروش به ع وان راه حل رفع این ریسك بکار گرفته شده است.ضم ا 

کاهش ظرفیت تولید مبرف  19از آنرائیکه اغ ب فروش های شرکت به صورت اعتباری بوده با شیوا ویروس کووید 

و همچ ین افزایش قیمت نفت و افزایش نرخ خوراک بی ی می گردد ک  دگان دوده و به تبع آن کاهش فروش آنها پیش 

ممکن  مبرفی موجب افزایش نرخ دوده گردیده که با توجه به محدودیت شرکتهای تایر ساز در افزایش نرخ محبوالت خود

نقدی گی از است این موضوا بر ساح عادی جریان های نقدی ناشی از عم یات این واحد یا توانایی آن برای دستیابی به 

 در ماه های آتی تاثر گذار باشد.طریق روش های دیگر مان د واگذاری ماالبات و یا تامین مالی 

 ریسک پایین بودن تکنولوژی تولید:-9-6

مییدی می باشد و عمی با پایین بودن راندمان تبدیل  1960با توجه به ای که تک ولوژی موجود در شرکت مربوطه به دهه 

( و باال بودن مبرف حام های انرژی )آف م برق و گاز( همراه استم لذا با بهبود کیفیت yieldه به محبول )مالالالالواد اولی

( و استفاده از ترارف ف ی موجود مدیران و ایراد کمیته های صرفه جویی BMCIمواد اولیه مبرفی در خط تولید ) بهبود 

ضعف تک ولوژی موجود بعمل آمده است. همچ ین پروژه ی ارتقاء انرژی و بهره برداری تولیدم حداکثر تیش برای جبران 

 ( در درست بررسی می باشد.CHPتک ولوژی راکتورها و اجرای پگیج صرفه جویی انرژی )

 ریسک آالینده های زیست محیطی:-9-7

ت محیای و ص ایع کربن ب ك بالقوه از کارخانرات آالی ده محیط زیسالالالت محسوف می شوند. بدلیل وجود کمیته زیس

تاک ونم در شرکت همواره شرایط ما وبی از نظر عم کرد زیست  1379پروژه های زیست محیای صورت گرفته از سال 

محیای وجود داشته است که با ارزیابی های دوره ای سازمانهای معتمد محیط زیست )دو ماه یکبار( آالی دگی در محیط 

ص ایع آالی ده قرار نگرفته است. بدیهی است شرکت همواره به تداوم  زیست وجود نداشته است و شرکت هیچگاه در لیست

 پیگیری پروژه ها و برنامه ای بهبود محیط زیست اهتمام ورزیده و شاخهای زیست محیای خود را مرتباً بهبود می دهد.
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 مدیریت ریسک اعتباری :-9-8

 یمال انیخود ناتوان باشد که م رر به ز یتعهدات قرارداد یفایاشاره دارد که طرف قرارداد در ا یسکیبه ر یاعتبار سكیر

م  یم در موارد مقتض یکاف قهیقرارداد معتبر و اخذ وث یبر معام ه ت ها با طرف ها یمب  یاستیشرکت شود. شرکت س یبرا

شرکت ت ها با را کاهش دهد.  انیتعهدات توسط مشتر یفایدر ا یاز ناتوان یشنا یاعتبار سكیرا اتخاذ کرده است م تا ر

و سوابق  یعموم یداشته باشد. شرکت با استفاده از اطیعات مال ییباال یک د که رتبه اعتبار یمعام ه م ییشرکت ها

طرف  یاعتبار یب د هشرکت و رتب یریپذ بیک د. آس یم یاعتبار یعمده خود را رتبه ب د انیخود م مشتر یمعامیت

 بی. آسابدی یشده گسترش م دییتا یآن م به طور مستمر نظارت شده و ارزش کل معامیت با طرف قراردادها یقراردادها

شود م  یم دییو تا یمربوطه بررس تهیطرف قرارداد که به طور ساالنه توسط کم یها تیمحدود قیاز طر یاعتبار یپذبر

 ییایمت وا و م اطق جغراف عیص ا نیاست که در ب انیاز مشتر یادیشامل تعداد ز یرارت یها یافت یشود. در یک ترل م

 شود. یانرام م انیمشتر یمال تیمستمر بر اساس وضع یاعتبار یابیگسترده شده است. ارز

 فروش محصوالت : تولید و ریسک-9-9

 دیگرد ی یب شیسال پ یدر ابتدا میاجتماع یطرح فاص ه گذار یو اجرا 1398در اواخر سال  19 دیکوو روسیو وایبا ش

موضوا موجب کاهش مبرف  نیبا کاهش روبرو شود و ا یکیو قاعات الست ریتا دیکه در صورت تداوم طرح ذکر شده تول

خوشبختانه شرکت هماناور که قبی اشاره  یماریب وایو کاهش ش 1400 دوده و کاهش فروش شرکت گردد م اما در سال

ششم و یا همزمان با موج  کهیگردد در صورت یم ی یب شیضم ا پ. شده خود را محقق نمود  ی یب شینموده بود فروش پ

اعمال شود م مرددا موجب کاهش  یا رانهیسخت گ یمحترم مبارزه با کرونا طرح ها تهیکم یاز سو یماریب نیا هفتم

 .و به تبع آن کاهش فروش گردد دیتول

 : نوسانات نرخ ارزریسک -9-10

و نرخ روغن  درصد بهای تمام شده محبوالت تولیدی این شرکت را انواا روغن )مواد اولیه( تشکیل میده د 90از آنرائیکه 

   مبرفی و به دنبال آن افزایش نرخ محبوالت کتابع نرخ ارز و نفت می باشد. نوسانات نرخ ارز موجب افزایش نرخ خورا

 می گردد.
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 : گزارش عملکرد اجتماعی شرکت -10

 
گیری گازهای آالی دهم ذرات مع قم پسآف و سایر موارد محیای زمی ه زیست محیای نیز طی اهار دوره اندازهدر  -1

تحت نظارت کارش اسان محیط زیست شهرستان  و 1400های معتمد محیط زیست در سال کارخانه توسط شرکت

ت قرار داشته و نتایج مورد تایید محیط ساوهم پارامترهای ک ترل آالی دگی تماماً در محدوده مراز سازمان محیط زیس

 زیست استان نیز قرار گرفته است.

و برای اداره حفاظت محیط زیست ساوه ارسال گردید.  پسماندها تدوینبرنامه عم یاتی ماابق الزام محیط زیستم  -2

 گیرد.می ها توسط شرکت معتمد محیط زیست صورت توضیح ای که ک ترل برنامه

کاوهم مشتریان  های ذی فع همچون  ادارات کارم بهداشتم همسایگان شرکتم شرکت شهرص عتیتأمین رضایت گروه  -3

کواك و بزرگ و حضور م ظم و پیگیر درج سات هماه گی مدیران شهر ص عتی کاوه از جم ه تعامیت  شرکت در 

 بوده است. 1400سال 

می یون ریال در سال مالی م تهی به  1.000 هزی ه کمك های مردمی از محل مسئولیت های اجتماعی به مب غ -4

 پرداخت گردیده است. 29/12/1400
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 : المللی و داخلیهای بینگواهینامه -11

 
 آلمان شعبه خاورمیانه DQS شرکتاز     ISO 9001-2015 گواهی امه -1

 آلمان شعبه خاورمیانه DQS شرکت از   ISO 14001-2015گواهی امه -2

 آلمان شعبه خاورمیانه DQS شرکت از ISO IATF16949-2016گواهی امه -3

 آلمان شعبه خاورمیانه DQS شرکت از   ISO 450001 -2018گواهی امه -4

 آلمان شعبه خاورمیانه DQS شرکتاز  IQNETکیفیت گواهی امه  -5

 آلمان شعبه خاورمیانه DQS شرکتاز  IMSگواهی امه سیستم مدیریت یکپاراه  -6
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 منابع انسانی:فعالیتهای توسعه  -12

 های آموزش کارکنانبرنامه -12-1

 اعت.س نفر 14حدود  امپیوتر برای پرس ل شرکت درعمومیم ک تخببیمبرگزاری دوره های آموزشی ف یم 

 .تغییر در شیوه نیاز س ری آموزشیم ارزیابی و اثربخشی آموزشی م ابق بر اهداف شرکت 

  های مربوطه.آموزشی و تشکیل پروندهورود اطیعات کامل کارک ان شرکت در سیستم 

 .هماه گی های آموزشی با شرکت سرمایه گذاری ص ایع پتروشیمی از طریق ج سات مشترک 

 ، ایمنی و بهداشت کارکنانامور رفاهی، انگیزشی-12-2

  در پرداخت پاداش پرس ل.انگیزه  جهت ایراد ارزیابی عم کرداجرای نظام 

  به کارک ان. وامایراد کمیته رفاهی و پرداخت 

 .پرداخت کمکهای نقدی و غیرنقدی در اعیاد و م اسبتهای مخت ف به کارک ان 

 .انعقاد قرارداد با مکانهای ورزشی واستخرها در شهر ساوه جهت استفاده کارک ان 

  برای ک یه کارک ان. داناانعقاد قرارداد بیمه درمان تکمی ی با شرکت بیمه 

 ط آزمایشگاه معتمد مرکز بهداشت.ای پرس ل توسانرام معای ات دوره 

 .ایراد واحد ایم ی و بهداشت بم ظور ک ترل حوادث و نظارت بر مسائل بهداشتی 

 .نظارت بر عم کرد رستوران توسط واحد بهداشت و مت وا سازی م وی غذای در کارخانه 

 .ش اسایی کارگران نمونه واحدها و قدردانی از آنها در مراسم رسمی 

  کارک انم سرویسهای بهداشتی و دوش هابازسازی غذاخوری. 

 اقدام به تهیه ماسكم مواد ضد عفونی ک  ده دست و ساوح جهت  19ید وجهت ج وگیری از شیوا ویروس کو

 پرس ل و خانواده آنان.

 .انعقاد قرداد با ک ی ك دندانپزشکی در ساوه و تهران برای استفاده ک یه کارک ان 

 

 



 شرکت دوده صنعتی پارس )سهامی عام(

 گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت

 1400اسفند  29برای سال مالی منتهی به 
 

31 

 

 : انسانیاطالعات مربوط به ترکیب نیروی  -13

 باشد:به شرح زیر می 1399و  1400جدول وضعیت نیروی انسانی شرکت در پایان سال 
 1399 پایان سال  1400پایان سال   

 نفر  نفر  

 35  34  تعداد کارک ان دفتر مرکزی

 151  154  تعداد کارک ان کارخانه  

 186  188  جمع 

 
 1399پایان سال   1400پایان سال   

 کارخانه  دفتر مرکزی  کارخانه  مرکزیدفتر   

 نفر  نفر  نفر  نفر  

 7  3  5  3  کارک ان رسمی  

 144  32  149  31  کارک ان قراردادی  

 151  35  154  34  جمع 

 

 باشد:به شرح زیر می 1400تعداد کارکنان از لحاظ تحصیالت در پایان سال  -
 

 جمع  کارخانه  دفتر مرکزی 

 15  6  9  کارش اسی ارشد  

 74  56  18  کارش اسی  

 85  80  5  دیپ م فوق دیپ م و

 14  12  2  زیر دیپ م 

 188  154  34  جمع 
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 :اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع  -14

گزارشات  اکثر برز یك فقره ارسال ثبت صورتر سه مرمع به اداره ثبت شرکتها و افشای فوری رای پرونده تعزیرات -1

 .مربوب به سازمان بورس اوراق بهادار تا تاریخ تهیه این گزارش در موعد مقرر ارسال گردید

 گردیده است. اقدام 1400در سال مالی قانون ترارتم  هیاصیح 128مفاد ماده در خبوص رعایت  -2

 

 : یشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سودپ -15

بع ت زیان انباشته   1396و 1395در ارتباب با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است که در سالهای 

 17م هیات مدیره شرکت به است اد ماده 1397شرکت سود نقدی تقسیم ن موده است. ضمن آنکه برای سال مالی 

تهرانم سود سهام نقدی پیش هادی را معادل دستورالعمل انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار 

سود قابل  درصد 92معادل  1399و برای سال  درصد 96معادل  1398و برای سال  قابل تخبیصدرصد سود  27

اعیم نموده است. بدیهی است تبمیم گیری نهایی در خبوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی  تخبیص

با توجه به راه اندازی پروژه نوسازی در سال مالی اما . صاحبان سهام می باشددر اختیار مرمع عمومی عادی  1400

 ریال به ازای هر سهم می باشد.  594هیات مدیره برای تقسیم سود معادل  پیش هاد 1401

    وات مذکور بشرح جدول زیرسال اخیر به همراه سود هر سهم س  پ جشایان ذکر است سود نقدی مبوف مرامع 

 می باشد:

 

 های تامین مالی:شیوه -16

در بورس پذیرفته شده است شرکت در نظر دارد مقداری از  1399توجه به ای که محبول دوده از اواخر سال با  -1

 تولیدات خود را از طریق بورس کاال عرضه و به فروش برساند.

 موادبا توجه به کمبود نقدی گی و سرمایه در گردش شرکت در نظر دارد با دریافت تسهییت نسبت به خرید  -2

 نماید. اولیه اقدام

 

 

سال مالی  شرح

1395 

سال مالی 

1396 

سال مالی 

1397 

سال مالی 

1398 

سال مالی 

1399 

 474.522 474.522 474.522 120.000 120.000 سرمایه

 1.421 738 469 144 (1.658) هر سهم سود )زیان(

 1300 710 50 - - سود نقدی هر سهم

 92 96 27 - - درصد تقسیم سود
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 پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه:اقدامات صورت گرفته در خصوص   -17

 

 تا تاریخ تهیه این گزارش اقدامات صورت گرفته جهت پروژه نوسازی راکتور هارد به شرح ذیل می باشد:

 هیه مدارک طراحی پایه و طراحی تفبی ی توسط مشاور ت-1

 آماده سازی اس اد و مدارک خرید-2

  ت آن.درصد پیش پرداخ 60(و پرداخت گرمکن هوام دم ده هوا  شیپراکتور م  اص ی پروژه) زیتره 3 نیتام-3

 تامین ترهیزات ابزار دقیق و شیرهای ک ترلی -4

  MV/LVتامین تاب وهای -5

 یباربر مهیبازرس شخص ثالث و ب انتخاف و عقد قرارداد با -6

 ....و قیابزار دق زاتیتره یسفارش گذار نیو همچ  دیم اقبه و استعیم خر فاتیتشر  دیفرآ انرام-7

( و انتخاف پیمانکار مربوطه و شروا      EPCبرگزاری م اقبه مه دسیم تامین ترهیزاتم نببم اجرا و راه اندازی )-8

به همراه طراحی فونداسیون و فرآی د مبادله قرارداد )در مورد اخیر مسئولیت مه دسی خرید سایر ترهیزات ثابت و دوار 

استراکچر کل ترهیزات پروژه همچ ین تامین تمامی ترهیزات باقیمانده مشتمل بر پیشگرمکن روغنم ونت اسکرابرم ونت 

 Bulk Materialبرای انتقال دوده به واحد گرانولیشن همچ ین مرموعه  105ولوم کوی چ تاورم سیک ونم پ تایزرم ب وئر 

 قرار گرفته است.  EPCپیمانکار  Scope همراه اجرای کل پروژه و راه اندازی آن در به  Special Itemو 

و تامین اسک ت  TBEو تولید مدارک  EPCشروا فرآی د مه دسی خرید سایر ترهیزات باقیمانده توسط پیمانکار  -9

 دما باال خارجی ف زیم تامین پایپی گ و متع قات ساخت داخل و شیرهای دستی و تامین لوله ها و متع قات

شروا عم یات اجرایی در کارگاه و انرام عم یات ترهیز کارگاهم خاکشی زمینم کاترزنیم تخریب کفسازی موجود  -10

با پیکورم گودبرداریم عم یات بتن ریزی مگرم آرماتورب دیم قالب ب دیم بتن ریزیم کیوری گ بتن و اجرای پدستال های 

 مربوطه
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 های حقوقیه بعمل آمده در خصوص پروندپیگیری های  -18

 

 مطالبات از شرکت همگن کار-18-1

مقرر  رفتیصورت پذ یو ورشکستگ هیکه در اداره امور تبالالالف یصورتر سه ا یصورت گرفته م ط یپس از اقدامات قانون 

متر مربع با  1225کاوه به متراژ  یدر شهالالرک ص عت یم ك مسکالون كیخود  یشرکت همگن کار در ازاء بده دیگرد

صورت   1398در سال  یکه مراحل واگذار دینما گذارپارس وا یبه شرکت دوده ص عت نیو تراکم س گ یمسکون یکاربر

 .رفتیپذ

 

 مطالبات از آقای یوسف خرسند رفتار-18-2 

بوده که در  الیر اردی یم 61مب غ  1395خرس د رفتار بابت مراودات صورت گرفته در سال  وسفی یط ب شرکت از آقا

 هیو در سرفبل سرما دهیبه نام شرکت گرد الیر اردی یم 43به ارزش  نیقاعه زم كیدانگ از  میو ن كی 1398سال 

صورت گرفته  یاقدامات حقوق الیر اردی یم 17به مب غ  ط ب یاست. ضم ا بابت الباق دهیگرد یدر امیک طبقه ب د یگذار

لذا شرکت  دهینگرد رهیتاک ون م رر به نت و توقیف اموالم و اخذ حکم ج ب نامبرده تیالرغم محکوم یع  1396سال  که از

 .در حسابها م ظور کرده است رهیمانده ط ب م ذخ زانیبه م 1399سال در 

 

 مطالبات از آرین شیمی:-18-3

 : آرین شیمی شامل دو پرونده به شرح ذیل می باشد شرکتماالبات از 

انرام  99در مرداد  یدگیمارح و مرح ه اول رس یمیش نیشرکت آر هیع   98ماه  یطرح دعوا در د -1

 لیتوسط وک یقانون یخواسته و خسارتها نیبه انضمام تام الیر ونی یم 16.662بر خواسته  ی.دادخواست مب رفتیپذ

قرار ارجاا  یدگیبودن موضوا در مرح ه رس یو تخبب ی ف لیبه دل 05/07/99تاریخ دادگاه شد.در  میپرونده تقد

متعاقب  اعیم نظر نمود. یله شرکت دوده ص عت تایج سه برگزار و نها نیصادر شد.کارش اس ا د یامر به کارش اس

 الیر ونی یم 17.392مب غ به  یمیش نیشرکت آر تیبر محکوم یمب  9909970011001545آن دادنامه شماره 

شرکت  .دیشرکت ابیغ گرد لیبه وک 27/09/99 خیمحکوم و در تار یدادرس  هیو هز هیتاد ریبه انضمام خسارت تاخ

تهران  دنظریترد 55به شعبه  دنظریترد یصادره بوده و پرونده برا ینسبت به را  دنظریخواهان ترد یمیش نیآر

 است. دهیارجاا گرد

انرام  99در مرداد  یدگیمارح و مرح ه اول رس یمیش نیشرکت آر هیع   98ماه  یرح دعوا در دط -2

روغن اکستراکت به  گرم  ویک 148.701مقدار  لیخوانده به تحو تی.دادخواست به خواسته الزام به محکومرفتیپذ

 21/05/99دادگاه مورخ  یرا دادگاه شد. میپرونده تقد لیتوسط وک یقانون یو خسارتها یدادرس یها  هیانضمام هز

و حق الوکاله  یدادرس یها  هیروغن و پرداخت هز  ویک148.701 لیبه تحو یمیش نیشرکت آر تیبر محکوم یمب 
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. شرکت نامبرده با ثبت درخواست دیشدن حکم گرد ییخواستار اجرا یشرکت دوده ص عت طبق تعرفه صادر شد. لیوک

احکام  یحکم به شعبه اول اجرا یشعبه مذکور پرونده با ع ت اجرا وسطت یرد واخواه و 04/11/99 خیدر تار یواخواه

 یمیش نیشرکت آر یاز سو دنظریترد هیابیغ 09/01/1400 خی.در تاردیعدالت ارجاا وثبت گرد ییمرتمع قضا یمدن

 به ییقضا كیتوسط دفتر خدمات الکترون یواخواه یبه جا یدنظرخواهیبر اشتباه در ثبت دادخواست ترد یمب 

پارس  یتبادل توسط شرکت دوده ص عت حهیو ال یریگیپرونده پ لیارسال شد. موضوا توسط وک یشرکت دوده ص عت

 .دیثبت گرد 16/01/1400 خیدر تار
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 : های آینده شرکتبرنامه -19

 باشد:بشرح ذیل می  1401های شرکت در سال اهم برنامه

د سهم بازار ستمرار حضور شرکت در بازار داخ ی و تیش در جهت افزایش سهم بازار با توجه به روند روبه رشا -1

 . 1401شرکت در سال 

همکاری مستمر با مشتریان بم ظور تداوم تولید و بهبود در محبوالت تولیدی ماابق با انعقاد قرارداد و  -2

 و قاعه سازی.استانداردهای بین الم  ی جهت ص ایع تایر سازی 

ماالعات و تحقیقات الزم جهت رسیدن به ترکیب ایده آل و ارزان خوراک اص ی مبرف جهت رسیدن به بهای  -3

 .تمام شده م اسب با حداکثر کیفیت محبوالت تولیدی

 .مبرف حام های انرژی شاخصالزم در جهت کاهش  اجرای برنامه  -4

 .کمی و کیفی تولید مبرف ک  دگان و اخذ رضایت آنان ارائه خدمات قبل و پس از فروش به م ظور ارتقاء ساح -5

انرام ممیزی های دوره ای توسط مشتریان )تایر ساز و قاعه ساز( و توجه به خواسته ها و موارد بهبود ع وان  -6

 شده از طرف آنان و رعایت مشتری مداری.

 .و عرضه محبوالت تولیدی و فروش 1401شرکت در نمایشگاه های تخببی در طول سال  -7

که مورد استقبال ( N-550  P-TYPEافزایش تولید محبوالت مرغوف برای مشتریان حساس قاعه سازی با نام ) -8

 مشتریان قاعه ساز قرار گرفته است.

 حذف تدریری واساه ها از بازار دوده از طریق فروش مستقیم به تولید ک  دگان. -9

 و تأمین اعتبار آن.تیش جهت تأمین مواد اولیه از تولید ک  دگان باور مستقیم  -10

 توجه به بازارهای صادراتی و انرام صادرات بخشی از محبوالت تولیدی به بازارهای ه دم ترکیه و اروپا. -11

اجرای پروژه های استراتژیك در زمی ه ارتقاء تک ولوژی راکتورهام بهبود کیفیت محبوالت هارد و سافت و بازیافت  -12

 انرژی های حرارتی.

 . DQSها توسط شرکت  انرام ممیزی های سیستم -13

 معتبر.  CBو اخذ گواهی امه از   ISO 50001:2018استقرار سیستم مدیریت انرژی بر مب ای  -14

 معتبر.  CBاز   ISO 17025:2017آزمایشگاه مرجع  اخذ گواهی امه -15

 . N220بهره برداری پروژه نوسازی راکتور خط هارد و تولید گرید  -16

 آورده نقدی سهامداران .درصدی از محل  100ثبت افزایش سرمایه  -17

 .1401تن در سال  33.000تولید و فروش محبوالت  به میزان  -18
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 اطالعات تماس با شرکت

 آدرس شرکت:الف( 

 12شماره  -وی سپیدارک -ین اهارراه جهان کودک و میردامادب -یقابزرگراه آفر -دفتر مرکزی : تهران

 (021)88779222(             نمابر: 021)88783062ت فن: 

 13خیابان  -شهر ص عتی کاوه -کارخانه : ساوه

 (0864)2342298(         نمابر: 0864)2344246-7ت فن: 

 www.dsp.co.irسایت ای ترنتی: 

 info@dsp.co.irآدرس پست الکترونیکی: 

سهامداری را  پورتالذکر است  با شرکت جهت تسهیل در پاسخگویی به سهامداران محترم بر روی وف سایت خود الزم به 

سهامداران ک یه عم یات مالی و سهامدارای خود  پورتالراه اندازی نموده ا ست. سهامداران محترم می توان د با مراجعه به 

 .را مشاهده نمای د

 سواالت سهامداران:اشخاص مسئول پاسخگوئی به ب( 

 سهام امورمسئول 

 رئیس حسابداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dsp.co.ir/
mailto:info@dsp.co.ir
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 1جدول پیوست شماره 
 

 مدیره هیاتجدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضاء 

 نام و نام خانوادگی
)نماینده شخصیت 

 حقوقی(

 تحصیالت سمت
های    زمینه

 سوابق کاری

تاریخ 

 عضویت
در هیئت 

 مدیره

میزان 

مالکیت 

در 

سهام 

 شرکت

عضویت 

همزمان در 

هیئت مدیره 

-سایر شرکت

 ها

 قبلیعضویت 

در هیئت مدیره 

 هاسایر شرکت

 سال اخیر 5در 

 ع ی کدخدا شهریاری

 عضو

و  مدیره هیات

 سرپرست شرکت

فوق 

 لیسانس

مدیریت 

 ص ایع مخت ف
15/11/97 - - 

 

 هادی وکی ی
 عضو

 مدیره هیات
 لیسانس

مدیریت 

 ص ایع مخت ف
01/07/95 - - 

 

 انباردار امیر
  عضو

 مدیره هیات
 لیسانس

مدیریت      

 ص ایع مخت ف
27/07/99 - - 

 

 

 

 اعضا هیات مدیره:

 نام و نام خانوادگی

1400 1399 

حقوق و 

مزایا نقدی 

 )ناخالص(

حقوق و مزایا 

 غیر نقدی

 )ناخالص(

جمع حقوق  

 و مزایا

 )ناخالص(

حقوق و مزایا 

نقدی 

 )ناخالص(

جمع حقوق و  پاداش مجمع

 پاداش

 میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

 3.838 0 3.838 5.105 0 5.105 مرید محمدی

 3.240 0 3.240 4.176 0 4.176 ع ی کد خدا شهریاری

 216 0 216 252 0 252 هادی وکی ی

 216 0 216 252 0 252 حرت اله برامکی یزدی

 126 0 126 308 0 308 امیر انبادار
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 2جدول پیوست شماره 

 

 مدیره( هیات موظف جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران اجرایی شرکت )غیر عضو

نام و  نام 

 خانوادگی
 ایتحصیالت/ مدارک حرفه سمت

سابقه اجرایی 

 در شرکت

در    تعداد

 سهام شرکت

 - سال 23 شیمیمه دسی فوق لیسانس  مدیر بازرگانی محمد نیروم د

 - سال 5 لیسانس حسابداری و اقتبادی مدیر مالی محسن کاظم زاده

 - - لیسانس شیمی مدیر کارخانه ع ی شریف و

 2.000 سال 4 لیسانس شیمی مدیر پروژه  نادر فیحتی

  سال 8 فوق لیسانس حسابداری مدیر حسابرسی داخ ی مهسا طاهری

 - سال 3 فوق لیسانس حقوق قراردادهامدیر امور حقوقی و  محمد دسومی

 5.852 سال 20 فوق لیسانس مدیریت برنامه ریزی و استراتژیك مدیر صدیقه برزوخواه

  سال 2 فوق دیپ م حقوق مدیر حراست کیانوش عبادی

  سال 2 لیسانس امور فره گی م ابع انسانی اداری و  مدیر امین تدین

 

 


