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مشخصات ناشر

تاریخچه فعالیت
هاي محوله براي مجریان قانون، توسعه صنایع مأموریت، یکی از 1358بعد از وضع قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سال 

دوده جهت انواع سازي صنایع وقت بوده و از آنجائیکه در میان بررسی و مطالعات بعمل آمده در این خصوص، نقش در راستاي بهینه
حدود شرکت کربن ایران ، سازي محسوس بوده و با توجه به تولید ممصارف صنعتی باالخص به عنوان ماده اولیه در صنایع الستیک

گردید خالء ناشی از باقیمانده نیاز بازار به دوده از طریق واردات از کشورهاي تنها تولیدکننده وقت در داخل کشورکه موجب می
دوده در داخل کشور که در عین حال سود مورد - خارج تأمین گردد، مجریان را بر آن داشت که نسبت به ایجاد واحد جدید تولید

گذار را نیز محقق نماید اقدام الزم را بعمل آورند.تظار سرمایهان
از وزارت صنایع جهت اجراي طرح 10/03/1363مورخ 311362هاي مذکور اخذ موافقت اصولی شماره گیريحاصل و نتایج پی

ده صنعتی پارس (سهامی تن در سال به نام شرکت نفت پارس بود و به دنبال آن شرکت دو15,000تولید دوده صنعتی با ظرفیت 
ها و مالکیت صنعتی تهران تأسیس گردید و در ادامه در در اداره ثبت شرکت55649تحت شماره 1363اسفند ماه 25خاص) در 

تن در 15,000برداري کارخانه تولید دوده با ظرفیت منعکس در موافقت اصولی (موفق به اخذ پروانه بهره30/10/1374تاریخ 
اسپانیا به منظور استفاده از لیسانس و تکنولوژي -جهت اخذ دانش فنی تولید دوده صنعتی، در ابتدا قراردادي با کمپانی سنر 	سال) گردید.

منعقد گردید اما بعلت عدم گشایش اعتبار در زمان پیش بینی شده و واگذاري حق 64کمپانی فیلیپس آمریکا در اواخر سال 
س آمریکا به کمپانی دگوسا آلمان، اجراي قرارداد به حالت تعلیق درآمد. سپس در اوائل سال لیسانس مزبور از طرف کمپانی فیلیپ

جهت خرید دانش فنی، مشروط بر اینکه موافقت دولتهاي متبوع ایران و کرواسی در "اینا کرواسی"قراردادي با کمپانی 1367
هاي داخلی ایران مبنی بر بکارگیري عالم آمادگی یکی از شرکتخصوص اجراي این قرارداد اخذ گردد منعقد گردید. اما با توجه به ا

ها و دانش الزم بر اساس دانش فنی کارخانه کربن اهواز بدون قید و حق لیسانس استفاده از تکنولوژي تولید دوده و کلیه مهارت
و کار شرکت ایرانی آغاز گردید اما شرط در شرکت دوده صنعتی پارس، قرارداد یاد شده نیز اجرا نگردید و به حالت تعلیق درآمد 

قرارداد منعقده با شرکت ایرانی فسخ و ، علیرغم گذشت دو سال از اعالم آمادگی شرکت ایرانی، به دلیل عدم اخذ نتیجه قابل قبول 
یراتی در آالت و نصب) با تغیقرارداد قبلی با شرکت اینا کرواسی به صورت نیمه کلیدي (خرید دانش فنی، مهندسی اصولی ماشین

قرارداد مذکور گشایش اعتبار گردید و از جهت24/06/1370سررسید و مبالغ قرارداد مجدداً به حالت فعال درآمد و در تاریخ 
پس از طی دوره تولید آزمایشی، تولید دوده صنعتی بر اساس ظرفیت رسمی کارخانه با گریدهاي 01/01/1374تاریخ

آغاز گردید.-660Nو 550،339،330
به منظور استفاده از ظرفیت هاي بازار بورس و اوراق بهادار به شرکت سهامی 29/07/1374کت دوده صنعتی پارس در تاریخ شر

در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شد.31/06/1378عام تبدیل و در تاریخ 
دستگاه راکتور در طرح 8جه به خرید و نصب با تو2هاي الزم جهت اجراي فاز بینیپیش1آالت فاز در جریان خرید و نصب ماشین

باشد) .راکتور براي یک خط تولید نیاز می4صورت گرفته بود (هر 1فاز 
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و پس از انجام مطالعات امکان سنجی و اقتصادي و انجام مناقصه داخلی، شرکت سدید جهان صنعت را به 1382شرکت در سال 
آغاز 1383میلیون یورو انتخاب و عملیات اجرایی از تاریخ خرداد 10مبلغ کل و بهEPCبه صورت 2عنوان پیمانکار مجري خط 

گردید.
آالت وارداتی مورد نیاز نیز از محل تسهیالت دریافتی از بانک توسعه صادرات (صندوق ذخیره ارزي) و منابع شرکت وارد و ماشین

اندازي گردید.راه13/12/1385نصب گردید. پروژه مذکور در تاریخ 
هاي ) و دودهHARD)N-330،N339 ،N326  ،N-375دوده انواع تولید کارخانه دوده صنعتی پارس در حال حاضر شامل 

SOFT)N-660 ،N550-باشد. خط تولید کارخانه در حال حاضر داراي چهار راکتور براي تولید دوده از نوع ) میSOFT و چهار
باشد. در بندي میسازي و بستهپروسس براي جداسازي، دانه بندي، ذخیرهو دو خط HARDراکتور براي تولید دوده از نوع 

کنند.وضعیت فعلی هر هشت راکتور به طور همزمان کار می
یافتهاختصاص HARDهاي و خط جدید جهت تولید دودهSOFTدر فاز دوم هدف بکارگیري خط قدیم جهت تولید دوده هاي 

باشد.بطور  همزمان میhardو softه تولید دو محصولو این بدان معنا است که شرکت قادر ب
از اداره 03/08/1386مورخ 19370/102ظرفیت اسمی کارخانه فاز یک و دو در حال حاضر مطابق پروانه بهره برداري به شماره 

باشد.انواع دوده در سال میتن 30,000صنایع استان مرکزي تولید مقدار 
اي فرعی شرکت کربن ایران (سهامی عام) بوده و واحد تجاري نهایی گروه شرکت سرمایه گذاري شرکت در حال حاضر جزء شرکته

می باشد.صنایع پتروشیمی

موضوع فعالیت
:مطابق اساسنامه شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام، موضوع فعالیت اصلی به شرح زیر می باشد

ت کارخانه در داخل و خارج از کشور و شرکت در هرگونه برداري و فروش محصوالتأسیس کارخانه دوده صنعتی، بهره- 
فعالیت تولیدي، بازرگانی که به نحوي با موضوع شرکت ارتباط داشته باشد.

موضوعات فرعی شرکت عبارت است از:
هاي موجود.هاي جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتها از طریق تأسیس یا تعهد سهام شرکتمشارکت در سایر شرکت- 
م امور مربوط به واردات و صادرات انواع کاالهاي مجاز در چهارچوب مقررات و قوانین جاریه کشور.انجا- 
کلیه عملیات و معامالت مالی و تجاري و صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با تمام یا با هر یک از موضوعات - 

.مشروحه فوق مربوطه باشد

بازار سهام شرکت
در سازمان بورس اوراق و بهادار پذیرفته شده است.31/06/1378پارس سهامی عام، در تاریخ سهام شرکت دوده صنعتی

مورد معامله قراربا نماد شدوص و در  بازار دوم بورس ومحصوالت شیمیاییهم اکنون سهام شرکت با طبقه بندي در صنعت 
گیرد.می
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سهامداران
به شرح زیر می باشد:25/02/1400خ ترکیب سهامداران شرکت در تاری

نام سهامدار
نوع شخصیت

حقوقی
تعداد سهام

درصد 
مالکیت

207,633,40376/43سهامی عامشرکت کربن ایران
95,861,05820/20سهامی عامشرکت سرمایه گذاري صنایع پتروشیمی
61,215,45290/12سهامی عامشرکت سرمایه گذاري گروه توسعه ملی

23,837,46402/5- درصد1تا 5سهامداران بین 
85,974,62312/18- درصد1سایر سهامداران کمتر از 

474,522,000100جمع

مشخصات اعضاي هیات مدیره و مدیر عامل
اشخاص زیر به عنوان اعضاي هیات مدیره انتخاب گردیدند. 22/02/1398به موجب مصوبه مجمع عمومی عادي ساالنه مورخ 

اقاي مجید محمدي به عنوان مدیرعامل شرکت دوده صنعتی پارس 31/05/1398اس صورتجلسه هیأت مدیره مورخ  همچنین براس
انتخاب گردیده است.

نمایندهسمتنام
موظف/مدت مأموریت

غیر موظف خاتمهشروع
شرکت سرمایه گذاري توسعه 
صنعت شیمیایی(سهامی خاص)

رئیس هیأت مدیره
حجت اله برامکی 

يیزد
غیر موظف13/02/139931/05/1400

شرکت سرمایه گذاري صنایع 
پتروشیمی(سهامی عام)

نایب رئیس هیأت 
و مدیرعاملمدیره

موظف31/05/139831/05/1400مجید محمدي

شرکت سرمایه گذاري هامون کیش
(سهامی خاص)

عضو هیأت مدیره
علی کد خدا 

شهریاري
موظف31/05/139831/05/1400

کربن ایرانشرکت 
(سهامی عام)

غیر موظف31/05/139831/05/1400هادي وکیلیعضو هیأت مدیره

شرکت سرمایه گذاري گروه توسعه 
ملی(سهامی عام)

غیر موظف27/07/139931/05/1400امیر انباردارعضو هیأت مدیره
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مشخصات حسابرس/ بازرس شرکت
ن حسابرس و به عنوابهراد مشارموسسه حسابرسی 18/02/1400در تاریخ براساس مصوب مجمع عمومی عادي سالیانه شرکت 

موسسه حسابرسی نیز انتخاب گردیده است. حسابرس و بازرس قانونی شرکت در سال مالی قبل بازرس قانونی براي مدت یکسال 
فریوران راهبرد بوده است.

شرکتوضعیت سهام
می باشد:به شرح زیرخیر سال اهام شرکت دوده صنعتی پارس طی سهوضعیت س

30/12/139929/12/139829/12/1397شرح
474,522,000474,522,000474,522,000سهم- تعداد کل سهام شرکت

232121درصد سهام شناور آزاد

29,09014,7273,762آخرین قیمت (ریال)

وند سود آوري و تقسیم سودر
شده شرکت طی سه سال مالی اخیر به شرح زیر بوده است:میزان سود (زیان) خالص و سود تقسیم 

30/12/139929/12/139829/12/1397شرح
671,101350,120222,401سود خالص (میلیون ریال)

1,414738469سود هر سهم (ریال)

130071050سود نقدي هر سهم (ریال)

474,522474,522474,522سرمایه (میلیون ریال)
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نتایج حاصل از آخرین افزایش سرمایه

الیحه بودجه 10به منظور اصالح ساختار مالی و استفاده از شرایط و مزایاي مقرر در بند ز تبصره 25/10/1397شرکت در مورخ 
به اقدام تجارت 24/12/1374قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 141کل کشور به منظور خروج از ماده 1397سال 

از محل تجدید ارزیابی دارائیهاي درصد از محل 295میلیون ریال 474,522میلیون ریال به 120,000افزایش سرمایه از مبلغ 
به ثبت رسیده است.04/12/1397) نموده است. این افزایش سرمایه در تاریخ ثابت (زمین

ارقام به میلیون ریال

دالیل تغییراتالتفاوتمابهنتایج واقعیبرآوردهاي اولیهشرح

ابع
- 354,522354,522افزایش سرمایهمن

 - - 354,522354,522جمع منابع

رف
صا

- 354,522354,522اصالح ساختار مالی(افزایش سرمایه)م
- 354,522354,522جمع مصارف

الیحه بودجه 10به منظور اصالح ساختار مالی و استفاده از شرایط و مزایاي مقرر در بند ز تبصره آخرین افزایش سرمایه شرکت 
تجارت بوده است 24/12/1374قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 141کل کشور به منظور خروج از ماده 1397سال 

خارج شود و به فعالیت خود ادامه دهد.141با انجام افزایش سرمایه فوق شرکت توانست از ماده که بصورت کامل صورت پذیرفت 
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تشریح طرح افزایش سرمایه
هدف از انجام افزایش سرمایه

هزار تن در سال دست یافت که یک خط کامل 30کارخانه به ظرفیت تولید 2نعتی پارس پس از عملیاتی شدن فاز شرکت دوده ص
مخصوص تولید دوده سافت و یک خط کامل براي تولید دوده هارد اختصاص یافت. بدلیل پایین بودن راندمان تولید و یا باال بودن 

باال بودن قیمت تمام شده دوده تولیدي، قابلیت رقابت عرضه محصول در مقدار مصرف روغن مخصوصاً در مورد دوده هارد و
بازارهاي داخلی و خارجی را با تنگناهاي بسیار زیادي روبرو نمود. بطوریکه در تکنولوژي هاي جدید مقدار روغن مصرفی نسبت به 

و بعضاً باالتر 1/2تی پارس این رقم در حدود می باشد و حال آنکه در مورد راکتورهاي دوده صنع65/1دوده تولیدي از لحاظ وزنی 
نیز می رسد که منجر به افزایش بسیار زیاد قیمت تمام شده می شود. در حال حاضر بدلیل مشکالتی که شرکتهاي داخلی تولید 

ر بازارهاي کننده دوده حتی با تکنولوژي جدید راکتور جامبو روبرو هستند، شرکت دوده صنعتی پارس توانسته است توان رقابت د
داخلی را کماکان حفظ کند ولیکن در بازارهاي خارجی امکان رقابت وجود ندارد مگر در شرایط بسیار ویژه سیاسی که می تواند این 

امر را محتمل سازد.
ر با توجه به پیشرفتهاي انجام گرفته در شرکتهاي داخلی رقیب دوده صنعتی پارس بزودي، قیمت تمام شده محصوالت تولیدي د

آنها به حدي کاهش خواهد یافت که امکان از گردونه رقابت خارج کردن شرکت دوده صنعتی پارس بسیار محتمل خواهد بود قابل 
ذکر است:

طرح کارخانه شرکت سیمرغ را انجام داده است و شرکت صدف دوده فام دانش فنی خود را از یک EUROTECNICAشرکت 
ین دریافت نموده.موسسه چینی بنام انستیتو کربن بلک چ

شرکت دوده صنعتی پارس با آموزش و بکارگیري متخصصان مناسب با توجه به قدیمی بودن تکنولوژي بکار رفته در این کارخانه، 
شرایط تولید مناسب را در بازار داخلی تا حدي حفظ نموده است ولی باید توجه داشت که تمامی رقبا در حال پیشرفت و بروزرسانی 

و اگر در این راستا همت نگردد، بزودي دوده صنعتی پارس از گردونه رقابت خارج خواهد شد.خود هستند 
عمده مشکالت این کارخانه عبارتند از : 

قدیمی بودن و فرسودگی تجهیزات 
براي راکتور هارد3/2مقدار مصرف روغن بسیار باال در حدود 
فشار پایین تزریق روغن بداخل راکتور 

درجه سانتیگراد در محفظه احتراق و واکنش 2000الی 1900براي مواجهه با دماهایی در حدود Refractoryح نیاز به اصال
روش نامناسب تزریق آب خنک کن بداخل راکتور

دماي پایین هواي پیش گرم شده 
تلفات حرارتی زیاد و مصرف آب باال

110باالتر از BMCIعدم امکان تزریق روغن با مقدار 
ب بودن کیفیت آب فرایند مورد استفاده نامناس

تلفات بخار آب 
200عدم امکان تولید گریدهاي سري 
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نوسازي راکتور هارد و اجراي طرح با توجه به موارد فوق الذکر از آنجائیکه مصرف کننده اصلی دوده شرکتهاي تایر ساز می باشند با 
راکتور جامبو این امکان براي شرکت وجود خواهد داشت که هم زمان از خط سافت براي تولید دوده هارد نیز استفاده شود لذا با 

تمام هزار تن دوده سافت براي شرکت میسر می گردد. که عالوه بر کاهش قیمت8هزار تن دوده هارد و 21این تغییر امکان تولید 
، موجب پاسخگویی به مشتریان دوده هارد و افزایش فروش شرکت گردد.234و220شده و تولید گریدهاي 

هزار تن در سال، 21با توجه به نکات فوق هدف اصلی از این پروژه، نوسازي سیستم راکتور هارد، افزایش میزان تولید دوده هارد تا 
کیلو در خط هارد و کاهش مصرف سوخت و آب می باشد. که این موضوع موجب 8/1کیلو به 1/2کاهش مقدار مصرف روغن از 

کاهش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه باعث باال بردن توان رقابت شرکت در بازارهاي داخلی و خارجی می گردد.

گذاري مورد نیاز و منابع تأمین آنسرمایه
میلیون ریال و منابع تأمین آن به شرح جدول 2,275,478هاي یاد شدة فوق گذاري مورد نیاز جهت اجراي برنامهمبلغ کل سرمایه

باشد :زیر می

مبلغ افزایش سرمایه پیشنهادي و محل تأمین آن
میلیون ریال به مبلغ 474,522وده صنعتی پارس در نظر دارد سرمایۀ خود را از مبلغ با توجه به برنامۀ ارائه شده، شرکت د

میلیون ریال، از محل آورده نقدي سهامداران افزایش دهد. جدول منابع و مصارف موضوع افزایش سرمایه شرکت به شرح 950,000
زیر است:

 سهامدارانديدرصد ) از محل آورده نق100میلیون ریال (معادل 475,478مبلغ.

میلیون ریال- مبلغشرح

ابع
475,478آورده نقدي سهامدارانمن

1,800,000تسهیالت ریالی 
2,275,478جمع منابع

رف
صا

اجراي طرح نوسازي راکتورهاي خط م
توسعه خطوط تولید-هارد

2,275,478

2,275,478جمع مصارف
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تشریح جزئیات طرح
اجراي طرح توسعه

مصارف برنامه ریزي شده بابت اجراي طرح نوسازي
ریال در نظر گرفته 280,000(نرخ ارز مصارف برنامه ریزي شرکت بابت اجراي پروژه نوسازي راکتور خط هارد بشرح زیر می باشد

شده است):
ارقام به میلیون ریال

شرحردیف
مخارج باقی ماندهمخارج انجام شدهآخرین برآورد سال 

درصدمبلغدرصدمبلغدرصدمبلغ
1،835،42881001،835،42881اتماشین االت و تجهیزخرید 1
136،269600136،2696تاسیساتخرید 2
129،539600129،5396ملزومات و ابزار آالت کارگاهی3
131،935620,799100111,1365طراحی و مهندسی4
42،30810042،3082متفرقه و پیش بینی نشده5

لی جمع کل (مبالغ ریالی+معادل ریا
مبالغ ارزي)

2,275,47810020,7991002,254,679100

453,4182020,799100432,61919ریال- مبلغ
5,784,31881- - 5,784,31880یورو- مبلغ

ماشین آالت و تجهیزات 

شرحردیف
منابع مورد نیاز

ریالی(میلیون ریال)ارزي (یورو)
- 4,230,000فرآیندخرید تجهیزات اصلی بخش مکانیک و 1
- DC221,050-خرید سیستم کنترل2
- 211,500ارزش فروش)%5حمل و نقل و بیمه خارجی (3
- 634,500ارزش فروش)%15هزینه حقوق گمرکی و ترخیص (4
26,649- ارزش فروش)%2حمل و نقل و بیمه داخلی (5
140,208- نصب و راه اندازي6

5,297,050166,857جمع کل
میلیون ریال1,835,428جمع کل (مبالغ ریالی+معادل ریالی مبالغ ارزي)
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زمان، ظرفیت و نحوه بهره برداري
دوره انجام کارهاي عمرانی، سفارش، خرید، حمل ماشین آالت مورد نیاز، راه اندازي تاسیسات، آموزش پرسنل، بهره برداري 

قابل بهره برداري 1402ه شده است که پیش بینی میگردد این پروژه از ابتداي سال آزمایشی و ... به مدت دو سال در نظر گرفت
ساله در نظر گرفته شده است.10باشد.  در طرح حاضر، دوره بهره برداري 

بندي تأمین منابع و مصارف مالی طرحبرنامۀ زمان
زیر نسبت به تأمین منابع و مصارف مالی اقدام نماید. بندي شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام، در نظر دارد مطابق برنامۀ زمان

ارقام به میلیون ریال
جمع کل1401سال 1400سال شرح

1,335,478940,0002,275,478جمع منابع
1,335,478940,0002,275,478جمع مصارف

میلیون ریال از طریق 1,800,000میلیون ریال می باشد که 2,275,478پیش بینی سرمایه گذاري جدید جهت نوسازي خط هارد 
تسهیالت میلیون ریال از محل آورده نقدي تامین می گردد. در پیش بینی هاي انجام شده475,478تسهیالت و مابقی به مبلغ 

ماه بازپرداخت خواهد شد، شروع سود دوران مشارکت از ابتداي پرداخت تسهیالت و شروع پرداخت تسهیالت از مهر 60مالی طی 
ذاري ثابت در نظر گرفته شده درصد جهت سرمایه گ18مستهلک می شود. نرخ تسهیالت 1407آغاز و تا شهریور سال 1402ماه 

است.

شرح
140014011402

انجام 
افزایش سرمایه

عدم انجام 
افزایش سرمایه

انجام 
افزایش سرمایه

عدم انجام 
افزایش سرمایه

انجام 
افزایش سرمایه

عدم انجام 
افزایش سرمایه

00937,40002,116,8000مانده تسهیالت ابتداي دوره
860,000940,000000دریافت تسهیالت طی دوره

0)585,360(0000بازپرداخت تسهیالت طی دوره
77,4000239,400000سرمایه اي–هزینه مالی 
0000291,6000دوره-هزینه مالی

937,40002,116,80001,823,0400مانده تسهیالت انتهاي دوره

بندي اجراي فیزیکی طرحانبرنامۀ زم
بندي زیر نسبت به اجراي فیزیکی طرح اقدام نماید. سهامی عام، در نظر دارد مطابق برنامۀ زماندوده صنعتی پارسشرکت 

جمع139914001401شرح
67024100درصد- پروژه نوسازي راکتور خط هارد



دوده صنعتی پارس سهامی عامتبیانیۀ ثبت سهام شرک

12

پیش بینی سود و زیان طرح
هدف اصلی از این پروژه، نوسازي سیستم راکتور هارد، افزایش میزان تولید دوده اداده شد از مهمترینهمانطور که در قبل توضیح 

کیلو در خط هارد و کاهش مصرف سوخت و آب 8/1کیلو به 1/2هزار تن در سال، کاهش مقدار مصرف روغن از 21هارد تا 
در نتیجه باعث باال بردن توان رقابت شرکت در بازارهاي داخلی می باشد. که این موضوع موجب کاهش قیمت تمام شده محصول و

می گردد.و افزایش سودآوري شرکت و خارجی 

تاثیر طرح بر میزان تولید، کیفیت، فروش و نیروي کار شرکت
ی باشد لذا پیش تن م27,000ظرفیت واقعی کارخانه براي تولید انواع دوده در سال 1399با توجه به روند تولید گذشته و سال 

تن در سال رسد. همچنین 29,000بینی می گردد پس از بازسازي و نوسازي جامبو راکتور هارد ظرفیت واقعی شرکت به تولید 
میزان تولید انواع گرید ها نیز پس از بازسازي تغییر می نماید با اجراي طرح فوق تنوع تولید خط هارد افزایش یافته و امکان تولید 

در کارخانه فراهم میشود (که در شرایط موجود تولید این محصول مقدور نیست) با توجه به اختالف N234و N220گرید هاي 
باالتر) اثر بسزایی در سودآوري خط تولید خواهد %60قیمت این گریدها نسبت به بقیه محصوالت تولیدي این خط (در حال حاضر 

داشت.

ظرفیت پس از نوسازيظرفیت موجودظرفیت اسمیواحد سنجششرح
N3305,0004,4855,500تن
N3395,0004,4855,500تن
N3755,0004,4855,500تن
N2202,500- - تن
N2342,000- - تن
N5507,5006,7284,000تن
N6607,5006,7284,000تن

30,00026,91129,000جمع
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(طی سالهاي بهره برداري) بشرح زیر پیش بینی می گردد:1408لغایت 1400لهاي مقدار تولید و فروش شرکت براي سا

با توجه به موارد فوق الذکر از آنجائیکه مصرف کننده اصلی دوده شرکتهاي تایر ساز می باشند با نوسازي راکتور هارد و اجراي طرح 
افزایش راکتور جامبو این امکان براي شرکت وجود خواهد داشت که هم زمان از خط سافت براي تولید دوده هارد نیز استفاده شود

.در میزان تولید و فروش شرکت باعث نیاز شرکت به نیروي انسانی بیشتر و در نتیجه اشتغال زایی بیشتر می شود

هاي آتی با توجه به طرح یاد شده در سال) فروش(میزان کشش بازار 
د که این موضوع سبب شرکت دوده ساز وجود دارد که داراي تکنولوژي باالتري نسبت به شرکت دوده صنعتی بوده ان4در کشور 

هدف اصلی از این پروژه، نوسازي سیستم راکتور هارد، قیمت تمام شده پایین تر و به تبع آن توان رقابتی باالتر آنها شده است لذا 
کیلو در خط هارد و کاهش 8/1کیلو به 1/2هزار تن در سال، کاهش مقدار مصرف روغن از 21افزایش میزان تولید دوده هارد تا 

ف سوخت و آب می باشد. که این موضوع موجب کاهش قیمت تمام شده محصول و در نتیجه باعث باال بردن توان رقابت مصر
شرکت در بازارهاي داخلی و خارجی می گردد.

جمع
دوده سافت دوده هارد

سال
فروش تولید فروش تولید

27,000 13,500 13,500 13,500 13,500 1400
23,000 13,500 13,500 10,000 10,000 1401
29,000 8,000 8,000 21,000 21,000 1402
29,000 8,000 8,000 21,000 21,000 1403
29,000 8,000 8,000 21,000 21,000 1404
29,000 8,000 8,000 21,000 21,000 1404
29,000 8,000 8,000 21,000 21,000 1405
29,000 8,000 8,000 21,000 21,000 1406
29,000 8,000 8,000 21,000 21,000 1407
29,000 8,000 8,000 21,000 21,000 1408
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ظرفیت هاي اسمی، عملی و واقعی
:می باشدبه شرح ذیل روو همچنین پیش بینی دو سال پیش هاي اسمی، عملی و واقعی شرکت طی دو سال گذشتهظرفیت

شرح
14001401حسابرسی شده1399حسابرسی شده1398

ظرفیت 
اسمی

ظرفیت 
واقعی

ظرفیت 
اسمی

ظرفیت 
واقعی

ظرفیت 
اسمی

ظرفیت 
واقعی

ظرفیت 
اسمی

ظرفیت 
واقعی

30,00027,00030,00027,00030,00023,00030,00029,000تن-دوده صنعتی

مانی فرآیند توسعه خطوط تولید با فرآیند تولید و لذا تعطیلی موقت برخی از خطوط و ماشین آالت مقدار تولید به علت همز: نکته
.تن پیش بینی می گردد23,000کاهشی و به میزان 1400براي سال و فروش

طرح NPVو IRRخالص جریانات نقدي، دورة بازگشت سرمایه، 
شاخص هاي طرح به طور خالصه به شرح جدول ذیل می باشد:

عملکرد و شاخص هاي طرح
(انجام افزایش اجراي طرح 

سرمایه)
انجام عدماجراي طرح (عدم

افزایش سرمایه)
- 848,812ریالمیلیون- نقديجریاناتفعلیارزشخالص

(بازده مورد تنزیل–) IRRنرخ بازده داخلی سرمایه گذاري (
%20انتظار) 

30% -

94نسب سود خالص به فروش در سال اول بررسی شده
148در آخرین سال بررسی شدهنسب سود خالص به فروش

- ماه4سال 5دوره بازگشت
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هاي شرکت در صورت عملی نشدن افزایش سرمایه برنامه
در صورت عدم ی باشدمتوسعه خطوط تولید-اجراي طرح نوسازي راکتورهاي خط هاردبا توجه به اینکه هدف از افزایش سرمایه

که دریافت تسهیالت موجب در دستور کار خود برنامه ریزي نموده است.دریافت تسهیالت را دریافت مجوز افزایش سرمایه، شرکت
افزایش هزینه هاي مالی و به تبع آن تاخیر در اجزاي پروژه می گردد.

مدیره در خصوص افزایش سرمایهئتتغییرات ایجاد شده در اطالعات شرکت پس از تهیه گزارش توجیهی هی
پس از تاریخ تهیه گزارش توجیهی هیأت مدیره هیچگونه تغییر با اهمیتی در شرکت رخ نداده است.

هاي مرتبطانداز شرکت و ریسکچشم
اهمیتی هاي با گذاري در طرح موضوع افزایش سرمایۀ پیشنهادي و فعالیت شرکت دوده صنعتی پارس سهامی عام، با ریسکسرمایه

گذاري در این شرکت، عوامل مطرح شده را مدنظر قرار گیري در خصوص سرمایهگذاران باید پیش از تصمیمهمراه است. سرمایه
باشد:دهند. این عوامل به شرح زیر می

شده جراي طرح و توسعه که یکی از اثرات این طرح کاهش چشمگیر قیمت تمامابا توجه به دسترسی به آخرین تکنولوژي با
میباشد در نتیجه رقابت بین رقباي موجود و شرایط ورود به بازار و امکان صادرات افزایش می یابد. در صورت عدم سرمایه گذاري 

در اجراي طرح این مهم امکانپذیر نخواهد بود.
باشد و هیچگونه ریسک باشد این طرح جهت نوسازي تکنولوژي تولید و حفظ سهم بهتر بازار موجود میهمچنین الزم به ذکر می

تکنولوژي موجود تولید میباشد نه احداث نوسازي راکتور خط هاردبه منظور منفی ندارد. درضمن با توجه باینکه این طرح صرفاً
فروش قبل و بعداز اجراي طرح شرکت هیچ ریسک مازادي را در اجراي تولید ودر مقدارافزایش خط تولید جدید و از طرفی بدلیل 

بینی نمی کند.طرح پیش
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نویسی سهامپذیره
تقدم استفاده نشده ناشی از افزایش سرمایه نحوة عمل ناشر در صورت وجود حق

موظف است دوده صنعتی پارسشرکتنویسی نشده) ناشی از افزایش سرمایه، تقدم استفاده نشده (سهام پذیرهدر صورت وجود حق
اقدام نماید.تهرانبورس اوراق بهادار نسبت به عرضۀ عمومی آن از طریق 

نویسمتعهدان پذیره/مشخصات متعهد
در صورت عدم تکمیل مبلغ افزایش سرمایه و به منظور حصول اطمینان از تکمیل پذیره نویسی تمامی سهام در نظر گرفته شده 

هاي استفاده نشده تقدمد کل حقرکت سرمایه گذاري صنایع پتروشیمی متعهد گردیده تا نسبت به خریشجهت عرضه عمومی، 
نویسی به شرح روز پایانی مهلت عرضۀ عمومی اقدام نماید. مشخصات متعهد پذیره5نویسی نشده) حداکثر ظرف (سهام پذیره

:باشدجدول زیر می

میزان تعهداتموضوع فعالیتشخصیت حقوقینام متعهد
475,478,000,000ایه گذاريسرمسهامی عام شرکت سرمایه گذاري صنایع پتروشیمی 

نویسهاي قبولی سمت متعهد پذیرههزینه
متعهد پذیره نویس هزینه اي از بابت تعهد پذیره نویسی دریافت نخواهد کرد.

:قرادادهاي منعقده به شرح زیر است/نویسی، بر اساس قراردادمتعهدان پذیره/حدود مسئولیت متعهد
سمت متعهد پذیره نویس را قبول کرده است قراردادي از صنایع پتروشیمی (سهامدار عمده)از آنجاییکه شرکت سرمایه گذاري

هاي تقدمحق شرکت سرمایه گذاري صنایع پتروشیمی متعهد گردیده تا نسبت به خرید کل این بابت تنظیم نگردیده است لیکن 
.عرضۀ عمومی اقدام نمایدمهلتروز پایانی 5حداکثر ظرفنویسی نشده) استفاده نشده (سهام پذیره

استفاده نشدهتقدموجوه ناشی از فروش حقنحوة عمل ناشر در خصوص
نویسی نشده) و پاره سهام هاي استفاده نشده (سهام پذیرهتقدمحقموظف است وجوه حاصل از فروش شرکت دوده صنعتی پارس،

هاي یاد شده (مطابق دستورالعمل مراحل زمانی تقدمزد فروش حقهاي مربوطه و کارمناشی از افزایش سرمایه را پس از کسر هزینه
هاي یاد شده منظور نماید.تقدمافزایش سرمایه)، به حساب دارندگان حق


