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  : چکیده



اطالعات مالی .در این تحقیق از دریچه مسائل مالی به شرکت نساجی مازندران نگاه شده است
 1384تا  1380مورد نیاز شرکت نساجی مازندران از بورس اوراق بهادار تهران، در سال هاي 

حضور در بورس اوراق  سال آخر 5استخراج شده است و عملکرد شرکت نساجی مازندران در 
 ،رآمد، تامین مالی از منابع خارجیکانامدیریت دالیلی از قبیل  مورد بررسی قرار گرفته وبهادار 

د قاچاق بی رویه محصوالت به داخل کشور و عدم نوآوري در طراحی و تولید موجب به وجو
پایان پیشنهاداتی نیز براي احیاء دوباره این شرکت در  و. آمدن بحران مالی در این شرکت شد

  .ارائه شده است
  

  :واژه هاي کلیدي

  ساختار سرمایه، نساجی مازندران، بورس اوراق بهادار تهران، نسبت هاي مالی 

  :مقدمه - 1

 وارد نقد وجه بایستی ابتدا :تاس چرخه یک شکل به شرکت یک فعالیت مالی، دیدگاه از

 می تامین بستانکاران از وام گرفتن یا و سهام فروش طریق از نقد وجه این .شود سازمان

 انجام ها، تهیۀ دارایی از هدف .رود یم رکا به داراییها تهیۀ براي حاصل، نقد وجوه .شود

 از .است محصول تولید فعالیت، این تولیدي شرکتهاي مورد در که است شرکت فعالیت

 باقی سود ها، هزینه کسر از پس که شود می شرکت نصیب محصول، درآمد فروش محل

 سود این از بخشی که، این صورت به .کند می طی را فوق چرخۀ مجددا سود این .ماند می

 می کار به سهامداران، به سهام سود پرداخت یا بستانکاران، به ها بدهی بازپرداخت براي

 و شرکت فعالیتهاي روزمرة مخارج براي الزم نقد وجوه تامین براي دیگر و بخش رود
 شرکت، در جدید هاي گذاري سرمایه تامین مالی براي ذخیره شکل به بخشی همچنین

بررسی  ها راه از یکی شرکت، یک عملکرد و وضعیت بررسی براي .شود می مصرف
  .]5[تاس فوق چرخۀ سالمت



 شده انجام تحقیقات سابقۀ به دوم، بند در ابتدا .است قسمت چهار شامل ادامه در مقاله این

 شده اشاره ها شرکت وضعیت تحلیل و تجزیه براي مالی هاي نسبت از استفاده زمینۀ در

 قسمت در .است شده ارائه اطالعات آوري جمع نحوة و تحقیق روش سوم بند در .است

 این از گیري نتیجه پنجم، بند در و اند گرفته قرار تحلیل و تجزیه مورد اطالعات چهارم

  .است شده ارائه تحقیق
  :تحقیق پیشینۀ  -  2

 وضعیت بررسی براي مالی هاي نسبت از استفاده گوناگونی هاي بررسی و تحقیقات در

 شود می اشاره تحقیقات این از دسته سه به اینجا در .است گرفته قرار استفاده مورد تهاکشر

   .است بوده تاثیرگذار تحقیق این در آنها، در استفاده مورد هاي ایده که

  :مالی هاي صورت در موجود اطالعات با ها شرکت سودآوري ارتباط - 1- 2

 هاي صورت در موجود اطالعات با نها،آ  سهام بازده و ها شرکت سودآوري بین ارتباط

 به جا این در .است گرفته قرار صاحبنظران مطالعۀ مورد دفعات به مالی، هاي نسبت و مالی

  .می شود اشاره تحقیقات این از بعضی
 ها آن از ها شرکت وضعیت دادن نشان براي عمل در مالی تحلیلگران که مالی هاي نسبت

 رگرسیون هاي مدل بوسیلۀ ارتباط این و هستند ارتباط در سهام بازده با کنند، می استفاده

 ]6[است بیان قابل

 بررسی از استفاده با دارند، باالتري بازار ارزش به دفتري ارزش نسبت که هایی شرکت در

 پر هاي شرکت می توان سهام، صاحبان حقوق وبازده سود حاشیه همچون مالی هاي نسبت
 ]7[کرد شناسائی را بازده



 خالص سود فروش، از]1[تاس شده انجام تهران بهادار اوراق بورس در که نیز تحقیقی در

 و است شده استفاده وناموفق موفق تهاي شرك تفکیک براي سهام صاحبان حقوق بازده و
  .دارد وجود دار معنی ارتباط سهام بازده با رها متغی این بین که است شده مشخص

  
 هاي صورت در موجود اطالعات با ها شرکت سرمایه ساختار ارتباط - 2- 2

  :مالی
 تحقیقات این جملۀ از است، شده انجام گوناگونی تحقیقات نیز سرمایه ساختار با رابطه در

  .شود می اشاره زیر موارد به باشد می تحقیق این موضوع به مربوط که
 ]8[کنند می اتکا استقراض به کمتر برخوردارند باالتري سودآوري از که هایی شرکت

می  اتکا استقراض به بیشتر اند، مواجه منفی یا اندك رشد هاي فرصت با که هایی شرکت
 ]10[.کنند

 می تکیه استقراض به بیشتر برخوردارند، زیاد آزاد نقدي جریان از که هایی شرکت

 ]11[کنند

 مقایسه در است، همراه زیاد نوسان یا اطمینان عدم با ها آن عملیاتی سود که هایی شرکت

 کمتر است، همراه کمتر نوسان یا بیشتر قاطعیت با ها آن عملیاتی سود که هایی شرکت با

 ]12[.می کنند استفاده استقراض از

دهند  می تشکیل ثابت هاي دارائی را ها آن هاي دارائی اعظم بخش که هایی شرکت
 اغلب که هایی شرکت با مقایسه در ،)کاال وموجودي آالت نیماش ساختمان، زمین، مانند(

 و فنی دانش متخصص، انسانی نیروي مثل( نامشهود هاي دارائی را ها آن هاي دارائی
 ]13[.می کنند تکیه استقراض به بیشتر ،)دهد می تشکیل توسعه و تحقیق هاي فعالیت

 که است شده مالحظه. ]2[است شده انجام تهران بهادار اوراق بورس در که نیز تحقیقی در

 که هایی دارائی(باشد ثابت هاي دارائی شکل به بیشتر آنها هاي دارائی که هایی شرکت

 این اصلی دلیل سهام،و انتشار تا کنند می اتکا بدهی به بیشتر ،)باشند داشته اي وثیقه ارزش

 تحقیق، این در البته .است بانکها مالی منابع به ها شرکت این آسان دسترسی نیز، موضوع



 ولی است شده دیده ها آن بدهی نسبت و تها شرك سودآوري بین دار معنی مثبت رابطۀ

  .گرفت نادیده نباید موضوع این بر را صنعت تاثیر که است شده اشاره
.  

  :ها شرکت در مالی بحران بینی پیش براي مالی هاي نسبت از استفاده- 3- 2
 بینی پیش را ها شرکت در مالی بحران توان می مالی هاي نسبت از استفاده با همچنین

 از مورد چند به ادامه در .شود می استفاده رگرسیون لهاي مد از منظور این به .دکر

 و بدهیها کل به عملیاتی نقدي جریانات نسبت .شود می اشاره زمینه این به مربوط تحقیقات
 شرکت مالی سالمت تعیین جهت باالیی پیشبینی توان از یهائدارا کل به خالص سود نسبت

 ]14[هستند برخوردار ها

 ها، دارائی کل به انباشته سود ها، دارائی کل به گردش در سرمایه هاي نسبت از استفاده با

 و ها بدهی دفتري ارزش به شرکت بازار ارزش ها، دارائی کل به مالیات و بهره از قبل سود
 از ورشکستگی، قبل دوسال تا که آورد بدست مدلی توان می ها، دارائی کل به فروش

 ]15[کند اعالم را آن وقوع

 شده، استخراج مدلی.  ]3[است شده انجام تهران بهادار اوراق بورس در که نیز تحقیقی در

 به جاري هاي دارائی نسبت ها، دارائی کل به گردش در سرمایه نسبت از استفاده با که

 صاحبان حقوق نسبت ها، دارائی کل به مالیات و بهره از قبل سود نسبت جاري، هاي بدهی

ورشکستگی،  وقوع از قبل سال سه تا ها، دارائی کل به فروش نسبت و دارائیها کل به سهام
  .کرد بینی پیش را آن وقوع توان می

  
  

 در ایران معرفی صنعت نساجی



مان ، انواع پارچه  و انواع ریسندگی نخ و ریس
ژي ومثل ایران به دلیل تکنول یاین صنعت به عنوان موتور توسعه صنعتی کشورهای

 . دز قطب هاي صنعتی کشور محسوب می ش

  

همانطور که مشاهده می کنید در نمودار باال شیب نمودار میزان صادرات صنایع نساجی  از سال 
رو به کاهش است و این روند نزولی کاهش میزان صادرات از سال هاي قبل 

به طریق هم تداوم داشته است و عالوه بر این میزان واردات صنایع نساجی به داخل کشور
از جمله عواملی که باعث این بحران در کشور 
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انواع ریسندگی نخ و ریستولید به طور کلی صنعت نساجی عبارت است از 
این صنعت به عنوان موتور توسعه صنعتی کشورهای.کفپوش 

ز قطب هاي صنعتی کشور محسوب می شساده و سود آوري خوب یکی ا

  گمرگ ایران: منبع

  

همانطور که مشاهده می کنید در نمودار باال شیب نمودار میزان صادرات صنایع نساجی  از سال 
رو به کاهش است و این روند نزولی کاهش میزان صادرات از سال هاي قبل به تدریج  92تا  89

هم تداوم داشته است و عالوه بر این میزان واردات صنایع نساجی به داخل کشور
از جمله عواملی که باعث این بحران در کشور بنابراین  .افزایش یافته است ) قاچاق ( مختلف 
   :عبارت اند از شده است

 واردات بی رویه  منسوجات از طریق قاچاق .1

 تحریم هاي اقتصادي .2
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صنایعصادراتمیزان
)نساجی دالرمیلیارد )

به طور کلی صنعت نساجی عبارت است از 
کفپوش 

ساده و سود آوري خوب یکی ا

  

همانطور که مشاهده می کنید در نمودار باال شیب نمودار میزان صادرات صنایع نساجی  از سال 
89

هم تداوم داشته است و عالوه بر این میزان واردات صنایع نساجی به داخل کشور
مختلف 
شده است



 باالشده  تولید محصوالت با بهاي تمام  .3

 عدم وجود خالقیت و نوآوري در طراحی و تولید .4

اقتصادي بوده است که این مورد  تحریم هاي،  مترین عامل به وجود آمدن بحرانکه مه
کنند و این  می شود که شرکت ها نتوانند تجهیزات تولیدي خود را به روز  سبب این امر

امرسبب افزایش زمان تولید هر واحد و در نتیجه افزایش بهاي تمام شده محصوالت 
              . تولیدي مورد نظر می شود

                                                                                   92صادرات میزان                        92 واردات میزان

  
  گمرگ ایران: منبع

را نشان می  92مختلف محصوالت نساجی در سال انواع نمودار فوق میزان واردات و صادرات 
  .دهد

  معرفی شرکت نساجی مازندران 

 19تحت شماره  1341در اسفند ماه  9/8/1341شرکت سهامی عام نساجی مازندران درتاریخ 
ریال بود  1043800000سرمایه اولیه شرکت . در اداره ثبت شرکت هاي قائمشهر به ثبت رسید 



به موجب تصمیمات متخذه در مجمع .ایه شرکت افزایش یافته است که در طول فعالیت آن سرم
مجمع با اکثریت آراء با افزایش سرمایه از محل  22/12/1379عمومی فوق العاده مورخ 

 158243575مطالبات و همچنین واریز نقدي سهامداران موافقت نمود و سرمایه شرکت به مبلغ 
نوع  8/9/1351مع عمومی صاحبان سهام از تاریخ به موجب مصوبه مج. ریال افزایش یافته است 

سهام شرکت در بورس اوراق بهادار پذیرفته  1357در سال . شرکت به سهامی عام تغییر یافت 
قائمشر و به موجب مصوبه مجمع عمومی شهرستان مرکز اصلی شرکت در بدو تاسیس در . شد 

  .ل گردیدبه تهران منتق 1375د ماه صاحبان سهام مرکز شرکت از مردا

  :به شرح زیر است 1375ابتداي سال  اهداف شرکت از

 کنترل مطلوب کارها و پخش فراورده ها  -1

 فعالیت هاي شرکت هاي اقماري براي کسب سود بیشتر -2

 بازده بهتر  -3

 باال رفتن کیفیت به دلیل ایجاد رقابت  -4

 بهتر اداره کردن شرکت هاي اقماري  -5

مالی و بانکی،  به واحد هاي ذیل تفکیک  براي اخذ تسهیالت مالی بیشتر از موسسات -6
 :گردید 

  )9سهامی خاص ( به شرکت نساجی طبرستان  2کارخانه شماره  –االف 
  ).سهامی خاص(به شرکت نساجی تالر  3کارخانه شماره  –ب  
بینی  فعالیت بازرگانی اعم از  حد هاي فروش فروشگاه هاي شرکت با پیشوا - ج

  ).سهامی خاص(ازندران خرید و فروش به شرکت نساجی م



 1375براساس تصمیمات متخذه در راستاي تفکیک شرکت ها در اواخر سال  - د
واحد پشمبافی  مستقر در شرکت نساجی طبرستان نیز به صورت یک شرکت مستقل  

کارهاي مربوط به احداث ساختمان .تحت عنوان شرکت پشمبافی تجن به ثبت رسید 
در اراضی جنب شرکت نساجی تالر انجام پذیرفته و تاسیسات و انتقال ماشین آالت 

  .است 
) مستقر در شهرستان کنبد ( واحد پنبه پاك کنی نظام آباد  1/4/78همچنین از تاریخ 

که تحت مدیریت گونی بافی گنبد بود به صورت شرکت مستقل تحت عنوان شرکت  
بت رسید به به ث 31/2/78میلیون ریال در تاریخ  10طالي سفید کشاورز و سرمایه 

الب عالیت نموده و مالکیت آن در قعنوان شرکت تابعه نساجی مازندران شروع به ف
از سوي سازمان گسترش و نوسازي صنایع کشور  1379مالکیت زمین در اوایل سال 

 .به نساجی به صورت هبه واگذار گردیده است

آن شروع عملیات نصب  1379ضمنا طرح ریسندگی فاینانس که اواخرنیمه دوم سال 
نصب و راه اندازي گردید تحت مدیریت و صحابت شرکت  30/2/80و در تاریخ 

نساجی مازندران به امر تولید انواع نخ فعالیت نموده است که برابر تصمیمات هیئت 
  . مدیره مقرر است در قالب ایجاد یک شرکت مستقل فعالیت خود را ادامه می دهد 

) شرکت مادر( ورت یک شرکت سرمایه گذار بنابراین شرکت نساجی مازندران به ص
  :و زیر مجموعه آن به شرح زیر است

 )سهامی خاص(شرکت نساجی طبرستان  -1

 )سهامی خاص(شرکت نساجی تالر  -2

 )سهامی خاص(شرکت بازرگانی نساجی مازندران -3

 )سهامی خاص(شرکت گونی بافی تجن  -4



 )سهامی خاص(شرکت طالي سفید کشاورز -5

اساسنامه عبارت است از انجام کلیه فعالیت هاي الزم براي  2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده 
بستر سازي مناسب به منظور جذب و بکارگیري سرمایه داخلی و خارجی و بکارگیري آن در 
زمینه بسط و توسعه پروژه هاي صنعتی و مالی و بازرگانی و تولید انواع منسوجات پنبه اي و 

وجات نساجی مانند گونه اقدامات مرتبط با تولید منس الیاف مصنوعی و غیره و انجام هرو پشمی 
طراحی و رنگرزي و ایجاد و بهبود و توسعه شبکه توزیع و مشارکت با کلیه موسسات و شرکت 

  .ها و اشخاص و تاسیس هر گونه شرکت جدید می باشد 

تامین سایر کارخانجات تولید (چه از جمله محصوالت شرکت عبارت است از تولید انواع پار
سایر  و )کابوئی(انواع پیراهن فانتزي ، بلوچین،  )عالوه بر پارچه مصرفی خودپیراهن 

عالوه بر این این شرکت به دلیل داشتن . باشد می انواع پاگنال ، کتان عریض: محصوالت 
  .ی را تامین می نماید نیروگاه مولد برق ، عالوه بر تولید برق مصرفی خود ، برق چند شهر شمال

ناخت کافی ازساختار کلی این شرکت، عملکرد این شرکت در سال هاي پایانی و پس از ش
  .ضعف هاي موجود را مورد تجزیه تحلیل قرار می دهیم

 :روش تحقیق -3

سال  5عملکرد شرکت در سال هاي پایانی از اطالعات مالی  در این  تحقیق به منظور بررسی
موجود در بانک اطالعاتی بورس اوراق بهادار  84تا  80شرکت نساجی مازندران، سال هاي 

 ]4[تهران استفاده شده است 

  تجزیه و تحلیل - 4



با ماشین آالت مستهلک شده و ساختمان هاي قدیمی 
زمان تولید هر واحد محصول افزایش یافته و در نتیجه قیمت هر واحد تولیدي 

  .نداشته باشد را  د شرکت توان رقابتی را با سایر رقبا

که شرکت نتواند خطوط تولیدي خود 
  .می شد رقیبرا به روز نگه دارد که سبب ضعف این شرکت در مقابل سایر شرکت هاي 

 

با گذشت هر  بود که  زیان ده 84تا 
سرمایه به نسبت  انباشته افزایش یافته که موجب فزونی زیان

84

زیان شرکت در ھر سال

زیان شرکت در ھر سال

  روند رو به افول شرکت 

با ماشین آالت مستهلک شده و ساختمان هاي قدیمی به تدریج این شرکت  78در اوایل سال
زمان تولید هر واحد محصول افزایش یافته و در نتیجه قیمت هر واحد تولیدي  .دکه باعث می ش

د شرکت توان رقابتی را با سایر رقبامی شافزایش بیابد که همین امر سبب 

که شرکت نتواند خطوط تولیدي خود  شد اقتصادي علیه کشور ایران سبب وجود تحریم هاي
را به روز نگه دارد که سبب ضعف این شرکت در مقابل سایر شرکت هاي 

  84تا  80جدول زیان شرکت طی سال هاي 

تا  80ید این شرکت در سال هاي همانطور که مشاهده می کن
افزایش یافته که موجب فزونی زیاناین شرکت سال زیان انباشته 

   .شدشرکت 
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توانایی افزایش یافته و سرمایه شرکت 

که باعث فزونی زیان انباشته نسبت به سرمایه شرکت شد 

 

84

سرمایھ شرکت

زیان انباشتھ

افزایش یافته و سرمایه شرکت زیان انباشته شرکت  ،با گذشت زمانبا توجه به نمودار 
  .را نداشتزیان شرکت  پوشش

که باعث فزونی زیان انباشته نسبت به سرمایه شرکت شد جمله دالیلی از -  1- 4
 :عبارت اند از 

 :باال بودن بهاي تمام شده نسبت به فروش - 1- 1- 4
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 و مستقیم دستمزد مصرفی، مواد
 تا است ها هزینه کنترل شرکت این

 هاي سیستم توانایی از باید منظور

هاي انجام شده  با بررسی. کرد حاصل
فاقد سیستم هاي موثر محاسبه قیمت تمام شده 

ند ، در حالی که هزینه هاي سربار به تفکیک محصوالت مشخص نمی شو
هزینه هاي سربار بعد مواد مصرفی به عنوان دومین عامل مهم در محاسبه قیمت تمام شده 

دلیل آن کمبود  که  اند بوده روبرو
قیمت از کمتر  محصوالت خود را به قیمت

 این جاري نسبت نساجی ، شرکت

  .آورده شده است

84

فروش

بھای تمام شده  

مواد  :از عبارتند نساجی محصوالت شدة تمام قیمت اجزاي
این هاي هزینه کاهش براي قدم اولین. تولید می باشد سربار
منظور این به .شوند حذف زائد، هاي هزینه بعدي قدم در

حاصل اطالع ها شرکت این در شده تمام قیمت حسابداري
فاقد سیستم هاي موثر محاسبه قیمت تمام شده   هممشخص شد که اکثر شرکت هاي نساجی 

هزینه هاي سربار به تفکیک محصوالت مشخص نمی شواینکه یا می باشند 
هزینه هاي سربار بعد مواد مصرفی به عنوان دومین عامل مهم در محاسبه قیمت تمام شده 

   .محصول را تشکیل می دهد
روبرو فروش رشد با وضعیت این دراین شرکت با این حال 

محصوالت خود را به قیمتبوده که باعث شد که  ی موجود در شرکتنقدینگ
شرکت نقدینگی بررسی منظور به. به فروش برساند تمام شده
آورده شده است 84تا  80در طی سال هاي  بعدينمودار  در شرکت
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 و سوخت شدن بخشی از مطالبات 
  

 

در گشایش اعتبارات ارزي و نبود مدیریت 
و کاهش هزینه تولید هر واحد تصمیم به 

این کار براي این گیرد ولی با وجود تحریم هاي اقتصادي انجام 

حساب ھای دریافتنی

و سوخت شدن بخشی از مطالبات  افزایش حساب هاي دریافتنی یکی دیگر از عوامل 4-1-2
  .که موجب ایجاد محدودیت شدید نقدینگی در شرکت شد 

در گشایش اعتبارات ارزي و نبود مدیریت اقتصادي مهمترین عامل  وجود تحریم ها   4-1-3
و کاهش هزینه تولید هر واحد تصمیم به  این شرکت براي بهبود عملکرد .بوده استقوي 

گیرد ولی با وجود تحریم هاي اقتصادي انجام تعویض ماشین آالت می 
  .شرکت میسر نبوده است

  تجزیه و تحلیل نسبت ها  2- 4
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است که این بیانگر این مطلب است که 

 دادن نشان براي. بدهی هاي جاري شرکت همچنان بر دارایی هاي شرکت فزونی داشته است

 این جاري نسبت با آنی نسبتاست، 

  
 آنها جاري نسبت از نیمی از کمتر

  .است در این شرکت جاري یهاي
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است که این بیانگر این مطلب است که  1نسبت جاري شرکت در طی این چند سال کمتر از 
بدهی هاي جاري شرکت همچنان بر دارایی هاي شرکت فزونی داشته است

است، الزم  نساجی شرکت هاي در جاري هاي دارائی ترکیب
  .شود مقایسه ها شرکت

 

کمترمازندران  نساجی تشرک آنی نسبت ،با توجه به نمودار 
یهايدارای در کاال موجودي مهم سهم دهندة این نشان و است
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با توجه به نمودار 
است



 براي ها شرکت این که رسد می

 در ها بدهی نقش بررسی براي .باشند

  .است شده آورده زیر  نمودار

 
این به معنی فزونی بدهی شرکت  ، 

خارجی در نمودار پائین هم وجوه نقد حاصل از فعالیت تامین مالی 
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می نظر به نساجی هاي شرکت دهی زیان مشکل به توجه با
باشند داشته اتکا ها به بدهی خود، نیاز مورد مالی منابع تامین
نمودار در آن بدهی نسبت نساجی، هاي شرکت سرمایۀ ساختار

  

، است 1مشاهده می کنید نسبت بدهی بیشتر از همانطور که 
در نمودار پائین هم وجوه نقد حاصل از فعالیت تامین مالی . به کل دارایی شرکت است

  .با وجوه نقد فعالیت عملیاتی مقایسه شده است
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همانطور که 
به کل دارایی شرکت است

با وجوه نقد فعالیت عملیاتی مقایسه شده است



  
و  مالی خارجی تامین میشودوجوه نقد مورد نیاز شرکت بیشتر از منابع 

حال این سوال مطرح است که آیا شرکت 
هزینه توان بازپرداخت بدهی و یا پرداخت بدهی را دارد یا نه؟ براي این منظور نسبت پوشش 
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حال این سوال مطرح است که آیا شرکت . منفی است گردش وجوه نقد بخش فعالیت عملیاتی 

توان بازپرداخت بدهی و یا پرداخت بدهی را دارد یا نه؟ براي این منظور نسبت پوشش 
  .را در نمودار زیر محاسبه می کنیمبراي این شرکت بهره 
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بهره 



هزینه بهره این به این معنا این شرکت توان باز پرداخت  ،این شرکت منفی استاین نسبت براي 
  . بدهی ها را نداشته است 

م زیان ی مازندران به منابع مالی ، علیرغدلیل دسترسی آسان شرکت هاي نساجی از جمله نساج
دهی این شرکت ها را باید در وضعیت مالکیت این شرکت ها جستجو کرد مالکیت این نوع 

  .شرکت ها اکثرا دولتی است 

که از  از میان دارائی هاي شرکت ماشین آالت اهمیت ویژه اي دارنددر این نوع شرکت ها  
 جذب هاي هزینه تحمیل باعث امر همین که . این نوع دارائی بطور کامل استفاده نمی شود

 هاي دارائی گیري بکار در ضعف مدیریت امر این .است شده در این شرکت تولید، در نشده

  .دهد می نشان را شرکت
در اواخر دولت نهم رئیس جمهور  .اوراق بهادار اخراج شد  این شرکت از بورس 1384و سال  

وقت با پیشنهاد شخص سرمایه گزاري  به نام هولس بولدك  از کشور ترکیه در جهت احیاي 
اعتبارات ال سی براي  89 با انجام تالش هاي فراوان  در مهر .دوباره این شرکت قرار داد بست 

به دلیل ساخت سوله هاي جدید و وارد کردن تعدادي از  .خرید ماشین آالت گشایش یافت 
از % 65خصوصی سازي شرکت ها   قانون اساسی 44براساس اصل ماشین آالت  شرکت و 

دولت هم براي احیاي  .سهام شرکت نساجی مازندران از بانک ملی به آقاي بولدك واگذار شد
وباره این شرکت نساجی بزرگ تالش هاي زیادي کرده ولی به دلیل وجود تحریم هاي د

   . این شرکت نساجی نشدبه احیاء  وز موفقاقتصادي هن

  

  



  نتیجه گیري و پیشنهادات

 و در واقع این محصوالت احی و نوآوري در تولید وجود نداشتدر این شرکت هیچ گونه طر
ورود  ،و در مقابل ق با نیاز مشتریان تولید نمی شدندو مطاب از مرغوبیت کافی برخوردار نبودند

بی رویه محصوالت نساجی از طریق قاچاق تا حدود زیادي عرصه براي این گونه شرکت ها 
را به  زیادي از بازار تنگ کرده و با تولید محصوالت مطابق با نیاز مشتریان با قیمت مناسب سهم

و بازار یابی مناسب همچنان تواند با تنوع محصوالت ، این شرکت می داده اندخود اختصاص 
  .در عرصه رقابت باقی بماند

ش این حاشیه فرو به این نتیجه می رسیم که قبل بندبا توجه به تجزیه تحلیل هاي انجام شده در 
. شرکت منفی است ، که این امر نشان می دهد هزینه هاي این شرکت باالتر از درآمد آن است 

اولین قدم براي کاهش این . مهمترین هزینه در شرکت بهاي تمام شده کاالي فروش رفته است
تولید هر واحد درست هزینه ، محاسبه و کنترل هزینه تولید است که در این شرکت هزینه 

د یا جذب نشده در تولید محاسبه نمی ش د به عنوان مثال در این شرکت هزینهنمی شمحاسبه 
  . درستی به محصوالت اختصاص نمی یافتهزینه هاي سربار به 

است ، در  شرکتتامین وجوه نقد از خارج از ، نبع اصلی تامین وجوه در این شرکتهمچنین م
  . ها را نداردحالی که شرکت مورد نظر توان پرداخت بهره این وام 

 مؤثر هاي سیستم از استفاده که، شود می پیشنهاد ، شرکت این هاي نارسائی بهبود براي

 این توجه مورد سربار، هاي هنهزی جمله از تولید، هاي کنترل هزینه و شده تمام قیمت محاسبۀ
همچنین وجود یک تیم طراحی تولید جهت تولید محصوالت مطابق با  . گیرد قرار ها شرکت

  .نیاز استفاده کنندگان کمک شایانی  در جهت احیاء دوباره این شرکت می تواند داشته باشد
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Abstract 

The study examined Mazandaran Textile Company from the financial 
perspective. Required financial information related toMazandaran Textile 
Company was obtained from Tehran Stock Exchange in 2011-2015. The 
perofrmance of Mazandaran Textile Company has been studiedin the last 
5 years of its presence in the stock exchange. It was found that reasons 
such as poor management, financing from external sources, excessive 
smuggling of goods into the country, and lack of innovation in the design 
and production caused the financial crisis in the company.Finally, 
recommendations were provided to revitalize the company. 
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