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مصوب )وراق بهادار دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و ا 7در اجرای مفاد ماده 

 ، 19/03/1397، 14/09/1396، 28/04/1396، 27/06/1389، 06/04/1388های مورخ اصالحيهو  03/05/1386مورخ 

مورخ  29386/122ه مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار و ابالغيه شماريات ه 19/08/1400و  01/04/1400،  07/09/1397

، رس ایرانهران و یا فرابوبهادار تبورس اوراق  ناشران پذیرفته شده در (،در سامانه کدال19994به شماره پيگيری  29/09/1399

 .استاالنه و س ماهه 9و  6، 3ای موظف به افشای گزارش تفسيری مدیریت در مقاطع ميان دوره

ارش در گز گزارش تفسيری مدیریت، متمم و مکمل صورتهای مالی است. هدف این ضوابط، بهبود اطالعات ارائه شده

باره نندگان درکتفاده تفسيری مدیریت واحد تجاری می باشد و ارائه آن همراه صورتهای مالی منجر به تصميم گيری بهتر اس

خ صوب موردیریت اخير مطابق با ضوابط تهيه گزارش تفسيری مدیریت )ملذا گزارش تفسيری مواحد تجاری ميشود. 

 رگيری ضوابط تهيهو راهنمای بکاهيات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار(  06/08/1397و اصالحيه مورخ  04/10/1396

 به تایيد هيات مدیره شرکت رسيده است.  22/01/1401 گزارش تفسيری مدیریت تهيه و در تاریخ 
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 مقدمه

های همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جمالت های مالی و یادداشتگزارش تفسيری مدیریت باید همراه با صورت

، «باور»، «بينیپيش»کلماتی نظير باشد. یمدهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط نگری است که با رویداآینده

نگر آینده يانگر جمالتبو اصطالحات مشابهی که به شرکت مربوط است « احتماالً»، «خواسته»، «تمایل»، «انتظار»، «برآورد»

 است.

ت در ی است. این جمالهای جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتبينیدهنده انتظارات، باورها یا پيشنگر نشانجمالت آینده

ورد ها و مفروضات غير قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مها، عدم قطعيتمعرض ریسک

 انتظار باشند.

 

 كار و كسب ماهیت -1

  تاریخچه شركت -1-1

جریان قانون توسعه های محوله برای م، یکی از مأموریت1358ایران مصوب سال  بعد از وضع قانون حفاظت و توسعه صنایع

نواع اصوص، نقش ر این خدسازی صنایع وقت بود و از آنجائيکه در ميان بررسی و مطالعات بعمل آمده صنایع در راستای بهينه

يد محدود به تول س بوده و با توجهسازی محسودوده جهت مصارف صنعتی باالخص به عنوان ماده اوليه در صنایع الستيک

وده از ازار به دنياز ب گردید خالء ناشی از باقيماندهشرکت کربن ایران ، تنها توليدکننده وقت در داخل کشورکه موجب می

ل وده در داخد  وليدنسبت به ایجاد واحد جدید ت طریق واردات از کشورهای خارج تأمين گردد، مجریان را بر آن داشت که

 د.اقدام الزم را بعمل آورن ،گذار را نيز محقق نمایدر که در عين حال سود مورد انتظار سرمایهکشو

یع جهت اجرای از وزارت صنا 10/03/1363مورخ  311362های مذکور اخذ موافقت اصولی شماره گيریحاصل و نتایج پی

س ت دوده صنعتی پاررس بود و به دنبال آن شرکتن در سال به نام شرکت نفت پا 15.000طرح توليد دوده صنعتی با ظرفيت 

ن تأسيس گردید و ها و مالکيت صنعتی تهرادر اداره ثبت شرکت 55649تحت شماره  1363اسفند ماه  25)سهامی خاص( در 

ی صولنعکس در موافقت امبرداری کارخانه توليد دوده با ظرفيت موفق به اخذ پروانه بهره 30/10/1374بدنبال آن در تاریخ 

 تن در سال( گردید. 15.000)

اسپانيا به منظور استفاده از ليسانس و تکنولوژی  -جهت اخذ دانش فنی توليد دوده صنعتی در ابتدا قراردادی با کمپانی سنر  

منعقد گردید اما بعلت عدم گشایش اعتبار در زمان پيش بينی شده و واگذاری حق  64کمپانی فيليپس آمریکا در اواخر سال 

نس مزبور از طرف کمپانی فيليپس آمریکا به کمپانی دگوسا آلمان، اجرای قرارداد به حالت تعليق درآمد. سپس در اوائل ليسا
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جهت خرید دانش فنی، مشروط بر اینکه موافقت دولتهای متبوع ایران و  "اینا کرواسی"قراردادی با کمپانی  1367سال 

های داخلی نعقد گردید. اما با توجه به اعالم آمادگی یکی از شرکتکرواسی در خصوص اجرای این قرارداد اخذ گردد م

ها و دانش الزم بر اساس دانش فنی ایران مبنی بر بکارگيری حق ليسانس استفاده از تکنولوژی توليد دوده و کليه مهارت

گردید و به حالت تعليق درآمد کارخانه کربن اهواز بدون قيد و شرط در شرکت دوده صنعتی پارس، قرارداد یاد شده نيز اجرا ن

و کار شرکت ایرانی آغاز گردید اما عليرغم گذشت دو سال از اعالم آمادگی شرکت ایرانی، به دليل عدم اخذ نتيجه قابل 

قبول ، قرارداد منعقده با شرکت ایرانی فسخ و قرارداد قبلی با شرکت اینا کرواسی به صورت نيمه کليدی )خرید دانش فنی، 

مجدداً به حالت فعال درآمد و در تاریخ  ،آالت و نصب( با تغييراتی در سررسيد و مبالغ قراردادولی ماشينمهندسی اص

پس از طی دوره توليد آزمایشی، توليد دوده 01/01/1374از تاریخ مذکور گشایش اعتبار گردید. ،جهت قرارداد24/06/1370

در تاریخ  آغاز گردید. -N  660و  550،375،339،330،220صنعتی بر اساس ظرفيت رسمی کارخانه با گریدهای 

شرکت دوده صنعتی پارس به منظور استفاده از ظرفيت های بازار بورس و اوراق بهادار به شرکت سهامی عام  29/07/1374

 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد. 31/06/1378تبدیل و در تاریخ 

دستگاه راکتور در  8صب نبا توجه به خرید و  2های الزم جهت اجرای فاز بينیشپي 1آالت فاز در جریان خرید و نصب ماشين

 باشد( .راکتور برای یک خط توليد نياز می 4صورت گرفته بود )هر  1طرح فاز 

نعت را ید جهان صو پس از انجام مطالعات امکان سنجی و اقتصادی و انجام مناقصه داخلی، شرکت سد 1382شرکت در سال 

ی از تاریخ خرداد ميليون یورو انتخاب و عمليات اجرای 10و به مبلغ کل  EPCبه صورت  2ن پيمانکار مجری خط به عنوا

 آغاز گردید. 1383

کت منابع شر وارزی(  آالت وارداتی مورد نياز نيز از محل تسهيالت دریافتی از بانک توسعه صادرات )صندوق ذخيرهماشين

 اندازی گردید.راه 13/12/1385ر تاریخ وارد و نصب گردید. پروژه مذکور د

ای ه( و دودهN-330،N339 ،N-375) HARDتوليد کارخانه دوده صنعتی پارس در حال حاضر شامل انواع دوده 

SOFT (N-660 ،N550-می )وع ر برای توليد دوده از نباشد. خط توليد کارخانه در حال حاضر دارای چهار راکتو

SOFT  وليد دوده از نوع و چهار راکتور برای تHARD سازی و بستهيرهو دو خط پروسس برای جداسازی، دانه بندی، ذخ-

 کنند.باشد. در وضعيت فعلی هر هشت راکتور به طور همزمان کار میبندی می

 HARDهای و خط جدید جهت توليد دوده SOFTدر فاز دوم هدف بکارگيری خط قدیم جهت توليد دوده های 

 باشد.یمبطور  همزمان  hardو   softبدان معنا است که شرکت قادر به توليد دو محصول و این یافتهاختصاص 
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اداره صنایع استان  از 19370/102ظرفيت اسمی کارخانه فاز یک و دو در حال حاضر مطابق پروانه بهره برداری به شماره 

 باشد.انواع دوده در سال میتن  30.000مرکزی توليد مقدار 

ه سرمای ه شرکتاضر جزء شرکتهای فرعی شرکت کربن ایران )سهامی عام( بوده و واحد تجاری نهایی گروشرکت در حال ح

 می باشد.گذاری صنایع پتروشيمی 

 

 موضوع فعالیت شركت-2-1

 اساسنامه عبارتست از: 2ماده  مطابقفعاليت اصلی شرکت 

ر و شرکت در در داخل و خارج از کشو برداری و فروش محصوالت کارخانه تأسيس کارخانه دوده صنعتی، بهره  -1

 هرگونه فعاليت توليدی، بازرگانی که به نحوی با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد.

ی هاشرکت های جدید یا خرید یا تعهد سهامها از طریق تأسيس یا تعهد سهام شرکتمشارکت در سایر شرکت -2

 موجود.

 شور.اریه کهای مجاز در چهارچوب مقررات و قوانين جانجام امور مربوط به واردات و صادرات انواع کاال  -3

با  ير مستقيمغيم یا مستق تواند به کليه عمليات و معامالت مالی و تجاری و صنعتی که به طوربه طور کلی شرکت می -4

 مبادرت نماید ،یا با هر یک از موضوعات مشروحه فوق مربوطه باشدتمام 
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 : صنعت والتتح و وضعیت بر مروركلی-3-1

 

ی پارس،شرکت دوده صنعت شرکتی عنی یصنعت دوده دکنندهيتول شرکتچهار  عملکرد از متأثر رانیا در بلک کربن صنعت

 در .است وده فامدشرکت صنعتی  همچنين و باشندی می داخل رسازانیتا آن سهامداران عمده که مرغسي شرکت و رانیا کربن

 اشت.در اختيار دلی را وليد کننده داخلی در این صنعت بود که تمامی سهم بازار داخشرکت کربن ایران تنها ت سنوات گذشته

تن در سال  30000فزایش ظرفيت به تن ظرفيت توليد و ا 15000با  1374به واسطه ورود شرکت دوده صنعتی پارس در سال 

چهار شرکت به  نسهم بازار بي ،دبه عرصه تولي 1391و شرکت دوده فام در سال 1386و ورود شرکت سيمرغ در سال  1385

 تناسب ظرفيت برنامه فروش داخلی و صادراتی ومزیتهای کمی و کيفی تقسيم ميشود. 

 و صادراتی به شرح زیر است: داخلیاین شرکت از کل بازار سهم فروش محصوالت مختلف توليدی 

 

 سال

 

 نوع محصول

 

 
 کل بازار کشور

سهم شرکت از بازار  

 داخلی

بازار  سهم شرکت از 

 صادراتی

 ميليون ریال  ميليون ریال  ميليون ریال  

 -  2.641.417  9.700.000  انواع دوده  1398

 271.544  3.137.516  12.000.000  انواع دوده  1399

 468.414  7.841.715  38.322.000  انواع دوده  1400
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 شركت: اعضاء هیات مدیره اطالعات -4-1

 

د خدا شهریاری بعنوان سرپرست شرکت آقای علی ک 22/12/1400طبق مصوبه هيات مدیره مورخ استعفاء نموده اند و  1400مدیر عامل شرکت در اسفند ماه سال رئيس هيات مدیره در آذرماه و * 

 منصوب شده است. 

 

 

نام و نام 

 وادگیخان
 تحصيالت سمت

 تاریخ

 عضویت

نوع 

 عضویت

 حقوق ومزایا

 ریال-

 

 سوابق مهم اجرایی

علی کد خدا 

 شهریاری

 عضو

و  رهیمدهيات 

 سرپرست شرکت

 فوق

 ليسانس 
 147.967.646 موظف 08/11/1397

سال  7-دریس در دانشگاه آزاد اسالمیسال سابقه ت1-سال سابقه تدریس در دانشگاه صنعتی شریف 4

ات مدیره و مدیرعامل شرکت پتروکاو سال عضو هي12-بخش برق در شرکت نورهان صنعتمدیر 

ات مدیره شرکت توسعه برق و سال رئيس هي1-اجرایی در شرکت موج سال معاونت 2-اندیش

 piicسال مدیریت راهبردی در شرکت 1-ات مدیره شرکت افق تامين پارسسال عضو هي 1-انرژی

 هادی وکيلی
 عضو

 رهیمدهيات 
 - غير موظف 01/07/1395 ليسانس

اس خرید سال کارشن 1 -دیر عامل پاکسانمسال مشاور 2 -سال مشاوره عضو هيات رئيسه مجلس 1

 ئيس خرید پتروشيمی شازند اراکر-سال دستيار مدیر عامل پتروشيمی جم1 -شازند

 امير انباردار
 عضو

 رهیمدهيات 
 - غير موظف 27/07/1399 ليسانس

ظارت بر هلدینگ شرکت سال مدیر ن 6-ها در شرکت صندوق ذخيره فرهنگيانمعاون امور شرکت

-امل و عضو هيات مدیره شرکت کشت و صنعت پگاهسال مدیر ع 3-سرمایه گذاری تامين اجتماعی

امل و عضو هيات عسال  مدیر  3-سال  مدیر عامل و عضو هيات مدیره شرکت گوشت زباران 5

 آموزش وزارت جهاد سازندگی رسال مدی 7-مدیره شرکت بذر استقالل
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 مدیران میانی شركت: اطالعات -5-1

 ونام نام

 انوادگیخ
 سوابق مهم اجرایی تاریخ استخدام تحصيالت سمت

حقوق و مزایای ماهيانه 

 ریال-

 17/12/1400 ليسانس شيمی مدیر کارخانه علی شریفلو
عتی بازرس فنی شرکت بهينه سازی مصرف سوخت، رئيس شيفيت و مدیر توليد شرکت دوده صن

 پارس، مدیر توليد و سرپرست کارخانه شرکت کربن سيمرغ
165.223.958 

محمد نيرومند 

 قوچانی نژاد

مدیر 

 بازرگانی

فوق ليسانس 

 مهندسی شيمی
01/12/1378 

وده دارخانه د درکمدیر برنامه ریزی و استراتژیک، مدیر کارخانه، مدیر تضمين و کيفيت، مدیر تولي

 صنعتی پارس
177.758.783 

محسن کاظم زاده 

 فيض آبادی

مدیر مالی و 

 اقتصادی

ليسانس 

 ریحسابدا
01/11/1395 

سسه مدیر مالی شرکت مهندسی خودرو شامخ، حسابرس ارشد موسسه آرمان نوین، حسابرس مو

 کيش محاسب
153.824.900 

 طاهریمهسا 

مدیر 

حسابرسی 

 داخلی

فوق ليسانس 

 حسابداری
01/02/1393 

اس ریيس حسابداری مدیریت ،کارشناس بودجه و گزارشات شرکت دوده صنعتی پارس، کارشن

 شرکت مهر پایندگان، حسابرس موسسه نيک روشان مالی
123.514.731 

 محمد دسومی

مدیر امور 

حقوقی و 

 قراردادها

فوق ليسانس 

 حقوق
01/07/1397 

می تروشيپواحد حقوقی شرکت سرمایه گذاری پتروشيمی، مدیر امور حقوقی و قراردادهای شرکت 

 فن آوران، مدیر قراردادها وزارت جهاد کشاورزی
163.254.612 
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 ونام نام

 خانوادگی
 سوابق مهم اجرایی تاریخ استخدام تحصيالت سمت

حقوق و مزایای ماهيانه 

 ریال-

 نادر 

 فالحتی نوده
 مدیر پروژه ها

ليسانس 

 مهندسی شيمی
01/06/1396 

رکت شروژه پمدیر کارخانه شرکت تحریر پارسيان، مدیر کارخانه شرکت دوده صنعتی پارس، مدیر 

دوده  شرکت کپایه، مدیر پروژه شرکت پارس آلومان کار، مدیر پروژه و توليدمهندسی مشاور خا

 صنعتی، ریيس شيفت شرکت الياف، کارشناس توليد شرکت روغن نباتی پارس قو

159.730.280 

 صدیقه برزوخواه

مدیر برنامه 

ریزی و 

 استراتژیک

ليسانس فوق 

 مدیریت
 142.069.347 تی پارسهمکاری در واحد های مختلف دوده صنع 04/02/1380

 مدیر حراست کيانوش عبادی
فوق دیپلم 

 حقوق
01/10/1398 - 148.775.886 

 امين

 تدین 

منابع  مدیر

 انسانی

ليسانس امور 

 فرهنگی
02/09/1398 

مومی عمدیر روابط عمومی هيئت بسکتبال تهران، مدیر پردیس سينمایی شهرک، رئيس روابط 

 شرکت دوده صنعتی پارس
129.212.856 
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 شركت : حقوقی محیط-6-1

 

 :از عبارتند شرکت فعاليت بر حاکم مقررات و قوانين مهمترین

 

 تجارت قانون -

 بهادار اوراق بازار قانون -

 مستقيم های ماليات قانون -

 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید و ضوابط مربوطه -

 افزوده ارزش بر ماليات قانون -

 شرکت اساسنامه -

 اجتماعی امينت و کار قانون -

 عمومی مجمع مصوبات -

 داخلی  های دستورالعمل و ها نامه آئين و مدیره هيات مصوبات -

 قوانين و مقررات ثبتی )ثبت شرکتها، ثبت اسناد و امالک کشور و ....( -

 مقررات و دستورالعمل های سازمان بورس اوراق بهادار -

 قانون مبارزه با پولشویی -

 استاندارد های حسابداری -

 مربوطه انينقو سایر -

 

ن اشد و ليکبی نمی الزم به توضيح است شرکت در تعيين نرخ فروش محصوالت خود تابع شرایط و ضوابط نهاد یا سازمان خاص

صوبات اساس مکشش بازار و بهای تمام شده محصوالت تعيين کننده بهای فروش خواهد بود. توضيح اینکه نرخ فروش بر

اردادها قوقی و قرحامور  عامل، مدیر بازرگانی، مدیر مالی، مدیر حسابرسی داخلی، مدیر )شامل نماینده مدیر ميسون معامالتک

ليد ز اصلی توز مراکاو مدیر حراست( تعيين و به واحد فروش ابالغ می شود. در خصوص خرید مواد اوليه اصلی خوراک توليد 

خذ ای براساس ته بندایر مواد و لوازم مصرفی بسمين می گردد و سشيمی ها براساس قيمت های مصوب تاپاالیشگاه ها و پترو

  6.500 غ باالیاله و مباستعالم بها صورت پذیرفته و کليه خرید و فروش های شرکت با رعایت آیين نامه معامالت انجام گرفت

 ت مدیره می رسد.و تصویب هيایيد ميليون ریال به تا
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 شركت: و اطالعات سهامداران سرمایه -7-1

ده که طی ریال( بو 1.000سهم، به ارزش اسمی هر سهم  10.000ميليون ریال )شامل تعداد  10ت در بدو تأسيس مبلغ سرمایه شرک 

ریال( در پایان سال  1.000سهم، به ارزش اسمی هر سهم  474.522.000ميليون ریال )شامل تعداد  474.522چند مرحله به مبلغ 

 افزایش یافته است. 29/12/1397منتهی به 

 تغییرات سرمایه شركتن آخری

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

 مطالبات و آورده نقدی 120.000 100 27/08/1392

 زمينتجدید ارزیابی  474.522 4/295 25/10/1397

 

  ميليون  240.000ال بـه ميليون ریـ 60.000شرکت از مبلغ سرمــایه  27/08/1392با توجه به مصوبه مجمع فوق العـاده مورخ

ميليون  60.000مبلغ  ریال از محل مطالبات و آورده نقدی طی سه مرحله افزایش می یابد که در مرحله اول سرمایه شرکت از

ثبت  11/04/1393 در واجرایی  1392درصد از محل مطالبات و آورده نقدی در سال  100ميليون ریال معادل  120.000ریال به 

 گردید.

 

  ميليون  474.522ـال بـه ميليون ری 120.000سرمــایه شرکت از مبلغ  25/10/1397با توجه به مصوبه مجمع فوق العـاده مورخ

 ت.ه ثبت رسيده اسبدر ادره ثبت شرکتهای  04/12/1397ریال از محل تجدید ارزیابی دارایيهای ثابت افزایش یافت که در 

 

  950.000ـال به مبلغ ميليون ری 474.522سرمــایه شرکت از مبلغ  30/08/1400مصوبه مجمع فوق العـاده مورخ با توجه به 

ریان جنشده در  ستفادهاميليون ریال از محل آورده نقدی سهامداران افزایش می یابد که  فرآیند پذیره نویسی حق تقدم های 

 است.

 ر می باشد:مچنين ترکيب سهامداری شرکت به شرح جدول زیه 

 نام سهامدار
 30/12/1399سال مالی منتهی به  29/12/1400 سال مالی منتهی به

 درصد مالکيت تعداد سهام درصد مالکيت تعداد سهام

 76/43 207.633.403 76/43 207.633.403 شرکت کربن ایران

 20/20 95.853.148 20/20 95.861.056 گذاری صنایع پتروشيمیشرکت سرمایه

 90/12 61.215.452 90/12 61.215.452 گذاری گروه توسعه ملیسرمایهشرکت 

 14/23 109.819.997 14/23 109.812.089 سایر

 100 474.522.000 100 474.522.000 جمع
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 وضعیت معامالت و قیمت سهام: 

درج شده و  "وصشد"د در بورس اوراق بهادار تهران در گروه محصوالت شيميایی با نما 31/06/1378نام شرکت در تاریخ 

 مورد معامله قرار گرفته است. 14/07/1378سهام آن برای اولين بار در تاریخ 

 به شرح زیر بوده است:سال اخير  3طی وضعيت سهام شرکت 

سال مالی 

 منتهی به

تعداد سهام 

 معامله شده

ارزش سهام 

معامله شده 

 )ميليون ریال(

تعداد 

روزهای 

بازبودن نماد 

 معامله

وزهایی تعداد ر

که نماد معامله 

 بسته شده است

 پایان سال مالی

ارزش بازار 

 )ميليون ریال(

  قيمت سهم

در تاریخ 

 ترازنامه

 )ریال(

 سرمایه

)ميليون 

 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 
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 اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آنها:-2

 

 پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه: -1-2

دست یافت که یک  هزار تن در سال 30ارخانه به ظرفيت نامی توليد ک 2شرکت دوده صنعتی پارس پس از عملياتی شدن فاز 

ن تهزار  15وليد تهزار تن در سال مخصوص توليد دوده سافت و یک خط کامل دیگر با ظرفيت  15خط کامل با ظرفيت توليد 

 در سال برای توليد دوده هارد اختصاص یافت. 

، تفاوت های جدید در مقایسه با کارخانه فعلیليه در تکنولوژیموجود و تفاوت ضریب مصرف مواد اوفرسودگی تجهيزات 

ازارهای ببت در قيمت تمام شده را در پی دارد. در حال حاضر مالحظاتی موجب شده، شرکت دوده صنعتی پارس، توان رقا

وجود مد. با شرایط شوداخلی را کماکان حفظ کند و ليکن در بازارهای خارجی امکان رقابت کاهش یافته و صادرات انجام نمی

ست. به این اوجيه پذیر باشد صادرات تدر کارخانه، تنها در شرایط ویژه اقتصادی که قيمت مواد اوليه پایين و قيمت ارز باال می

 دالیل آغاز نوسازی، اجتناب ناپذیر است. 

صورت پذیرفت که در در سال هزار تن  20ظرفيت راجع به راکتور هارد جدید با  مذاکراتی با برخی شرکتها 1396در سال 

. در سال گذشته مسائل فنی نهایت با عدم تصميم مساعد مدیران و سهامداران عمده، مذاکرات بدون نتيجه اجرایی خاتمه یافت

گزارشهای  به نوسازی راکتورهای دوده هارد با کمک شرکت مهندسين مشاور طرح و فرآیند کيميا بررسی گردید و با توجه

گزارش مطالعات اقتصادی نوسازی راکتور هارد مجدد تهيه و پس از تایيد هيئت مدیره دوده صنعتی پارس و  فنی این مشاور،

شرکت تاپيکو ، فرآیندهای طراحی، تامين تجهيزات و نصب  و (PiiC)هيئت مدیره شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشيمی 

اندازی خواهد شد. با توجه به مطالب فوق الذکر، دوده صنعتی اهآغاز و به شرط تامين مالی مناسب، ان شاءاهلل پس از دو سال ر

باشد. در این طرح بخش عمده تاسيسات و سرویسهای جانبی موجود با همين ظرفيت به پارس ناگزیر به اجرای چنين طرحی می

لعات انجام شده این طرح کار خود ادامه خواهند داد و نوسازی اصلی در بخش راکتور و چند تجهيز دیگر اعمال خواهد شد. مطا

دهد و بازگشت سرمایه در مدتی کمتر از سه سال محقق خواهد شد. از مزایای ویژه طرح فوق این است که را اقتصادی نشان می

گردد. تنها برای دهند و توليد متوقف نمیدر عمده زمان اجرای آن، هر دو خط توليد دوده هارد و سافت به کار خود ادامه می

ایی و انجام برخی ارتباطات و اتصاالت نهایی، حدود دو ماه توقف خطوط را خواهيم داشت. یک نکته در بازار دوده، بخش انته
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توان قابليت توليد دوده هارد با باشد. با اجرای این طرح و با اندکی تغيير در خط سافت موجود، میافزایش تقاضای دوده هارد می

سافت ایجاد کرد و پس از آن هنگام تقاضای بيشتر دوده هارد در بازار، در خط سافت  کمک راکتورهای هارد موجود را در خط

موجود نيز دوده هارد توليد کرد. در این طرح برای ممانعت از توقف توليد، تنها به نوسازی راکتورهای هارد پرداخته شده است. 

نيست. اجرای چنين طرحی عالوه بر افزایش ظرفيت  در کارخانه دوده صنعتی پارس مقدور 200در حال حاضر توليد دوده سری 

بعنوان محصولی جدید را در پی  200هزار تن در سال، کاهش قيمت تمام شده محصول، توليد دوده سری  35نامی کارخانه به 

لکه خواهد داشت و در مجموع نه تنها در بازار داخلی قدرت چانه زنی و رقابت دوده صنعتی پارس افزایش خواهد یافت، ب

 گردد.فروش در بازار جهانی مجدد از سر گرفته خواهد شد و موجب افزایش سودآوری شرکت می

تمام به ا 1401سال  اهتيرمدرصد پيشرفت فيزیکی داشته است که پيش بينی می گردد در 10/48پروژه مذکور  1400تا پایان سال 

  برسد.
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 :برای سال آینده ف مدیریتااهد -2-2

م بازار شد سهراستمرار حضور شرکت در بازار داخلی و تالش در جهت افزایش سهم بازار با توجه به روند روبه  -1

 . 1401شرکت در سال 

اردهای با استاند مطابق همکاری مستمر با مشتریان بمنظور تداوم توليد و بهبود در محصوالت توليدیانعقاد قرارداد و  -2

 و قطعه سازی. بين المللی جهت صنایع تایر سازی

ی تمام ه بهامطالعات و تحقيقات الزم جهت رسيدن به ترکيب ایده آل و ارزان خوراک اصلی مصرف جهت رسيدن ب -3

 .شده مناسب با حداکثر کيفيت محصوالت توليدی

 .مصرف حاملهای انرژی شاخصالزم در جهت کاهش  اجرای برنامه  -4

 .نانآضایت رح کمی و کيفی توليد مصرف کنندگان و اخذ ارائه خدمات قبل و پس از فروش به منظور ارتقاء سط -5

ده از ود عنوان شد بهبانجام مميزی های دوره ای توسط مشتریان )تایر ساز و قطعه ساز( و توجه به خواسته ها و موار -6

 طرف آنان و رعایت مشتری مداری.

 ش.و عرضه محصوالت توليدی و فرو 1401شرکت در نمایشگاه های تخصصی در طول سال  -7

شتریان مکه مورد استقبال ( N-550  P-TYPEافزایش توليد محصوالت مرغوب برای مشتریان حساس قطعه سازی با نام ) -8

 قطعه ساز قرار گرفته است.

 حذف تدریجی واسطه ها از بازار دوده از طریق فروش مستقيم به توليد کنندگان. -9

 و تأمين اعتبار آن. تالش جهت تأمين مواد اوليه از توليد کنندگان بطور مستقيم -10

 وپا.و ار توجه به بازارهای صادراتی و انجام صادرات بخشی از محصوالت توليدی به بازارهای هند، ترکيه -11

فت فت و بازیاو سا اجرای پروژه های استراتژیک در زمينه ارتقاء تکنولوژی راکتورها، بهبود کيفيت محصوالت هارد -12

 انرژی های حرارتی.

 . DQSم ها توسط شرکت انجام مميزی های سيست -13

 معتبر.  CBو اخذ گواهينامه از   ISO 50001:2018استقرار سيستم مدیریت انرژی بر مبنای  -14

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

 . N220پروژه نوسازی راکتور خط هارد و توليد گرید  بهره برداری -16

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

 .1401تن در سال  33.000توليد و فروش محصوالت به ميزان  -18
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 ک ها و روابط:مهم ترین منابع، ریس -3

 ریسک بازار:-1-3

ی، سک نقدینگاز ری هر چند با در نظر گرفتن سابقه طوالنی شرکت، تجربه مدیران، بررسی بازار و بررسی روندها، به غير

یر تی بشرح زطـــراکنون با ریسک قابل توجهی مواجه نبوده است، ولی در حوزه های مختلف ریسک و مخافعاليتهای شرکت تا

 برای شرکت وجود دارد که راه حل های هر یک در بندهای مربوطه توضيح داده شده است.

 

 ریسک قیمت نهاده های تولیدی: -2-3

يل )مواد اوليه( تشک حصوالت توليدی این شرکت را انواع روغندرصد بهای تمام شده م 90الی  85با توجه به این موضوع که 

ز،  نوسانات ات نرخ ارتغيير وميدهند لذا تغيير قيمت مواد اوليه در اثر تغيير قيمت فرآورده های نفتی، تغيير بهای نفت جهانی 

د اوليه، د موات نرخ خریشدیدی به قيمت تمام شده توليدات این شرکت وارد می سازد، فلذا به جهت کاهش ریسک نوسانا

رضه عن موضوع، در ای همواره متناسب با پيش فروش محصوالت، قراردادهای خرید مواد اوليه منعقد می گردد. نکته با اهميت

 است. يه گردیدهاد اولنرخ مواد اوليه شرکت از طریق بورس کاال می باشد که باعث یکنواخت شدن قيمت در بين فروشندگان مو

 

 قررات دولتی:الملل و یا تغییر قوانین و مامل بینریسک عو-3-3

تحریم  ه از قبيلد کنندبا توجه به واراداتی بودن بخشی از قطعات و تجهيزات خطوط توليد و بسته بندی، هرگونه شرایط محدو

يير قيمت اسب با تغت متنهای بين المللی، تغيير در قوانين و مقررات دولتی و قوانين محدودکننده در تعيين نرخ فروش محصوال

 وين قطعات هت تامجتمام شده، به عنوان ریسک مهم در این زمينه تلقی می گردد. شرکت در این خصوص پيش بينی های الزم 

 ود( اقدامات موجتجهيزات ضروری و همچنين پيگيری و مذاکره با سازمان های دولتی جهت متقاعد ساختن آنان )طبق مقرر

ی صرفی )بومطعات مشرکت برای استفاده از ظرفيت داخل کشور برای توليد و تأمين بخشی از ق نموده است. همچنين برنامه

 سازی قطعات خارجی( در حال پيگيری است.

 

 ریسک تجاری:-4-3

واردات انواع دوده بدليل پایين بودن تعرفه واردات و هم چنين ورود رقبای جدید به این صنعت، می تواند به عنوان تهدید 

رح گردد. با توليد محصول با کيفيت، رعایت اصول مشتری مداری، حفظ روابط تجاری و سهم بازار داخلی از تجاری مط

یکطرف، پيگيری و اجباری نمودن استاندارد محصوالت وارداتی مشابه از طرف دیگر، به عنوان راه حل رفع این ریسک بکار 

هزار تن  95هزار تن در سال و مصرف دوده ساليانه  148در کشور  گرفته شده است. با توجه به اینکه ظرفيت اسمی توليد دوده
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می باشد لذا ظرفيت مازاد در کشور وجود دارد و این امر ریسک واردات را به نحوه زیادی کاهش می دهد و از طرفی رقابت 

 شرکتهای داخلی را برای کسب سهم بازار تشدید نموده است.

 

 ریسک نقدینگی:-5-3

لند دت و بمریسک نقدینگی، یک چهارچوب ریسک نقدینگی مناسب برای مدیریت کوتاه مدت ، ميان  شرکت برای مدیریت

ی دوخته کافاری انمدت  تامين وجوه و الزامات مدیریت نقدینگی تعيين کرده است. شرکت ریسک نقدینگی را از طریق نگهد

ی مالی، و بدهيها ارایيهاطریق تطبيق مقاطع سر رسيد داز طریق نظارت مستمر بر جریان های نقدی پيش بينی شده و واقعی و از 

 ایط تجاریست. شرمدیریت می کند.شرایط نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش برای شرکت ریسک نقدینگی را ایجاد نموده ا

ليه و دریافت اد اون مووشندگاو حفظ سهم بازار، شرکت را ناچار به تعامل با خریداران محصول نموده است. متقابالً مذاکره با فر

ی ب فروش هاکه اغلاعتبار متناسب با شرایط فروش به عنوان راه حل رفع این ریسک بکار گرفته شده است.ضمنا از آنجائي

بع آن کاهش کاهش ظرفيت توليد مصرف کنندگان دوده و به ت 19شرکت به صورت اعتباری بوده با شيوع ویروس کووید 

ه گردیده رخ دودمچنين افزایش قيمت نفت و افزایش نرخ خوراک مصرفی موجب افزایش نفروش آنها پيش بينی می گردد و ه

ریان های جعادی  که با توجه به محدودیت شرکتهای تایر ساز در افزایش نرخ محصوالت خود ممکن است این موضوع بر سطح

بات و یا ذاری مطالنند واگروش های دیگر مانقدی ناشی از عمليات این واحد یا توانایی آن برای دستيابی به نقدینگی از طریق 

 تامين مالی در ماه های آتی تاثر گذار باشد.

 

 ریسک پایین بودن تکنولوژی تولید:-6-3

د ودن راندمان تبدیل مــــوابميالدی می باشد و عمال با پایين  1960با توجه به اینکه تکنولوژی موجود در شرکت مربوطه به دهه 

واد اوليه هبود کيفيت م( و باال بودن مصرف حاملهای انرژی )آب ، برق و گاز( همراه است، لذا با بyieldاوليه به محصول )

بهره  جویی انرژی و ( و استفاده از تجارب فنی موجود مدیران و ایجاد کميته های صرفهBMCIمصرفی در خط توليد ) بهبود 

ولوژی اء تکند بعمل آمده است. همچنين پروژه ی ارتقبرداری توليد، حداکثر تالش برای جبران ضعف تکنولوژی موجو

 ( در درست بررسی می باشد.CHPراکتورها و اجرای پگيج صرفه جویی انرژی )

 

 ریسک آالینده های زیست محیطی:-7-3

صنایع کربن بلک بالقوه از کارخانجات آالینده محيط زیســـت محسوب می شوند. بدليل وجود کميته زیست محيطی و پروژه 

تاکنون، در شرکت همواره شرایط مطلوبی از نظر عملکرد زیست محيطی وجود  1379های زیست محيطی صورت گرفته از سال 

معتمد محيط زیست )دو ماه یکبار( آالیندگی در محيط زیست وجود نداشته  داشته است که با ارزیابی های دوره ای سازمانهای
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است و شرکت هيچگاه در ليست صنایع آالینده قرار نگرفته است. بدیهی است شرکت همواره به تداوم پيگيری پروژه ها و برنامه 

 هد.ای بهبود محيط زیست اهتمام ورزیده و شاخهای زیست محيطی خود را مرتباً بهبود می د

 

 مدیریت ریسک اعتباری :-8-3

 یبرا یالم انیبه ز ه منجرخود ناتوان باشد ک یتعهدات قرارداد یفایاشاره دارد که طرف قرارداد در ا یسکیبه ر یاعتبار سکیر

ذ کرده اتخا ، را یقتضارد م، در مو یکاف قهيقرارداد معتبر و اخذ وث یبر معامله تنها با طرف ها یمبن یاستيشرکت شود. شرکت س

 یمله ممعا ییها ا شرکتبرا کاهش دهد. شرکت تنها  انیتعهدات توسط مشتر یفایدر ا یاز ناتوان یشنا یاعتبار سکیاست ، تا ر

عمده خود  انید ، مشترخو یتو سوابق معامال یعموم یداشته باشد. شرکت با استفاده از اطالعات مال ییباال یکند که رتبه اعتبار

ده و ر نظارت شمستم آن ، به طور یطرف قراردادها یاعتبار یبند هشرکت و رتب یریپذ بيکند. آس یم یاعتبار یرا رتبه بند

طرف  یها تیمحدود قیاز طر یاعتبار یپذبر بي. آسابدی یشده گسترش م دیيتا یارزش کل معامالت با طرف قراردادها

 یادیعداد زشامل ت یرجات یها یافتنیشود. در ی، کنترل م شود یم دیيو تا یمربوطه بررس تهيقرارداد که به طور ساالنه توسط کم

 یمال تيساس وضعار بر مستم یاعتبار یابیگسترده شده است. ارز ییايمتنوع و مناطق جغراف عیصنا نياست که در ب انیاز مشتر

 .شود یانجام م انیمشتر

 

 ریسک تولید و فروش محصوالت :-9-3

 که در دیگرد ینيب شيسال پ یدر ابتدا ،یاجتماع یطرح فاصله گذار یو اجرا 1398در اواخر سال  19 دیکوو روسیو وعيبا ش

ده و صرف دومموضوع موجب کاهش  نیبا کاهش روبرو شود و ا یکيو قطعات الست ریتا ديصورت تداوم طرح ذکر شده تول

 اشاره نموده طور که قبالخوشبختانه شرکت همان یماريب وعيو کاهش ش 1400 کاهش فروش شرکت گردد ، اما در دوره سال

 یماريب نیا فتمهو یا  ششمهمزمان با موج  کهيگردد در صورت یم ینيب شيشده خود را محقق نمود . ضمنا پ ینيب شيبود فروش پ

ش بع آن کاهبه ت و دياعمال شود ، مجددا موجب کاهش تول یا رانهيسخت گ یمحترم مبارزه با کرونا طرح ها تهيکم یاز سو

 .فروش گردد

 

 

 19اقدامات شركت در خصوص جلوگیری از شیوع بیماری كووید 

ه کنند یفوند ضدعماسک و موا دیکرونا، خر یدوره ا شاتیکرونا اقدام به انجام آزما روسیو وعياز ش یريشرکت جهت جلوگ

ل و بتال پرسناان مکااقدامات  نیپرسنل نموده است تا با ا یو دور کار یو طرح فاصله گذار شانیپرسنل و خانواده ها یبرا

 .ابدیدر شرکت کاهش  روسیو نیا وعيش از یکرونا و خسارات ناش روسیخانوادها به و

 



 شركت دوده صنعتی پارس )سهامی عام(

 گزارش تفسیری مدیریت

 1400اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 

18 
 

 نتایج عملیات و چشم اندازها:-4

 :ل می باشد()ارقام به ميليون ریا باشدخالصه اطالعات مالی شرکت طی دو سال مالی اخير بشرح جدول زیر می

 30/12/1399 29/12/1400 شرح

 1.356.647 3.336.975 ای جاریهدارایی

 662.004 1.263.863 غير جاریهای دارایی

 866.100 2.203.365 های جاریبدهی

 54.202 84.941 غير جاریهای بدهی

 474.522 474.522 سرمایه

 688.740 1.442.540 سود انباشته

 3.409.060 8.310.129 فروش

 2.484.486 6.576.671 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 924.574 1.733.458 سود ناخالص

 837.898 1.685.113 سود عملياتی

 671.101 1.405.599 سود خالص

 کرد شرکت موارد زیر قابل ذکر است :در ارتباط با وضعيت مالی و عمل

 مطالبات: -1-4

 مطالبات از شركت همگن كار-1-1-4

قرر م رفتیذپصورت  یو ورشکستگ هيکه در اداره امور تصـــف یصورتجلسه ا یصورت گرفته، ط یپس از اقدامات قانون 

 یمربع با کاربر متر 1225کاوه به متراژ  یدر شهــرک صنعت یملک مسکـون کیخود  یشرکت همگن کار در ازاء بده دیگرد

 شد.ای می بآن در حال پيگير یکه مراحل واگذار دینما گذارپارس وا یبه شرکت دوده صنعت نيو تراکم سنگ یمسکون

 مطالبات از آقای یوسف خرسند رفتار -2-1-4

وده که در سال ب الیر ارديليم 61مبلغ  1395خرسند رفتار بابت مراودات صورت گرفته در سال  وسفی یطلب شرکت از آقا

در  یگذار هیرماو در سرفصل س دهیبه نام شرکت گرد الیر ارديليم 43به ارزش  نيقطعه زم کیدانگ از  ميو ن کی 1398

 1396گرفته از سال  صورت یاقدامات حقوق الیر ارديليم 17به مبلغ  طلب یاست. ضمنا بابت الباق دهیگرد یامالک طبقه بند

 1399ال مالی س ت درلذا شرک دهینگرد جهي، تاکنون منجر به نتو توقيف اموال و اخذ حکم جلب نامبرده تيالرغم محکوم یعل

 .منظور کرده است در حسابها رهيمانده طلب ، ذخ زانيبه م
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 مطالبات از شركت آرین شیمی-3-1-4

 مطالبات از شرکت آرین شيمی شامل دو پرونده به شرح ذیل می باشد :

 انجام 99در مرداد  یدگيمطرح و مرحله اول رس یميش نیشرکت آر هيعل  98ماه  یطرح دعوا در د  -1

 ليتوسط وک یونقان یخواسته و خسارتها نيتام به انضمام الیر ونيليم 16.662بر خواسته  ی.دادخواست مبنرفتیپذ

ه قرار ارجاع امر ب یدگيبودن موضوع در مرحله رس یو تخصص ینف ليبه دل 05/07/99تاریخ دادگاه شد.در  میپرونده تقد

مه نادمتعاقب آن دا اعالم نظر نمود. یله شرکت دوده صنعت تایجلسه برگزار و نها نیصادر شد.کارشناس چند یکارشناس

مام خسارت به انض الیر ونيليم 17.392به مبلغ  یميش نیشرکت آر تيبر محکوم یمبن 9909970011001545ره شما

خواهان  یميش نیشرکت آر .دیشرکت ابالغ گرد ليبه وک 27/09/99 خیمحکوم و در تار یدادرس نهیو هز هیتاد ريتاخ

 است. دهیگرد تهران ارجاع دنظریتجد 55به به شع دنظریتجد یصادره بوده و پرونده برا ینسبت به را  دنظریتجد

انجام  99در مرداد  یدگيمطرح و مرحله اول رس یميش نیشرکت آر هيعل  98ماه  یطرح دعوا در د -2

راکت به انضمام روغن اکست لويک 148/701مقدار  لیخوانده به تحو تي.دادخواست به خواسته الزام به محکومرفتیپذ

بر  یمبن 21/05/1399دادگاه مورخ یادادگاه شد.ر میپرونده تقد ليتوسط وک ینونقا یو خسارتها یدادرس یها نهیهز

طبق  ليه وکو حق الوکال یدادرس یها نهیروغن و پرداخت هز کيلو 701/148 لیبه تحو یميش نیشرکت آر تيمحکوم

 .باشد یم یدگيو در حال رس دیارجاع گرد دنظریتجد 61تعرفه صادر شد..پرونده به شعبه 

 

 رایی های جاری:دا-2-4

 دریافتی های تجاری:-4-2-1

ا توجه به بر نحوه فروش تغييعمدتاً به دليل محصوالت و  نرخ قبل ناشی از افزایش سال نسبت به دریافتنی های تجاری افزایش 

یان دی ماه است و تا پا فاقد مصارف ارزی بوده 1400الزم به ذکر است شرکت در سال  می باشد.شرایط بازار از نقدی به نسيه 

 درصد ایفاد گردیده است. 100تعهدات ارزی بصورت  1400

 موجودی نقد:-4-2-2

ه حساب باشد که وجه حق تقدم افزایش سرمایه از محل آورده نقدی می بافزایش در سرفصل موجودی نقد ناشی از دریافت 

 شرکت واریز و پس از اتمام مراحل ثبت آن قابل برداشت خواهد بود.

 رداخت:پیش پ-4-2-3

ورت ص 1401سال  فروردین ماهدر  آنکه تحویل  مواد اوليه می باشد خرید بابتوجه  پرداختافزایش در سرفصل فوق بابت 

 افزایش نرخ مواد اوليه نيز در این افزایش تاثير گذار بوده است.ضمناً می پذیرد.
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 دارایی های غیر جاری:-3-4

 دارایی های ثابت:-4-3-1

ه های چنين هزینو هم التآنسبت به دوره مشابه سال قبل ناشی از خرید و نصب کيسه های فيلتر ماشين ثابت افزایش دارایی های 

 است. دی شدهصورت گرفته بابت پروژه نوسازی راکتور هارد می باشد که در سرفصل دارایی در جریان تکميل طبقه بن

 

 بدهی جاری:-4-4

 حسابهای پرداختنی:-4-4-1

درصدی نرخ  118یش ق ناشی از خرید برخی از مواد اوليه مصرفی به صورت نسيه می باشد همچنين افزاافزایش در سرفصل فو

 امل عمده این تغييرات بوده است.مواد اوليه از عو

 كنندگان دیمصرف كنندگان و تول تیسازمان حمابدهی به -2-4-4

توسط سازمان  الیر ونيليم 26،728به مبلغ  1397 در سال یبا موضوع گران فروش یاحضارنامه ا 1398ر اواخر سال دهمچنين 

 یسز برراکه پس  دیکنندگان ابالغ گرد ديمصرف کنندگان و تول تیسازمان حما یبراساس طرح دعو یحکومت راتیتعز

بوده و  نرسازایانجمن تا یفروشندگان و شرکت ها نيماب یشده براساس توافقات ف نييتع ینرخ ها کهيموضوع و ازآنجائ

از  هيه روش نسبفروخته شده و نرخ فروش  رسازیتا ريغ یشده به شرکت ها یدرصد محصوالت مشمول گران فروش 90 نيهمچن

 یبدولم عبه چهشکه اعتراض فوق در  دیبه آن سازمان ارائه گرد یا هيدفاع حهینشده است ، ال کياز هم تفک یروش نقد

صادر شد و سپس  الیر ونيليم 53،456دو برابر به مبلغ  زانيم شرکت به تيبه محکوم یکه را یتهران بررس یحکومت راتیتعز

 ی)ابالغ25/11/99 خیدر تار یصورت گرفت که پس از بررس راتینظر تعز دیفوق در شعبه دوم تجد یبه را یمجددا اعتراض

وسط انجمن ت تیاشک یرياعتقاد دارد با توجه به نامه باز پس گ رهیمد اتي. هدیشرکت رد گرد یخواه دنظری(تجد19/12/99در

زمان سا سيبه رئ دينع تولو رفع موا ليمحترم ستاد تسه ريدب ینامه ها نيو همچن 13/05/97 مورخ  97/5067به شماره  رسازانیتا

ه شماره ب یحکومت راتیتعز زمانسا سيو رئ یدادگستر ریمعاون وز و 27/12/99مورخ  60/320775به شماره  تیحما

عظم مها توسط مقام  ییداها و مانع ز یباني، پشت ديبه نام سال تول 1400سال  ینامگذار نيهمچن و 21/01/1400مورخ  60/28124

 یريگيپ یت ادارعدال وانید قیموضوع از طر نیفوق ا حاتيباشد. لذا  با توجه به  توض ینم مهیجر نی، شرکت مشمول ا یرهبر

 ها منظور حساب در یکاف رهيصادر شده ذخ یجه به آرامطالبه شده با تو مهیجر یموارد فوق شرکت برا رغميشده است. عل

 . کرده است
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 تسهیالت مالی:-4-4-3

 .می باشد 1400د ماه ميليون ریال سرمایه در گردش از بانک ملت در اسفن 600.000افزایش در سر فصل فوق ناشی از دریافت 

 پیش دریافت ها:-4-4-4

سال  هما وردینفردر  آنکه تحویل  می باشد فروش محصوالتی بابتیان افزایش در سرفصل فوق بابت دریافت وجه از مشتر

 ده است. افزایش نرخ محصوالت نيز از دیکر عوامل تاثير گذار در افزایش سرفصل فوق بو صورت می پذیرد. 1401

 

 سیاست تقسیم سود :-5-4

 ریال به ازاء هر سهم بوده است.   1.300مبلغ  1399سود سهام مصوب سال 

 شد :یر می بازوات مذکور بشرح جدول سال اخير به همراه سود هر سهم سن چهارذکر است سود نقدی مصوب مجامع شایان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1399سال مالی  1398سال مالی  1397سال مالی  1396سال مالی  شرح

 474.522 474.522 474.522 120.000 سرمایه

 1.421 738 469 144 سود )زیان( هر سهم

 1.300 710 50 - سود نقدی هر سهم

 92 96 27 - درصد تقسيم سود
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 نتایج عملکرد شركت:-6-4

 جدول مقایسه عملکرد شركت دوده صنعتی پارس

 شرح  
 افزایش)کاهش( 30/12/1399 29/12/1400

 درصد ميليون ریال ميليون ریال

 144 3.409.060 8.310.129 درآمدهای عملياتی

(6.576.671) ياتیبهای تمام شده درآمدهای عمل  (2.484.486)  165 

 87 924.574 1.733.458 سود ناخالص

(7163.84) هزینه های فروش،اداری وعمومی  (117.229)  40 

228،53 115.502  سایر درآمدها  116 

(22.675) - سایر هزینه ها  (100)  

31.685.11 سود عملياتی  898،837  101 

(14.203) هزینه های مالی  (9.111)  56 

(015،44) 17.174 سایر درآمدها و هزینه های غير عملياتی  (138)  

41.688.08 سود قبل از ماليات  772،784  115 

(.485282) ماليات بر درآمد  (671،113)  148 

.5991.405 سود خالص  101،671  109 

 در آمدهای عملیاتی : -4-6-1

بوط به افزایش درصد آن مر 23ایش داشته است که حدودا درصد افز 144قبل  مالی نسبت به سال 1400مبلغ فروش در سال 

درصد  32قبل  ل مالیسانسبت به  1400سال همچنين توليد در  می باشد. محصوالتو الباقی ناشی از افزایش نرخ  فروش مقدار

 سال درریال  253.049به مبلغ  1399 سال درریال  127.270متوسط نرخ فروش محصوالت شرکت از مبلغ   .داشته است افزایش

 16.500به مقدار  hardتن و دوده  16.500به مقدار   softدوده  1401شرکت در نظر دارد در سال  یافته است. افزایش 1400

بازار  نواع دوده خود را در از ا تن 30.000مقدار  1401سال مالی  پایان تا تن توليد نماید. واحد فروش شرکت نيز در نظر دارد 

ی نرخ جهان و ات نرخ ارزهمچنين پيش بينی می گردد درصورتيکه بر اثر تغيير.بفروش رساند در بازار جهانی تن 3.000و  داخلی

 .می یابدقيمت روغن افزایش یابد قيمت محصول این شرکت نيز افزایش  نفت
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 شد:بابشرح جدول زیر می  1400لغایت  1393مقادیر فروش محصول از سال 

 تن-قادیرم                                                                                                                                                            

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 سال

 30.866 24.958 27.000 22.336 25.650 18.332 20.152 17.742 فروش داخلی

 1.974 1.828 - 517 18 1.503 18 19 صادراتی فروش

 32.840 26.786 22.853 25.668 19.835 20.170 17.761 21.677 كل فروش

 

صنعت  اًف مخصوصاندازه ذرات و خواص کلوئيدی آن در صنایع مختل، خواص رنگ دهی، دوده صنعتی بنا به ترکيب شيميایی

يش ترین استفاده بمی دهد.  لدرصد وزن الستيک را کربن تشکي 30تا  25د حدو الستيک بطور گسترده و وسيع کاربرد دارد.

ک اغلب بن بالکربن بعد از صنعت الستيک سازی در صنایع ساخت قطعات خودرو، مستریچ، جوهر سازی و رنگ می باشد.کر

شعشعات تاشی از نفساد  توليدات وابسته آن جهت رنگ بخشيدن، محافظت در مقابل حرارت، محافظت در مقابلپالستيک و در 

دوده  اضر شرکتحدر حال  مورد استفاده قرار می گيرد. خاصيت استحکام بخشی ماورا بنفش، خصوصيات الکتریکی و همچنين

 باطری، لوله، ابل،ک کفش، تيوپ، کننده داخلی و خارجی در صنایع تایر خودرو،توليد 200بيش از تامين کننده صنعتی پارس 

 می باشد. قاله و ...تسمه ن کفپوش، رنگ،
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 های تمام شده درآمدهای عملیاتی:ب -2-6-4

به جهت تغيير  1400ر سال بوده است، ضمناً دنرخ خرید مواد اوليه  افزایشناشی از  عمدتاً  قيمت تمام شده محصوالت افزایش 

 نرخ گاز و آب مصرفی هزینه سرفصل فوق نيز افزایش چشم گيری داشته است.

 کنندهمنابع تامين  1399سال  1400سال  نجشواحد س شرح

 پاالیشگاه ها و پتروشيمی ها 43.362 94.740 ریال  /گرم کيلو نرخ خرید روغن مصرفی

 گاز استان مرکزی 23.182 136.137 ميليون ریال هزینه گاز مصرفی کارخانه

 شهرک صنعتی کاوه 17.880 50.742 ميليون ریال هزینه آب مصرفی کارخانه

 

 های فروش، اداری و عمومی:زینهه -3-6-4

مچنين هو  ی باشدکار م هزینه دستمزد پرسنل دفتر مرکزی می باشد که افزایش آن ناشی از مصوبات ساالنه وزارت مدتاً شاملع

ه های و ....سایر هزین ، ترخيص4*/افزایش در سر فصل توزیع و فروش ناشی از هزینه  می باشد. برخی از پرسنل شغل محل تغيير

 ط به صادرات محصول می باشد. ومرب

 

 سایر درآمدها :-4-6-4

ه جهت ب ته بندیبسفروش پالت و درآمد حاصل از تغييرات به وجود آمده در سر فصل درآمدهای عملياتی ناشی از افزایش 

 می باشد. قبل مالی نسبت به سال  افزایش نرخ 

 

 لی :هزینه های ما-5-6-4

       اخلیدسنادی اصل فوق ناشی از فروش برخی از محصوالت به مشتریان به روش گشایش اعتبار افزایش ایجاد شده در سرف

 می باشد که اعتبارات اسنادی آن ها قبل از سررسيد تنزیل گردیده است. 

 

 

 

 

 

 

 



 شركت دوده صنعتی پارس )سهامی عام(

 گزارش تفسیری مدیریت

 1400اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 

25 
 

 طالعات مربوط به تركیب نیروی انسانیا -6-6-4

 باشد:به شرح زیر می 1399و سال  1400سال در بصورت ميانگين وضعيت نيروی انسانی شرکت  جدول

 

 1399پایان سال   1400پایان سال   

 نفر  نفر  

 35  34  تعداد کارکنان دفتر مرکزی

 151  154  تعداد کارکنان کارخانه 

 186  188  جمع 

 

 1399پایان سال   1400پایان سال   

 کارخانه  دفتر مرکزی  کارخانه  دفتر مرکزی  

 نفر  رنف  نفر  نفر  

 7  3  5  3  کارکنان رسمی 

 144  32  149  31  کارکنان قراردادی 

 151  35  154  34  جمع 

 

 باشد:به شرح زیر می 1400سال  درتعداد کارکنان از لحاظ تحصيالت ميانگين 

 
 جمع  کارخانه  دفتر مرکزی 

 15  6  9  کارشناسی ارشد

 74  56  18  کارشناسی

 85  80  5  پلمدی فوق دیپلم و

 14  12  2  زیر دیپلم

 188  154  34  جمع
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 جزئیات زمین و ساختمان شركت – 7-4

 فهرست زمین و ساختمان شركت دوده صنعتی پارس )سهامی عام( 

 1400اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 

 شرح دارایی
 ارزش دفتری استهالک انباشته بهای تمام شده 

 نوع کاربری
وضعيت 

 لکيتما
 متراژ موقعيت مکانی

وضعيت 

 وثيقه

پرونده 

 (ميليون ریال) (ميليون ریال) (ریال ميليون) حقوقی

 زمین :

 شش دانگ کارخانه 171.499 0 171.499 زمين کارخانه
ساوه، شهرک صنعتی کاوه مبش خيابان سيزدهم 

 کارخانه دوده صنعتی پارس
 ندارد ندارد 82.450

 شش دانگ اداری 185.000 0 185.000 زمين دفتر مرکزی
 وچهتهران خيابان آفریقا نرسيده به پل ميرداماد ک

 12سپيدار پالک 
462 

در رهن 

 بانک
 ندارد

 دارد ندارد 1.725 احمد آباد مستوفی دانگ 1.5 کشاورزی 43.125 0 43.125 زمين احمد آباد مستوفی

 ساختمان :

 شش دانگ انهکارخ 5.016 9.592 14.608 ساختمان کارخانه
خيابان سيزدهم  نبشساوه، شهرک صنعتی کاوه 

 کارخانه دوده صنعتی پارس
 ندارد ندارد 12.180

 شش دانگ اداری 996 945 1.941 ساختمان دفتر مرکزی
 وچهتهران خيابان آفریقا نرسيده به پل ميرداماد ک

 12سپيدار پالک 
546.7 

در رهن 

 بانک
 ندارد

431.8 857 2.700 ساختمان ساوه  ندارد ندارد 135 ساوه خيابان شهيد سفری خيابان شهریاری شش دانگ مسکونی 

 ندارد ندارد 110 ساوه خيابان شهيد سفری خيابان شهریاری شش دانگ مسکونی 1.804 446 2.250 ساختمان ساوه
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 1400تحلیل حساسیت سود هر سهم در سال  -8-4

 سود هر سهم به ریال

 به ازاء تغييرات ميانگين نرخ دوده و روغن 1400در سال تحليل حساسيت سود هرسهم 
 100.000 95.000 90.000 85.000 80.000 75.000 70.000 65.000 60.000 نرخ دوده / نرخ روغن

180.000 1.960 1.470 980 490 0 -490 -980 -1.470 -1.960 

190.000 2.450 1.960 1.470 980 490 0 -490 -980 -1.470 

200.000 2.940 2.450 1.960 1.470 980 490 0 -490 -980 

210.000 3.430 2.940 2.450 1.960 1.470 980 490 0 -490 

220.000 3.920 3.430 2.940 2.450 1.960 1.470 980 490 0 

230.000 4.410 3.920 3.430 2.940 2.450 1.960 1.470 980 490 

240.000 4.900 4.410 3.920 3.430 2.940 2.450 1.960 1.470 980 

250.000 5.390 4.900 4.410 3.920 3.430 2.940 2.450 1.960 1.470 

260.000 5.880 5.390 4.900 4.410 3.920 3.430 2.940 2.450 1.960 

270.000 6.370 5.880 5.390 4.900 4.410 3.920 3.430 2.940 2.450 

 

 

 :1400مفروضات تحلیل منتهی به اسفند 

 باشد ،  ی( م)روغن یشرکت شامل مواد مصرف نیتمام شده محصوالت ا متيدرصد ق 90به  کینزد نکهیبا توجه به ا

رفته گر نظر دت سود هر سهم يحساس ليو دوده به عنوان محصول شرکت جهت تحل یاصل هيروغن به عنوان ماده اول

 شده است

 ه شده است.تن در سال در نظر گرفت 30،000 یاسم تيو فروش براساس ظرف ديتول زانيم 

 در نظر گرفته شده است لويبه ازاء هرک و الینرخ دوده و روغن به ر. 

  1399دی نسبت به سال درص 25هزینه های دستمزد برمبنای افزایش قانون وزارت کار و سایر هزینه ها با احتساب تورم 

 محاسبه شده است.

 باشد. اهميت فاوت از پيش بينی ها و بامبالغ درج شده فوق برآورد شده بوده و امکان دارد نتایج واقعی مت 
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 همیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلیااطالعات با  -9-4

 

 وسازی نژه از محل آورده نقدی جهت تامين بخشی از هزینه های پرو درصدی 2/100 در خصوص افزایش سرمایه

آیند عرضه حق ز تصویب سهامداران فرمجمع عمومی فوق العاده تشکيل و پس ا 30/08/1400راکتور هارد در مورخ 

ده مشخص و نش تا تاریخ تهيه این گزارش حق تقدم های استفاده که صورت پذیرفت  03/11/1400تا مورخ تقدم 

 اشد.بشرکت در حال اخذ مجوز اداره ثبت شرکتها جهت انتشار آگهی برای فروش حق تقدم های مذکور می 

 

 باشد: ت گرفته جهت پروژه نوسازی راکتور هارد به شرح ذیل میتا تاریخ تهيه این گزارش اقدامات صور 

 مدارک طراحی پایه و طراحی تفصيلی توسط مشاور  تهيه-1

 آماده سازی اسناد و مدارک خرید-2

  رداخت آن.پدرصد پيش  60(و پرداخت گرمکن هوا، دمنده هوا  شيپراکتور ،  اصلی پروژه) زيتجه 3 نيتام-3

 ر دقيق و شيرهای کنترلی تامين تجهيزات ابزا-4

  MV/LVتامين تابلوهای -5

 یباربر مهيبازرس شخص ثالث و ب انتخاب و عقد قرارداد با -6

 ....و قيابزار دق زاتيتجه یسفارش گذار نيو همچن دیمناقصه و استعالم خر فاتیتشر ندیفرآ انجام-7

     ( و انتخاب پيمانکار مربوطه و شروع EPCی )برگزاری مناقصه مهندسی، تامين تجهيزات، نصب، اجرا و راه انداز-8

فرآیند مبادله قرارداد )در مورد اخير مسئوليت مهندسی خرید سایر تجهيزات ثابت و دوار به همراه طراحی فونداسيون و 

تمامی تجهيزات باقيمانده مشتمل بر پيشگرمکن روغن، ونت اسکرابر، تامين استراکچر کل تجهيزات پروژه همچنين 

 Bulkبرای انتقال دوده به واحد گرانوليشن همچنين مجموعه  105بلوئر  ولو، کوینچ تاور، سيکلون، پلتایزر، ونت

Material  وSpecial Item  به همراه اجرای کل پروژه و راه اندازی آن در Scope  پيمانکارEPC  قرار گرفته

 است. 

و تامين اسکلت  TBEرک و توليد مدا EPCط پيمانکار شروع فرآیند مهندسی خرید سایر تجهيزات باقيمانده توس -9

 رجیاال خافلزی، تامين پایپينگ و متعلقات ساخت داخل و شيرهای دستی و تامين لوله ها و متعلقات دما ب

ازی زنی، تخریب کفسشروع عمليات اجرایی در کارگاه و انجام عمليات تجهيز کارگاه، خطکشی زمين، کاتر -10

 ن و اجرایینگ بتدبرداری، عمليات بتن ریزی مگر، آرماتوربندی، قالب بندی، بتن ریزی، کيورموجود با پيکور، گو

 پدستال های مربوطه

 



 شركت دوده صنعتی پارس )سهامی عام(

 گزارش تفسیری مدیریت

 1400اسفند ماه  29سال مالی منتهی به 
 

 

29 

 

 (تجهيز اصلی پروژه نوسازی راکتور هارد : ) راکتور ، دمنده هوا ، پيشگرمکن هوا 3تصاویری از 
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 از عمليات در محل اجرای پروژه : یتصاویر
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 تعهدات سرمایه ای -10-4

 تعهدات سرمایه ای ناشی از قراردادهای منعقده و مصوب در تاریخ صورت وضعيت مالی به شرح زیر است:

 

  1400  1399 

 ميليون ریال  ميليون ریال  

 -  485.449  خرید ماشين آالت و تجهيزات طرح نوسازی و جایگزینی راکتور

 -  377.105  (EPCاه اندازی )مهندسی، نصب، ساخت، تامين کاال و ر

 -  79.494  طرح نوسازی و جایگزینی راکتورسایر قراردادهای 

  942.048  - 

 

ی باشد که تاکنون منعقد مو سایر امور مربوط به پروژه  EPCمبالغ فوق بابت مانده قراردادهای خرید تجهيزات، ماشين آالت و 

 يليون ریال می باشد.م 319.919یورو و ریالی جمعا به مبلغ  3.736.470يزان شده است و شامل قرارداد های ارزی جمعا به م

 

 تغییرات رویه های مهم حسابداری-11-4

 در رویه های حسابداری شرکت به وقوع نپيوسته است. یتا تاریخ تهيه این گزارش تغيير
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 :. مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد5

 2تن فاز  15.000( و soft) 1تن فاز  15.000تن می باشد که شامل  30.000والت شرکت مقدار ظرفيت اسمی توليد محص

(hard است که پس از بررسی واحدهای فنی و توليد مشخص گردید ظرفيت عملی ) به ميزان  معاًج 2و  1فازهای حال حاضر

 می باشد.  تن 28000

درصد  10 ين باربرای  نخست روغن و توليد در هر دو خط توانستبا خرید به موقع  1400شرکت دوده صنعتی پارس در سال 

 وليد نماید.ت تن 33.000به ميزان  1401منا شرکت در نظر دارد در سال ض .توليد نمایدخود بيشتر از ظرفيت اسمی 

 بشرح جدول زیر می یاشد: 1400لغایت  1393مقادیر توليد محصول از سال 

 تن-قادیرم                                                                                                                                                                

 1400 1399 1398 1397 1396 1395 1394 1393 سال

SOFT 12.059 14.691 13.770 15.186 16.292 14.183 16.732 18.639 

HARD 6.639 4.352 3.807 10.056 8.843 12.098 8.288 14.373 

 33.012 25.020 26.281 25.135 25.242 17.577 19.043 18.698 كل تولید

 

 ناشی از: 1395الی  1393علت کاهش توليد و فروش در سالهای 

 توقف خطوط توليد بعلت نبود مواد اوليه )خوراک(    -1

 کمبود نقدینگی -2

 روش دوده از دست دادن بازار داخلی ف -3

  در زنجيره تامين و توليد برنامه ریزی عدم -4
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 گر:نچشم انداز و اطالعات آینده -6

 1401پیش بینی عملکرد شركت دوده صنعتی پارس در سال 

 شرح 
29/12/1401 

 ميليون ریال

 10.332.000 درآمدهای عملياتی

(7.969.370) بهای تمام شده درآمدهای عملياتی  

6302.362. سود ناخالص  

(376.187) هزینه های فروش،اداری وعمومی  

 153.060  سایر درآمدها

 2.328.314 سود عملياتی

(000.87) هزینه های مالی  

620.73 سایر درآمدها و هزینه های غير عملياتی  

 2.314.934 سود قبل از ماليات

(987.454) ماليات بر درآمد  

.947.8591 سود خالص  

 

 

 :تولید و فروش-6-1

 ،ارد در سال مذکورهو همچنين پيش بينی بهره برداری پروژه نوسازی راکتور 1400با توجه به روند توليد و فروش در سال 

در نظر دارد در  شرکت تن توليد و فروش را پيش بينی نموده است. 31.000مقدار  1401شرکت دوده صنعتی پارس برای سال 

وش شرکت نيز در نظر تن توليد نماید. واحد فر 16.500به مقدار  hardو دوده تن  16.500به مقدار   softدوده  1401سال 

ن در بازار جهانی بفروش ت 3.000از انواع دوده خود را در  بازار داخلی و  تن 30.000مقدار  1401پایان سال مالی دارد تا  

 .رساند

 . رددگپيش بينی می دالر  1.050تی و دوده صادرا  315.000مبلغ  1401سال در  دوده داخلیمتوسط نرخ فروش  
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 :قیمت تمام شده -6-2

 واد اولیه:م-6-2-1

قيمت روغن  درصد قيمت تمام شده محصوالت این شرکت را روغن مصرفی تشکيل ميدهد افزایش )کاهش( 90از آنجایيکه 

روغن  تهای خریدن قيمبه آخری تاثير به سزایی در افزایش )کاهش( قيمت تمام شده محصوالت این شرکت را دارد ليکن با توجه

 وده است.پيش بينی نم 115.000مبلغ  1401این شرکت متوسط قيمت خرید روغن را در سال  1400در بهمن ماه سال 

 الزم بذکر است هرگونه تغيير در نرخ ارز و همچينين قيمت نفت باعث تغيير مقروضات فوق می گردد.

 تقیم:ستمزد مسد-6-2-2

 معادل افزایش ابالغيه وزارت کار پيش بينی شده است افزایش در سرفصل فوق

 ژی:حامل های انر-6-2-3

نين آخرین قبوض و همچ 1401از و برق در خصوص افزایش تعرفه کارخانجات توليدی در سال گبا توجه به بخشنامه اداره 

خود را پبش بينی  ل های انرژیحامهزینه درصد افزایش در   35معادل  1401این شرکت برای سال  1400دریافت شده در سال 

 نموده است.

 سایر هزینه های سربار:-6-2-4

 پيش بينی شده است. 1400درصد افزایش نسبت به سال  25افزایش در سایر هزینه های سربار معدل 

 

 :داری و تشکیالتی هزینه های ا -6-3

 افزایش در سرفصل فوق معادل افزایش ابالغيه وزارت کار پيش بينی شده است.

 

 الی:مهزینه های  -6-4

و بازگشت یکساله           درصد 18با نرخ بهره  1400هزینه مالی پيش بينی شده بابت بهره تسهيالت دریافت شده در اسفند ماه 

 می باشد.
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  داده است : هیئت مدیره در راستای پیاده سازی اصول حاكمیت شركتی اقدامات ذیل را انجام 

 شرکت  2بطور همزمان در بيش از موظف مدیره  هياتممنوعيت عضویت  -1

 استقرارساز و کارهای کنترل داخلی اثر بخش  -2

 بررسی سيستم کنترل های داخلی بطور ساالنه  -3

 مدیره و مدیران متناسب با عملکرد انها هياتتعيين حقوق و مزایای اعضای  -4

 مدیره حداقل ماهی یکبار  هياتشکيل جلسات ت -5

 د مسئول و ذیصالح در آنهاتشکيل مجامع و حضور افرا -6

 استقرار واحد حسابرسی داخلی مطابق با ضوابط و مقررات سامان بورس -7

 رعایت کليه قوانين و مقررات درخصوص دارندگان اطالعات نهائی -8

 تشکيل کميته انتصاب و ریسک تحت نظر هيات مدیره -9

 درج اطالعات با اهميت در پایگاه اینترنتی شرکت -10

 

  دارد: انجام  در دست پیاده سازی اصول حاكمیت شركتی اقدامات ذیل راهیئت مدیره در راستای 

 مدیره با تحصيالت مالی  هياتوجود یک عضو غيرموظف در ترکيب  -1
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 : اطالعات تماس با شركت

 آدرس شركت

 12شماره  -وی سپيدارک -ين چهارراه جهان کودک و ميردامادب -زرگراه آفریقاب -دفتر مرکزی : تهران

 (021)88779222(             نمابر: 021)88783062تلفن: 

 13خيابان  -ی کاوهشهر صنعت -کارخانه : ساوه

 (0864)2342298(         نمابر: 0864)2344246-7تلفن: 

 سایت اینترنتی:

 www.dsp.co.ir 
 :آدرس پست الکترونیکی

 info@dsp.co.ir 
ه اری را راسهامد پورتالالزم به ذکر است  با شرکت جهت تسهيل در پاسخگویی به سهامداران محترم بر روی وب سایت خود 

شاهده ا مرارای خود ی و سهامدسهامداران کليه عمليات مال پورتالسهامداران محترم می توانند با مراجعه به  اندازی نموده ا ست.

 نمایند.

 

http://www.dsp.co.ir/
mailto:info@dsp.co.ir

