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 های فلزیمروری بر وضعیت صنعت کانی
خاورمیانه است  شورککشور نخست جهان و اولین  10های مجلس، ایران به لحاظ ذخایر معدنی جزو پژوهش مرکز گزارش بر اساس

اورانیوم، زغال سنگ و سنگ آهن هم در  ذخایر معدنی جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین کشور به دلیل داشتن ذخایر 7%

روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمیت، مس و طال جای  ها ایرانبینی و بررسیطبق پیش جایگاه باالیی در فهرست جهانی قرار دارد و

استخراج دارد ولی با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل  مواد معدنی برای تولید و سال 100گرفته است و دست کم 

برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و سهم صادرات تاکنون نتوانسته است  رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، ایران

 تن برداشت ساالنه از ذخایر معدنی میلیون 340داخلی کشور بسیار اندک است، به شکلی که ایران با  مواد معدنی در تولید ناخالص

کلی  یر معدنی در جهان یك درصد از حجمکند، درحالی که استاندارد برداشت از ذخادرصد از ذخایر خود را استخراج می 0،0کمتر از 

 .ذخایر در سال است

اشتن ایران با د شود کهای استراتژیك در تولید صنایع فوالدسازی محسوب میهای معدنی و مادهسنگ آهن یکی از مهمترین سنگ

تن برآورده شده و بیشترین  میلیارد 0.8مهم در این زمینه است. میزان ذخایر قطعی سنگ آهن کشور  کشور 00آن جزو  ذخایر غنی

معادن سنگ آهن کشور گل گهر،  مهمترین .اندهای یزد، کرمان، مرکزی و خراسان جای گرفتهمعادن سنگ آهن کشور در استان

  .گز است سنگان، چغارت، سه چاهون، چادرملو، زرند و چاه

  میزان ذخایر سنگ آهن در ایران و جهان

میلیارد تن برآورد  170ذخیره قابل استخراج سنگ آهن جهان چیزی نزدیك به  1شناسی آمریکا زمینبر اساس آخرین گزارش سازمان 

درصد خواهد بود. عیار  48نزدیك به  میلیارد تن است. این مطلب نشان می دهد که عیار متوسط جهانی 81گردیده که ذخیره آهن آن 

 .آیدیك عیار مطلوب به شمار می متوسط جهانی درصد است که در مقایسه با عیار 60متوسط سنگ آهن ایران 

کشور  10فهرست   میلیون تن ذخایر سنگ آهن خام به عنوان نهمین کشور در 800میلیارد  0ایران با در اختیار داشتن  0000در سال 

 .برتر دارای ذخایر این ماده معدنی در جهان قرار دارد
 

   



 

 
 

2 

میلیون تن  000 و میلیارد 6میزان ذخایر زمینشناسی سنگآهن کشور بالغ بر  ewsnMiبر اساس آخرین آمارهای منتشره در وبسایت 

ل تفکیك ترتیب به شرح ذیل قاب آهن در کشور به شناسی و ذخایر قطعی سنگبرآورد گردیده است. پراکندگی جغرافیایی ذخایر زمین

  باشد؛می

 

 

 

 

 

 

توده معدنی  کشور در منطقه گل گهر واقع گردیده است که خود از ششگردد بزرگترین ذخیره معدنی همانگونه که مالحظه می

  تشکیل شده است
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  میزان تولید سنگ آهن در ایران و جهان

 400  و میلیارد 0 بر بالغ میالدی 0018  سال در جهان آهن سنگ تولید میزان آمریکا، شناسیزمین سازمان اطالعات آخرین اساس بر

 در استراتژیك معدنی ماده این تولیدکننده بزرگترین آهن سنگ تن میلیون 900 تولید با استرالیا که است گردیده گزارش تن میلیون

 در آهن سنگ تن میلیون 006  تولید با نیز هند و دارد قرار دوم رده در تن میلیون 400 تولید با برزیل استرالیا، از بعد. باشدمی جهان

 .دارد قرار جهان سوم جایگاه

 در را استراتژیك معدنی ماده این تولید جهانی یازدهم رتبه تن میلیون 30  تولید با توانست میالدی 0018  سال در ایران حال عین در

  ..ده اختصاص خود به جهان

 است گردیده منعکس میالدی 0018 الی 0010  های سال بین جهان تولیدی آهن سنگ آمار زیر جدول در
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فرآوردههای آن در ایرانمیزان تولید سنگ آهن و   

 شرح به کشور در 1398 سال ابتدایی ماه 9 و 1397 سال پایانی ماه 3 در آهن سنگ تولید و استخراج میزان ایمیدرو گزارش اساس بر 

 :باشد می زیر جداول

  است بوده (زمین گهر معدن) گهر گل3  شمارة معدن به متعلق فوق، جدول زمانی بازه در استخراج تناژ باالترین
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 کلیات شرکت

 موضوع فعالیت

ی، صب و راه اندازی، تعمیرات، نگهداری، بازرس، ناز آن فوالداکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن سنگ آهن و تولید کنسانتره، گندله و  

و تجهیزات و تاسیسات و مصالح مورد نیاز برای  آالتخرید و تهیه انواع و اقسام ماشین ، مورد نیاز شرکت آالتسرویس تجهیزات و ماشین 

و یا خارج برای تحقق موضوع  انجام خدمات مهندسی، مشاوره، آموزش، مدیریت و فراهم نمودن دانش فنی از داخل انجام موضوع شرکت؛

پیمانکاری به منظور ارائه خدمات فنی  مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت ها و طرح های معدنی و صنعتی، انعقاد قراردادهای، شرکت

ر مستقیم ستقیم یا غیادرت به کلیه امور بازرگانی از قبیل خرید و فروش، صادرات و واردات و کلیه امورو عملیاتی که به طور ممب،و مهندسی

 .در جهت اجرای موضوع شرکت ضرورت داشته باشد
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 ترکیب سهامداران

 باشد:به شرح جدول ذیل میآمار واطالعات ترکیب سهامدارن شرکت طبق آخرین 

 

 درصد تعداد سهام نام سهامدار

 08.37 3.490.039.117 شرکت معدنی وصنعتی گل گهر

 00.14 3.016.063.330 شرکت گروه. م سرمایه گذاری امید

 01.08 0.017.707.191 شرکت سرمایه گذاری غدیر

 19.10 0.360.701.410 شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن وفلزات

 

 :  روند افزایش سرمایه

 0،600به مبلغ  1391مهر  6میلیارد ریال بوده است که طی چند مرحله تا تاریخ  10سرمایه اولیه شرکت در زمان تاسیس به مبلغ 

 یابد. میلیارد ریال افزایش می

میلیارد ریال به  0،600افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  ،1391دی  06به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ 

میلیارد ریال ظرف مدت سه سال طی سه مرحله مورد تصویب قرار گرفته و پیرو آن افزایش سرمایه در مرحله اول سرمایه  000،6مبلغ 

 000،6میلیارد ریال و در مرحله سوم به مبلغ  170،4میلیارد ریال و در مرحله دوم به مبلغ  3،340میلیارد ریال به  600،0شرکت از مبلغ 

بهمن  07که مراتب در روزنامه رسمی منتشر گردیده است. همچنین به موجب مصوبه مجمع عمومی مورخ میلیارد ریال عملی گردید 

میلیارد ریال ظرف مدت سه سال مورد تصویب قرار گرفته  300،8میلیارد ریال به مبلغ  000،6افزایش سرمایه شرکت از مبلغ  1393ماه 

میلیارد ریال و نیز  ،0،300میلیارد ریال به مبلغ  000،6مایه شرکت از مبلغ است. بر اساس مصوبه هیأت مدیره مرحله اول افزایش سر

ها نزد اداره ثبت شرکت 1396میلیارد ریال افزایش یافته و در خرداد ماه  300،8میلیارد ریال به  300،0مرحله دوم افزایش سرمایه از 

میلیارد ریال افزایش یافته  300،10میلیارد ریال به  8،300مبلغسرمایه از  03/03/1396به ثبت رسیده است. طبق مصوبه مجمع مورخ 

 .در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است 09/11/1390که مورخ 

 جدول روند افزایش سرمایه

 محل تأمین افزایش سرمایه سرمایه جدید افزایش مبلغ دصدافزایش سرمایه تاریخ

 واریز نقدی سهامداران 10.000 - - 08/11/1383

 مطالبات حال شده وآورده نقدی  100.000 90.000 900 03/07/1384

11/04/1386 100 100.000 000.000 " 

19/09/1386 60 100.000 300.000 " 

07/01/1390 300 900.000 1.000.000 " 

07/07/1391 108.3 1.300.000 0.600.000 " 
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00/03/1390 33.0 840.000 3.340.000 " 

19/10/1390 04.9 830.000 4.170.000 " 

03/06/1393 19.9 830.000 6.000.000 " 

16/11/1393 00 1.300.000 0.300.000 " 

10/03/1396 31.7 0.000.000 8.300.000 " 

 " 10.300.000 4.000.000 48.0 1390بهمن 

 " 06.000.000 10.700.000 103.3 در دست انجام

 

 اطالعات مالی
 

 اقالم ترازنامه

 30/09/1398 30/09/1397 30/09/1390 30/09/1396 سال مالی

 46.140 10.600 8.888 0.669 های جاریجمع دارایی

 0 0 0 0 های غیر جاریجمع دارایی

 81.363 40.379 30.700 03.101 هاجمع کل دارایی

 43.068 01.000 11.783 10.768 های جاریجمع بدهی

 0 0 0 0 های غیر جاریجمع بدهی

 44.406 00.304 10.378 11.814 هابدهیجمع کل 

جمع حقوق صاحبان سهام در پایان سال 
 مالی

11.087 18.308 03.903 30.947 

 

 اقالم سود و زیان

 30/09/1398 30/09/1397 30/09/1390 سال مالی

 63.106 31.143 16.174 جمع درآمدها

 04.600 16.600 8.497 بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 08.603 16.670 0.077 ناویژهسود 

 06.966 14.701 6.940 سود )زیان( عملیاتی

 06.930 14.749 6483 سود )زیان( قبل از کسر مالیات

 00.804 10.080 6.483 سود )زیان( پس از کسر مالیات

 10.300 10.300 10.300 سرمایه
EPS 400 980 1.868 

 4.441 1.730 6.707 سود و زیان انباشته
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 های مالینسبت

 30/09/1398 30/09/1397 30/09/1390 سال مالی

  سود آوری)درصد(

 43.4 38.8 30.13 حاشیه سود خالص

 48.81 47.30 30.13 حاشیه سود ناخالص

 48.80 47.07 39.16 حاشیه سود عملیاتی

 ROA 17.80 00.06 08.1ها بازده دارایی

 ROE 09.91 48.70 00.73بازدهی سرمایه 

    نقدینگی)مرتبه(

 1.03 0.77 0.76 نسبت جاری

 0.84 0.0 0.61 نسبت آنی

  روز-فعالیت)کارایی(

 000.00 130.16 136.01 دوره وصول مطالبات

  اهرمی)سرمایه گذاری(

 0.64 0.47 0.4 نسبت بدهی

  بندهای حسابررسی

  اختپرد پیش طرفیت به گهرمیلیارد ریال از مطالبات شرکت مورد گزارش از شرکت معدنی و صنعتی گل  1ر839مبلغ 

 که گردیده کسر( مالی هایصورت 16خلیج فارس )یادداشت توضیحی  آب انتقال و تامین شرکت سهام در گذاریسرمایه

 آثار و یزانم تعیین فوق، مراتب به توجه با. است نشده ارائه موسسه این به مذکور شرکت سهام در گذاری سرمایه مستندات

 .باشدنمی مقدور موسسه این برای حاضر شرایط در گزارش، مورد مالیهای صورتآن بر  لزوم مورد تعدیالت مالی

 17 توضیحی هایتیادداش) انبار در ایسرمایه هایموجودی و هاپرداخت پیش غیرتجاری، و تجاریهای سرفصل دریافتنی 

 هشگردش می باشد. اگرچه شناسایی زیان کا کم و راکد اقالم ریال میلیارد 900 مبلغ شامل جمعا( مالی هایتصور 19 و

 گیچگون بودن مشخص نا دلیل به لیکن، دارد ضرورت گزارش مورد مالیهای تصور در مذکور مبالغ از بخشی بابت ارزش

 آتی عملیات درها آن از استفاده نحوه و الذکر فوق هاییاطالعات الزم درخصوص موجود غیاب در و مطالبات بازیافت

ر شرایط حاضر برای این د گزارش مورد مالی هایتصور بر آن از ناشی مالی آثار و تعدیالت میزان تعیین امکان شرکت،

 .موسسه مقدور نمی باشد
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  یورو میلیون 3 مبلغ گزارش، مورد واحد مالی منابع محل از( مالی هایتصور 19-1طی سنوات گذشته )یادداشت توضیحی 

باطله برداری( توسط شرکت گل تك به فروشندگان خارجی  و استخراج پیمانکار) سیرجان گهر آرمان شرکت از نیابت به

 رد مابین فی نامه توافق جمله از لزوم مورد مدارک و مستندات که است شده پرداخت( تجهیزات)تأمین کنندگان کاال و 

  .ستا نگردیده ارائه موسسه این به گزارش مورد شرکت نام به تجهیزاتتسویه، بازیافت، دریافت و ورود  نحوه خصوص

 عملکرد واحد معدن

 توقفات بودن باال نتیجه در و معدنی آالتماشین قطعات نبود و موقع به دسترسی عدم ها،تحریم بحث دلیل به موجود مشکالت علیرغم

 با( سیرجان گهر آرمان شرکت و کوشامعدن مشاور پرسنل، معدن، امور مدیر)زمین گهر معدن امور مجموعه آالت،ماشین مکانیکی

 از ادهاستف با معدنکاری عملیات سازیبهینه ضمن توانست شرکت ارشد مدیران پشتیبانی و معدن امور مجموعه همیاری و همدلی

 آالتماشین هوشمند گسیل شده سازیبومی کارآمد سیستم ها،آن همه سرآمد و  CMو RCM هایسیستم اندازیراه و سازیپیاده

)Dispatching(آهنسنگ تن 697،008،00  تقریباً 1398  مالی سال در معدن، مختلف هایبخش هایفعالیت سازماندهی کنار در 

 .نماید استخراج را (گذشته مالی نسبت افزایش تن 667،060،3 )
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  وضعیت تولید و فروش

ماهه منتهی 0واقعی  شرح
 31/03/99به

ماهه منتهی 0 بودجه
 30/09/99به 

سال مالی منتهی  بودجه
 30/09/99به

سال مالی منتهی به 
30/09/98 

 تولید ) ارقام به تن(

 00.697.008 10.000.000 10.107.840 6.870.164 کلوخه سنگ آهن

 7.908.060 8.000.000 4.476.300 3.604.098 سنگ آهن دانه بندی شده

 4.671.763 4.000.000 0.400.000 0.199.734 کنستانتره سنگ آهن

 0 60.000 60.000 0 گندله

 36.047.770 08.060.000 17.063.414 11.690.680 جمع محصوالت اصلی

 فروش ) ارقام به تن(

 - 8.000.000 4.000.600 3.999.498 کلوخه سنگ آهن

 - 0.600.000 1.478.036 1.001.306 دانه بندی شدهسنگ آهن 

 - 4.460.000 0.001.770 1.848.008 کنستانتره سنگ آهن

 - 0 0 0 گندله

 - 14.960.000 8.080.909 0.809.091 مجموع فروش

 

  های آتی شرکترنامهب

   میلیون تن در سال 5سازی به ظرفیت  احداث کارخانه گندله -الف

میلیون تن متاسفانه به دلیل مشکالت فرا شرکتی  6انجام شده قبلب در رابطه با راه اندازی خط تولید گندله شرکت با ظرفیت علیرغم برآورد 

 به بهره برداری خواهد رسید 99مربوط به موضوع تحریم ها و عدم همکاری شرکتها خارجی پیش بینی میگردد این پروزه از اذر ماه سال 

 میلیون تن در سال 01کنسانتره به ظرفیت  احداث کارخانه خط سوم -ب

هم زمانبا خاکبرداری زمینکارخانه خط سه عملیات  93با توجه به چشم انداز شرکت برنامه ریزی جهت احداث خط سه کنستانتره انجام شده و درشهریور   

میلیون یورور و  00ارزی  وریالی است که به ترتیب مبلغ بخش  0اجرایی طرح مذکور آغاز شده است. سرمایه گذاری مورد نیاز طبق براورد اولیه شامل 

 میلیارد ریال خواهد بود که این مبالغ از محل فروش محصوالت شرکت و افزایش سرمایه تأمین خواهد شد. 1.000

شماره     -ج سنگ آهن  سازی و تجهیز آنومالی  شت بالغ بر   3آماده  سنگ آهن و  01منطقه عمومی گل گهر با بردا دستیابی  به   میلیون تن 

 میلیون تن سنگ اهن در سال 31تولید 

 99میلیون تن در سه ماهه دوم سال  6گندله سازی با ظرفیت  1بهره برداری از خط  *

  99میلیون تن در سال  0کنسانتره به ظرفیت  3بهره برداری از خط  *

  99میلیون تن در سال  4کنسانتره با ظرفیت تولید  6و  4آغاز احداث خطوط  *

 99میلیون تن در سال  6* آغاز احداث خط دوم گندله سازی با ظرفیت تولید 
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 1400بینی سودآوری سال جدول مفروضات بکار رفته برای پیش

های اثرگذار بر سودآوری شرکت از مفروضاتی استفاده شده است که برای برآورد میزان تولید و فروش، مبلغ فروش و سایر متغیر

 زیر ارائه شده است:خالصه آن در جدول 

 1400 1399ماهه دوم  0 شرح

 000،000 000،000 نرخ دالر

 88،000،000 79،000،000 نرخ شمش )بورس کاال(

 400 300 نرخ شمش )دالری(

 %03.6 %03.6 نسبت نرخ گندله به شمش فوالد خوزستان

 %10.0 %10.0 نسبت نرخ کنسانتره به شمش فوالد خوزستان

 %7.0 %7.0 به شمش فوالد خوزستاننسبت نرخ کلوخه 

 %7.0 %7.0 نسبت نرخ دانه بندی شده به شمش فوالد خوزستان

 %30 %30 نرخ رشد هزینه دستمزد

 %30 %00 نرخ رشد هزینه ها

 1،000،000 0 میلیون تنی 0کنسانتره  3مقدار تولید خط 

 0،600،000 0 میلیون تنی 6مقدار تولید گندله سازی 

 %30 %30 ایمیدروحق مالکانه 
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 30/09/1400و  30/09/1399بینی کارشناسی تولید برای سال مالی منتهی به پیش

 ارقام: تن                                                                                                                                                         

 99.03ماهه 0 1398 1397 1390 نوع گروه یا محصول
ماهه باقیمانده 0

1399 
کارشناسی 

30/9/1399 
کارشناسی 

30/9/1400 

سنگ آهن دانه 

 بندی شده
,24,621,4 129,924,7 4,2,192,,9 726,,2693 ,2,1627,, 32,,,2,,, 4,2,,,2,,, 

کنسانتره سنگ آهن 

 صادراتی
, , 42,932171 , , , , 

 ,,,2,,26, ,,,2,,26, 2,66,,27, ,2499217, 72,172,46 27772667, ,,7294324 سنگ آهن کنسانتره

 ,,,2,,,462 ,,,2,,,462 924,123,6 ,6231,246 3,,26912,, 2,64,,4126 2761,,4,23 کلوخه سنگ آهن

 ,کنسانتره  7خط 

 ميليون تنی
    , , 42,,,2,,, 

 6گندله سازی 

 ميليون تنی
    , , ,26,,2,,, 

 0080008000 289008000, 8986008787 8889698929 0989728220 682228,92, 082968,02, جمع

 

 3همچنین خط  میلیون تن در سال آغاز گردید. 6تولید گندله با ظرفیت  1برداری و تولید آزمایشی خط بهره 1399طی آذر ماه سال 

 رسد.برداری میبه بهره 1399میلیون تن در سال طی بهمن سال  0تولید کنسانتره با ظرفیت 

ارسال  آن را به خط تولید گندلهبصورت خام،  کنسانتره تولیدیبجای فروش  شرکت شودمیسازی موجب اندازی واحد گندلهراه ،از اینرو

 و محصول با ارزش افزوده باالتر را تولید نماید. 

شمش صادراتی  %10های تولید کننده گندله و فوالد های منعقده نرخ فروش هر تن کنستانتره به شرکتشایان ذکر است طبق قرارداد

باشد. از اینرو تولید و فروش گندله فوالد خوزستان می نرخ شمش صادراتی %03.6شرکت فوالد خوزستان و نرخ فروش هر تن گندله 

 گردد.موجب افزایش درآمد شرکت سنگ آهن گهرزمین می

ظرفیت  %60سازی معادل گندله 1کنسانتره و خط  3، ظرفیت خط 1400برای سال گردد همانگونه که در جدول فوق مالحظه می

 اسمی در نظر گرفته شده است.
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 30/09/1400و  30/09/1399برای سال مالی منتهی به  مقدار و مبلغ فروشبینی کارشناسی پیش

 ارقام: تن                                                                                                                                                             

 1398 1397 1390 محصول یا گروه نوع
 ماهه0

99.03 
 باقیمانده ماهه0

1399 
 کارشناسی

30/9/1399 
 کارشناسی

30/9/1400 

        داخلی

 6،000،000 8،060،040 4،060،644 3،999،498 7،091،709 0،111،306 0،879،018 کلوخه سنگ آهن

 3،000،000 4،600،000 0،603،806 1،990،196 0،880،164 3،100،797 1،876،300 کنسانتره سنگ آهن

سنگ آهن دانه بندی 
 شده

1،061،930 4،479،960 3،060،134 1،003،306 1،488،910 0،610،081 0،869،409 

 0،600،000 0 0 0 0 0  گندله

 13،369،409 16،004،303 8،046،006 7،019،068 13،808،067 13،764،064 10،000،060 جمع داخلی

        صادراتی

 0 0 0 0 1،004،066 1،017،091 1،814،100 آهن کنسانتره سنگ

 0 0 0 0 1،004،066 1،017،091 1،814،100 جمع صادراتی

 13،369،409 16،004،303 8،046،006 7،019،068 14،860،110 14،971،146 11،800،374 جمع کل

 

 33.13ماهه 1 0331 0331 0331 نوع گروه یا محصول
 ماهه باقیمانده1

0333 

کارشناسی 

33.13 

کارشناسی 

0011.13 

        داخلی

 ,,,2,,7,23 2,61,,7626 723462734, 4,21312,16 ,4327,6266 ,,123,627 241,27,4, کلوخه سنگ آهن

 ,,,2,,,2,, 1277,2631, 74276626,1 ,4629662,6 4324442117 ,442617299 ,,214629, کنسانتره سنگ آهن

سنگ آهن دانه بندي 

 شده
42,,426,6 627,32,97 327392161 72,7,2666 324472,3, 4426,62,6, 41264,27,6 

 ,,,2,,6421 , ,     گندله

 87,809780,9 6987268067 ,908,67806 ,0,8827820 7782028867 982228702, 682608268 جمع داخلی

        صادراتی

 , , , , 4,,327432 2676,,626 2963,,627 کنسانتره سنگ آهن

 0 0 0 0 280828008 9897,8909 980078692 صادراتیجمع 

 , , , , , 312966,- 29,9,,- برگشت از فروش

 87,809780,9 6987268067 ,908,67806 ,0,8827820 9088,98869 08887,8629 8988278200 جمع کل
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 های تولید شرکتبینی هزینهو پیش بهای تمام شدهترکیب 

عقده باشد. طبق قرارداد منشده مربوط به سربار و مابقی هزینه حقوق و دستمزد کارکنان شرکت می درصد مبلغ بهای تمام 90بیش از 

سنگ اهن  %30فیمابین شرکت و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( حق مالکانه استخراج سنگ آهن 

 باشد.استخراج شده می

تولید کنسانتره، اقالمی از سربار از جمله مبلغ حقوق و دستمزد، هزینه  3سازی و خط حد گندلهوا 1برداری از خط با عنایت به بهره

 ها تعدیل شده است.استهالک، هزینه انرژی و سایر هزینه

 99.03ماهه 0 1398 1397 نوع گروه یا محصول
ماهه باقیمانده  0

1399 
کارشناسی 

1399 
کارشناسی 

1400 

 000،148 130،480 08،043 08،043 109،094 63،100 دستمزدمستقیم تولید

 67،030،389 39،390،649 04،841،800 14،664،743 09،490،130 10،009،360 تولید سربار

 444،999- 370،833- 014،466- 160،378- 331،706- 406،340- هزینه جذب نشده درتولید

افزایش )کاهش( موجودی 
 کاالی ساخته شده

-030،306 -4،076،010 004،163 0 0 0 

 0 0 0 0 31،904- 0 ضایعات غیر عادی

 67،461،637 39،100،000 04،096،694 16،090،701 04،600،171 16،600،806 جمع بهای تمام شده
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 بینی جدول سود و زیانپیش

 0331 0331 سود و زیان
 منتهی به ماهه1

33.3.30 

 ماهه باقیمانده1

0333 

منتهی به کارشناسی 

0333.13.31 

کارشناسی 

0011 

 276,27,6,,4 ,962,192,9 ,672,9,279 ,,7,243,21 6724,62496 2916,,7424 فروش

 (612,642671) (,,,79246,2) (,2696269,,) (,462,9,216) (266,2414,,) (46266623,6) بهاي تمام شده کاالي فروش رفته

 2139,,3,29 6627462394 7326932191 ,,412,9729 ,,,326672, 4626162414 )زیان( ناخالصسود 

 (,,234,21,) (21632,74,) (427,42,97) (42,662973) (21642964,) (,,,91,2) هزینه هاي عمومی, اداري و تشکیالتی

 6,,6,32 6,,6,32 , 6,,6,32 2439,,4 4412376 خالص سایر درامدها )هزینه ها( ي عملیاتی

 2746,,3,26 6,2,162331 712,9126,6 ,4624662,7 ,629662,6, 4,21,42136 سود )زیان( عملیاتی

 , , , , (,99219) (7,,4162) هزینه هاي مالی

 1462363 1462363 , 1462363 ,,3626 2469,,, خالص سایر درامدها و هزینه هاي غیرعملیاتی

حال تداوم قبل از سود )زیان( خالص عملیات در 

 مالیات
4,21,929,, ,629,,2,,, 4623142,33 712,9126,6 6,219,21,6 3727762417 

 (9,,472,392) (326,62,61) (629,62666) (4,,263,2,) (3,,72,632) (26612716,) مالیات

 ,,629,,1,2 624362633, 74271423,9 4,249,2631 ,2317219,, 4,2,3,26,1 سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم

 ,,629,,1,2 624362633, 74271423,9 4,249,2631 ,2317219,, 4,2,3,26,1 سود )زیان( خالص

 ,234, 423,1 42,66 663 ,4236 ,93 سود هر سهم پس از کسر مالیات

 ,,,2,,,62, ,,,2,,,62, ,,,2,,,62, ,,,2,,,62, ,,,2,,4,27 ,,,2,,4,27 سرمایه
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 :  اطالعات سهام
 

 گروه   EPS (TTM) P/E P/E قیمت
40،901 1،066 40.34 18.3 

 

 

 33/13/01درتاریخ  بازار سهم یک ماهه در نمودارقمیت
 

 

 


