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 عرفی شرکتم

پار  سرام اسهامی عام( به عنوان اولین و بزرگترین تولیدکننده چینی بهداشوتی در ایوران و بوا  شرکت

ویوژه ها و بخوش های طراحی، آزمایشگاهآوری پیشرفته جهانی و بکارگیری توان بالقوه بخشمندی از فنبهره

ریخ توا در شهرسوتان قرچوککنترل کیفوی در زمینوه تولیود و سواخت انوواع قطعوات چینوی بهداشوتی در 

 بوا مشوارکت 1348 مواهبهمنها به ثبوت رسوید و در در اداره ثبت شرکت 1088تحت شماره  19/04/1347

احودا  هوزار مترمربوع  74 حودود زمینی به مسواحتدر  و جمعی از متخووان ایرانی متخووان ایتالیایی

 گردید.

چینی بهداشتی و انجوام کلیوه  انواع های اصلی شرکت، تولید و فروشاساسنامه، فعالیت 2بر اسا  ماده 

باشد. شرکت پار  سرام اسهامی عام( در زمینه تولید انواع چینی بهداشتی فعال بوده و عملیات بازرگانی می

بنودی طبقه "کسورام"  و اوراق بهادار در صنعت سایر محووالت کانی ییرفلزی با نماد از سوی سازمان بور

و سوهام آن نیوز قابول  راق بهادار تهران پذیرفتوه شودهدر بازار دوم بور  اواین شرکت اکنون هم کهگردیده 

باشود کوه در بوور  میدر ایوران این شرکت تنها شرکت تولیدکننده چینی بهداشوتی  واقع در معامله است.

 باشد.میلیون ریال می 981.249شرکت  ثبت شده سرمایهآخرین و حضور دارداوراق بهادار کشور 

ظرفیوت با های تولیدکننده چینی بهداشتی در ایران روترین شرکتپار  سرام یکی از بزرگترین و پیش

هوای توالت هوای فرنگوی،های توالتمودلباشد که شامل تولید انواع مختلوف تن در سال می 14.200  تولید

افتخوارات ایون واحود  .اسوت "کیفیت رمز ماندگاریست"شرکت شعار  باشد.میانواع روشویی و پایه  زمینی و

تولیود و سورمایه انسوانی کارآمود  قورننیمتجربوه بویش از  بور تکیهبه دانش فنی روز و  ءبزرگ تولیدی، اتکا

و  وزارت صونعتریاسوت جمهووری،  سووی ازهای برتور و لوح رنامهتقدیفت جوایز، باشد که منجر به دریامی

نقوش  واحود نمونوه صوادراتی بوه عنووان و ربط شده استهای ذینهاد، اتاق بازرگانی و سایر معدن و تجارت

 .است داشتهو موثری در صنعت چینی بهداشتی در ایران بدیل بی

 

 نقشه راه پارس سرام در یک نگاه

 میلیون ریال. 50: ثبت شرکت در اداره ثبت شرکت ها با سرمایه اولیه 1347

 بهره برداری شرکت و تولید چینی آالت بهداشتی. :1348

 ."کسرام": پذیرش شرکت در بور  اوراق بهادار تهران در گروه کانی ییر فلزی با نماد 1356

 .: انتخا  واحد تولیدی نمونه از طرف نهاد ریاست جمهوری1369

 .: انتخا  واحد تولیدی نمونه از طرف وزارت صنایع و سازمان بور  و اوراق بهادار1372

 خووصی.واگذاری سهام شرکت به بخش : 1383

 .تولید محووالت فرآیند: توسعه ساختاری و مکانیزه سازی در 1387
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 .میلیارد ریال 981میلیارد ریال به  60 : افزایش سرمایه شرکت از مبلغ1399

 .ر سهامدار عمده: تغیی1400

 

 قوانین و مقررات موثر بر شرکت

 اساسنامه شرکت 

 قانون تجارت 

  المللیو ارتباطات بین و تجارت خارجی گمرکمقررات 

  اجتماعی تأمینمجموعه قوانین وزارت کار، رفاه و 

 افزودهارزشهای مستقیم و مالیات بر مالیات انونق 

 زیستمحیطمقررات و  قوانین 

 های سازمان بور  اوراق بهاداردستورالعمل مقررات و، قوانین 

 های صادره توسط بانک مرکزیمقررات و بخشنامه، قوانین 

 

و تهدیدهای  هافرصتو  کندیمو صنعتی که شرکت در آن صنعت فعالیت  وکارکسبمحیط 

 مرتبط

اول  جوزءریزی استراتژیک است. خروجوی اصلی در مقوله برنامه جزءتحلیل محیطی و تحلیل درونی دو  

با کنار هوم قورار دادن ایون مووارد  نهایتاًدوم نقاط قوت و ضعف است که  جزءو خروجی  هافرصتتهدیدها و 

 :(SWOTهای شرکت مشخص خواهد شد. ااستراتژی

 

 نقاط قوت 

اینکوه ها با توجوه بوه باشد. بستر تولید و تکثیر قالبها، گچ میقالب و تکثیر قالب مواد اولیه برای تولید مادر .1

شوود و سوبب خط فرآوری مواد اولیه در داخل شرکت فراهم است، یک نقطه قوت برای شرکت محسو  می

های ها و مجموعوهی تولیود قالوب، بوه شورکتآفرینی بهتر و فروش مواد اولیهبهای تمام شده کمتر و ارزش

 مشابه شده است.

اسوت. ایون امور  های سقفی اسوتفاده شودهریلهای تولید از فرآیندمحووالت در ایلب جایی بهتر برای جابه .2

گری و محووالت پوس از سوالن ریختوه ایلب است. سبب کاهش تولید ضایعات و تسریع در روند تولید شده

ها شوند. در طول این مسیر کنترل دما و رطوبت سوالنزنی منتقل میریزی، از ریل سقفی به سالن لعا قالب

گردد که در نهایوت ایون موضووع نیوز بهتر محوول اولیه تولیدی میو انتقال از سقف منجر به خشک شدن 

 گردد.نقاط قوت این خط مکانیزه می جزء
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ریزی و اقودامات مختلفوی را برناموه ،تولیود ؛ شورکت فرآیندفرآوری و استفاده از ضایعات مواد و محوول در  .3

با این حال با توجه بوه نووع  ،تاس جهت بهبود و افزایش کنترل کیفیت به منظور کاهش ضایعات انجام داده

 باشد.محووالت، استفاده مجدد از ضایعات مواد و محوول برای شرکت میسر می

 .موقعیت جغرافیایی مناسب شرکت جهت دسترسی به بازارهای داخلی و خارجی .4

ها و طرحسازی ای؛ این امر امکان پیادههای توسعهوجود ظرفیت و فضای کارخانه برای طراحی و اجرای طرح .5

و  باشوددستی که در راستای زنجیوره ارزش میهای مختلف از قبیل تولید محووالت باالدستی و پایینپروژه

نمایود. ایون موضووع را بورای شورکت فوراهم می همچنین ورود به تولید محووالت مشابه سرامیکی و چینی

 نماید.فراهم  هاتوسعه فعالیتتواند عالوه بر خلق ارزش، بستر را برای می

 باشد که تمامواًاولیه مورفی در تولید چینی بهداشتی، خاک چینی، فلدسپات، کائولن و... می ترین موادعمده .6

طور کامول دارد. هکنندگان مختلف را بوتأمینشود و قابلیت جایگزینی بین می تأمیناز منابع مختلف داخلی 

تواند با دهد که میکت را در موقعیتی قرار میشود و شراین موضوع باعث عدم وابستگی به منابع خارجی می

 کننده خارجی را کاهش دهد.تأمینبرداری از منابع گوناگون وابستگی به بهره

ی نمایندگان مختلف و گسترده در کشور؛ نظر به اینکه شرکت پوار  سورام اولوین و بزرگتورین وجود شبکه .7

شوناخت، اعتمواد مشوتریان، برنودینص محوووالت،  باشد و از لحاظتولیدکننده چینی بهداشتی در ایران می

کنندگان با نام و محوووالت پوار  سورام، بسویاری از فروشوندگان و کیفیت محووالت و آشنا بودن مورف

نمایندگان در اقوی نقاط کشور تمایل بوه همکواری و معرفوی محوووالت شورکت را دارنود. وجوود تنووع و 

ستگی شرکت را به یک یوا چنود گوروه خواص کمتور نمووده و ی مشتریان و نمایندگان، وابگستردگی شبکه

ضوع در صنعت چینوی نماید. این موهای مختلف فروش را فراهم میسازی استراتژیقابلیت جایگزینی و پیاده

 تواند عامل موثر بر افزایش سهم از بازار باشد.سزایی دارد و میبهداشتی نقش به
 

 هافرصت 

طرح ملوی  از قبیل های توسعه کشورها در آینده با توجه به برنامهساختمان نیاز کشور به توسعه و بازسازی .1

 .های جدید در کشورها و شهرکهایی به منظور افزایش شهرو برنامه های دولتیهای مسکنطرح ،مسکن

 .سازیای و ساختمانی و انبوههای توسعهتزیرساختقویت نیاز به  .2

وسواز جدیود و یوا در راسوتای ساختسوازی و انبوه هاسواختزیر تقویت و توسعهبه  نطقهنیاز کشورهای م .3

 .و ییرطبیعی های ناشی از حواد  و بالیای طبیعیبازسازی خرابی

موواد اولیوه  بلندمودت تأمیندر داخل کشور به منظور  موردنیاز جهت تولید محووالت وجود منابع معدنی .4

 .از خارج کشور( اولیه مواداعدم وابستگی به  مورد نیاز
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داخلی و وجود آزمایشگاه و تجهیزات جهت فرموالسیون و سنجش کیفیوت وجود نیروی انسانی متخوص   .5

 .محووالت

 های استراتژیکفعال و امکان برقراری ارتباط چندملیتیهای افزایش تمرکز در صنعت و ظهور شرکت .6

 .امکان تولید مکانیزه و با کیفیت مریو  در این صنعت .7

در  شده در خووص صنعت و ممنوعیت واردات محووالتی که نمونه داخلوی دارنود؛ قوانین و مقررات وضع .8

هایی مواجه است. این موضوع محدودیت با دارندحال حاضر واردات محووالت و کاالهایی که نمونه داخلی 

نیز از آن مستثنی نیسوت.  سرام پار که  است نمودهفرصت مناسبی را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم 

های شایان ذکر است که در حال حاضر واردات محووالت چینی بهداشوتی از خوارج کشوور بوا محودودیت

 مختلف مواجه است.

فعوال  هایشورکتنیاز مشتریان و سوایر  تأمینبرداری از ظرفیت کارخانه گچ به منظور امکان تولید و بهره .9

و بوا توجوه بوه  باشودبیشتر از نیواز شورکت می سرام پار خانه در صنعت؛ ظرفیت عملی تولید گچ در کار

تواند از مازاد ظرفیت عملی کارخانه گچ خود جهت تولیود و حسن شهرت و کیفیت محووالت، شرکت می

فروش گچ استفاده کند و ضمن توسعه و گسترش درآمدهای شرکت، ضریب نفوذ خود را در بوازار افوزایش 

 دهد.

 .ت بازار سرمایه جهت تقویت برندینص به منظور افزایش سهم از بازاراستفاده بهینه از ظرفی .10

بوا توجوه بوه  با کشورهای منطقه و افزایش امکان موراودات موالی و تجواری برقراری روابط تجاری و خو  .11

 .کاهش ارزش پول ملی و افزایش قدرت خرید مشتریان خارجی

تولیدشوده در شورکت و امکوان افوزایش نزدیک بودن فرهنص و سلیقه کشورهای همسوایه بوا محوووالت  .12

 .المللیصادرات و سهم از بازار بین

هوا بوه های تولیدکننده چینی بهداشتی در برخوی از کشوورهای منطقوه و وابسوتگی آنعدم وجود شرکت .13

 .واردات

 بواباشود و تنها شرکت تولیدکننده چینی بهداشتی پذیرفته شوده در بوازار سورمایه می سرام پار شرکت  .14

باشود. ایون ای بین مشوتریان برخووردار میه سابقه و کیفیت محووالت آن، از اعتبار و جایگاه ویژهب توجه

 باشود داشوته به سزایی در افزایش سهم از بازار داخلی و همچنین بازارهای خوارجی تأثیرتواند موضوع می

 باشد.می توجهیقابلامتیاز منحور به فرد و  ءکه نسبت به سایر رقبا

بوه قودمت  توجوه باباشند؛ نیروی انسانی محور می تولیدکننده چینی بهداشتی در ایران عمدتاًهای شرکت .15

تواند شود. همچنین شرکت میبه وفور یافت میی در ایران، نیروی انسانی متخوص کاشی و چینی بهداشت

بنیوان داخلوی وجوود های دانشهمچنین منابع داخلی و شرکت و ؛اقدام نماید آوریفننسبت به جابجایی 

 شرکت را مکانیزه نماید. فرآیند تولید کل محووالت تواندداشته که می
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ترین و معتبرتورین شورکت فعوال قودیمی سرام پار وجود نیروهای متخوص و خبره در شرکت؛ شرکت  .16

متخووی در شرکت وجود دارد. شورکت زمینوه . در حال حاضر پرسنل باتجربه و باشدمیصنعت در ایران 

بوه  جربیات ارزشومند از پرسونل قودیمیرا برای انتقال ت پروریتدوین برنامه استراتژیک و اجرای جانشین

 .است کردهپرسنل جدیدتر فراهم 
 

 (هاریسک) تهدیدها 

؛ المللویهای مستقیم و ییرمستقیم ناشی از حضوور در سوطب بینافزایش هزینه های تجاری وتشدید تحریم .1

های ایرانوی در های مسوتقیم و ییرمسوتقیم شورکتها افزایش هزینوهیکی از پیامدهای منفی تشدید تحریم

های فووق، اسوتفاده از شوبکه های شرکت به منظور کاهش پیامدباشد. یکی از استراتژیالمللی میعرصه بین

باشد. در حال حاضور بوازار موورف برخوی از المللی میمایندگان مختلف و حضور ییرمستقیم در عرصه بینن

رود بوا شوود. امیود مویو مودیریت می توأمین سرام پار کشورهای منطقه توسط نمایندگان فروش شرکت 

همچنوین برخوی المللی برای شرکت فراهم شود. امکان حضور مستقیم بیشتری در عرصه بین ،بهبود شرایط

کوه  اسوت شدهالمللی نیز تعبیه صورت گرفته به منظور افزایش سهم از بازار بین هایریزیبرنامهاقدامات در 

 گیرد.برداری قرار میدر زمان مناسب مورد بهره

و همچنوین نوسوانات  های مالی شورکتهای بانک مرکزی در رابطه با تنظیم بازار ارز بر فعالیتسیاست تأثیر .2

داخلوی  موردنیواز بورای تولیود شورکت تمامواً اولیه موادهای مالی و عملیاتی؛ هرچند و افزایش ریسک ارزی

د و بطوور نمایوقیمت محوووالت مزبوور را دسوتخوش تغییور می نوسانات نرخ ارز عمدتاً حالاین با ،باشدمی

ها را بورای انتقوال از سوی دیگر ریسک شورکت نیز گذارند وشده محووالت اثر میییرمستقیم بر بهای تمام

 دهد.افزایش می آوریفن

های فنی و مهندسی مرتبط با صنعت کاشوی و خووص رشتهدردر کشور  و فنی کاهش کیفیت آموزش عالی .3

 .هاافزایی به جای افزایش مهارتسرامیک و تاکید بر دانش

و قطعوی  انورژی هوایحاملدر خووص محدود کوردن منوابع و  گذارانسیاست ناشی از تومیماتتهدیدات  .4

در  سالیانه عمودتاً تعمیرات اساسیاحتمالی برق و گاز؛ که به منظور مدیریت ریسک قطعی برق و گاز، برنامه 

 شود.تاریخ قطعی برق و گاز انجام می

 .های خرد در صنعتها و بنگاهوجود کارگاهشکنی در فروش محووالت به علت نرخ .5

 .کنندگان از کیفیت محووالت چینی بهداشتی در ایرانعدم آگاهی مناسب استفاده .6

 های تولیدکننده ابعضواًها و کارگاهبندی کیفیت محووالت تولیدشده توسط شرکتعدم نظارت دقیق بر رتبه .7

 باشد(های دیگر میدرجه یک برخی محووالت تولیدی معادل پار  سرام 2محوول باکیفیت درجه 

فقوره چواه آ  اختواصوی  1آبی در آینده؛ در حال حاضر شورکت دارای و بحران کم زیستمحیطگی آالیند .8

 باشد.و محدودیت و نگرانی از این بابت متوجه شرکت نمی باشدبرای تولید می
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های مربوط به بروز سوانب؛ در این راستا شرکت های تولیدی و ریسکسرمایه انسانی محور بودن برخی بخش .9

مختلف در خووص بیمه تکمیلی، بیمه سوانب و حوواد  و... و همچنوین آمووزش  قراردادهایانعقاد  اقدام به

 خدمت کرده است. ضمن

 

 نقاط ضعف 

 2 طبوق برناموه اسوتراتژیک تودوین شوده 1400: در سال شرکت آوریفنقدیمی بودن تجهیزات تولیدی و  .1

فرنگی تولیود توالوت فرآینودفرنگی به منظور مکانیزه کوردن بخشوی از خط اتوماتیک توالت 4شامل دستگاه 

روز در همچنین تعویض خطوط قدیمی بوا خطووط جدیود و بوه .برداری رسیدبه بهره طراحی و تجهیز شد و

 مدت شرکت قرار دارد.برنامه میان

 موتیسنوات گذشته و با بواال رفوتن ق اتیدر عمل ینگینقد دیشد یتوجه به کسر بای: نگیکمبود نقد سکیر .2

 شیشده اسوت کوه منجور بوه افوزا یداریخر یبه صورت اعتبار هیاز مواد اول یابخش عمده د،یتول یهانهاده

و  یاتیوعمل انیموضوع منجر به بروز ز نیمرتبط شده است و ا یهانهیهز ریتمام شده محووالت و سا متیق

 شوتریب شیکشش الزم را بوه منظوور افوزا ،بازار طیشرا گرید یانباشته شرکت شده است. از سو انیز شیافزا

 ،ینگینقود یمربووط بوه کسور یجانب یهانهیهز شیو افزا هانهیهز شیافزا محووالت نداشت و عمالً متیق

 شیبرناموه افوزا یراشورکت بوا اجو 1399 در سال گرید یکرد. از سو شتریو انباشته شرکت را ب یجار انیز

شده اسوت. قانون تجارت خارج  هیاصالح 141ماده  تیکارخانه، از شمول نیزم یابیارز دیاز محل تجد هیسرما

جهوت تغییور سیاسوتهای  یاقدامات متعدد ینگینقد یکسر سکیر تیریمنظور مد بهدر سال مالی گذشته 

که منجر به کسب سود عملیاتی و خوالص پوس از  شده است هامالی از بانک تأمین فروش شرکت به نقدی و

صورت گرفته اسوت کوه در  یمال تأمین یهاروش ریدر خووص سا یمطالعات مختلف نی. همچنسال گردید6

 .دیخواهد رس نفعانیبه اطالع سهامداران و ذ یدر زمان مقتض جهیصورت حوول نت
 

 های توزیع شرکتهای تجاری و روشفرآیندمحصوالت اصلی، 

 و سوازیقالبپودر گچ  سرشور، روشویی و سیفون، انواع پایه، ،انواع توالتمحووالت اصلی شرکت شامل 

مربووط بوه تعلیق کارت بازرگانی شرکت ناشوی از تعهودات ارزی  دلیل بهفروش صادراتی شرکت  .باشدمی... 

نسوبت بوه در اسرع وقت  ،درصدد است مدیریت فعلیاما  است داشتهشرکت، کاهش  مدیریت یهای قبلدوره

، کوه در ایون راسوتا بوا ل گذشته اداموه یابودرواشرکت مطابق و فروش صادراتی  نمایدحل این موضوع اقدام 

به دنبال دریافوت کوارت بازرگوانی بورای ایون  1401شرکت بازرگانی و پخش پار  سرام در مهرماه تأسیس

اکنوون فوروش صوادراتی بوه کشوورهای هم شرکت جهت تسهیل صادرات محووالت شرکت اصولی هسوتیم.

بوا اسوتفاده از صوورت ریوالی هاروپوایی و آفریقوایی ب کشوورهایو... و برخوی  افغانستانآسیایی مانند عراق و 

 گیرد.صورت می به صورت ییرمستقیم نمایندگان فروش
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. پوذیردفعوال در شوهرهای مختلوف انجوام می دهنماینو 200 بویش ازفروش داخلی محوووالت توسوط 

باشد کوه در اقووی نقواط کشوور وجوود استراتژی فروش شرکت در حال حاضر توزیع از شبکه نمایندگی می

 فروش مستقیم در حال حاضر در دستور کار شرکت قرار ندارد. سیاستدارد. 

 های مستمر برای برگزاری نمایشگاه، همایش، کنفرانس و... بورای معرفوی محوووالتریزیشرکت برنامه

سال جهوت شورکت در نمایشوگاه بوین المللوی صونعت کاشوی و  6و پس از  در نظر داردهمواره خود  جدید

 پیش ثبت نام نموده است. 1401 سرامیک در دی ماه

باشود. گذاری محووالت چینی بهداشتی در ایران تابع عرضه و تقاضا و بوازار محوور میطور کلی قیمتهب

گردد. با این حوال چینی بهداشتی تعیین می رفرمایانکا سقف افزایش قیمت محووالت توسط انجمن صنفی

بازار و بر اسوا   یخود را از طریق عرضه و تقاضاگذاری محووالت قیمت ،های فعال در صنعتعمده شرکت

 نمایند.تعیین می مدیرههیئتمووبات 

شده محوووالت تمام، بهای ءبازار، قیمت رقبا یبا توجه به تقاضا پار  سرامگذاری محووالت شرکت قیمت 

 مودیرههیئتنامه داخلوی و پوس از تووویب از طریق آئین ،تولیدشده، شرایط مشتریان و سایر عوامل اثرگذار

 شود.تعیین می

 

 شرکت به شرح ذیل است: محصوالتفرآیند فروش 
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 شرکت ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی

 

در بازارهوای محووول شده آیاز و بوا عرضوه با خرید مواد اولیه مریو  و آزمایش آفرینیارزشی زنجیره

شود این زنجیره موداوم و پویوا اما آنچه باعث می ؛رسدداخلی و خارجی و کسب رضایت مشتریان به انتها می

به فعالیت ی کارکنان شرکت است که با تمام توان خود مشغول ، نیروی متعهد و انگیزهبه کار خود ادامه دهد

 باشند.می

هوشمندانه در زمینه پرورش استعدادها و مدیریت منوابع انسوانی سوعی  گذاریسرمایهبنابراین شرکت با 

این منبع ارزشمند و حیاتی خود را حفظ کرده و آن را توسعه بخشد تا حاصول کوار کارکنوان که  است کرده

و  پار  سرامبهبود شهرت و محبوبیت برند  مندی مشتریان،ارتقای کیفیت محوول تولیدی، افزایش رضایت

 شرکت را در پی داشته باشد. افزایش ارزش ایجاد شده

، امکان فرآوری سنص و خاک و مواد اولیه خریوداری شوده مطوابق ها و نقاط قوت شرکتیکی از فرصت

و... است که این موضووع  سازیقالبسازی، سازی، لعا لبرنامه تولید و فرموالسیون برای استفاده در واحد گِ

 باشد.تولید می فرآیندنکات مثبت در  جزء

های فرآینودهای تولیدی و تجربه کافی کارکنان، شرکت هموواره سوعی دارد توا های واحدطبق پژوهش

محوووالت تولیودی حوداقل میوزان  باشود و نظارت دقیوق باتولید بر اسا  دانش روز و فرموالسیون جدید 

 .باشد داشتهضایعات را به همراه 
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ریزی، رطوبوت گذار بر روی کیفیت محوول مانند دمای محیط قالوبتأثیرها شامل تمامی عوامل این نظارت 

تولیود  فرآینوداز جمله نقواط مثبوت در  باشد.شده از مواد اولیه و... میل ساختهکیفیت گِهای تولیدی، سالن

متوسط ضایعات محووول پوس از راه انودازی واحود کنتورل  %50شرکت در سال مالی گذشته،کاهش حدود 

 کیفی و پیگیری مستمر مدیریت ارشد از نیروهای عملیاتی بوده است.  

 

 شده یا در دست اقدام شرکت انجاماستراتژیک های و پروژهاقدامات 

  در مجتمع تولیدی و دفتر مرکزی تهرانطراحی سیستم پیشنهاد انتوا  سمت سازمانی. 

 و انتقادات هاپیشنهادنفعان و دریافت بازطراحی نظام بازخورد از ذی. 

 سازمانی در راستای پویایی و چابکی ساختارهای طراحی شده زهطراحی سیستم مکانیباز. 

 شرکت تولیدی و اداری هایفرآیندها و نامه، دستورالعملبازطراحی و بازنگری آئین. 

 جهت توسعه داشبورد مدیریتی منابع انسانی شرکت بازطراحی. 

 بازنگری و بازطراحی نظام حاکمیت شرکتی. 

  های سازمانی در راستای استقرار نظام ارزیابی عملکورد پست سازمانی شرح وظایفبازطراحی و بازنگری

 .شرکت

 ارزیابی عملکرد و ارتقای شغلی فرآیندنگری ساختار و باز. 

 سازی نظام مدیریت دانشآموزشی به منظور پیاده تنظیم برنامه. 

  طراحی و اجرای سیستم کامل اتوماسیون داخلی جهت نظوارت بور مراحول تولیود در کارخانوه و سوایر

 .امورات اداری و تولیدی شرکت

 ریزی تولید و عملیاتی به منظور اصالح ترکیب تولید و فروش به نحووی کوه بازنگری و بازطراحی برنامه

 .ه خلق ارزش بیشتر شودمنجر ب

 های اداری، مالی و عملیاتی شرکتتقویت و توسعه سامانه. 

 تدوین برنامه عملیاتی و مالی به منظور مولدسازی بهینه از منابع بالقوه و بالفعل. 

 های گری از شورکتاتیوک ریختوهای نظیر خرید تجهیزات اتومهای توسعهریزی برای اجرای طرحبرنامه

 .و افزایش کمیت و کیفیت تولید مکانیزه کردن کامل خط تولید ه منظوربداخلی  بنیاندانش

 های نسل جدیدکوره نوبمدت برای ریزی میانبرنامه. 

 های کاریفرآیندهای تولید و هزینه سازیبهینه. 

  های تولیود فرآینودتقویت بدنه متخوص و فنی جهت تحقیقات بور روی فرموالسویون و موواد اولیوه و

 .المللیمطرح بین هایشرکتداشتی مطابق با کیفیت چینی به
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 هوا های جایگزین بورای کورهبرق داخلی و استفاده از سوخت تأمینریزی برای ایجاد شبکه جامع برنامه

 .های انرژی مانند برق و گاز و آ سازی مورف حاملبهینهدر جهت 

 مقابله بوا در جهت های انسانی کارخانههای صنعتی و فاضال پسا  خانهتوفیهریزی برای ایجاد برنامه 

 و رعایت قانون هوای پاک. و بحران آ  زیستمحیطبحران 

 و مولدسازی آن سنجی به منظور کاهش ضایعاتمطالعه و امکان. 

 های مطرح کشور در خووص انجام مطالعوات بوه منظوور بوازطراحی فرموالسویون نامه با دانشگاهتفاهم

 .و کاهش ضایعات اولیه

  به منظور بهبود سیستم منوابع انسوانی پار  سرامکارکنان سرمایه شرکت مدیریت  تأسیسنهادسازی؛ 

 .های مستقل جهت انجام امور بازرگانیتأسیس زیرمجموعهو  هاو استفاده بهینه از منابع و فرصت

 پس  بندی محووالت شرکت و فروش کارتن به مشتریانی خط تولید کارتن سازی جهت بستهراه انداز

 .از اخذ مجوزهای الزم

 ی محووالت اکسسوری و ظروف یذاخوری سرامیکی و چینی پس از اخذ مجوزهای راه اندازی و عرضه

 .الزم

 توجوه بوه موقعیوت  توافق با شهرداری قرچک جهت تغییر کاربری بخشی از زمین کارخانه به تجاری با

 .ملک مزبور مکانی

  جهوت تغییور  عملیواتیو تحویل بوه واحودهای  داخل کارخانه متر بنای فرسوده 1000بازسازی حدود

 .چیدمان خط تولید در راستای رعایت صرفه و صالح شرکت

  امکان تولید مکانیزه و افزایش کمیت و کیفیت محووالت؛ با توجه به وجود نیروهای متخوص در ایران

 فرآینودهوایی از توانود بخشها، شورکت میفرآینودصنعتگران داخلی در خووص مکانیزه کردن و توان 

خطووط تولیود  سوازیماید. در این خووص پروژه مکانیزهتولید خود را بوورت مکانیزه طراحی و اجرا ن

مندی از توان داخلی و تجربوه قبلوی در خوووص مکوانیزه . شرکت با بهرهانجام شده استفرنگی توالت

شود، بوه سومت مکوانیزه کوردن صورت دستی انجام میهتولید که پیش از این ب فرآیندکردن بخشی از 

ها و افزایش کیفیت محووالت و کاهش ضایعات اقدام نماید و با بکارگیری پرسونل تولیود فرآیندبیشتر 

نسبت به تجدید ساختار سازمانی و تولیدی و کاهش سهم حقوق و دستمزد در بهوای  ،هادر سایر بخش

 ها را بیشتر فراهم نماید.ینه از منابع و فرصتتمام شده محووالت، امکان استفاده به
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 سهامداران شرکتاطالعات مربوط به 

 باشد:به شرح جدول ذیل می 31/06/1401 تاریخلیست سهامداران شرکت در 

 درصد سهم -تعداد سهام سهامدار

 13.11   128،664،584 شرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان )سهامی خاص(

 8.04 78،900،000 خلجمسعود محمدعلی

 5.13 50،299،692 شرکت سات شید سپهر )سهامی خاص(

 3.70 36،300،000 حمیدرضا حامدی نیک

 2.85 27،970،987 شرکت تجارت کاال رابین )سهامی خاص(

 67.17 659،113،893 %2.5 مالکیت کمتر ازدرصد سهامداران با سایر 

 100   981،249،156 جمع
 

 

 

 

 

 پرسنلیجدول اطالعات  

 در جداول زیر ارائه شده است: اطالعات پرسنلی شامل تعداد افراد و میزان تحویالت 

 31/06/1400 31/06/1401 تعداد پرسنلمیانگین 

 240 232 پرسنل تولیدی

 68 45 ییر تولیدیپرسنل 

 308 277 کل پرسنل
 

 تحویلی مدرک
و  دیپلم

 دیپلمزیر
 کارشناسی پلمیدفوق

 یکارشناس

 ارشد
 دکترا

 1 5 24 24 223 تعداد
 

 مدیریت برای دستیابی به آن یراهبردهااهداف مدیریت و 

  ،مواد و قطعات الزم برای خط تولید تأمینتولید پایدار. 

 ماهانه در جهت رسیدن به تولید حداکثری و تحقق برنامه تولید هفتگی. 

 و دستیابی به تولید با حداقل ضایعات. افزایش کیفی محووالت تولیدی 

 وریافزایش کارایی در جهت افزایش بهره. 

 و استفاده از ترکیب بهینه تولید و فروش فروش محووالت تولیدی طبق برنامه از پیش تعیین شده. 
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 مدتانیمهای و برنامه اهداف

 و افزایش حاشیه سود کاهش قیمت تمام شده محووالت. 

  کیفیت باسودآوری پایدار و. 

 استفاده بهینه از ظرفیت و تحقق برنامه تولید به صورت سالیانه. 

 وری نیروی انسانی و تجهیزاتیارتقا بهره. 

 سرمایه انسانی ءسازی نظام مدیریت دانش و ارتقاپیاده. 

 های اطالعاتی و مدیریتیبهبود سیستم. 

  اکارتن سازی،چینی مظروف و ...( شدههای مختلف تعریف و اجرای پروژه ایای توسعههفعالیتادامه. 

 اشرکت مدیریت سرمایه کارکنان پار  سرام و ...( های جدیدگذاریتوسعه سرمایه. 

 دستیابی به ظرفیت عملی تولید. 

 رشد فروش و صادرات محووالت. 

 المللیافزایش سهم از بازار داخلی و بین. 

 اصالح ساختار مالی و عملیاتی. 

 های بالقوه و بالفعل شرکتو ظرفیت های ثابتیاستفاده بهینه از دارای. 

 ربطذیمحیطی مطابق با آخرین استانداردهای نهادهای بهبود وضعیت زیست. 

 بندی و پایش مستمر آنهای مالی و عملیاتی و استقرار نظام بودجهتنظیم برنامه. 

 داخلی سازانانعقاد قرارداد با انبوه.  

  خرید و خرید انبوه مواد اولیه به منظور مدیریت ریسک و نوسانات قیموت، افوزایش  فرآیندبازنگری در

به موقع مواد  تأمینبه دلیل عدم تغییر فرموالسیون و کاهش ریسک مربوط به عدم  اولیه موادکیفیت 

 .اولیه

 

میزان  یریگاندازهبرآمده از آن و نحوه  یهافرصتو  دهایتهدبازار و  یروندهاچگونگی مواجهه با 

 موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن

 و انطباق با شرایط احتمالی آتی بررسی وضعیت جاری و مطلو  شرکت بر اسا  شرایط جدید. 

 های شرکتها و الزامات تحقق استراتژیپیشرانه. 

 ستمر و مقطعیها بوورت مبررسی درصد تحقق استراتژی. 

 در قبال تهدیدها ریزی شدههای برنامهتدوین برنامه شروع فعالیت. 

 های حیاتی در سناریوهای مختلف توسعهبندی پروژهاولویت. 
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 شناسایی قطعات، تجهیزات و خدمات استراتژیک و حیاتی مورد نیاز صنعت. 

  و فعالیوت برای مقابله بوا هرگونوه اخوتالل در مسویر تولیود  نفعانسهامداران و ذیاطمینان بخشی به

 .ناشی از تهدیدهاعملیاتی شرکت 

 سازی با توان بیشترتقویت ساختار داخلی و استمرار حرکت بومی. 

 نیازهای خط تولید تأمینهای سازنده قطعات و تجهیزات در جهت مساعدت و همکاری با شرکت. 

 های داخلیبازطراحی و بازنگری در نظام کنترل. 

  بندیو بودجه شرکتی مالیبازطراحی و بهبود سیستم. 

 

 یا خدمات جدیدبرنامه توسعه محصوالت 

 وکارکسبانداز موردی چشم تدوین. 

 او توسعه  تحقیقR&D) برای توسعه و ارتقا محووالت و کاهش توقفات. 

  های جدید برای انجوام صوادرات آوریفنشناسایی نیازهای بازارهای جدید و متناسب با آن استفاده از

 .های باالترمحووالت با استاندارد

 بوه  موقعبوهدهی مناسوب و مطالعات بازار به منظور نیازسنجی و شناسایی سوالیق مشوتریان و پاسوخ

 .هانیازهای آن

 های نوین و مبتکرانه مطابق با نیاز و سلیقه روز بازارطراحی مدل. 

 

 توسعه بازاریابی و فروشبرنامه 

های فوروش در جریوان به موازات فعالیتای در زمینه بازاریابی و توسعه بازارها همواره مطالعات گسترده 

گردد توا در برگوزاری رسانی میروزبهباشد که بوورت مستمر میبانک اطالعات مشتریان دارای  شرکتاست. 

بازار، شورکت در حوال پیگیوری بورای در زمینه توسعه  قرار گیرد. استفاده های مرتبط موردمزایده و مناقوه

 باشد.مییافتن بازارهای صادراتی جدید 

های شرکت در زمینه بازاریوابی یکی دیگر از برنامه CRMسازی نظام ارتباط با مشتریان طراحی و پیاده 

های مجواز نیوز جلسوات متعوددی ات پس از فروش و توسعه شبکه نووا ی خدمدر زمینهباشد.و فروش می

 جهت تدوین برنامه ی عملیاتی در شرف انجام است.

 هاشرکت برای مواجهه با افزایش هزینه یراهبردها

 های ها و دسوتورالعملتوسعه و استقرار رویوه ازجمله: این راهبرد از طرق مختلف ساختار بودجه بهبود

 ریزی عملیاتی در حال پیگیری است.مورد نیاز و توجه به بودجه
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  اقالم پرمورف ماننود راهبرد از طریق کنترل و پایش نرخ و مقدار مورف کاهش قیمت تمام شده: این

 شود.انجام می مواد اولیه معدنی و شیمیایی

 نیروی انسانی و تجهیزات ازجملههای مختلف در حوزهوری افزایش بهره. 

  روز ههای اطالعاتی بسیستم تأسیسو تولید: این راهبرد از طریق ایجاد و  تأمیننظارت موثر بر زنجیره

تولیود، سیسوتم  فرآینودهای شرکت از جمله سیستم بارکدینص محووول از ابتودای با نیاز متناسبو 

 . تعمیرات و نگهداری و...

  و منابع شرکتکنترل و نظارت دقیق در جهت جلوگیری از هدر رفت مواد اولیه. 

  موواد  رفت هدرکنترل و نظارت دقیق در جهت به حداقل رساندن ضایعات و سایر مواردی که منجر به

 گردد.کیفیت برخی محووالت میکاهش اولیه و 

 مواد اولیه بوه منظوور ثابوت  تأمینهای بلندمدت و رقابتی در حوزه ها و عقد قراردادتجمیع درخواست

تر شودن سازی و لعا  زنی که موجب با کیفیتلهای گِفرآیندو دپوی مواد اولیه در  هانرخداشتن نگه

 گردد.محوول نهایی می

 هوای اطالعواتی کنندگان معتبر داخلی و خارجی: این راهبرد با ایجاد بانکتأمینو افزایش  بخشیتنوع

 .باشدمیروز در سطب شرکت در حال انجام و پیگیری هجدید و ب

  و اسوتقرار واحودهای فنوی و  های فنی و تعمیراتویفرآیندهای مورف و تعمیرات: بهبود فرآیندبهبود

در خط تولید و تجهیزات که رونود تولیود بوه  آمدهپیشمهندسی ماهر جهت رفع هرگونه مشکل فنی 

 بهترین شکل ادامه یابد.

 ریزی برای فوروش حوداکثری موجوودی کواالی انبوار استفاده از ظرفیت و تحقق برنامه تولید و برنامه

 .محووالت

 

 بردها برای دستیابی به اهداف ذکر شدهاهداف و برنامه زمانی و راه

 های قانونی و اجتماعیفرآیند 

 ا، ایمنی و سالمت شغلی پرسنل بهبود شرایط محیطیHSE). 

 هاکنترل و حذف آالینده. 

 پیشگیری از سوانب و حواد  و مدیریت بحران. 

 الملل اثربخشروابط عمومی و بین. 

 مدیریت حقوقی اثربخش. 
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 عملیاتهای تولید و فرآیند 

 کاریکاهش ضایعات تولید و دوباره. 

 های انرژیآ  و حامل ،مواد اولیهسازی مورف بهینه. 

  های عملیاتی و پشتیبانیفرآیندبهبود. 

 

 مالی و اقتصادی هایفرآیند 

 مالی داخلی و خارجی تأمینبه منابع  بخشیتنوع. 

 گذاری جدیدجذ  سرمایه. 

  گردشمدیریت اثربخش نقدینگی و سرمایه در. 

 ها و منابعسازی داراییها امولدمدیریت اثربخش دارایی). 

 مدیریت اثربخش ریسک. 

 مدیریت مالی. 

 

 تأمینبازاریابی فروش و زنجیره  هایفرآیند 

 توسعه بازارهای جدید. 

 تحقیقات مناسب بازارها و رویدادها. 

  های خرید و فروشفرآیندتوسعه تجارت الکترونیک در. 

  جدید وکارهایکسبتوسعه. 

  تأمیننظارت موثر بر زنجیره. 

 

 های توسعه و مدیریت فناوریفرآیند 

 توسعه توانمندی دانش فنی. 

  آوریفنانتقال و کسب. 

 کاربردی نمودن تحقیقات. 

 های فناوریافزایش ظرفیت تولید متناسب با پتانسیل. 

 

 های سرمایه انسانیفرآیند 

 سازی نظام مدیریت دانشطراحی و پیاده. 

 های انسانیپروری سرمایهتوانمندسازی و جانشین. 

 افزایش رضایت، انگیزه و نگهداشت سرمایه انسانی. 
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 های منابع اطالعاتیفرآیند 

  توسعه زیرساختIT. 

 های اطالعاتیسازی سیستمبهینهسازی و توسعه، یکپارچه. 

 مدیریت اثربخش دانش و تجربه. 

 

 های منابع سازمانیفرآیند 

  روابط حاکمیتیتبیین اثربخش. 

 همسوسازی و راهبری اثربخش سازمان. 

 توسعه فرهنص کار تیمی. 

 های مدیریتیتوسعه سیستم. 
 

 بلندمدتهای و برنامهاهداف 

بر این باورند که این برند قودیمی  پار  سراممدیره و تمامی پرسنل زحمتکش شرکت تهیئمشتریان،  

های رو و قابل رقابت بوا شورکتبه عنوان شرکتی پیشدر بازار داخلی و بازارهای خارجی به زودی و با اصالت 

و خلوق  شورکت برتر بیش از قبل مطرح خواهد شد و همه در حال تالش برای تحول بزرگ در تولید و فروش

بوودن دانوش شرکت اعتقاد دارد با توجه به فراهم  مدیرههیئت باشند.می نفعذی هایگروهثروت برای تمامی 

نیروی انسانی توانمند و فضای کافی در محیط کارخانه باید به سمت متنوع سازی تولید محوووالت در  فنی،

انودازی چنوین تکمیول زنجیوره ی ارزش بوا راهچینی بهداشتی مانند ظوروف چینوی و هم جزگروه هایی به 

 .وارد شود بندی و حمل و نقلخدمات بسته
 

 صورت گرفته در رابطه با آن یهاگامشرکتی و  حاکمیتشرکت در ارتباط با  یهااستیس

  افزایش شفافیت مالی شرکت در بور. 

 های موجود شرکتهای درآمدزایی از ظرفیتتوسعه بازار و فرصت. 

  هاپروژهسرعت بخشیدن به روند توسعه. 

 بهبود تولید و فروشهای مطرح اروپایی و آسیایی برای توسعه و توسعه تعامل با شرکت. 

 کاهش قیمت تمام شده. 

 سازی مورف آ  و انرژیبهینه. 

 های کاری از جمله کواهش موواد موورفی معودنی و شویمیایی، فرآیندتولید و های سازی هزینهبهینه

 .روانکارها، آ ، انرژی
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 ایجواد های تعریف شوده در سوطب شورکت از جملوه وری نیروی انسانی در شرکت از طریق پروژهبهره

 .امکانات رفاهی

  و تحوول در سیسوتم تولیود و  ی جدیودبا خلق درآمودها سرمایهدر بازار افزایش ارزش بازاری شرکت

 .فروش

  های فاقد ارزش افزودهو فعالیتکاری ها و حذف موازیفرآینداستاندارد نمودن تمامی. 

 خدمت و مرخوی استفاده نشده کارکنانتسویه سنوات پایان. 

پذیرفتوه شوده در بوور  اوراق  هایشورکتهمچنین با توجه به ابالغ دستورالعمل حاکمیوت شورکتی  

، این شرکت در حال اجورای کامول ایون دسوتورالعمل همچوون گذشوته 12/08/1397بهادار تهران به تاریخ 

ت کسوب اثربخش جه سازوکارهاینسبت به ایجاد، استمرار و تقویت و  گذارانسرمایهجهت حمایت از حقوق 

رعایوت اثربخشی چارچو  حاکمیت شرکتی،  ازجملهاطمینان معقول از محقق شدن اصول حاکمیت شرکتی 

و شووفافیت و  ءنفعووان، افشوواسووهامداران، رعایووت حقوووق سووایر ذیمنوووفانه و یکسووان حقوووق و منووافع 

 اقدام موثر نماید. مدیرههیئت پذیریمسئولیت

 
 

 مدیرههیئتتخصصی  یهاتهیکم

  فروشکمیته 

 ریزیکمیته تولید و برنامه 

 کمیته حسابرسی 

 کمیته انتوابات 

 کمیته منابع انسانی 

  وکارکسبکمیته استراتژی و توسعه 
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 ی و کمیته انتصاباتکمیته حسابرساعضا 

 باشد:حسابرسی و کمیته انتوابات به شرح ذیل می مشخوات اعضای کمیته
 سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 رئیس کمیته حسابرسی و عضو کمیته انتصابات نیکحمیدرضا حامدی 1

 عضو کمیته حسابرسی دکتر قاسم بولو 2

 عضو کمیته حسابرسی دکتر فرشاد محمدپور 3

 عضو کمیته حسابرسی مجید نوری 4

 عضو کمیته حسابرسی بختیار ویسی 5

 رئیس کمیته انتصابات خانیمحسن عالی 6

 عضو کمیته انتصابات مسعود محمدعلی خلج 7

 عضو کمیته انتصابات سعید فرجی 8
 

 :هاآنو اهداف شرکت در خصوص  هانامهمهیبانواع 

 .شرکت پرسنل قبال در یمدن تیمسئول هایبیمه .1

 .مانکارانیپ پرسنل قبال در یمدن تیمسئول هایبیمه .2

 .در قبال اشخاص ثالث یمدن تیمسئول هایبیمه .3

 .اتتأسیس و هاساختمان سوزیآتش هایبیمه .4

 .آالتماشین هاینامهبیمه .5

 .(یلیتکم مهیاب کارکنان درمان مازاد مهیب .6

 .حواد  و عمر هایبیمه .7
 

 دعاوی حقوقی

 باشد.صورتهای مالی، شرکت فاقد هرگونه دعاوی حقوقی بااهمیت می تأییددر تاریخ گزارشگری و 

 تحلیل حساسیت

شود، سوود می تأمیناز منابع داخلی  اولیه مورد نیاز شرکت عمدتاًنظر به اینکه خریدهای شرکت و مواد 

شرکت وابستگی خطی و مستقیمی به پارامترهایی نظیر نوسانات نرخ ارز، نورخ بهوره بوانکی و سوایر شورایط 

شوود، نودارد. از سووی دیگور بوا توجوه بوه اثرگذار که در گزارشات تفسیری برخی شرکتهای بورسی ارائه می

رکت به سمت مکوانیزه کوردن سیستم بهایابی شرکت و گزارشگری مالی و عملیاتی و همچنین حبازنگری در 

ها در دستور کار قورار ات آنتأثیر نوعها و هرها، موضوع شناسایی عوامل اثرگذار و تعیین محرکفرآیندبرخی 

ن محتورم، تحلیول عوانفتر بورای سوهامداران و ذیءبول اتکواگرفته است و به منظور ارائه توویری بهتور و قا
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سود به پارامترهای اثرگذار در صورتهای مالی ساالنه و گوزارش تفسویری ارائوه خواهود حساسیت قابل اتکای 

 شد.

 

 

 و عملیاتی عملکرد مالی

 صورت سود و زیان
 ارقام به میلیون ریال()

 
 منتهی بهمالی  سال

31/06/1401 

سال مالی منتهی به 

31/06/1400 

 592،593 875،191 درآمدهای عملیاتی

 (561،491ا (772.340ا بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 31،102 102.851 سود ناخالص

 (39،058ا (44،188ا ی فروش، اداری و عمومیهانهیهز

 2،269 109 هاسایر درآمدها و هزینه

 (5،687ا 58.772 )زیان( عملیاتیسود

 (22،447ا (29،233ا ی مالیهانهیهز

 3،120 23،683 ی غیرعملیاتیهانهیهزسایر درآمدها و 

 - 28،621 سود ناشی از واگذاری دارایی ثابت

 (25،014ا 81.843 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

  هزینه مالیات بر درآمد:
 

 - (10.644) سال جاری

 (434ا - ی قبلهاسال

 (25،448ا 71.199 سود )زیان( خالص

 سود )زیان( هر سهم:
  

 (6ا 49 ریال-سود )زیان( هر سهم عملیاتی

 (20ا 24 ریال-یاتیرعملیغ سود )زیان( هر سهم

 (26ا 73 ریال-سود )زیان( هر سهم
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  وضعیت مالی صورت
 )ارقام به میلیون ریال(

 31/06/1401 31/06/1400 

 هاییدارا

  ی غیر جاری:هایدارائ

 1،273،384  1.072.959 مشهود ی ثابتهاییدارا 

 2،899  2،301 ی نامشهودهاییدارا 

 51  1،031 بلندمدتی هایگذارهیسرما 

 - 4،000 هاییداراسایر  

 1،276،334  1.080.291 ی غیر جاریهاییداراجمع 

 ی جاری:هاییدارا

 55،294  18،797 هاپرداختشیپ 

 151،074  239.790 موجودی مواد و کاال 

 78،630  118،439 هایافتنیدری تجاری و سایر هایافتنیدر 

 5،139  13،923 موجودی نقد 

 290،136  390.949 جاری یهاییداراجمع 

 1،566،470  1.471.240 هاییداراجمع  

 هایبدهحقوق مالکانه و 

 حقوق مالکانه 

 981،249   981,249   سرمایه 

 3،000   3,000   اندوخته قانونی 

 10،294   10,294   هااندوختهسایر  

 (154.627ا (83.428ا زیان انباشته 

 839.916  911.115 جمع حقوق مالکانه

 هایبده

 ی غیرجاریهایبده

 76،948  85،059 بلندمدت یهایپرداختن 

 27،794  17،429 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان 

 104،742  102.488 ی غیرجاریهایبدهجمع 

 429.727  310،700 هایپرداختنی تجاری و سایر هایپرداختن

 - 10.644   مالیات پرداختنی

 4،615  4،615 سود سهام پرداختنی

 166،330  88،102 تسهیالت مالی

 21،140  43،576 هاافتیدرپیش 

 621.812  459.637 ی جاریهایبدهجمع  

 726.554  560.126 هایبدهجمع  

 1،566،470  1.471.240 هایبدهجمع حقوق مالکانه و 
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 منابع مالی 

هووای ریوال و مجمووع داراییمیلیووارد  391بور  الغهوای جوواری بومجمووع دارایی 31/06/1401 در تواریخ 

 باشد.ریال میمیلیارد  1،080ییرجاری معادل 

 های جاریدارایی 

اصولی  علوترشد یافته است کوه  %35حدود های جاری شرکت نسبت به پایان سال مالی قبل دارایی   

 باشد.های دریافتنی تجاری و ییرتجاری و موجودی مواد و کاال میدر سرفول حسا  افزایشآن 

 های غیرجاریدارایی 

ریال کاهش یافتوه اسوت کوه  میلیارد 196 های ییرجاری شرکت نسبت به پایان سال مالی قبلدارایی   

 مربوط به اقاله ملک دفتر مرکزی شرکت بوده است. عمدتاً

 های جاریبدهی 

ریال کاهش یافته است کوه عمودتاً میلیارد  164 های جاری شرکت نسبت به پایان سال مالی قبلبدهی 

 باشد.شرکت می یهایپرداختنبه دلیل تسویه تسهیالت بانکی و همچنین 

 غیرجاریهای بدهی 

یافته اسوت کوه بوه علوت  کاهش ریالمیلیارد  2 سال مالی قبل های ییرجاری شرکت نسبت بهیبده   

 باشد.میبا توجه به پرداخت سنوات پرسنل  سرفول ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان کاهش

 به سود عملیاتی زیان عملیاتی شرکت تبدیل 

سهامداران محترم رسیده است، عمده دلیل کاهش زیان عملیواتی همانطور که در سامانه کدال به اطالع 

، تغییر در ترکیب تولید و فروش محوووالت و افوزایش رانودمان و نسبت به دوره قبل مربوط به افزایش تولید

ریزی صوورت گرفتوه و بوا همکواری پرسونل باشد. مدیریت ارشد معتقد است با برناموهکیفیت محووالت می

های تعیین شوده، رشود و شوکوفایی خداوند منان، در صورت تداوم روند و اجرای سیاستزحمتکش و عنایت 

 بهتر و بیشتری برای شرکت ایجاد خواهد شد.
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 های مالی شرکتنسبت

 باشند:های مالی عمده برای دوره مورد گزارش به شرح زیر مینسبت

 

 نتایج عملکرد شرکت

درصد افزایش یافته اسوت  57عملکرد شرکت در دوره مالی مورد گزارش نسبت به دوره مالی مشابه قبل 

 .باشدریالی فروش به سبب افزایش نرخ فروش محووالت می مبلغ ناشی از که عمدتاً
 

 یعملیات یدرآمدها

 د:دهجدول زیر، میزان فروش محووالت شرکت را بوورت خالصه نشان می

 باشدمحوول فروش رفته بر اسا  خالص فروش می مبلغ          
 

 

 

 

 
 

 

 

 یانرژ یهاحامل یبها

گواز در  متیق شیدر خووص افزا یو اقدامات متعدد ماتیباالخص سال گذشته توم و ریسنوات اخ در

 یمختلفو یدیوتول یهابه بنگاه توجهیقابلمتعدد و  هایشوک وصورت گرفت  صالحیو ذ ریگمیمراجع توم

بوا  یدیوتول نجاتکارخا رینبود و مانند سا یموضوع مستثن نیاز ا زیدر کشور وارد نمود، شرکت پار  سرام ن

 نیومواجوه بوود. ا رهیوگاز، بورق و ی یعطق ،یانرژ یهاحامل متیق شیدر خووص افزا یمتعدد یهاسکیر

بورق و  یعطق یدر خووص احتمال یمتعدد یهاسکیتمام شده محووالت، ر متیق شیموضوع عالوه بر افزا

خود  تعمیرات اساسیو  دیتول امهموضوع برن نیشرکت با علم به ا تیریکرده است. مد هاشرکتگاز را متوجه 

 توضیحات تغییرات 31/06/1400 31/06/1401 عنوان

 شیافزا 0.47 0.85 نسبت جاری
های کاهش بدهیافزایش دارایی های جاری و 

 جاری

 هاکاهش بدهی کاهش 0.46 0.38 نسبت بدهی

 نام محوول
منتهی به  سال مالی

31/06/1401 

به  یمنته یسال مال

31/06/1400 
 درصد تغییر

 48 146.067 217.318 انواع روشویی

 50 376.359 565.501 انواع توالت و سیفون

 35 58.508 79.350 انواع پایه

 11 11.659 13.022 پودر گچ قالبسازی

 48 592.593 875.191 جمع فروش خالص
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 یهوامربوط به نوسانات حامل یهاسکینمود تا ر میتنظ یطیمح طیشرا ریکارخانه و سا طیرا متناسب با شرا

و  راتیونسوبت بوه تعم د،یوخطووط تول یسوازنهیبه یمنظور شرکت در راستا نی. بددینما تیریرا مد یانرژ

 است. ودهموارد اقدام نم ریکارخانه و سا دیخطوط تول یبازساز

 
 بینی مقدار آب و سوخت و برق مصرفیپیشجدول 

 شرح

 1401تا پایان شهریور  
 دوره یک ماهه منتهی به

 30/07/1401 

از ابتدای سال مالی تا دوره منتهی 

 30/07/1401به 

 بینیپیش
 پایان تا
 1402 شهریور

 واحد

 گیریاندازه

مقدار 

 مورف

 نرخ

 ریال

 مبلغ

 میلیون

 ریال

مقدار 

 مورف

 نرخ

 ریال

 مبلغ

 میلیون

 ریال

مقدار 

 مورف

 نرخ

 ریال

 مبلغ

 میلیون

 ریال

 مقدار

 مورف 

 13.283 38 32.900 1.155 38 32.900 1.155 458 33.000 13.855 لیتر گازوئیل

 295.359 27.115 6.630 4.089.660 مترمکعب گاز
6.274 
 

  
1.853 

295.359 6.274 1.853 3.396.628 

 10.511 400 437.637 914 400 437.637 914 12.281 1.124.662 10.920 کیلووات برق

 1.081 3 31.915 94 3 31.915 94 63 70.928 877 مترمکعب آ 

 باشد.میزان مورف، بدلیل افزایش در میزان تولید میی تغییرات ** عمده

 

 فهرست زمین و ساختمان
 **مبالغ به میلیون ریال

 

 

 

 

 

 

 شرح دارایی
بهای تمام 

 شده

استهالک 

 انباشته

ارزش 

 دفتری
 نوع کاربری

وضعیت 

 مالکیت
 تشریح وثیقه متراژ موقعیت مکانی

  زمین

 73.857 قرچک ورامین دانص 6 صنعتی 923.212 - 923.212 زمین کارخانه
در رهن بانک 

 ملی

  ساختمان

 - - - دانص 6 صنعتی 2.000 5.875 7.875 تولید

 - - - دانص 6 اداری 70 741 811 اداری

 - - - دانص 6 انبار 192 1.005 1.197 انبار



 عام( ی)سهام سرام پارس شرکت تیریمد یریتفس گزارش

 

 

28 

11 

 افشای آثار ناشی از شیوع ویروس کرونا

آثوار ناشوی از  ءسازمان بور  اوراق و بهادار مبنی بر لزوم افشوا 22/07/1399 مورخ 680736در پاسخ به نامه 

آن بور عملکورد  توأثیرشیوع فراگیر ویرو  کرونا بر فعالیت، این شرکت از زمان شوروع بیمواری و همچنوین 

بهداشوتی ابالیوی از سووی وزارت بهداشوت از  هایپروتکلآینده، با عنایت به لزوم رعایت  هایماهشرکت در 

رساند این شرکت با توجه به رسالت حفظ و صویانت به اطالع می ربطذی هایسازمانسوی وزارت بهداشت و 

نسوبت  سوتاد وشده در حفاظت از پرسنل صف  از سالمت کلیه کارکنان به منظور رعایت نکات الزم و توصیه

مکانیزه در بودو  هایسیستم، شیلد، کاور، کفش( و استقرار ضدعفونیبه تهیه اقالم بهداشتی اماسک، محلول 

 از کلیه پرسنل اقدام نموده است. PCR تستای ورود پرسنل به شرکت و انجام دوره

در دوره مورد گزارش با عنایت به اقدامات صورت گرفته در خوووص واکسیناسویون عموومی افوراد و بوا 

هوای حمایوت شورکت در های شرکت و مدیریت ارشد در خووص ضورورت رعایوت پروتکلتوجه به سیاست

و کارخانوه  مرکوزی دفتورخووص ضرورت واکسیناسیون شدن کلیه پرسنل، خوشبختانه هیچ یک از پرسنل 

ای کوه شوهر و منطقوه در رکت پار  سرام بطور جدی درگیر بیماری کرونا نشدند. به نحووی کوه در دورهش

وضعیت قرمز و نارنجی قرار داشت، وضعیت کارخانه سفید بود. یکی از اقدامات صورت گرفته در این خووص 

های ایمنی و ایت پروتکلهای به منظور رعای پرونده پزشکی پرسنل و برگزاری آموزشارزیابی مستمر و دوره

 رعایت آن توسط پرسنل بوده است.
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 پاسخ شرکت موضوع ردیف

1 
عی تا تاریخ یتعداد پرسنل مبتال به بیماری کرونا به صورت تجم

 گزارش انفر(
48 

 صفر تعداد پرسنل مبتال به بیماری کرونا در تاریخ گزارش انفر( 2

3 
ابتال به ویرو  کرونا تا تاریخ گزارش تعداد پرسنل فوت شده در اثر 

 انفر(
 صفر

4 
 گزارش تاریخ تا کرونا بیماری از ناشی پرسنل( کاهشا افزایش تعداد

 (نفرا
1 

5 
برآورد مبلغ خسارت مالی عملیاتی ناشی از ویرو  کرونا تا تاریخ 

 گزارش امیلیون ریال(
- 

6 
عملیاتی شرکت به علت  یهاتیفعالبرآورد درصد افزایش اکاهش( 

 بیماری کرونا ادرصد(
- 

7 
برآورد مبلغ خسارت مالی ییرعملیاتی ناشی از ویرو  کرونا تا تاریخ 

 گزارش امیلیون ریال(
- 

8 
توضیحات در خووص برآورد شرکت از میزان خسارت آینده امیلیون 

 ریال در یک سال آتی(

با توجه به مدیریت پاندمی ویورو  کرونوا در 

از  یتوجهقابولکشور و واکسیناسویون بخوش 

جامعه و تغییر شرایط از وضوعیت بحرانوی بوه 

اهمیوت عادی، آثار مالی مرتبط بوا شورکت بی

 شود.می برآورد

9 
ناشی از  یآتبرنامه شرکت در خووص مدیریت و کنترل خسارات 

 شیوع ویرو  کرونا

با عنایت به رسالت حفظ و صیانت از سوالمت 

کارکنووان و بووه منظووور رعایووت نکووات الزم و 

بهداشتی ابالیوی از سووی وزارت  یهاپروتکل

بهداشوت نسوبت بووه تهیوه اقوالم بهداشووتی و 

ماسوک، محلوول ضودعفونی،  ازجملهضروری 

کنترل تب سنجی در مبوادی ورودی و تسوت 

گذاری از پرسوووونل و فاصووووله PCRای دوره

جتماعی برای قطوع انتقوال ویورو  در نظور ا

 گرفته شده است.


