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 : شركتمعرفی 

  موافقت   براساس  كارخانه   احداث   اجرايي   عملیات  و  گرديد   تأسیس   ريال   میلیون  يك  با سرمايه اولیه   1۳۶۶شركت كويرتاير در اواخر سال  

  آغاز   بیرجند   شهرستان   در   هكتار   11۲  مساحت  به   زمیني   در   1۳۷0  دوم  نیمه  از   تن   ۲۵,۵00اسمي   ظرفیت   با  و   صنايع   وزارت   از   صادره  اصولي 

  .برداری رسید میلیون دالر به بهره   ۸4گذاری ريالي و ارزبری  میلیارد ريال سرمايه   ۳۵0با صرف    1۳۷۷مهر ماه سال    نوزدهم   در   و   گرديد 

درصد از تاير تولیدی كشور )به لحاظ    1۵شركت كويرتاير بزرگترين واحد صنعتي استان خراسان جنوبي است كه در حال حاضر بیش از  

 .گردددرصد از تاير تولیدی كشور )به لحاظ تعدادی( در اين كارخانه تولید مي   ۲۲وزني( و بیش از 

 
 

با امكانات  ترين شركتگذاری امید در زمره خوشنامهامي عام( وابسته به گروه سرمايهشركت كويرتاير )س های تايرسازی كشور بوده و 

  ۷0نمايندگي و سه دفتر فروش و بیش از    ۲۶0استانهای كشور در قالب  افزاری مناسب،كادر با تجربه و پوشش كل  افزاری و نرمسخت

های مختلف اقتصادی به منظور رشد و انباشت سرمايه و تولید ناخالص  ه مشتريان در گستره وسیعي از بخشمركز خدمات پس از فروش ب

 داخلي در جهت اقتصاد مقاومتي ، ايجاد اشتغال و نوآوری فعالیت دارد. 

 
 :ت شركتموضوع فعالی

انجام معامالت  بازرگاني داخلي    های صنايع الستیك،زش هر نوع الستیك و ساير فرآورده های تولید و پرداخانه در زمینه احداث هرگونه كار 

اولیه و ماشین و خا در زمینه مواد  فعالیت ا  آالت و تجهیزات صنايع الستیكي، رجي  در  نجام خريد و فروش كلیه  های تجاری و خدمات 

انجام هرگونه فعالیت در زمینه ارائه خدمات مديريتي  های فوق و هرگونه فعالیت مجاز تجاری ، انجام صادرات و واردات محصوالت  زمینه
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ها از  آالت موضوع اخذ و ارائه تسهیالت به منظور انجام موضوع فعالیتكسب و انتقال دانش فني و ساخت تجهیز كارخانجات و ماشین

 است.  ها و موسسات بانك

  با   شركت  كارخانه  از  برداری  بهره   ،  شده  صادر   صنايع  وزارت   توسط   كه  09/1۳۷۷/  مورخ   9۳۷/4۲  شماره  برداریبهره  پروانه  موجب  به 

  شماره    برداریبهره  پروانه   موجب  به   سپس  است   شده   آغاز   1۳۷۷/ 09/ ۳0  درتاريخ   الستیك   خمیر  تن   ۵,000و  تن الستیك   1۶,۶00  ظرفیت

  تن 1,۶۵0،  الستیك  انواع   تن    ۲۵,0۵0به  شركت   تولید   سالیانه   ظرفیت  ،   شده   صادر   صنايع   وزارت    توسط   كه  ۲4/0۲/1۳۸۶مورخ      449۲

حلقه  ۷00و    تیوب    شماره   برداریبهره  پروانه  موجب  به  همچنین  و  يافت  افزايش   1۳۸۶/ ۲4/0۲  تاريخ   در  الستیك  دور  هایتن 

  ۵۲۵و    الستیك  انواع   تن   ۲۶،114   به  شركت  تولید   سالیانه  ظرفیت  ،  شده  صادر  صنايع   وزارت  توسط   كه  1۳9۵/ 0۷/ 10  مورخ 1/1۶114/ 1۳1

  كه   1۶/09/1۳99  مورخ   1۳1/1/4۵۲۶4  شماره   برداریبهره  پروانه  موجب  به   حاضر  حال   در   و   يافت  كاهش (  تاير )  الستیك   دور  هایحلقه  تن

  های حلقه  تن  ۵۲۵  و  سیمي   راديال  تاير  تن   ۳0،۷00  به  شركت  سالیانه  تولید   ظرفیت  گرديده  صادر  تجارت  و  صنعت،معدن  وزات  توسط

 . يافت  افزايش( فالپ يا نوار ) رينگ دور   الستیكي
 

 بازارهای اصلی،وضعیت رقابتی و جایگاه شركت

 باشد. بازارهای اصلي شركت مشتمل بر تولید تاير راديال و فلپ به عنوان كاالی فرعي محصول تاير مي

های پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار، به تفكیك امتیاز به موقع بودن  بندی انتشار يافته در سامانه كدال از كلیه شركتآخرين رتبهطبق  

از شركت اتكا، شركت كويرتاير يكي  قابلیت  در صنعت ميو  برتر  بین  های  اول    ۳1۲باشد. ضمناً  بازار  اصلي  تابلوی  در  موجود  شركت 

رساني به خود اختصاص داده است با اين وجود شركت كويرتاير به  از لحاظ ارائه اطالعات بموقع، قابلیت اتكا و اطالع  را  ۲۲بورس،رتبه  

های اول صنعت كشور در تابلوی بورس و اوراق بهادار نسبت به ارائه گزارشات به موقع و افشای اطالعات با  منظور ارتقاء و اختصاص رتبه

یت اقدامات الزم را در دستور كار خود قرار داده است. در حال حاضر بیش از ده شركت تايرسازی در كشور  اهمیت به جهت افزايش شفاف

های  های مالي چند شركت مطرح در قسمت تاير و مقايسه آنها با ساير شركتباشد،كه با توجه به بررسي انجام شده در صورتفعال مي

 باشد. های مطرح و معتبر در صنعت از لحاظ حجم تولید و فروش ميركتصنعت تاير، شركت كويرتاير جزء يكي از اولین ش

 

 :  تركیب اعضای هیئت مدیره

 سمت  شركت  نام و نام خانوادگی 

 عضو هیئت مديره و مديرعامل   گروه مديريت سرمايه گذاری امید سید محمدحسین  زینلی 

   هیئت مديره رئیسنائب  مديريت سرمايه گذاری ساختماني سپه محمدصادق  نائبی 

 هیئت مديره  عضو  شركت مديريت توسعه گوهران امید محمد سلطاني 

 رئیس هیئت مديره شركت خدمات آينده تنديش نگر محمدرضا خزاعي 

 هیئت مديره عضو  شركت بازارگرداني گوهرفام امید محمد اسدی  
 

 



 

 
 
 

3 

 تركیب سهامداران 
 
 

 

 

 

 

 معرفی محصوالت 

 
 

 تايرهای راديال  ➢ 
 تايرهای گروه سواری  ➢
 تايرهای گروه وانتي  ➢
 تايرهای گروه ماشین االت صنعتي   ➢
 تاير سبز   ➢
 

 

دار نام سهام  درصد  تعداد سهام  

مديريت سرمايه گذاری امیدشركت گروه   1.522.543.611 69.84 
 2.43 52.983.880 شركت سرمايه گذاری تدبیرآتیه ايرانیان

 1.47 33.205.693 شركت سرمايه گذاری اعتماد كارگزاری بانك ملي ايران 

 1.27 27.724.331 شركت سرمايه گذاری بانك ايران زمین
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  كوير شركت    .تاير تولید كننده انواع الستیك خودرو و تايرهای وانتي، باری، اتوبوسي، كشاورزی و تايرهای راه سازی مي باشد   كوير شركت  

ر  تاير در حوزه تولید انواع الستیك فعالیت دارد. اين شركت محصوالت متنوعي را تولید مي كند كه از جمله آن مي توان به تاير سواری، تاي

 .نمود  اشاره … بوسي، تاير باری، تاير راديال، انواع تیوب، تاير لودر و گريدر و وانت، تاير اتو

های  موال تكنولوژی تر است؛ مع تر و راديال جديداس قديميهستند كه باي  (RADIAL) و راديال (BIAS) تايرهای دارای دو نوع باياس

قديمي  به  تايرها هم مستمدرن  با  رابطه  در  امر  اين  دارد و  برتری  نیست ها  بزرگ محسوب شده و    .ثني  تاير جزو صنايع  تولید  صنعت 

 :دهدهای بسیاری در فرآيند تولید آن وجود دارد. شكل زير به طور خالصه فرآيند تولید تاير را نشان مي پیچیدگي 

 
 و مسائل صنعت تایر هاریسک

محصوالت پتروشیمي مي گذارد اين موضوع بر قیمت مواد  از آنجايي كه نوسانات قیمت نفت تاثیر را بر قیمت  نفت: نوسانات قیمت  ➢

 .گذارد پتروشیمي كه از مواد اولیه صنعت الستیك است تاثیر مي 

ها نشان  ت به تحريم حساس است چراكه بررسيشود. اين صنعت به شد ين صنعت مهم تلقي ميمسئله تحريم ها نیز برای ا  :حریم هات➢

بنابراين    . به خارج وابستگي دارد  درصد  ۵0درصد و از نظر مواد اولیه حدود    ۸۵آالت  درصد از نظر ماشین   100ظر فناوری  داده صنعت از ن

 د. ده اثیر قرار ميتوان مدعي شد شرايط تحريمي به شدت وضعیت صنعت را تحت تمي

كند واردات تايرها و  پنجه نرم مير همیشه با آن دست و  موضوع بعدی كه صنعت تاي:  واردات تایرهای كم كیفیت و ارزان خارجی➢

هزار تن در سال است كه به دلیل    400كارخانه تولید تاير ايران    10تر به بازار است. ظرفیت اسمي  های چیني با قیمت پايینالستیك

 .هزار تن است ۲۸0تا  ۲۷0مشكالت مختلف صنعت، ظرفیت تولید واقعي آنها حدودا بین  

دولت نشان داده شد    1400از آنجايي كه با انتشار بودجه  . عامل اقتصادی اثرگذار نرخ رشد اقتصادی استمهمترين  :  شرایط اقتصادی➢

 رسد اين بودجه و وضعیت اقتصادی منجر به بهبود وضعیت خانوارها  شد اقتصادی مواجه نیست به نظر ميكشور طي سال های آتي با ر
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كارخانجات    گیرد. در كنار اين موضوع با توجه به اينكهتعاقب آن تاير تحت تاثیر قرار مي نخواهد شد. در نتیجه سمت تقاضا برای خودرو و م

های خودرويي،  ونه تغییر در تولیدات شركتهای مالي سنگین روبرو هستند هرگ گذاری دستوری و مشكالت هزينهتولیدی خودرو با قیمت

 .دهددر اين بخش هم تحت تاثیر قرار مي تقاضای تاير را  

گیرد افزايش تورم منجر به افزايش قیمت دالر  ه در اين صنعت مورد توجه قرار ميموضوع بعدی ك:  خ تورم و افزایش قیمت دالررن➢

ده صنعت افزايش  اولیه برای تولید الستیك وارداتي است بهای تمام شباً نیمي از موادحداقل در حد نرخ تورم خواهد شد و از آنجايي كه تقري

  ترين مواد مصرفي صنعت تولید الستیك شامل كائوچوی طبیعي و مصنوعي، دوده، منسوج استخوان بندی تاير، روغن عمدهخواهد يافت.  

 .روی، گوگرد، كربنات كلسیم و استیل كورد استهای پايه نفتي، سیم طوقه، اكسید

 انداز صنعت تایر در ایران وضعیت و چشم 

درصدی    4/  1رشدی    ۲0۲0دهد در سايه تولید انبوه وسايل نقلیه در سطح جهاني، تقاضا برای الستیك و تاير تا سال  ها نشان مي بیني یش پ

درصدی را تجربه خواهد كرد كه رقم قابل مالحظه    ۷.1خواهد داشت. همچنین در اين بازه زماني ارزش افزوده حاصل از اين صنعت رشدی  

ر است. در اين میان قاره كهن بیشترين سهم تقاضا در بازار جهاني را به خود اختصاص داده است. يك چهارم ازسهم كل  میلیارد دال  ۲۵۸

تقاضا در كشورهای آسیايي    ۲0۲1تقاضای دنیا مربوط به چین بوده و ژاپن در جايگاه چهارم تقاضا برای الستیك و تاير قرار دارد. تا سال  

توان انتظار داشت صنعت الستیك شتری نسبت به ساير نقاط جهان رشد خواهد كرد. تحت اين شرايط مي برای اين محصول با سرعت بی

 .طور خاص منطقه آسیا باشدو تاير از جمله صنايع سودآور در آينده اقتصادی دنیا و به  

تولید الستیك و تاير است. قدمت صنعت    صنعت الستیك ايران هم به لحاظ سبقه تاريخي و هم تامین مواد اولیه دارای پتانسیل بااليي در 

درصد مواد اولیه تولید اين محصول را مشتقات نفتي    ۶0جا كه بیش از  گردد. همچنین از آن ( بازمي 1۳۳۷تاير در كشور به بیش از نیم قرن )

گذاری كشور در حال  ترين سرمايه ای در تولیدات كشور برخوردار باشد. بیشرسد اين صنعت بايد از جايگاه ويژه نظر مي دهد، به تشكیل مي 

تواند يك زنجیره تولید با ارزش افزوده  حاضر در صنعت نفت و مشتقات پتروشیمي است كه اتصال اين زنجیره به بخش تولید الستیك، مي

واحد    ۵10تمام دنیا  درصد از خاورمیانه است و در    41واحد،    11سهم صنعت تاير ايران با    كند.  ايجاد   قابل توجه در سیستم اقتصادی كشور

 .درصد بوده است  ۲،  9۸صنعتي تاير وجود دارد و سهم ايران از اين تعداد در سال 

 های تولیدكننده تایرمقایسه شركت
 :  قدمت فعالیت ➢

گروه تولید  ترين عضو  ركت كوير تاير به عنوان جوانش ترين مجموعه اين گروه بوده و  با توجه به جدول ذيل شركت ايران تاير قديمي

ها بیشترين تأثیر را بر تكنولوژی و همچنین میزان هزينه استهالک آنها خواهد  باشد. قدمت فعالیت اين شركتكنندگان الستیك مطرح مي

   داشت
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    : میزان سرمایه  ➢

 

 

 

 

 

   : جایگاه هر شركت در صنعت از منظر تولید➢

 
 

 برنامه توسعه محصوالت

ای را در واحد تحقیق و توسعه اجرا  تأمین نیاز بازار، بهبودكیفیت و توسعه تنوع محصوالت تولیدی هر ساله اقدامات گستردهكويرتاير جهت  

 ادامه خواهد يافت.  1۳99 آغازشده است و در سال1۳9۸های زير در سال   نمايد، در همین راستا فعالیت مي

 

 كویر تایر 99تولید و فروش سال 

 

 

 

 

 

30/12/1399 شرح  29/12/1398 99سال مالی     

 10،۷۳۸،۳۳0 1،۶4۶،9۷4 4،1۳۷،۸0۶ مبلغ فروش )میلیون ريال(

 ۲9،۲۸۳،۳۷9 ۶،۲۳۲،9۸۵ ۶،۵19،۳۸۸ وزن فروش )كیلوگرم( 

 ۲9،۵۳4،4۲۳ ۶،9۳1،۸4۷ ۷،۲۲9،۸1۲ وزن تولید )كیلوگرم(
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 ها سایر اطالعات با اهمیت در خصوص طرح ها و پروژه

  طريق   از  را ( OTR ,TBR)  اتوبوسي   و  ،كشاورزی، باری معدني  آالت ماشین  تايرهای  تن   ۵0,000 هایطرح  دارد نظر  در   كويرتاير   شركت
  را %  49 الشركه سهم  با  گذار سرمايه جذب  و  صكوک  انتشار  طريق  از  را  كورد  استیل  تني  1۵,000 تولید  پروژه  و عام   سهامي  شركت  تاسیس 
 . رسید خواهد  محترم سهامداران اطالع به بالفاصله  مراتب آتي   اقدامات  و مديره  هیات تصويب صورت  در لذا   نمايد اجرايي 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تصویری از وضعیت شركت:  

 

 

 

 
 

 
 

 درصد پیشرفت فیزیکی  برآورد كل مخارج مخارج انباشته  پروژه های در جریان 

 % ۷9 ۳۵4،۸۲0 ۳۳۲،4۷۳ ساختمان خط تولید جديد 

 % 1 - ۸،4۸۶ طرح توسعه )قديم( 

 % 90 9۵،۶00 ۷۵،19۵ مرحله ایماشین تاير سازی تك 

 % ۲ ۳4۳،000 ۷،0۷4 ساختمان ورزشي 

 % ۲۵ ۵1،۵00 ۳۲،19۵ ساختمان جماران 

 % 99 ۷1،000 ۶۸،۵44 پروژه ديماند

 % ۸۵ 1۳۶،۲10 100،۵1۲ دستگاه پرس۳پروژه ساخت

 % ۵ ۷۲۵،۸۵9 ۵94 دستگاه پرس 1۶پروژه ساخت 

 - 1،۷۷۷،9۸9 ۶۲۵،0۷۳ جمع 

30/12/1399 شرح  29/12/1398 99سال مالی     

 10،۷۳۸،۳۳0 1،۶4۶،9۷4 4،1۳۷،۸0۶ مبلغ فروش )میلیون ريال(

 ۲9،۲۸۳،۳۷9 ۶،۲۳۲،9۸۵ ۶،۵19،۳۸۸ وزن فروش )كیلوگرم( 

 ۲9،۵۳4،4۲۳ ۶،9۳1،۸4۷ ۷،۲۲9،۸1۲ وزن تولید )كیلوگرم(
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میلیارد ريال فروش داشته است كه در مجموع دوازده ماهه سال مالي خود به فروش    ۲۳۷۵.1مبلغ    99شركت كوير تاير در آذر ماه  ➢

 .میلیارد ريالي رسیده است 10,۷۷۶.1

 .درصد افزايش داشته است  1۷9درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل   1۳4فروش آذر نسبت به ماه قبل  ➢

درصد افزايش است و میانگین فروش دوازده ماهه نسبت به    1۲۸مجموع فروش دوازده ماهه شركت نسبت به مشابه سال گذشته  ➢

 .درصد بیشتر مي باشد 1۲۸میانگین دوازده ماهه سال قبل  
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دهد. مقدار تولید و فروش  مي درصد رشد را نشان    1۷میلیارد تومان فروش داشته كه نسبت به بهمن    1۵۸پكوير در اسفند ماه بالغ بر    ➢

میلیارد    41۳به رقمي بالغ بر    1400درصد افزايش همراه بوده است .در مجموع فروش شركت در سه ماه ابتدای سال مالي  10شركت با  

 .درصد رشد داشته است   1۵1ه مدت مشابه سال مالي قبل در حدود  تومان رسیده كه نسبت ب

 بررسی و تحلیل عملکرد واقعی در مقایسه با دوره مشابه

علیرغم اين كه روند فروش در طي سال مالي جاری از روند مناسبي برخوردار بوده است . اهداف هیات مديره در راستای تولید محصوالت  

   1400تن در سال    ۳4,000اند و همچنین فروش بالغ بر  به تعهدات خود عمل نمودهبا حاشیه سود باال و فروش به مشترياني كه در پرداخت  

 . باشدبرنامه شركت ميدر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 30/09/1399 29/12/1398 30/12/1399 شرح

 ۲9.۲۸۳ ۶.۲۳۳ ۶.۵19 وزن فروش

 ۲9.۵۳4 ۶.9۳۲ ۷.۲۲9 وزن تولید 

 

  

 فروش خالص : 
 1400سه ماهه اول سال مالی   

سه ماهه اول سال مالی   

1399 
 1399سال مالی  

 میلیون ريال  میلیون ريال  میلیون ريال 

 مبلغ تن -مقدار مبلغ تن -مقدار مبلغ تن -مقدار داخلي: 

 10،۷۲9،۸01 ۲9،1۶۲ 1،۶4۵،۸۳۶ ۶،۲0۵ 4،1۳9،۷1۸ ۶،۵1۲ تاير

 ۳۷،۸۷0 1۲1 ۵،۶۷1 ۲۸ ۳،۲1۷ ۷ فلپ 

 10،۷۶۷،۶۷1 ۲9،۲۸۳ 1،۶۵1،۵0۷ ۶،۲۳۳ 4،14۲،9۳۵ ۶،۵19 جمع فروش داخلي 

 0 0 0 0 0 0 صادراتي: 

 0 0 0 0 0 0 تاير

 ( ۲9،۳41)  ( 4،۵۳۲)  ( ۵،1۲9)  برگشت از فروش و تخفیفات 

 10،۷۳۸،۳۳0 ۲9،۲۸۳ 1،۶4۶،9۷۵ ۶،۲۳۳ 4،1۳۷،۸0۶ ۶،۵19 جمع كل
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 جهت تامین ماشین آالت طرح توسعه  آخرین وضعیت قراردادهای منعقده

 

 پیشرفت شركت در سال جاری و آینده

 فعالیتهای تجاری 

پرداخت به موقع  تمام شده و فروش به مشترياني كه در  كاهش بهای و اهداف هیات مديره در راستای تولید محصوالت با حاشیه سود باال

 اند بوده است.مطالبات شركت را در رسیدن به اهداف ياری نموده

 

 30/09/1399 29/12/1398 30/12/1399 شرح

 10.۷۳۸.۳۳0 1.۶4۶.9۷۵ 4.1۳۷.۸0۶ مبلغ فروش

 ۲9.۲۸۳ ۶.۲۳۳ ۶.۵19 وزن تولید 

 ۳۶۶.۷04 ۲۶4.۲۲۲ ۶۳4.۶9۲ نرخ فروش

 ۲9.۵۳4 ۶.9۳۲ ۷.۲۳0 وزن تولید 

 شركت مورد نظر  خرید مصوب/اقدامات انجام شده 

 تايردستگاه پرس پخت  ۶
و  94دستگاه توسط تیم فني كارخانه ساخته و نصب و راه اندازی شده است كه يكدستگاه در سال ۶

 نصب و راه اندازی شده است .  9۶دستگاه در سال  ۳و   9۵دستگاه در سال ۲

 ساخته و آماده  حمل به ايران مي باشد  ماشین برش بلت سیمي 

 چین )ساخته شده و آماده حمل به ايران مي باشد (كشور  NEWU سیستم توزين مواد شیمیايي 

 چین  )  آماده بازرسي  مي باشد( YIYANG لیتری  ۳۲0بنبوری 

 )  آماده بارزسي  مي باشد(   DALIYAN خط كلندر سیمي 

 نصب و راه اندازی و در حال استفاده مي باشد ) تحويل شده است ( ماشین يونیفرمیتي

 نصب و راه اندازی و در حال استفاده مي باشد ) تحويل شده است ( فاينالمیل زير بنبوری 

 هر چهار دستگاه ساخته ، نصب و راه اندازی و تحويل شده است 9۸دستگاه پرس پخت در سال 4
 شركت مورد نظر خرید مصوب/اقدامات انجام شده 

 دستگاه پرس پخت تاير ۶
و  94نصب و راه اندازی شده است كه يكدستگاه در سال دستگاه توسط تیم فني كارخانه ساخته و ۶

 نصب و راه اندازی شده است .  9۶دستگاه در سال  ۳و   9۵دستگاه در سال ۲

 ساخته و آماده  حمل به ايران مي باشد  ماشین برش بلت سیمي 

 كشور چین )ساخته شده و آماده حمل به ايران مي باشد ( NEWU سیستم توزين مواد شیمیايي 

 چین  )  آماده بازرسي  مي باشد( YIYANG لیتری  ۳۲0بنبوری 

 )  آماده بارزسي  مي باشد(   DALIYAN خط كلندر سیمي 

 نصب و راه اندازی و در حال استفاده مي باشد ) تحويل شده است ( ماشین يونیفرمیتي

 تحويل شده است (نصب و راه اندازی و در حال استفاده مي باشد )  میل زير بنبوری فاينال

 هر چهار دستگاه ساخته ، نصب و راه اندازی و تحويل شده است 9۸دستگاه پرس پخت در سال 4
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 وامل موثر بر نتایج عملیات جاریاثرات سایر ع

مترقبه وجود نداشته است به استثناء قوانین و مقررات  لیات جاری به صورت استثناء و غیرمالي مورد گزارش عوامل موثر بر نتايج عم  در سال 

های مستقیم و تجارت  تأمین اجتماعي، مالیات فرماست و تعهدات كارفرما در قوانین كار،  عمومي، مقررات و قوانین خاصي بر شركت حكم

زيست، به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاكنون اشكال قابل  های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعي و محیطو تعهدات به سازمان 

و قطعي تا پايان سال مالي    های تشخیصتوجهي به چشم نخورده است و شركت مطالبات تأمین اجتماعي و امور مالیاتي را مطابق با برگ

  11/1۳9۶/ ۳  مورخ   بخشنامه  و   توسعه  پنجم  قانون   1۵9  ماده   ب   بند   معافیت   بابت   شده   انجام   های پیگیری   پرداخت نموده است. براساس  1۳9۷

  شده   منظور  سقف  تا   يافته  توسعه  كمتر   مناطق  معدني   و  صنعتي   واحدهای   معافیت  میزان  تسری  خصوص   در )  جمهوری   رياست  اول   معاون

  از   كويرتاير   شركت   شمولیت   و  مندیبهره  بر  مبني  اداری  عدالت  ديوان  ۲۷/09/1۳9۶  مورخ   رای   براساس  و(    صنعتي   تجاری  آزاد   مناطق  در

  مبالغ   بايستمي  مالیاتي   امور   سازمان  و  باشدمي  معاف  مالیات   پرداخت  از  شركت  ،   1۳9۶  تا  1۳۸9  مالي  هایسال  برای  مذكور  قانون   مفاد 

  مالیات  و  1۳9۵ تا  1۳۸9 های سال شده پرداخت  و قطعي  مالیات .  نمايد  منظور شركت طلب حساب  به يا عودت شركت به  را شده  پرداخت 

  1۲/1۳9۸/ ۲1 تاريخ  در   اداری   عدالت   ديوان   نظر  تجديد   4  شعبه  لكن  ،  باشدمي  حدود يكصد میلیارد ريال   مبلغ   به  جمعا  1۳9۶  سال  ابرازی

  دادرسي   آيین  و  تشكیالت   قانون  ۷9  ماده  طبق  كه  نموده   صادر  جنوبي   خراسان  مالیاتي   امور   اداره   نفع  به  و  تاير  كوير  شركت  ادعای   رد  به  رای

 . است گرفته  قرار اعتراض  مورد  اداری عدالت ديوان   رئیس و قضائیه  قوه  رئیس نزد

 هاتغییر در تركیب دارایی

مطالبات و آورده نقدی سهامداران عمده بخشي از سرمايه در گردش و سرمايه ثابت شركت از اين طريق  سرمايه از محل  با توجه به افزايش

حاصل شده است و مطالبات شركت نسبت به مدت مشابه سال قبل تفاوت اندكي داشته است. مديريت شركت انتظار دارد تا با وصول به  

 را در همین سطح نگه دارد و از هزينه باالی مالي پرهیز نمايد.  موقع مطالبات و مديريت وجه نقد، تسهیالت مالي دريافتي 

 وجوه حاصل از منابع تامین مالی
وجوه ناشي از منابع تامین مالي عمدتا در راستای تامین مالي سرمايه در گردش و همچنین سرمايه    1400در دوره سه ماهه اول سال  ✓

 ثابت مورد نیاز جهت طرح توسعه شركت بوده است. 

به  ✓  منتهي  مالي  دوره  بانكرفاه   4،۵۳۷،441مبلغ    1۳99/ 1۲/ ۳0ماندهتسهیالتپرداختنيدر  ريالبوده.ماندهتسهیالتشركتاز  میلیون 

 میلیون ريال ، بانك     ۷۲۵،۷۲۸میلیون ريال ، بانك صادرات شعبه دانشگاه بیرجند    ۲۳۵،000میلیون ريال،بانك توسعه صادرات  1،۳11،9۲۸

میلیون    1۶4،9۳4میلیون ريال،پست بانك    14۶،۳4۷میلیون ريال ،بانك دی    ۳۶۶،۵۲۲یون ريال،بانك تجارت  میل  1،۶99،940اقتصادنوين  

 .میلیون ريال ميباشد 14،119ريال و بانك ملي  

 باشد. مي میلیون ريال،  ۵۷۵،۸۵4شركتوجوهنقدیمعادل  1۲/1۳99/ ۳0در دوره مالي منتهي به   ✓

 باشد. مي میلیون ريال  ۳،191،4۷۲وكاالمعادل   مواد  موجودی  میلیون ريال، ۲،۶۳۳،۸11معادل  های تجاری وغیرتجاری دريافتني ✓

 باشد. میلیون ريال مي ۷،94۲،0۵9معادل بدهيجاری مجموع میلیون ريال و 9،۲۳4،0۲۸معادل   مجموع داراييجاری  ✓
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 P/Eو درصد بازدهی 

  و   توماني   4۲00  دالر  حذف   به   توجه   با   كه   هست  واحد   41 تاير   صنعت    نگر(گذشته نسبت به درآمد  (P/ E ttm ، هم اكنون P/ E از منظر

  توسعه،   هایطرح   افتتاح  هم  و  خودرو  تیراژ  افزايش  واسطه  به  هم  فروش  و  تولید   مقدار  افزايش  و  درصدی  ۵۵  حدود  فروش  هاینرخ   افزايش

  1,1۳0  بازدهي   9۸  سال   ابتدای   از   الستیك  صنعت   همچنین .  شود مي   محاسبه  واحد   1۵  حدود  صنعت   اين   نگررآمد آينده د   به   قیمت  نسبت

  ثبت   به  را  درصدی  1,4۷۲  بازده   وزن   هم   كل   شاخص   و   درصدی  1,00۸  بازده  مدت   اين   در  كل   شاخص   كه  حالي  در  است   داشته  درصدی

 .است رسانده

 مدیریت برای دستیابی به آن اهداف اهداف مدیریت و راهبردهای 

 هدفافز  راهبرد

 طراحي و تولید تايرهای جديد منطبق با نیازهای كیفي خودروها  سهم بازار از تولید تايرهای خودروهای جديد تولیدی در كشور كسب 

 تنوع بخشي به گروه محصوالت و دستیابي به ظرفیت اقتصادی بهینه
كاهش اثرات نوسانات فصلي بازار يك گروه تاير برچرخش 

 ديد و سود بیشتر اموراقتصادی تولید، كسب بازارهای ج

 افزايش سهم از بازار تايرهای تعويضي 
ارتقای سود وكاهش دوره وصول وجوه ناشي از فروش و افزايش  

 قدرت چانه زني با خودروسازان 

 های فناورانههای توزيع تاير و حمايتدستیابي به شبكه جذب سرمايه خارجي 

 نقش آفريني در روند توسعه علمي كشور ها و كاهش اثرات تحريم بومي كردن حداكثر تكنولوژی

 افزايش رقابت پذيری محصوالت و سودآوری شركت  شدهكاهش قیمت تمام 

 كاهش وابستگي ارزی و صدمات ناشي از آن كاهش اتكاء به تولیدكنندگان خارجي 

 حفظ جايگاه درصنعت خودرو باتوجه به روند افزايشي تولید حفظ سهم بازار تايرهای تجهیزی 

 ارتقای استانداردهای كیفي 
افزايش رضايت مشتريان، تثبیت بازار و افزايش توان رقابتي 

 بامحصوالت خارجي 

 ايجاد رضايتمندی ذينفعان مردم سازمانها ايفای تعهدات اجتماعي 

 

 برنامه و اهداف افزایش سرمایه 

 باشد هدف از انجام افزايش سرمايه به شرح زير مي

 تن در سال  14.000توسعه افزايش ظرفیت تولید به میزان تكمیل واجرای طرح  ✓

 جلوگیری از خروج وجه نقد به واسطه پرداخت مانده مطالبات صاحبان سهام  ✓

 اری مورد نیاز و منابع تأمین آنگذسرمایه

 باشد. به شرح جدول ذيل ميمیلیون ريال  ومنابع تأمین آن  ۶.00۸.۷۶4گذاری مورد نیاز جهت اجرای برنامه ياد شده مبلغ كل سرمايه 
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 سرمایه پیشنهادی ومحل تأمین آن مبلغ افزایش

میلیون ريال    ۶.۵40.000میلیون ريال به مبلغ   ۲.1۸0.000را از مبلغ   نظر دارد سرمايه خود   با توجه به برنامه ارئه شده شركت كوير تايردر 
نقدی سهامداران به شرح ذيل افزايش  مداران اولیه يا مطالبات و آوردهصدور سهام جايزه برای سها  حق تقدم و   سلب از محل صرف سهام با  

 دهد. 

سهامداران  صدور سهام جايزه برای    لب حق تقدم وسرمايه فعلي( ازمحل صرف سهام با س   % ۲00میلیون ريال )معادل  ➢3.560.000
 . نقدی سهامدارن  آورده اولیه يا مطالبات و 

 

 ری منابع حاصل از افزایش سرمایهبرنامه بکارگی

توجیه    را  ساختار يك كسب وكار ،  تثبیت جايگاه رقابتي كسب وكار  ،بهبود روند تولید حفظ حاشیه سود  سازی ثروت صاحبان سهام وحداكثر

  برهمین اساس اركان راهبر شركت كويرتاير به منظور افزايش ظرفیت تولید محصوالت و به تبع آن افزايش سودآوری و   نمايد.پذير مي

لیكن با توجه به محدوديت منابع مالي    ، تن درسال افزايش دهد  14.000خود در نظر دارد ظرفیت تولید خود را به میزان    توسعه سهم بازار 

 دراختیار درنظر دارد افزايش سرمايه از محل صرف سهام با سلب حق تقدم / مطالبات وآورده نقدی در دستور قرار دهد. 
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 یح طرح توسعه افزایش ظرفیت تولیدتشر

 

 كلیات پروژه 
 محصوالت افزايش ظرفیت تولید و ارتقاء كیفي  نام وموضوع طرح 

 شهر بیرجند -استان خراسان جنوبي محل احداث

 تن  14.000ساالنه  ظرفیت تولید تاير طرح 

 1۳99بهمن ماه سال  تاريخ شروع عملیات ساخت 

 ماه 1۵ مدت زمان ساخت 

 1401ارديبهشت ماه سال  تاريخ شروع بهره برداری

 درصد  ۸۵ سال اول –درصد بهره برداری از طرح 

 درصد  100 سال دوم به بعد –درصد بهره برداری از طرح 

 

 ذاری مورد نیاز ومنابع تأمین آنسرمایه گ

ريال است كه مبلغ    ۷.۵9۵.4۲4تن درسال، مبلغ    14.000نیاز جهت اجرای طرح توسعه افزايش ظرفیت به میزان    سرمايه گذاری مورد

ريزی صورت گرفته  بق برنامهمخارج مورد نیاز به شرح جدول ذيل است كه تأمین آن مطامابقي    ريال آن تاكنون هزينه شده و   1.۵۸۶.۶۶0

 باشد. از طريق افزايش سرمايه و منابع داخلي مدنظر مي
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 انجام وعدم انجام افزایش سرمایه پیش بینی عملکرد مالی شركت درصورت 

 بینی شدهصورت سود وزیان پیش

 
 ترازنامه

 
 انجام و عدم انجام افزایش سرمایههای مالی با فرض هزینه

های مالي در حالت انجام افزايش سرمايه فرض شده شركت به اندازه سنوات قبل برای  به منظور برآورد مانده تسهیالت پايان سال و هزينه

 درنظر گرفته شده است.   %۲۵يكساله با نرختأمین سرمايه در گردش خود نیاز به اخذ تسهیالت خواهد داشت و اين تسهیالت 

 های مالي و تسهیالت شركت درحالت انجام افزايش سرمايه به شرح ذيل است:  محاسبه هزينه  جزئیات
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 )نشدهحسابرسی ( 1399/12/30 منتهی به ماهه12 ایهای مالی میاندورهاطالعات و صورت

 ) ارقام به میلیون ریال(                                                                                                                      اقالم ترازنامه                    

 30/09/1398 30/09/1399 29/12/1399 سال مالی 

 1,۳۷4,۸۸۶ ۳,1۲9,1۸0 ۳,۵11,۷0۵ های غیرجاری جمع دارايي

 ۳,1۵9,94۵ 9,۲۸۶,۸۵۷ 9,۲۳4,0۲۸ های جاری جمع دارايي

 4,۵۳4,۸۳1 1۲,41۶,0۳۷ 1۲,۷4۵,۷۳۳ ها جمع دارايي

 ۳۳۷,0۶0 ۲,۲0۷,914 1,9۵0,1۷۸ سود )زيان( انباشته

 1,1۳۲,0۶0 4,۵۸۸,۷4۸ 4,۳۷4,۸1۵ جمع حقوق مالكانه

 ۳1۲,۳۲۷ 4۳1,۷۸۷ 4۲۸,۸۵9 های غیرجاری جمع بدهي

 ۳,090,444 ۷,۳9۵,۵0۲ ۷,94۲,0۵9 های جاری جمع بدهي

 ۳,40۲,۷۷1 ۷,۸۲۷,۲۸9 ۸,۳۷0,91۸ ها جمع بدهي
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 میلیون ريال(  به) ارقام                    اقالم سود و زیان                                                                                                                 
 

 30/09/1398 30/09/1399 29/12/1399 سال مالی 

 ۴,۷۹۴,۴۰۰ ۱۰,۷۳۸,۳۳۰ ۴,۱۳۷,۸۰۶ عملیاتی   درآمدهای

 - ۳,۹۷۵,۰۱۰ - ۷,۲۳۱,۲۰۷ - ۲,۷۱۱,۳۲۶ بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی 

 ۸۱۹,۳۹۰ ۳,۵۰۷,۱۲۳ ۱,۴۲۶,۴۸۰ سود )زیان( ناخالص 

 ۳۰۳,۲۳۴ ۲,۸۸۷,۵۷۲ ۱,۲۹۲,۷۱۱ سود )زیان( عملیاتی 

 ۲۸۱,۰۲۱ ۲,۸۷۰,۷۵۶ ۱,۱۲۴,۳۵۱ سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

 ۲۳۴,۸۹۷ ۲,۱۱۶,۶۸۸ ۸۷۶,۰۶۷ سود )زیان( خالص عملیات در حال تداوم 

 ۲۳۴,۸۹۷ ۲,۱۱۶,۶۸۸ ۸۷۶,۰۶۷ سود )زیان( خالص 

 ۳۳۶ ۹۷۱ ۴۰۲ سود )زیان( خالص هر سهم 

 ۷۰۰,۰۰۰ ۲,۱۸۰,۰۰۰ ۲,۱۸۰,۰۰۰ سرمایه
 

 های مالی نسبت
 30/09/1398 30/09/1399 29/12/1399 سال مالی 

 نقدينگي)مرتبه( نسبت 
 1٫0۲ 1٫۲۶ 1٫1۶ جاری 

 0٫۷1 0٫9۷ 0٫۷۶ آني

 گذاری( نسبت اهرمي)سرمايه
 0٫۷۵ 0٫۶۳ 0٫۶۶ بدهي 

 ۲4٫9۶ ۳۶٫9۶ ۳4٫۳۲ نسبت مالكانه

 0٫۲۸ 0٫09 0٫1 نسبت بدهي بلند مدت به ارزش ويژه

 نسبت سودآوری)درصد( 
 ۵٫۸۶ ۲۶٫۷۳ ۲۷٫1۷ سود ناخالص 

 4٫9 19٫۷1 ۲1٫1۷ سود خالص 

 ROA ۶٫۸۷ 1۷٫0۵ ۵٫1۸ها بازده دارايي

 ROE ۲0٫0۳ 4۶٫1۳ ۲0٫۷۵بازدهي سرمايه 

 نسبت فعالیت )كارايي/ روز( 

 0٫۷ 0٫۷۵ 0٫۷۲ نسبت دارايي جاری 

 1۳٫۲4 1٫1۳ ۲٫4۷ نسبت كاال به سرمايه در گردش 

 1٫0۶ 0٫۸۶ 0٫۳۲ گردش مجموع دارايي ها
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 م  و نمودار قیمتی سه طالعات ا

 گروه  EPS(TTM) P/E(TTM) P/E قیمت 

14.440 1۲۷۸ 11.۳ 10.۲۲ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1400بینی سودآوری شركت برای سال پیش

 30/09/1400مفروضات تحلیل دوره مالی منتهی به 

 واحد نرخ  شرح 
 دالر بر تن 1.۶۲4 كائوچو طبیعي 

 ريال بر تن  ۲۳0.9۷۶.۳۸0 دوده داخلي

 ريال بر تن  ۶۶۳.۵۶0.0۷1 تاير راديال داخلي

 دالر بر كیلوگرم ۲ نخ وسیم 

 دالر بر تن 1.۷4۸ 1۵00استايرن بوتادين رابر تیره 

 دالر بر تن 1.۷۸۳ 1۵0۲استايرن بوتادين رابر روشن 

 درصد  ۳0 1400تورم سال 

 ريال ۲۲۵.000 1400میانگین دالر 

 ريال ۲۲0.000 1400-9تا  1۳99-9میانگین دالر 

 درصد  40 1400افزايش حقوق و دستمزد درسال نرخ 

 درصد  ۵0 1400نرخ افزايش حامل های انرژی فلزات درسال 

 ريال ۲.۳۸۷ سود هر سهم 

P/E ۶.1۲ مرتبه 
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 نکات تحلیل:  

 های حمل لحاظ شده است. بي مربوط به كارمزد بانك و هزينههزينه های جان % ۷در نرخ مصرف كائوچو طبیعي ✓ 

 در نظر گرفته شده است.   1400تن راديال باری مربوط به طرح توسعه برای سال  ۵000تولید ✓ 

 ( 30/09/1400)دوره مالی منتهی به  پیش بینی مقدار، قیمت و مبلغ فروش  

 مقدار فروش 

 واحد  محصول 
ماهه منتهی   12  پیش بینی

 30/09/1400به 

ماهه منتهی به   9  پیش بینی

30/09/1399 

ماهه منتهی به   3دوره 

30/12/1399 

 ۶.۵1۲ ۲۸.44۸ ۳4.9۶0 تن تاير ) داخلي(

 ۷ 9۳ 100 تن فلپ )داخلي( 

 0 0 0 تن تاير ) صادراتي( 

 ۶.۵19 ۲۸.۵41 ۳۵.0۶0 * جمع 
 

 قیمت فروش 

 واحد  محصول 
ماهه منتهی   12  پیش بینی

 30/09/1400به 

ماهه منتهی به   9  پیش بینی

30/09/1399 

ماهه منتهی به   3دوره 

30/12/1399 

 ۶۳4.91۸.4۵۸ ۶۶۳.۵۶0.0۷1 ۶۵۸.۲۲4.99۷ ريال تاير ) داخلي(

 4۵9.۵۷1.4۲9 4۷۳.۵۸۶.0۷۸ 4۷۲.۶0۵.0۵۲ ريال فلپ )داخلي( 

 0 0 0 ريال صادراتي( تاير )
 

 

 

 

 

 

 

 مبلغ فروش 

 واحد  محصول 
ماهه منتهی   12  پیش بینی

 30/09/1400به 

ماهه منتهی به   9  پیش بینی

30/09/1399 

ماهه منتهی به   3دوره 

30/12/1399 

 4.1۳4.۵۸9 1۸.۸۷۶.9۵۶ ۲۳.011.۵4۵ میلیون ريال  تاير ) داخلي(

 ۳.۲1۷ 44.04۳ 4۷.۲۶0 میلیون ريال  فلپ )داخلي( 

 0 0 0 میلیون ريال  صادراتي( تاير )

 4.1۳۷.۸0۶ 1۸.9۲0.999 ۲۳.0۵۸.۸0۵ میلیون ريال  جمع 
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 ( 30/09/1400)دوره مالی منتهی به  بینی مقدار، قیمت و مبلغ مصرف مواداولیهپیش

 مقدار مصرف مواد اولیه

 واحد  محصول 
ماهه منتهی   12  پیش بینی

 30/09/1400به 

ماهه منتهی   9  پیش بینی

 30/09/1399به 

ماهه منتهی به   3دوره 

30/12/1399 

 1.۲4۶.140 4.901.۲0۶ ۶.14۷.۳4۵ كیلوگرم كائوچوی طبیعي 

 ۲.1۵۷.49۵ ۸.۶۲۶.9۶۵ 10.۷۸4.4۶0 كیلوگرم كائوچوی مصنوعي

 1.۸۶1.۸9۲ ۷.۳۲۳.۳۵۲ 9.1۸۵.۲4۳ كیلوگرم دوده

 1.14۵.1۵۲ 4.411.۶1۶ ۵.۵۵۶.۷۶۸ كیلوگرم نخ و سیم 

 9۷0.۵۶۷ ۳.90۸.0۷۸ 4.۸۷۸.۶4۵ كیلوگرم مواد شیمیايي

 ۷.۳۸1.۲4۶ ۲9.1۷1.۲1۷ ۳۶.۵۵۲.4۶1 كیلوگرم جمع 

 

 قیمت مصرف مواد اولیه 

 واحد  محصول 
ماهه منتهی   12  پیش بینی

 30/09/1400به 

ماهه منتهی   9  پیش بینی

 30/09/1399به 

ماهه منتهی به   3دوره 

30/12/1399 

 4۷۸.1۸9 ۳۸۲.۲۸9 401.۷۲9 ريال كائوچوی طبیعي 

 44۵.۶1۳ ۳۸۸.410 ۳99.۸۵۳ ريال كائوچوی مصنوعي

 1۷1.۳۳۲ ۲۳0.9۷۶ ۲1۸.۸۸۶ ريال دوده

 4۷۵.۳۳۳ 4۵9.000 4۶۲.۳۶۵ ريال نخ و سیم 

 ۳۵۳.۸11 4۲4.۶00 410.۵1۷ ريال مواد شیمیايي

 

 مبلغ مصرف مواد اولیه

 واحد  محصول 
ماهه منتهی   12  پیش بینی

 30/09/1400به 

ماهه منتهی   9  پیش بینی

 30/09/1399به 

ماهه منتهی به   3دوره 

30/12/1399 

 ۵9۵.۸90 1.۸۷۳.۶۸0 ۲.4۶9.۵۷0 میلیون ريال  كائوچوی طبیعي 

 9۶1.40۸ ۳.۳۵0.۷99 4.۳1۲.۲0۷ میلیون ريال  كائوچوی مصنوعي

 ۳19.00۲ 1.۶91.۵۲1 ۲.010.۵۲۳ میلیون ريال  دوده

 ۵44.۳۲۸ ۲.0۲4.9۳1 ۲.۵۶9.۲۵9 میلیون ريال  نخ و سیم 

 ۳4۳.۳9۷ 1.۶۵9.۳۶9 ۲.00۲.۷۶۶ میلیون ريال  مواد شیمیايي

 ۲.۷۶4.0۲۵ 10.۶00.۳00 1۳.۳۶4.۳۲۵ میلیون ريال  جمع 
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 نسبت مصرف مواد اولیه

 محصول 
ماهه منتهی   12  پیش بینی

 30/09/1400به 

ماهه منتهی   9  پیش بینی

 30/09/1399به 

ماهه منتهی به   3دوره 

30/12/1399 

 1۷۲.۳۵۷ 1۷1.۷۲۵ 1۷1.۸۸۳ كائوچوی طبیعي 

 ۲9۸.409 ۳0۲.۲۶۶ ۳01.۳01 كائوچوی مصنوعي

 ۲۵۷.۵۲۳ ۲۵۶.۵91 ۲۵۶.۸۲4 دوده

 1۵۸.۳۸9 1۵4.۵۷1 1۵۵.۵۲۶ نخ و سیم 

 1۳4.۲4۲ 1۳۶.9۲9 1۳۶.۲۵۷ شیمیاييمواد 

 

 (30/09/1400)دوره مالی منتهی به  بینی هزینه سربارپیش

 سربار 

 شرح
ماهه منتهی   12  پیش بینی

 30/09/1400به 

ماهه منتهی   9  پیش بینی

 30/09/1399به 

ماهه منتهی به   3دوره 

30/12/1399 

 1۳۸.۸1۲ ۷۲۵.۸4۷ ۸۶4.۶۵9 حقوق و مزايا

 ۳۵.۳۳4 101.۳۷۲ 1۳۶.۷0۶ استهالک 

 11.9۳1 4۸.04۸ ۵9.9۷9 سوخت 

 ۳۷.۸4۶ ۸۲.۶۷۳ 1۲0.۵19 هزينه مواد مصرفي

 1.۸۶۵ 0 1.۸۶۵ هزينه حمل و نقل و انتقاالت

 ۷۵.۵۷0 ۲۵0.0۳۳ ۳۲۵.۶0۳ ساير

 ۳01.۳۵۸ 1.۲0۷.9۷۲ 1.۵09.۳۳0 جمع 

 

 ( 30/09/1400)دوره مالی منتهی به  بینی هزینه مالیپیش

 زینه مالی ه

 شرح
ماهه منتهی   12  پیش بینی

 30/09/1400به 

ماهه منتهی   9  پیش بینی

 30/09/1399به 

ماهه منتهی به   3دوره 

30/12/1399 

 0 4.۵۳۷.441 0 مبلغ تسهیالت

 0 0.1۸ 0 نرخ )% (

 ۲1۸.۲4۵ ۶1۲.۵۵۵ ۸۳0.۸00 های مالي هزينه
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 ( 30/09/1400مالی منتهی به )دوره  گذاریبینی سرمایهپیش

 گذاریسرمایه

 شرح
ماهه منتهی به   12  پیش بینی

30/09/1400 

ماهه   9  پیش بینی

 30/09/1399منتهی به 

ماهه منتهی به   3دوره 

30/12/1399 

 شركت بازرگانی صنایع الستیک سیمرغ

 - - 0 تعداد سهم

 - - (0.0) سود تقسیم به ازای هرسهم 

 - - 0 سرمايه گذاریدرآمد حاصل از 

 شركت منسوج كیان كرد 

 - - 0 تعداد سهم

 - - (0.0) سود تقسیم به ازای هرسهم 

 - - 0 درآمد حاصل از سرمايه گذاری

 شركت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک 

 - - 0 تعداد سهم

 - - (0.0) سود تقسیم به ازای هرسهم 

 - - 0 درآمد حاصل از سرمايه گذاری

 گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 

 - - 0 تعداد سهم

 - - (0.0) سود تقسیم به ازای هرسهم 

 - - 0 درآمد حاصل از سرمايه گذاری

 شركت شیمیایی صدف عسلویه 

 - - 0 تعداد سهم

 - - (0.0) سود تقسیم به ازای هرسهم 

 - - 0 درآمد حاصل از سرمايه گذاری

 شركت كربن سیمرغ 

 - - 0 سهمتعداد 

 - - (0.0) سود تقسیم به ازای هرسهم 

 - - 0 درآمد حاصل از سرمايه گذاری

 سپرده سرمایه گذاری 

 - - 101.۵00 تعداد سهم

 - - (0.1۶) سود تقسیم به ازای هرسهم 

 - - 1۶.۲40 درآمد حاصل از سرمايه گذاری

 49.885 -33.645 16.240 جمع 
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 (30/09/1400)دوره مالی منتهی به پیش بینی بهای تمام شده 

 

 جدول بهای تمام شده  

 شرح
ماهه منتهی   12  پیش بینی

 30/09/1400به 

ماهه منتهی به   9  پیش بینی

30/09/1399 

ماهه منتهی به   3دوره 

30/12/1399 

 ۲.۷۶4.0۲۵ 10.۶00.۳0۳ 1۳.۳۶4.۳۲۸ مواد مستقیم مصرفي

 141.۲۳۵ ۸0۵.۶۸۲ 94۶.91۷ دستمزد مستقیم تولید

 ۳01.۳۵۸ 1.۲0۷.9۷۲ 1.۵09.۳۳0 سربار تولید 

 ۳.۲0۶.۶1۸ 1۲.۶1۳.9۵۷ 1۵.۸۲0.۵۷۵ جمع 

 0 0 0 هزينه های جذب نشده درتولید 

 ۳.۲0۶.۶1۸ 1۲.۶1۳.9۵۷ 1۵.۸۲0.۵۷۵ جمع هزينه های تولید 

 1۸۶.۳4۵ 0 1۸۶.۳4۵ كاالی درجريان ساخت اول دروه

 ۳۶0.1۶۲ 0 ۳۶0.1۶۲ پايان دروهكاالی درجريان ساخت 

 0 0 0 ضايعات غیرعادی

 ۳.0۳۲.۸01 1۲.۶1۳.9۵۷ 1۵.۶4۶.۷۵۸ بهای تمام شده كاالی تولید شده 

 ۷0.۶۲۸ 0 ۷0.۶۲۸ موجودی كاالی ساخته شده اول دوره 

 ۳9۲.10۳ 0 ۳9۲.10۳ موجودی كاالی ساخته شده پايان دوره

 ۲.۷11.۳۲۶ 1۲.۶1۳.9۵۷ 1۵.۳۲۵.۲۸۳ بهای تمام شده كاالی فروش رفته 

 0 0 0 بهای تمام شده خدمات ارائه شده

 ۲.۷11.۳۲۶ 1۲.۶1۳.9۵۷ 1۵.۳۲۵.۲۸۳ جمع بهای تمام شده 
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( 30/09/1400منتهی به زیان )دوره مالی بینی جدول سود و پیش  

    سود زيان  

 شرح

ماهه   12  پیش بینی

منتهی به  

30/09/1400 

ماهه   9  پیش بینی

منتهی به  

30/09/1399 

ماهه منتهی به   3دوره 

30/12/1399 

 4.1۳۷.۸0۶ 1۸.9۲1.000 ۲۳.0۵۸.۸0۶ درآمدهای عملیاتي 

 - ۲.۷11.۳۲۶ - 1۲.۶1۳.9۵۷ - 1۵.۳۲۵.۲۸۳ بهای تمام شده درآمدهای عملیاتي 

 1.4۲۶.4۸0 ۶.۳0۷.044 ۷.۷۳۳.۵۲4 سود )زيان( ناخالص 

 - 1۳۳.90۸ - 4۸9.۵9۸ - ۶۲۳.۵0۶ های فروش،اداری وعمومي هزينه

 1۳9 0 1۳9 سايردرآمدهای عملیاتي 

 0 0 0 های عملیاتي ساير هزينه

 1.۲9۲.۷11 ۵.۸1۷.44۶ ۷.110.1۵۷ سود )زيان( عملیاتي 

 - ۲1۸.۲4۵ - ۶1۲.۵۵۵ - ۸۳0.۸00 های مالي هزينه

 49.۸۸۵ ۳۳.۶4۵ 1۶.۲40 های غیرعملیاتي درآمدهای سرمايه گذاری سايردرآمدها و هزينه

 0 - 11۵.000 - 11۵.000 های غیرعملیاتي اقالم متفرقهسايردرآمدها و هزينه

 1.1۲4.۳۵1 ۵.۲۸۶.۲4۶ ۶.410.۵9۷ سود)زيان(عملیات درحال تداوم قبل از مالیات

 - ۲4۸.۲۸4 - 9۵۷.۵۸0 - 1.۲0۵.۸۶4 مالیات بردرآمد

 ۸۷۶.0۶۷ 4.۳۲۸.۶۶۶ ۵.۲04.۷۳۳ )زيان( خالص عملیات درحال تداوم سود 

 0 0 0 سود )زيان( عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتي

 ۸۷۶.0۶۷ 4.۳۲۸.۶۶۶ ۵.۲04.۷۳۳ سود )زيان( خالص 

 40۲ 1.9۸۶ ۲.۳۸۷ سود )زيان( پايه هرسهم 

 ۲.1۸0.000 ۲.1۸0.000 ۲.1۸0.000 سرمايه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

25 

 تحلیل تکنیکال 
 تحلیل کوتاه مدت 

ی آبی رنگ مشخص شده کمی اصالح قیمتی را با  رسد که قیمت سهم بخواهد تا محدوده مدتی به نظر میدر تحلیل کوتاه 

تومان واکنش مثبت    ۱,۴۰۰تومان تا    ۱.۳۶۸ی آبی رنگ بین اعداد  توجه به شرایط بازار تجربه کند. در صورتی که در محدوده 

برساند. البته باید این موضوع را در نظر    می تواند رشد داشته باشد   تومان  ۱,۵۴۲هدف    تاو    شده  د روند صعودی  دهد سهم وار

تومان را با قدرت    ۱.۵۴۲همچنان در روند نزولی بلند مدت  خود قرار دارد و در صورتی که نتواند عدد    قیمت سهم    داشت که 

برای کوتاه مدت    تومان   ۱,۳۰۰گردد قیمت  ود همچنین پیشنهاد میرشد زیادی برای آن متصور بو حجم مناسب بشکند  

   در نظر گرفته شود. حد زیان  بعنوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدت   تحلیل میان

رسد قیمت سهم در یک مثلث صعودی درگیر شده است تا زمانی که مقاوت در تحلیل میانمدتی به نظر می  

تومان، معامالت نوسانی دارد اما اگر    ۱,۵۵۰تومان تا    ۱,۴۰۰تومان را رو به باال نشکند در محدوده    ۱,۵۴۲

 ۱,۷۵۰توان انتظار داشت در گام اول هدف  قیمتی  موفق شود از ناحیه مقاومتی مطروحه خود را نجات دهد می

 تومان را لمس نماید.  ۲,۷۰۰تومان و پس از آن    ۲,۱۰۰تومان و درصورت عبور از این محدوده مقاومتی اهداف  
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 تحلیل بلند مدت  

مقاومت با اهمتی برای سهم می باشد در صورتی که قیمت سهم در بلند مدت بتواند مقاومت  ۲۷۰۰مقاومت  

و پس از   ۳۹۰۰مذکور را رو به باال بشکند می توان انتظار داشت جهت تکمیل الگوی مثلث اهداف قله قبلی  

ه شکست نقطه مقاومتی نشود به احتمال زیاد در تومان را لمس نماید . اما در صورت اینکه موفق ب ۴۷۰۰آن 

 تومان معامالت نوسانی را تجربه می نماید.  ۲۸۰۰تومان  تا   ۲۱۰۰محدوده  

 


