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 کلیات .1

 

 های پذیرش و سلب مسئولیتبیانیه .1.1

 پذیرش مسئولیت بیانیه .1.1.1

 ين اميدنامه توسط هيئت مديره و مشاور پذيرش شركت متقاضی پذيرش تهيه و تأييد شده است كه با آگاهی ا

قانون  14مادۀ  3و بند  14، مادۀ 14تا  14جمله مواد اجراهای حقوقی و كيفری مربوط ازمقررات و ضمانت از

وجود هرگونه خطا يا بهادار، منفرداً و مجتمعاً مسئوليت درستی اطالعات مندرج در آن به لحاظ عدمبازار اوراق

 گيرند.انحراف با اهميت را به عهده می

 ی واقعيات مربوط به  ی حاضر افشای درست و كاملی از كليه نمايد كه اميدنامه یمشاور پذيرش تأييد م

 .دهد ی عمومی را به دست می عرضه

 سلب مسئولیت بیانیه .1.1.1

 را بر مبنای اسناد،  های فرابورس ايران پذيرش سهام اين شركت در فهرست نرخ بهادار، اوراق هيئت پذيرش

پذيرش ارائه شده، تصويب نموده است و اين تصويب به معنی مدارک و اطالعاتی كه توسط شركت و مشاور 

 ی عمومی نيست. گذاران بالقوه در عرضه توصيه مشاركت سرمايه

 مسئوليتی در قبال صحت و كفايت اطالعات افشاشده توسط شركت و محتوای اميدنامه ندارد و  فرابورس ايران

نمايد.  اين اميدنامه، از خود سلب مسئوليت می در خصوص ضرر ناشی از اتكاء به تمام يا بخشی از مندرجات

بهادار شركت، بررسی جامعی از اطالعات گذاری در اوراق گيری برای سرمايه گذاران بايد قبل از تصميم سرمايه

 های شركت انجام دهند. ها و ريسك منتشره و مزيت
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 شرکت صنعتی و معدنی ستبران )سهامی عام(

 اطالعات کلی شرکت .1.1

 

 

 

 

 
 

 شرکت اطالعات کلی

 سهامی عام  حقوقی شخصيت

  بيگلربيگی رحيم سيد ساسان عامل مدير نام

 44/41/4313                                                   تاريخ تاسيس

 43444 شماره ثبت

 44444404411 شناسه ملی

 - شماره و تاريخ ثبت نزد سازمان بورس

 44/41/4313 تاريخ شروع فعاليت

 04،444 )ميليون ريال( آخرين سرمايه ثبت شده

 / ....04/40 پايان سال مالی

 كاری( تعداد پرسنل )شامل دائمی، قراردادی و پيمان

 پرسنل شامل: 14

 پرسنل رسمی 4

 پرسنل قراردادی 10

 تعداد سهامداران حقيقی و حقوقی
 قیوسهامدار حق 1

 سهامدار حقيقی 44

 )انواع سيليس( سراميك و آجر نسوزو فروش خاک نسوز جهت تهيه كاشی و توليد  موضوع فعاليت اصلی شركت

 434طبقه سوم واحد  441پالک  نبش خيابان صابونچی تهران خيابان خرمشهر آدرس دفتر مركزی شركت

 شهر تاكستان آدرس كارخانه 

 00443144-00443114 تلفن

 ندارد وب سايت

 بهره برداری برداری يا فعاليت  وضعيت بهره

 آشناكارگزاری سهم مشاور پذيرش

 هدف از ارائه درخواست پذيرش در فرابورس

 و تسهيل فرآيند نقل و انتقال سهام قيمت منصفانهتعيين  .1

 بهبود برند شركت .1

 بهبود رتبه اعتباری شركت .1
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 شرکت صنعتی و معدنی ستبران برداریبهرهپروانه  .1.1.1

 

 اطالعات مالکیت و مدیریت شرکت .1.1

  

 سهامداران ترکیب آخرین

 درصد سهامدار تعداد سهام نام سهامدار

 14414 4341414444 شركت صنايع سرماآفرين ايران )سهامی عام(

 4444 04441 شركت هوا آفرين )سهامی خاص(

 4440 414111 مددكاری امام زمان

 30413 141014414 ساير اشخاص حقيقی

 111 11.111.111 جمع

 خير آيا شركت برنامه افزايش سرمايه دارد؟
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 شرکت صنعتی و معدنی ستبران )سهامی عام(

 و معدنی ستبران صنعتی شرکتمعرفی  .1.1

به صورت شركت  با سرمايه پنج ميليارد ريال 44/41/4313شركت صنعتی و معدنی ستبران )سهامی عام( در تاريخ 

ای بسيار مناسب از نظر دسترسی به معادن و نيز ر مجتمع صنعتی تاكستان )استان قزوين( در منطقهسهامی خاص د

ها و مالكيت در اداره ثبت شركت 44/41/4313مورخ  43444تأسيس شد و طی شماره های ارتباطی و راه آهن آزادراه

 انگلستان و  NEIمعتبر اروپايی از جمله هایشركتشركت ساخت  آالت اينماشينصنعتی تهران به ثبت رسيد. 

DOREST باشدآلمان می.  

ی با كيفيت بسيار مناسب جهت مصرف در های غير فلزدر زمينه تهيه و خردايش كانی شركت صنعتی و معدنی ستبران

. اين شركت از اعتبار نمايدهای صنعتی و ديگر صنايع فعاليت میصنايع كاشی، سراميك، لعاب، چينی مظروف، چينی

جهت افزايش  4300كننده برخوردار بوده و در اين راستا طرح توسعه ای در سال منحصر بفرد در ميان صنايع مصرف

برای يك شيفت كاری در سه خط سخت و يك ورده است و در حال حاضر ظرفيت توليد اين شركت توليد به اجرا درآ

شامل كوارتز ، فلدسپات ، دولوميت ، كائولن ، كربنات و غيره در انواع هزار تن پودر ميكرونيزه ساخت و نرم  33خط نرم 

  .بندی مختلف می باشدمش و دانه

نايع كاشی و سراميك و صنعت توليد پودر در ايران می باشد كه پودر مورد نياز ص كارخانه ستبران تنها كارخانه مدرن در

به حيات خود كند. اين شركت طی چندين سال شرايط اقتصادی نامناسب توانسته بندی دقيق توليد میچينی با مش

هستند، ضمن حفظ توليد خود ای مشكالت عديده ادامه دهد و در حال حاضر با توجه به اينكه كليه صنايع ايران دچار

 .% افزايش دهد 34توليد خود را توانسته ميزان  4340در سال  طوريكهنيز نموده است. به مبادرت به ايجاد خط جديد

افزايش توليد  جهتبه 4144و 4344 هایرا نيز برای سال 1خط  اندازیراه نظر دارد همچنين شركت ستبران در

قابل اطمينان و متعلق به  شركت افزايش توليد و اتصال كارخانه به منابع معدنی اندازمو چش اهداف ساير عملياتی كند.

يك پروژه  1خط  اندازی الزم به توضيح است كه راه .باشد تا با اطمينان نسبت به آينده توليد شركت اقدام نمايد خود می

ای برای آن در نظر گرفته نشده  رديف بودجه سنجی اقتصادی قرار دارد .ومرحله مطالعات فنی و امكان تحقيقاتی است،

 است.
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 اين هدف تا حدودی عمل بپوشاند و در شرايط كنونی ع وابستگی به قطعات يدكی را جامعدر نظر دارد قط شركتاين 

 .نمايدصورت داخلی تهيه میبهتحقق پيدا كرده و شركت كليه قطعات مورد نيازكارخانه را 

ستبران در حال حاضر با توجه به نرخ ارز به هيچ وجه مقرون به صرفه اقتصادی نيست و احداث كارخانه نظير شركت 

هيات در همين راستا  الزم است كه حداكثر تالش جهت حفظ و نگهداری اين مجموعه توسط مديران انجام پذيرد.

های توسعه و تامين قطعات و مواد جد در نظر دارد طرحباتوجه به عدم وابستگی فعاليت شركت به ارز به مديره شركت

داده  های بسياری جهت محقق كردن اين امر مهم انجامو تالش نمايدتهيه  صورت داخلیبهاوليه مورد نياز خود را 

 است.

 موضوع فعالیت شرکت  .1.1

مصارف اساسنامه عبارت است از تهيه و تركيب و تصفيه انواع مواد كانی و شيميايی جهت  3موضوع شركت طبق ماده 

مربوطه، تحقيقات و عمليات آزمايشگاهی و ها و لوازمصنعتی و غيرصنعتی، طراحی و ساخت كارخانجات و دستگاه

گذاری با اشخاص حقيقی و برداری از معادن، مشاركت و سرمايهسازی مواد كانی و شيميايی، اكتشاف و بهرهنمونه

 اشد. بحقوقی و هرگونه عمليات بازرگانی داخلی و خارجی می
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 اعضای هیأت مدیره شرکت .1.1

 اعضای هیات مدیره 

 سوابق تحصیلی و کاری سمت  به نمایندگی نام و نام خانوادگی

 
 محمدمهدی گلزاده

 رئيس هيأت مديره غيرموظف _

 فوق ليسانس الكترونيك از دانشگاه تهران
عضو هيأت مديره و مدير عامل شركت سرماآفرين از 

 تا كنون 4343سال 

 كالهدوز اصفهانی حسن

 غيرموظف _
نائب رئيس هيأت 

 مديره

 فوق ليسانس مكانيك از دانشكده فنی تهران
 4314مديره شركت پارس الكتريك ار سال عضو هيأت
و نايب رييس هيأت مديره شركت  4343تا سال 

 تا كنون 4343سرماآفرين از سال 

 رحيم كالهدوز اصفهانی

 عضو هيأت مديره غيرموظف _

 ليسانس برق الكترونيك از دانشكده فنی تهرانفوق 
مديره شركت پارس الكتريك از عضو و رييس هيأت

و رييس هيأت مديره شركت  4343تا سال  4314سال 
 تا كنون 4343سرماآفرين از سال 

 
 
 
 

 
 

 عباس آقاجانی

 عضو هيأت مديره غيرموظف شركت سرما آفرين
 تهرانفوق ديپلم تاسيسات فنی از دانشگاه 

تا  4344عضو هيأت مديره شركت ستبران از سال 
 كنون

 
 محمدرضا توتونچيان

 عضو هيأت مديره غيرموظف _
 حسابرسی از موسسه عالی حسابرسیليسانس 

از توليدی شركت چند مالی مشاور و مديره تئهي عضو  
 تاكنون 4341 سال



 

 11                         

 شرکت صنعتی و معدنی ستبران )سهامی عام(

 

 

 اطالعات حقوقی شرکت .1.1

 

 های زیر مجموعه شرکت .1.1

 

  

 
 سيدساسان رحيم بيگلربيگی

_ 
خارج از اعضای 

 هيأت مديره
 مدير عامل

 ليسانس مديريت بازرگانی از يونان

 

تعداد جلسات هيات مديره در آخرين 
 سال مالی منتهی به پذيرش

 جلسه 40

 اطالعات حقوقی

 ندارد ليست و مبلغ دعاوی حقوقی با اهميت له و عليه شركت

سابقه محكوميت آيا اعضای هيات مديره، مديرعامل و سهامداران عمده دارای 

 شند؟ باقطعی كيفری يا تخلفاتی مي
 خير

 ندارد های احتمالی مبلغ تعهدات و بدهی

 سند مالكيت ی، ...(اها )دارای سند مالكيت، اجاره وضعيت مالكيت زمين

 های زیر مجموعه شرکت

 بلی شد؟ باهای تابعه ميآيا شركت دارای شركت

 %1440 _شركت توليدی سرام ديرگداز )سهامی خاص( های تابعه مستقيم و غير مستقيم مالكيت شركتاسامی و درصد 
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 نظام کنترل داخلی و حسابرسی شرکت .1.1

 

 اطالعات پرسنلی .1.11

 

 

 

 

 

 

  باشد.نفر می 67تعداد کارکنان رسمی و قراردادی گروه 

 

 

 

 نظام کنترل داخلی و حسابرسی

 آزمون پرداز ايران مشهود نام موسسه حسابرسی

 بلی آيا موسسه حسابرسی شركت معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار است؟ 

 مقبول بوده است 04/40/4340منتهی به  ساالنههای مالی بررسی اجمالی صورت های مالی؟ اظهار نظر حسابرس در خصوص آخرين صورت

 بلی های مالی تلفيقی الزم است؟  آيا صورت

 بلی های مالی تلفيقی دارد؟ آيا صورت

 تدوين فرآيند نام سامانه حسابداری

 بله سيستم قابل اتكای محاسبه بهای تمام شده دارد؟ 

 بله آيا شركت كميته حسابرسی داخلی )كميته زير نظر هيات مديره( دارد؟ 

 بله آيا شركت دستورالعمل حاكميت شركتی دارد؟ 

 تعداد پرسنل

 تعداد نوع قرارداد تعداد تحصیالت

 4 رسمی 4 فوق ليسانس

 10 قراردادی 44 ليسانس

 3 فوق ديپلم
 14 كل

 31 ديپلم و زير ديپلم
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 چارت سازمانی .1.11

 

 جدول سوات: اطالعات صنعت .1.11

SWOT 

 ها فرصت نقاط قوت

 برند خوش نام و پرآوازه در خاک های صنعتی و معدنی -4

 ها منابع انسانی مجرب در تمامی زمينه مندی از قدمت شركت و بهره -0

 اعتماد مشتريان به نام و توليدات شركت -4

 تاثير قيمتی در بازار -0

 تهدیدها نقاط ضعف
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 عدم ثبات قيمتی بازار -4

 های بانكی و از دست دادن بازارهای خارجی تحريم -4

پودرهای ميكرونيزه فلدسپات و های كاشی و سراميك به توليد اقدام شركت -0

كارخانجات خود در صورت افزايش غير متعارف نرخ محصوالت سيليس در 

 توسط توليدكنندگان اين محصول.از جمله شركت ستبران.
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 فعالیت و عملیات .1

 در ایران معدنصنعت و وضعیت  .1.1

افزايش باشند و در خود كفايی صنعتی، ايجاد اشتغال مولد و كننده مواد اوليه مورد نياز بسياری از صنايع میمعادن تأمين

گذاری ترين محور در بخش معدن، سرمايهای دارد. اساسیكنندهتوليد ناخالص ملی و درآمد سرانه يك كشور نقش تعيين

 رود.شمار میهای افزايش توليد ملی نيز بههای مورد نياز توليد است كه از ضرورتو تأمين زيرساخت

گيری آن، از نظر مواد شناسی در شكلوادث مختلف زمينای ناهمگن و تأثير حبه لحاظ داشتن پوسته كشور ايران

كشور قدرتمند دنيا در بخش مواد معدنی است و با دارا بودن ذخاير معدنی  44معدنی سرشار است و در حال حاضر جزو 

داده درصد منابع معدنی جهان را به خود اختصاص  3نوع ماده معدنی، حدود  10ميليارد تن، شامل بيش از  44بالغ بر 

-تری از منابع خدادادی است. از اين رو بسياری ايران را كشوری معدنی میاست و به نسبت جمعيت دارای سهم افزون

خيز. پس از پيروزی انقالب اسالمی، در خصوص كشف منابع نفت و گاز و توسعه صنايع پتروشيمی دانند تا كشوری نفت

در عرصه جهانی دست يافته است. با اين حال ميزان توفيقات در  و صنعت پااليش، ايران به دستاوردهای بسيار خوبی

 0044بخش نبوده است. در حال حاضر بالغ بر خصوص كشف مواد معدنی با توجه به پتانسيل باالی كشور، رضايت

ر متوسط ميليارد تن، ساالنه بطو 44بينی ذخايری بالغ بر معدن فعال و غيرفعال در كشور وجود دارد كه با توجه به پيش

 گردد.ميليون تن از اين ذخاير استخراج می 444

بر اساس استانداردهای جهانی ساالنه بايد يك درصد از ذخاير معدنی استخراج شود در حاليكه اين رقم در كشور ما در 

ه ميليون تن كه در طول برنام 444برداشت يك درصد ذخاير معدنی كشور معادل ساليانه باشد. درصد می 441حدود 

بينی شده است، احتياج به يك تحول اساسی در جايگاه معدن و صنايع معدنی كشور دارد. زنجيره ششم توسعه پيش

تر وع معدنی كه كشور ما در اختيار دارد، امكانات وسيعنگذاری صنعتی و صنعت گستری بر پايه منابع متعدد و متسرمايه

های كارآفرينی و اشتغالزايی پايدار نيازمند است. عالوه بر ظرفيت و كارآمدتری را برای جذب سرمايه، فناوری و توسعه

های نسبی و تبديل آن به گيری و تحقق مزيتاين بخش معدن امكانات جديد، متنوع و بسيار پويايی برای شكل

بويژه  های مغفول مانده در بخش معدن ايران كم نيست. اكتشافالملل دارد. ظرفيتهای رقابتی در تجارت بينمزيت

ای ناتمام در كشور است كه جای كار بسيار دارد. اكتشاف و استحصال هر ذخيره جديد محرک اكتشاف عمقی پروژه

كننده مواد اوليه های كارآفرينی است. بخش معدن به عنوان تأمينايجاد و توسعه زنجيره ارزش و توسعه ظرفيت
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كننده بقا و تداوم پايدار آن است. در صاد مقاومتی و تضمينهای اصلی اجرای اقتبسياری از صنايع، يكی از خاستگاه

های خدماتی صرفاً وری كم و فعاليتاقتصادهايی همچون اقتصاد ايران كه از نظر ساختاری، بخش كشاورزی با بهره

با گستری بر پايه منابع عظيم معدنی، همراه گذاری صنعتی و صنعتگر بيشترين سهم را دارد، نقش سرمايهواسطه

 ای به معنای دقيق كلمه است.های نفت و گاز، يك موهبت توسعهاستفاده بهينه از مزيت

 صنعت ساختمان در ایران .1.1

، داردداری كه با ساير بخش های اقتصادی ارتباط قوی و معنیجامعه و مسكن به عنوان يكی از نيازهای اساسی 

ساز توليد و اشتغال در ديگر دوره رونق در اين بخش، زمينه. هر باشدمیهمواره بخشی از موتور محركه اقتصادی كشور 

 بوده است.  نيزهای اقتصادی بخش

)سال  های ثابتهای بانك مركزی، سهم بخش مسكن از توليد ناخالص داخلی با توجه به قيمتبا توجه به گزارش

ای پيش از ركود اقتصادی، اين هدرصد بوده است. اين در حالی است كه در سال 141در حدود  4341( در سال 4344

 درصد بوده كه نشان دهنده جايگاه اين صنعت در اقتصاد ملی است. 0نسبت در حدود 

هزار ميليارد ريال بوده  430حدود  4341های انجام شده طی سال گذاریهای بانك مركزی سرمايهبر اساس گزارش

 قبل است.درصدی نسبت به مدت مشابه سال  0044دهنده افزايش كه نشان

 گذاری در بخش ساختمانروند سرمايه

 1196 1195 1194 1191 1191 1191 1191 شرح

 430 140 444 044 441 140 143 )هزار ميليارد( گذاری كل سرمايه

 404 41 440 440 444 001 444 )هزار دستگاه( های شروع شده تعداد ساختمان

 4،404 0،431 0،403 4،440 1،144 1،000 3،140 )هزار ريال( هزينه هر متر مربع بنا شروع شده

 444 40 411 444 040 041 444 )هزار دستگاه( های تمام شده تعداد ساختمان

 0،434 4،040 4،410 1،034 4،444 3،404 3،044 )هزار ريال( هزينه تمام شده هر متر مربع بنا

بخش مسكن  -44طور مشخص از اواخر سال به –با اغاز تحريم های بين المللی و ورود اقتصاد كشور به دوران ركود 

-و صنايع مرتبط با آن هم تحت تاثير قرار گرفته و به حالت ركودی درآمدند.  همانطور كه در نمودار زير مشاهده می
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ها،  طی دليل افزايش هزينهه فعاليت ساخت و تكميل ساختمان، بها روند گذاریشود، عليرغم افزايش ميزان سرمايه

 كاهشی بوده است. 44الی  40های سال

 گذاری و تعداد واحدهای ساختمانی ساخته شده و در حال ساخت. روند سرمايه4 شماره نمودار

 

به ، شاهد رونق نسبی در بخش ساختمان و مسكن بوديم 4344سال  از اواخر با بهبود نسبی شرايط اقتصادی كشور

های تكميل شده به های شروع شده و ساختمانتعداد ساختمانها گذاریافزايش ميزان سرمايهبا  41طوريكه در سال 

 وداًدهنده تورم حدنشان ساختهای اند. اين در حالی است كه افزايش هزينهدرصد رشد داشته 40و  31 در حدودترتيب 

 های ساختمانی طی سال مذكور بوده است.درصدی نهاده 4

 در خصوص وضع ماليات «مسكن فروش و ساخت بر ماليات جديد فرمول»با عنوان 4341مصوبه مالياتی خرداد ماه  

فروش برای سازندگان حقوقی يكی از مهمترين تصميمات اقتصادی موثر بر  و ساخت از حاصل بر درآمد درصدی 04

 تا» سطح سه در كه درآمد ميزان با متناسب اما حقيقی های ساختمان بوده است. بر اساس فرمول جديد سازندهصنعت 

 ماليات، نوع اين پرداخت برای شده، بندی طبقه «ميليون 444 از بيش» و «ميليون 444 تا» ،«تومان ميليون 44

 فروش و ساخت بر ماليات ،قديم فرمول طبقاين در حالی است كه . شد خواهند درصد 04 و 04 ،44 های نرخ مشمول

 14 تغيير حدوداً دهندهنشان و بنابراين گرفتمی محاسبه امالک مورد ای منطقه درصد از ارزش 444بر اساس  مسكن

 افزايش هزينهموجب  رونق، فاز به ساز و ساخت بازار ورود آستانه برابری ماليات نسبت به قبل است و اين موضوع در

 مشروط با اين توصيفات معافيت گذاری در اين بخش كاسته است. و از جذابيت سرمايه شده ساختمانی فعاالن مالياتی

تواند در استراتژی سازندگان حقوقی مورد توجه فرسوده از موارد قابل توجه بوده كه می بافت در آپارتمان ساخت و ساز 

 قرار گيرد.

۰ 

۱۰۰ 
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۳۰۰ 
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4،444 
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 فعاليت های بخش خصوصی در صنعت ساختمان

 تعداد ساختمان های تمام شده تعداد ساختمانهای شروع شده توليد ناخالص بخش ساختمان سرمايه گذاری كل
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. دهدديگر را نيز تحت الشعاع قرار می های اقتصادی و توليدیبسياری از فعاليت ،بازار مسكن و نبود رونق در ركود

 سال گذشته، 4در طول شود. تنها به يك صنعت منتهی نمی باشد نن و ساخت و ساز در ميامسك بازار ركود پای وقتی

فعاالن  .و سراميك تحميل كرده استخسارات عميقی را به توليدكنندگان كاشی  ركود سنگين حاكم بر بازار مسكن

به همان ميزان بازار  هر آنچه بر ضريب ساخت و سازهای ساختمانی افزوده شود،عرصه كاشی و سراميك معتقدند 

ترين مهمترين و تاثيرگذار خروج مسكن از ركود، .تر خواهد شدالت و توليدهای اينچنينی نيز داغفروش و توليد محصو

 .شودمحسوب میاشی و سراميك داخلی كمولفه در رونق صنعت 

و رويدادهای اين صنعت به  استهم آميخته  كاشی و سراميك، سيمان از جمله یصنعت ساخت و ساز با صنايع مهم

اثيرگذار خواهد بود. رابطه بين صنعت ساخت و ساز با صنايع نامبرده به صورت طور مستقيم بر ساير صنايع وابسته نيز ت

دوطرفه و دوجانبه است. به اين معنی كه همانطور كه با رونق يا ركود صنعت ساختمان كه مصرف كننده محصوالت 

نرخ فروش اين گيرند، وضعيت ساير صنايع است، صنايعی همچون سيمان و كاشی و سراميك تاثير مثبت يا منفی می

صنايع نيز بر چگونگی بازار مسكن و صنعت ساخت و ساز موثر خواهد بود. مهمترين عاملی كه بر بهای فروش 

 مسكن بازار بر كه است عوامل مهم تورم از ديگر يكی باشد.اميك تاثيرگذار است، نرخ دالر میمحصوالت كاشی و سر

 اما شودمی كم نيز مصرفی تقاضای نتيجه در و يابدمی كاهش مردم خريد قدرت تورم افزايش با. شودمی واقع موثر

كند. در شرايط ركود سوق پيدا می مسكن بازار سمت به سرمايه و شده ایسرمايه تقاضای افزايش سبب تورم افزايش

داشت. يكی های ساختمانی را به دنبال خواهد ز راكد شده كه كاهش سودآوری شركتاقتصادی اما بازار ساخت و سا

ديگر از عوامل تاثيرگذار بر صنعت ساخت و ساز نرخ سود تسهيالت بانكی است. با توجه به اينكه چرخه توليد محصول 

 از يكی نقدينگیگيرند، تامين منابع وسال برای آن در نظر می 3تا  0در صنعت ساختمان طوالنی است و حدود 

های ساختمانی از طريق هپروژ مالی تامين بخش عمده ما شورك در. شودمی محسوب صنعت اين در عوامل مهمترين

های رخ بهره بانكی، هزينه مالی پروژهگيرد. بنابراين با افزايش نتسهيالت مسكن و پيش فروش انها صورت می

 كند.كه در نهايت سودآوری آنها افت میيابد جه حجم توليد ساخت و ساز كاهش میساختمانی افزايش يافته و در نتي

در شرايط كنونی با عامل مهم ديگری كه بايد به آن توجه داشت، عدم تناسب قيمت مسكن با توانايی خريد است. 

موجب شد تا قدرت خريد مردم فاصله  چند صد درصدی قيمت مسكن و زمين رشدتوجه به افزايش شديد نرخ تورم و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86
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با وجود شرايط موجود و رشد و افزايش تب و تاب ساخت و ساز و خريد و فروش سكن پيدا كند. معناداری با قيمت م

 صنعت كاشی و سراميك خواهد بود. محرک خوبی برایملك و مسكن 

 در مقیاس جهانی بررسی صنعت کاشی و سرامیک .1.1

خستين آثار ترين هنرهای بشری و در واقع سرمنشاء هنر توليد كاشی و سراميك است كه ن سفالگری از جمله باستانی

های پخت  رسد كه به صورت گل نپخته بوده و آثار اولين كوره سال قبل از ميالد می 444444اين هنر در ايران به حدود 

های سراميكی مربوط به دوران قبل از تاريخ  گردد. اشكال اوليه كاشی سال قبل از ميالد بر می 1444سفال به حدود 

های مدرن  يكی از مصالح ساختمانی در چندين تمدن اوليه توسعه يافت. كاشی است وقتی كه استفاده از رس به عنوان

ها  ها از كف رودخانه های امروزی را نداشتند. مصالح كاشی اوليه به طور زمخت شكل داده شده بود و استقامت كاشی

اند ولی حتی در  م بودههای اوليه خا شدند. كاشی های ساختمانی فرم داده و در آفتاب خشك می استخراج شده در بلوک

 كردند. ها برای تزيين استفاده می ها از آن كاری ظريف روی كاشی سال قبل مردم با استفاده از رنگ زدن و كنده 1444

كرده است. اين  سال قبل از ميالد اقدام به ساخت سراميك می 01444اند كه بشر اوليه در حدود  شناسان در يافته باستان

ها  باشد. اين سراميك اند و به شكل حيوانات و پيكره انسان، تخته صاف و توپ می اكی يافت شدهها در چكسلو سراميك

ساختند و بعد از شكل دادن  ها و خاكستر استخوان و مقداری رس ريز دانه می را از چربی حيوانات به همراه استخوان آن

گنبدی شكل و يا به شكل نعل اسب پخت  های گراد در كوره درجه سانتی 044تا  444آن را در دمايی در حدود 

ساختند. اولين ظروف سفالی مورد استفاده در  ها را به چه علتی می نمودند. اما هنوز معلوم نيست اين نوع از سراميك می

گرفت.  های خوراكی مورد استفاده قرار می داری غذا و دانه شد و برای نگه سال قبل از ميالد مسيح ساخته می 4444

كه در پخت سفال به علت  سال پيش در مصر آغاز شد به طوری 0444زمان با سفال و در  شه نيز تقريباً همساخت شي

 های لعابدار رنگی منجر شد. حضور اكسيد كلسيم به همراه شن و سودا در نهايت به سفال

در سال نسبی برخوردار شده است.  از يك ثبات صنعت جهانی كاشی و سراميك0444ويژه سال های اخير بهدر سال

 صادرات/واردات جريان. بوديم درصدی 4 و 444رشد  شاهد در توليد و مصرف جهانی كاشی و سراميك به ترتيب 0441

 43توليد جهانی كاشی و سراميك از مرز . همچنين است داشته 0444 سال به درصدی نسبت 444 جزئی پيشرفت نيز

نشان می دهد.  0444% افزايش نسبت به سال 444ميليون متر مربع رسيده كه  43،441ميليارد متر مربع گذشته و به 
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4444( رسيده كه 0444درصد نسبت به سال +440ميليون متر مربع ) 4،334به  0،134آسيا رشد خود را از سر گرفته و از 

ويتنام و ايران ناشی شده است. قاره چين، هند، كشورهای گيرد. اين نتيجه از رشد در ی را در بر میجهان توليد درصد

 444درصد از توليد جهانی( توليد داشته كه كشورهای اتحاديه اروپا با  4141ميليون متر مربع ) 44044اروپا در مجموع 

ميليون  443شد به درصد ر 444ه اروپا با حدود اتحادي غير كشورهای ومربع ميليون متر 4،341به  4،040شد از درصد ر

درصد از توليد جهانی( كاهش يافته  44ميليون متر مربع ) 4111به  4403اند. در قاره آمريكا توليد كل از رسيدهمتر مربع 

درصد( بوده  -4ميليون متر مربع ) 444است كه دليل آن انقباض شديد در آمريكای مركزی و جنوبی با كاهش توليد 

افزايش توليد در آمريكای شمالی )نفتا( ادامه يافته و به است. در مقابل، به لطف رشد اقتصادی در مكزيك و آمريكا 

درصد( كاهش  -341ميليون متر مربع ) 344درصد( رسيده است. توليد در آفريقا نيز به  +440ميليون متر مربع ) 340

 .استيافته

 )ميليون متر مربع(جهانی كاشی و سراميك  توليد

 درصد از تولید جهانی  1116سال  منطقه

 %4444 44341 كشور(00اروپا ) اتحاديه

 %141 443 ساير كشورهای اروپا )شامل تركيه(

 %044 340 آمريكای شمالی )شامل مكزيك(

 %043 44401 آمريكای مركزی و جنوبی

 %4444 44334 آسيا

 %344 344 آفريقا

 %444 4 اقيانوسيه

 %444 43441 وعمجم

درصد مقدار توليد جهانی را به  10باشد بطوريكه بيش از قاره آسيا میبزرگترين توليدكننده كاشی و سراميك در جهان، 

درصد مقدار كاشی و  44كننده كشور چين است كه درحدود خود اختصاص داده است. در قاره آسيا نيز بزرگترين توليد

 باشد:نمودار زير میكند. روند مقدار توليد انواع كاشی و سراميك در جهان مطابق سراميك در قاره آسيا را توليد می
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 روند توليد كاشی و سراميك در جهان

 
سال گذشته روند افزايشی داشته است و اين  44همانگونه كه از نمودار مشخص است روند توليد كاشی و سراميك طی 

جهانی كاسته اندكی از مقدار توليد  0444باشد. در سال موضوع به معنای افزايش ميزان تقاضا برای اين محصول می

، توليد كاشی سراميك 0444در سال شايان ذكر است  مجددا روند افزايش ادامه يافته است. 0441شده ولی در سال 

ديد، در اين  خود به( 0441درصدی نسبت به سال  040رشد مربع )ميليون متر 43،440جهان رشد ضعيف تری را با 

ت و واردات جهانی جريان صادرايافت.  افزايش مترمربع ميليارد 4343 ه مقداربدرصد  040 فقط نيز كاشی مصرفميان 

ه ميليون متر مربع رسيد. اين افت عمدتا به دليل كاهش شديد صادرات چين بود 04441و به  داشتدرصد كاهش  441

 .است

 باشد:پراكندگی توليدات كاشی و سراميك به لحاظ مناطق جغرافيايی مطابق جدول زير می
 كاشی و سراميك به تفكيك منطقه توليدكنندگان توليد

4،400 0،343 0،144 0،141 
4،111 

44،134 44،034 44،443 40،144 40،344 43،441 

4 
0،444 
1،444 
1،444 
0،444 
44،444 
40،444 
41،444 

ع
رب

 م
تر

 م
ن
یو

یل
م

 

 سال

 مقدار تولید جهانی
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 برترين كشورهای توليدكننده كاشی و سراميك در جهان مطابق تصوير زير است:

 توليدكنندگان عمده كاشی و سراميك در جهان )ميليون متر مربع(

 به کل 1116درصد سال  1116 1115 1114 1111 1111 1111 1111 کشور

 %1144 1،444 4،444 1،444 4،444 4،044 1،044 1،044 چين

 %444 401 044 443 044 011 011 441 برزيل

 %140 044 044 004 444 144 144 444 هند

 %341 114 114 104 104 141 340 311 اسپانيا

 %340 141 114 314 344 044 304 344 ويتنام

 %341 113 344 300 313 314 144 304 ايتاليا

 %344 144 344 104 344 314 304 004 اندونزی

 %041 331 304 344 314 004 014 014 تركيه

 %340 444 344 144 444 444 144 144 ايران

 %044 010 010 034 034 034 004 044 مكزيك

 %0044 44،440 44،001 44،044 4،011 4،404 0،444 4،441 مجموع

 %444 43،441 40،344 40،144 44،443 44،034 44،134 4،111 مجموع جهانی

 

 كننده كاشی و سراميك در جهان عبارتند از:برترين كشورهای مصرف
 كنندگان كاشی و سراميك در جهان )ميليون متر مربع(ترين مصرفعمده

 کل به 1116 سال درصد 1116 1115 1114 1111 1111 1111 1111 کشور

 %3044 4،444 1،004 1،041 1،441 1،044 1،444 3،444 چين

 %440 403 041 043 034 043 444 444 برزيل

 %144 400 413 441 440 104 104 444 هند

۰ 

6,۰۰۰ 

۴,۰۰۰ 

۶,۰۰۰ 

۸,۰۰۰ 

۱۰,۰۰۰ 

۱6,۰۰۰ 

۱۴,۰۰۰ 

0444 0440 0444 0444 0444 0440 0443 0441 0444 0441 

بع
مر

ر 
 مت

ون
يلي

م
 

 سال

 پراكندگی جغرافيايی توليدكنندگان كاشی و سراميك

 اقيانوسيه

 آفريقا

 آسيا

 آمريكای جنوبی

 آمريكای شمالی

 ساير مناطق اروپا

 اتحايه اروپا



 

 22                         

 شرکت صنعتی و معدنی ستبران )سهامی عام(

 %044 344 144 344 044 041 314 334 ويتنام

 %344 341 344 144 314 314 340 044 اندونزی

 %044 014 013 011 034 034 043 400 عربستان

 %444 044 041 034 034 041 441 401 آمريكا

 %440 004 031 044 001 401 414 444 تركيه

 %441 404 041 444 404 404 444 4 مكزيك

 %440 034 440 044 034 043 404 440 روسيه

 %1444 0،130 0،304 0،301 4،034 4،311 1،441 1،414 مجموع

 %44444 40،011 40،444 40،444 44،400 44،411 44،140 4،413 مجموع جهان

كشور در سرتاسر جهان به عنوان بزرگترين  44كاشی و سراميك به بيش از در زمينه صادرات نيز كشور چين با صادرات 

 شود. كشورهای اسپانيا و ايتاليا با اختالف زيادی در رتبه دوم و سوم قرار دارند.صادركننده كاشی  سراميك محسوب می

 (صادركنندگان برتر دنيا در زمينه كاشی و سراميك )ميليون مترمربع

 به کل 1116درصد سال  1116 1115 1114 1111 1111 کشور

 %3144 4،404 4،404 4،444 4،410 4،401 چين

 % 4144 344 340 334 340 041 اسپانيا

 %4444 330 341 341 343 004 ايتاليا

 %144 401 431 440 44 33 هند

 %144 401 440 444 441 43 ايران

 %341 41 44 14 13 44 برزيل

 %044 04 44 04 00 40 تركيه

 %0 41 14 10 11 13 مكزيك

 %444 10 41 44 40 44 امارات

 %441 11 10 10 10 10 لهستان

 %0444 04304 0،314 0،004 0،044 0،443 مجموع

 %444 04441 0،411 0،444 0،144 0،404 مجموع جهان

 
 واردكنندگان عمده كاشی و سراميك در جهان )ميليون متر مربع(

 کل به 1116سال درصد  1115 1114 1111 1111 1111 کشور

 %141 444 444 414 434 434 آمريكا

 %141 441 414 444 444 431 عربستان

 %344 441 440 404 444 04 عراق

 %344 444 44 04 04 44 آلمان

 %341 44 44 41 444 444 فرانسه
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 %041 44 41 14 14 13 كره جنوبی

 %344 04 44 01 14 14 نيجريه

 %040 14 41 43 40 44 امارات

 %041 14 43 11 30 34 فيليپين

 %044 41 14 10 40 11 تايلند

 %3140 444 401 434 044 400 مجموع

 %444 0،434 0،144 0،111 0،401 0،311 مجموع جهانی
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 صنعت کاشی و سرامیک در ایران .1.1

های مورد نياز صنعت كاشی  كانیكشور ايران سرزمينی دارای تاريخ و تمدن كهن در هنر و صنعت با ذخاير متناهی از 

ای ديرين دارد. اين صنعت باتوجه به برخورداری از منابع ذخايرطبيعی  آيد. صنعت كاشی در ايران سابقه به شمار می

نيروی انسانی، انرژی و تكنولوژی دارای مزيت نسبی افتصادی ارزشمندی است. توليد كاشی در ايران تا قبل از سال 

گرفته است و در اين سال توليد كاشی ماشينی با احداث های كوچك صورت میر كارگاهبه صورت دستی د 4334

كارخانه كاشی ايرنا آغاز گرديد و به دنبال آن كارخانجات سعدی، نيلو، يزد، اصفهان و حافظ جزو اولين واحدهای توليد 

سراميك كشور ميزان توليد، صادرات،  اندازی شدند. طبق اعالم انجمن صنفی توليدكنندگان كاشی وكاشی، احداث و راه

 باشد:سال گذشته به شرح زير می 4مصرف و واردات كشور طی 

 سال گذشته )ميليون مترمربع( 4آمار مربوط به بخش كاشی و سراميك در  جدول

 1191 1191 1191 1194 1195 1196 1197 شرح

 444 444 144 344 314 343 304 توليد

 43 441 444 440 401 410 444 صادرات

 344 344 341 044 444 444 044 مصرف

 444 443 344 340 3 0،3 304 واردات

، كاهش تقاضا در بازار ساختمان 4341نسبت به سال  4344علت اصلی كاهش ميزان مصرف كاشی و سراميك در سال 

 باشد.ويژه مسكن می به

 خاک نسوز .1.1

فلز در پهنه ايران باستان شروع شد. اولين كارخانه توليد مواد نسوز در توليد مواد نسوز و ديرگداز از ظهور توليد سفال و 

آباد تاسيس شد. از آن پس اين صنعت با رشد مصرف نسوز در صنعت سيمان و با عنوان كارخانه نسوز امين 4340سال 

فلزات رنگين، های برق به سرعت گسترش يافت و تحول و گسترش آن تا به امروز با ورود به عرصه توليد نيروگاه

 صنعت شيشه، سراميك، نفت، گاز و پتروشيمی ادامه دارد. 

باشد كه به عنوان ماده اوليه توليد انواع كاشی و سراميك و همچنين توليد های نسوز، خاک نسوز میاز انواع فرآورده

نعت كاشی و سراميك گيرد و به همين دليل وابستگی زيادی به وضعيت صانواع آجرهای نسوز مورد استفاده قرار می

دارد. مشكالت اصلی اين صنعت در كشور به ركود در بخش ساختمان به عنوان بزرگترين متقاضی كاشی و سراميك 
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است كه گواه آن روند نزولی تعداد های گذشته بخش مسكن شاهد ركود عميقی بودهشود. طی سالمربوط می

های كاشی و سراميك كشور به دليل توليد در اغلب كارخانهمجوزهای ساخت صادر شده است. همين امر باعث كاهش 

افزايش موجودی انبارها شده و اين موضوع نيز ميزان تقاضا برای انواع خاک نسوز را با كاهش مواجه ساخته است. 

رخ های كاشی و سراميك محدود بودن بازار صادراتی و همچنين باال بودن نعامل ديگر مؤثر بر ميزان توليد كارخانه

شود. با اجرايی شدن برجام و همچنين تالش بهره بانكی است كه باعث كاهش قدرت رقابت در بازارهای صادراتی می

توان انتظار داشت كه توان صادرات محصوالت كاشی و سراميك افزايش يافته كه به برای كاهش نرخ بهره بانكی می

 تبع آن تقاضا برای خاک نسوز نيز افزايش يابد.

رس خاكی است طبيعی، مواد آن دانه ريز و عموماً از های غيرفلزی از نوع رسی قرار دارد. ز در گروه كانیخاک نسو

ها با جذب آب ها تشكيل شده است. بسياری از رسهای رسی و آلومينوسيليكاتهای متبلور بنام كانیگروهی كانی

های كانی .و رس فلنيت دار اين خاصيت را ندارندشكل پذيری از خود نشان داده ولی برخی از رس ها مثل هالويژيت 

هستند. اگر چه امروزه در توليد بعضی از  سراميك ترين مواد اوليه در صنعتترين و قديمیترين، پرمصرفمهمرسی 

شود، ولی در حقيقت صنعت سراميك نه تنها نام خود، بلكه حيات خود ه نمیهای خاص سراميك، از رس استفادفرآورده

كه آنها را برای  شوندهای زيبا میو رنگ حرارت، دارای سختی، نفوذ ناپذير ها در اثراز رس برخی .را مديون رس است

ها باعث تغيير ها در آنها معموال دارای رنگ سفيد هستند، ولی وجود ناخالصینمايد. رسصنعت سراميك ارزشمند می

 . شودرنگ می

 توان به شش گروه تقسيم بندی كرد:های صنعتی را میخاک

ين كانسارها اغلب . اروداصطالح اقتصادی است كه برای كانسارهای رسی تقريبا سفيد به كار می يك كائولن -

اصطالح خاک چينی به عنوان  باشند. در گذشتههای بدست آمده از آن میشامل كانی كائولينيت و يا فرآورده

شد. نام كائولن از كلمه كائولينگ چينی به معنای تپه سفيد مشتق شده است كه از مترادف كائولن استفاده می

شده است. كائولن يا خاک چينی به رنگ سفيد بيشترين كاربرد را در توليد چينی آن خاک كائولن استخراج می

سنگ . باشندكنندگان كائولن میترين توليدری چك و برزيل بزرگو سراميك دارد. آمريكا، روسيه، جمهو

ترين شود. يكی از مهمبندی میكائولين برحسب نوع پيوندهايش به دو گروه پيوند نرم و سخت طبقه

باشد. كائولن تحت شرايط شيميايی صنعتی و در خصوصيات صنعتی كائولن ماهيت شيميايی خنثی آن می

http://www.wikipg.com/show_context.aspx?id=5368&lang=fa
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تواند به راحتی به عنوان رنگدانه، پوشش و پركننده با باشد. بنابراين میپايدار می 4تا  3بين  PH محدوده

 .ساير تركيبات استفاده شود

 كلريت و مونت موريونيت است، بالكلی : يك نوع سنگ رسوبی است كه حاوی كائولينيت و مقدار جزئی ايليت -

ماده پالستيك بر اساس اهميت در صنعت . بالكلی دومين شودهمراه با اكثر تركيبات آلی يافت میكه 

-های غير از مكان اوليه خود يافت میبالكلی جزء مواد ثانويه است كه در مكان. سراميك پس از كائولن است

يسيته بالكلی نيز به تهای بالكلی بسيار ريزتر از كائولن باشد و پالسشود ابعاد دانهشود اين انتقال باعث می

 . است مراتب بيشتر از كائولن

ها بر اثر  موريونيت داشته باشد اكثر بنتونيت درصد رس مونت 04نوعی رس ريزدانه است كه حداقل  بنتونيت -

شوند و سنگ منشأ آنها اكثراً  هوازدگی و دگرسانی خاكسترهای آتشفشانی و اغلب در حضور آب تشكيل می

گيرد.  های سه اليه قرار می ه سيليكاتبازيك است. بنتونيت دارای ساختمان آلومينوسيليكاتی است و در دست

  .باشد بنتونيت دارای دو اليه چهار وجهی و يك اليه هشت وجهی می

به كار می  های معدنیی و تصفيه روغنبر  كه برای رنگای هستند ريزدانه یها  رس  )گل سرشور( فولرارث -

روند. رس فعال شده به  كار می  نيز بهحفاری و يا به صورت پر كننده   فولرارث معموالً در انواع گل. روند 

گردد كه در اثر اسيدشويی يا به طرق ديگر تغيير داده شده و كيفيت آنها بهبود يافته هايی اطالق می  فولرارث

 .گردد شده اطالق می بر و خاک رنگ بر هم به رس طبيعی و هم به رس فعال   باشد. اصطالح رس رنگ

ريزی است كه خيلی به سهولت ورقه ورقه و يا در امتداد سنگ آواری دانهمطابق تعريف  )رس معمولی( شيل -

در واقع اين سنگهای رسوبی دانه ريز بر اثر سخت شدگی رس و سيلت . سطوح معينی خرد و شكسته می شود

اين سنگ در امتداد اين تورق به آسانی به صورت اليه های نازک می شكند يا بريده . يا گل تشكيل می شود

ود و ساخت اليه ای آن به طور معمول در سطوح هوازده خيلی واضح می باشد و با كانی های رسی می ش

 فراوان و كوارتز آواری مشخص می شود.

رود. اين خاكها معموالً در ساخت  ست كه برای برخی از خاكهای ديرگداز به كار می اصطالحی خاک نسوز -

درجه  4444كم دمای  شود كه دست خاكی نسوز گفته میدر علم سراميك، به د. آجرهای نسوز كاربرد دارن

درصد  14تا  44درصد وزنی اكسيد آلومينيوم،  31تا  03ها دارای حدود ن خاک. ايگراد را تحمل كند سانتی
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ها شوند. اين خاک درصد وزنی مواد فرار، بيشترش آب، كه حين پخت از ماده خارج می 40تا  4وزنی سيليس و 

 TiO2 ، CaO ،MgO ،K2O ،Na2O و مقاديری( Fe2O3) درصد وزنی اكسيد آهن سه 04توانند تا  می

ترين نسوزها هستند كه حدود نيمی از مصرف نسوزهای ترين و پرمصرفنسوزهای رسی فراوان. باشند داشته

 وجود دارد.های رسی دهند كه در ايران نيز ذخاير بزرگی از اين نوع خاکدنيا را تشكيل می

آزمايشگاهی،  چينی بهداشتی، سازی، چينی مظروف، چينیسازی، مقرهصنايعی چون لعاب نسوز درخاک

 سراميكی های گلوله و كف كاشی ديوار، كاشی پرسالن، كاشی الكتريكی، های عايق شاموتی، آجرهای ها، الكتروسراميك

است و فرآوری اين ماده  متفاوت كشور مختلف مناطق در شده توليد نسوز خاک های ويژگی كه آنجا از. شود می استفاده

های جغرافيايی متفاوت پيچيدگی خاصی دارد ايران تاكنون موفق به فرآوری اين ماده در همه مناطق نشده  در محل

هزارتن مواد ديرگداز  004است. صنايع ديرگداز يكی ديگر از موارد استفاده خاک نسوز هستند، ساالنه درايران در حدود 

بر اين خاک نسوز ماده اوليه  شود. عالوه  هزارتن آن از خاک نسوز استفاده می 14ز اين ميان حدود شود كه ا توليد می

 .كند كارخانه كاشی و سراميك كشور را تامين می 444بيش از 

 وضعیت شرکت .1.1

 های غير فلزی با كيفيت بسيار مناسب جهت مصرف دردر زمينه تهيه و خردايش كانی شركت صنعتی و معدنی ستبران

اين شركت از اعتبار  .نمايدهای صنعتی و ديگر صنايع فعاليت میصنايع كاشی، سراميك، لعاب، چينی مظروف، چينی

جهت افزايش  4300ای در سال كننده برخوردار بوده و در اين راستا طرح توسعهمنحصر بفرد در ميان صنايع مصرف

برای يك شيفت كاری در سه خط سخت و يك اين شركت توليد به اجرا درآورده است و در حال حاضر ظرفيت توليد 

شامل كوارتز ، فلدسپات ، دولوميت ، كائولن ، كربنات و غيره در انواع هزار تن پودر ميكرونيزه ساخت و نرم  33خط نرم 

  .بندی مختلف می باشدمش و دانه
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 درصد تركيبی عناصر در آناليز شيميايی

 Sio1 Al1o1 Fe1o1 Cao Mgo Na1o K1o Mno Tio1 L.O.I So1 P1o5 نام و کد ماده

 -- -- -- .SA10 >00.99 tr. <9.90 tr. tr. -- -- -- trسيليس     

 -- -- SA15 07.89 5.91 9.991 -- -- -- -- -- -- 5.91سيليس     

 -- -- SF20 80.09 50.59 9.99 9.00 N.D 9.80 1.85 -- -- 9.0فلد سپار    

 -- -- SF33 79.00 55.17 9.98 9.98 9.98 1.0 9.57 -- -- 9.0فلد سپار    

 -- -- -- SF11 00.90 57.07 9.90 9.99 -- 9.89 55.00 -- 9.95فلدسپار    

 SF11-B 89.90 58.90 9.58 -- -- 9.15 0.70 -- -- 9.08 -- 9.90فلدسپار 

 -- -- SF10 01.00 50.78 9.59 9.90 9.55 7.05 9.18 -- 9.5 5.1فلدسپار      

 SK14 00.0 51.0 9.97 9.99 5.98 5.07 9.0 9.979 9.99 9.90 9.979 9.990كائولن      

 -- -- SK15 00.00 99.90 0.58 9.91 5.95 9.98 5.81 -- -- 99.11كائولن      

 -- SC10 9.5 N.D 9.95 11.0 N.D 9.97 9.95 -- N.D 09.0 N.Dكربنات كلسيم 

 ST20 99.91 90.09 5.79 N.D 91 9.09 9.07 -- 9.5 55.90 9.70 9.91تالك         

 -- SD21 9.05 9.99 9.90 99.00 99.00 9.99 9.90 -- -- 08.99 9.99دولوميت    

 

 واحد تولید فرمول بدنه و گرانول: .1.6.1

شركت بنام كه مبادرت به ساخت و احداث كارخانه توليد گرانول نمود  4301شركت صنعتی و معدنی ستبران در سال 

گيری از تجهيزات باشد كه با بهرهزير مجموعه شركت ستبران می شركت سرام ديرگداز ثبت شده است. اين توليدی

آلمان با تكيه بر منابع معدنی غنی استان قزوين و استانهای همجوار قادر است  (DOREST) مدرن كمپانی دورست

در  و هزار تن خمير بدنه سراميكی توليد نمايد 04ری و مقدار هزار تن انواع گرانول كاشی كف و ديوا 44ساليانه مقدار 

كليه مراحل توليد شامل فرموالسيون، بچينگ، خردايش و توليد محصول از نظام كارآمد كنترل كيفی با استفاده از 

ی . الزم به ذكر است به دليل عدم وجود تقاضانيروی انسانی متخصص و امكانات آزمايشگاهی الزم برخوردار است

ديرگداز پس از نصب شركت سرام 4344از تيرماه سال  باشد. موثر در بازار، در حال حاضر اين خط توليد تعطيل می

فرآوری مواد  خط آالت فرآوری مواد معدنی )سيليس و فلدسپات( اقدام به فرآوری اين مواد معدنی نموده است.ماشين

SF14  عدم توجيه اقتصادی ادامه توليد به طور موقت جهت  و محصول توليدی آنبه دليل بهای تمام شده باالی

بازبينی و توجيه مجدد سودآوری فعاليت شركت سرام ديرگداز متوقف گرديده است، الزم به توضيح است تيم فنی و 

های نوآورانه هزينه بهای تمام شده را  اقتصادی شركت صنعتی و معدنی ستبران در تالش هستند تا با استفاده از روش
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سنجی اقتصادی و توجيه مجدد سودآوری  كاهش دهند، پر واضح است كه در صورت امكان SF14خط فرآوری مواد  در

 فعاليت اين خط توليدی، شركت سرام ديرگداز مجددا به چرخه توليد برخواهد گشت.

 آالت خردایش: نواحد تولید ماشی .1.6.1

و تجهيزات خردايش نمود. اولين خط توليد را مبادرت به طراحی و ساخت ماشين آالت  4300شركت ستبران در سال 

در شركت سرام  4304برداری قرارداده و دومين خط توليد را در سال در كارخانه ستبران مورد بهره 4300در سال 

برداری كرده است و سومين كارخانه خردايش را برای شركت تعاونی سرب و روی كشور با ظرفيت ديرگداز نصب و بهره

 باشد. برداری میر سال در شهرستان زنجان ساخت و نصب نموده و در حال بهرهتن د 4044444

 شرکت محصوالت و خدمات .1.1

باشند كه به عنوان ماده اوليه در صنعت كاشی و سراميك و محصوالت اصلی توليدی شركت فلدسپات و سيليس می

كنندگان داخلی تأمين است كه تماماً از توليدآجرهای نسوز كاربرد دارد. ماده اوليه جهت توليد محصوالت، خاک معدنی 

پردازد. شود. شركت صنعتی و معدنی ستبران عالوه بر ارائه محصوالت نسوز، به ارائه خدمات كوبش )خردايش( میمی

های ها است كه به برخی از شركتهای روی به منظور افزايش عيار آناين خدمات شامل كوبش يا خردايش سنگ

اندازی خطوط خردايش های توليد روی اقدام به راههای اخير، بسياری از كارخانهشود. طی سالارائه می توليدكننده روی

اند كه اين امر باعث كاهش ارائه اين خدمت توسط شركت ستبران شده است. عمده مشتريان شركت صنعتی و كرده

 باشند.های توليد كاشی و سراميك میمعدنی ستبران شركت

 شرکتجیره تولید فرآیند و زن .1.1

توان فعاليت اصلی كارخانه شركت صنعتی و معدنی ستبران برشمرد. درواقع تبديل خردايش و ميكرونيزاسيون را می

های مختلف، ماده اصلی مورد استفاده در سازی و تبديل آن به پودر ميكرونيزه در اندازهسنگ معدنی پس از بهينه

 باشد.صنايع هدف می

 باشد:خط توليد در اين واحد فرآيند و زنجيره توليد به شرح زير می با توجه به چيدمان

 خردايش اوليه ماده معدنی در واحد سنگ شكنی، .4
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 گيری،بندی مواد معدنی خروجی سنگ شكن و خاكهجدايش و دانه .0

 ها به استخرهای باطله،شستشو ماده معدنی در صورت نياز در واحد شستشو و انتقال ناخالصی .3

كن اين امور را به گيری و يا خشك كردن، پس از شستشو واحدهای مگنت و خشكز به آهندر صورت نيا .1

 انجام خواهند رساند،

مواد معدنی پس از گذر از موارد ذكر شده در باال در فيدرها جهت شارژ به خط توليد پودر ميكرونيزه بارگيری  .4

 شوند،می

ل عمل خردايش و ميكرونيزاسيون از طريق سايش و ماده معدنی از فيدر به بالميل منتقل شده و در بالمي .1

 شود،های آلومينايی انجام میكوبش توسط گلوله

گردد و بدين صورت كه هوا با فشار و سرعت انتقال مواد پس از اين مرحله به وسيله هوای فشرده انجام می .4

د توليدی را از بالميل خارج مشخص از داخل بالميل گذشته و با توجه ابعاد بسيار كوچك دانه )ميكرومتر( پور

 كند،و به سپراتورها منتقل می

تر از حد مجاز به بالميل های درشتها انجام شده و دانهدر سپراتورها عمل جدايش بر اساس سايز دانه .0

 شوند،برگردانده می

 شوند،اند به سيلوهای محصول منتقل میهايی كه به سايز مورد نظر رسيدهدانه .4

های مختلف بندی منتقل شده و با توجه به نياز مشتری در بستهه در سيلو به واحد بستهمحصول تجمع يافت .44

 گردد.بندی و آماده ارسال به مشتريان میبسته

 شود. * شايان ذكر است توليد پودر ميكرونيزه معدنی در دنيا نيز با همين فرآيند و توسط بالميل انجام می
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 اجرایی شرکت فلوچارت .1.1
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 انتقال سهام شرکت سرام دیرگداز به شرکت قادر صنعت زاگرسموضوع  .1.11

شركت صنعتی و معدنی ستبران مقرر گرديد،  34/44/4341 مورخ 14434مطابق صورتجلسه هيأت مديره به شمار 

درصد از سهام شركت سرام ديرگداز توسط شركت ستبران، به شركت قادر صنعت زاگرس منتقل گردد. رقم  44مالكيت

باشد ريال می 44414444044444عالم شده توسط كارشناس رسمی دادگستری برای شركت سرام ديرگداز كارشناسی ا

درصد سهام شركت سرام به  44كه طی مذاكرات و توافقات صورت گرفته با مديران شركت قادر صنعت، واگذاری 

صورت گرفته پرداخت اين  ريال صورت پذيرفته است. مطابق مذاكرات 44،444،444،444شركت قادر صنعت با مبلغ 

ريال دارايی ثابت )تجهيزات  1،13444444444ريال نقد و معادل  3441444444444مبلغ به شركت ستبران بصورت 

 باشد و ها، سهم شركت قادر صنعت و مابقی مربوط به ستبران می ميليون ريال كل دارايی 40،044كه از مبلغ  كارخانه(

 صورت گرفته است. 00/40/4341مورخ  4340، 4344، 4344به شماره فاكتورهای 

 (تولیدی سرام دیرگداز) زیر مجموعه فرآیند و زنجیره تولید و تکنولوژی شرکت .1.11

های فرومغناطيس از فرآيند فرآوری مواد معدنی شامل سيليس و فلدسپار بر اساس و مبنای خردايش و جدايش كانی

باشد. اين فرآيند پس از انجام خردايش در ميدان مغناطيس الكتريكی به شدت باال، قابل تنظيم می های مغناطيسكانی

رسد. اين مواد پس از عبور از ميدان مغناطيسی الكتريكی، عمليات حذف و مواد معدنی به درجه آزادی مطلوب می

اساس چيدمان خط توليد در واحد توليدی  گيرد كه بر اينهای باطله از ماده معدنی بر روی آن صورت می كاهش كانی

 گيرد:سرام ديرگداز به شرح زير انجام می

 متری،ميلی 4-44شكنی ستبران به ابعاد خردايش اوليه ماده معدنی در واحد سنگ .4

 هزار ليتری،  40هزار ليتری و  30بندی فوق توسط باكس فيدر والواتور به داخل آسيای بچ ميل شارژ مواد دانه .0

 ميليمتر، 4بندی به روش تر توسط آسياهای ذكر شده تا ابعاد مواد دانه خردايش .3

های نصب های بتنی زيرزمينی و همگن سازی توسط همزننگهداری دوغاب حاصل از خردايش در حوضچه .1

 شده روی حوضچه،

ين گوس( كه در ا 44،444فيد دوغاب با چگالی متناسب با دستگاه مغناطيسی شدت باالی الكتريكی )شدت  .4

شوند از مواد معدنی كه به نسبت های دارای خواص مغناطيسی كه در فرآيند، باطله محسوب میمرحله، كانی

 شوند،های ديا مغناطيسی جدا میدارای خواص مغناطيسی كمتر )پارامغناطيسی( و همچنين كانی
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شود ر پرس انتقال داده میمواد پارامغناطيسی و ديا مغناطيسی به حوضچه در نظر گرفته شده بروی تغذيه فيلت .1

 شوند،و مواد باطله به استخرهای ترسيب و بازيافت آب وارد می

های سانتريفيوژ به دستگاه فيلتر پرس جهت آبگيری و توليد كيك انتقال دوغاب محصول توسط پمپ .4

 باشند،% می 04محصول كه دارای رطوبت باالی 

% رسانده شود و  44شود تا رطوبت به زير داده میكن دوار كاهش رطوبت كيك محصول در نهايت در خشك .0

 محصول نهايی حاصل گردد.
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 (تولیدی سرام دیرگداززیر مجموعه ) شرکت اجراییفلوچارت  .1.11

 
 

 فرآيند اجرا شده در شركت توليدی سرام ديرگداز منطبق بر تكنولوژی و فرآيندهای روز دنيا بوده و از به-

 اين شركت بهره گرفته شده است.ها در روزترين تكنولوژی و دستگاه
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 ادن شرکتوضعیت مع .1.11

های غيرفلزی و ارائه محصوالت شركت پيشرو در تهيه و خردايش كانیشركت صنعتی و معدنی ستبران به عنوان 

در سال تكميل زنجيره توليد خود و حسب ضرورت و با توجه به آهنگ رشد تقاضا مصرفی صنايع كاشی و سراميك، 

يع زی قابل كاربرد در صنافلور اقدام به شناسايی و اكتشاف ذخاير معدنی غيردر پهنه وسيعی از جغرافيای كش 4301

منجر به شناسايی و صدور انجام عمليات اكتشافی  .نمودآرايی مواد معدنی غير فلزی نظير فلدسپات و سيليس كانه

اسياب ، فلدسپات اشتهارد و سيليس كوارتزيتی بزقوش گواهينامه كشف بنام شركت ستبران برای معادن فلدسپات ده 

  ميانه گرديد.

صادر های مربوط از سوی سازمان 4344بزقوش از سال  سيليس و آسياب ده فلدسپات معادن برداریبهره هایمجوز

های مرتبط در خصوص اخذ گواهينامه كشف معدن فلدسپار معدن فلدسپات اشتهارد از سوی شركت شده و پيگيری

 .باشدمی ستبران در جريان

نامه معادن، معادنی كه امتيازشان توسط دولت در اختيار شخص حقوقی يا حقيقی قرار گيرد، در آيين 14مطابق ماده 

گردد در غير اين صورت امتياز معادن مذكور برداری قرار گيرند امتيازشان توسط دولت تمديد میكه مورد بهرهصورتی

شود. بر اين اساس شركت ستبران با هدف حفظ مالكيت معادن در گروه خود، با انتقال معادن به مزايده گذاشته می

استخراج از معادن قابل مواد مذكور به شركت سرام ديرگداز قصد حفظ شرايط ماده فوق الذكر را دارند. از سوی ديگر، 

محصول  با انتقال ب گشته و سپسطی فرآيندهايی تبديل به محصول با خلوص مناس مذكور در شركت سرام ديرگداز

گردد و  میو قابل فروش محصول در اين شركت تبديل به محصول نهايی  ،به شركت ستبران و انجام فرآيند توليد فوق

 يابد. ارزش اقتصادی می

ين معادن به شركت واگذاری ابا عی در حفظ امتياز معادن دارد و معدنی ستبران س و همين اساس شركت صنعتیبر

در حال  مند گردد.برساند و از مواد استخراجی اين معادن بهرهبرداری تواند اين واحدها را به بهرهدير گداز میسرام 

به  34/44/4341به تاريخ  14434حاضر هر سه واحد مذكور مطابق صورتجلسه هيئت مديره شركت ستبران به شماره 

  .شركت توليدی سرام ديرگداز واگذار شده است

مرجع تعيين امتيازات امانه كاداستر كه با توجه به امتياز كسب شده توسط شركت سرام ديرگداز در س در حال حاضر

باشد، اين شركت امتياز مكفی جهت دريافت پروانه مندی از امتيازات مختلف معادن میجهت بهره هاقابل كسب شركت
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تمامی مراحل ثبت و انتقال معدن صحنه و برداری يك معدن و پروانه اكتشاف معادن ديگر را داراست. لذا بهره

برداری  معدن بزقوش و دريافت امتياز بهره از اينرو باشد.برداری آن به شركت سرام ديرگداز در حال انجام می بهره حق

اشتهارد به دليل نداشتن امتياز كافی شركت سرام ديرگداز در سامانه كاداستر تا كنون عملياتی نشده ليكن شركت سرام 

برداری از معادن مذكور صورت اقدامات مقتضی درخصوص انتقال و بهرهتالش است پس از دريافت امتيازات الزم  در

 در تصوير زير صورتجلسه هيأت مديره مذكور آورده شده است: پذيرد.
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و همچنين به موجب تصميمات مديران دو شركت صنعتی و معدنی ستبران و توليدی  با توجه به موارد مطرح شده

م مطابق شركت ستبران توسط شركت سرا SF14سرام ديرگداز مطابق صورتجلسات آورده شده، كارمزد فرآوری مواد 

 .گرددمی های صورت گرفته ميان مديران دو شركت برای هر سال تعيين توافق
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 بزقوش میانهمعدن کوارتزیت  .1.14.1

در  شهرستان ميانه از توابع استان آذربايجان شرقی بخش كندوان معدن كوارتزيت بزقوش ميانه واقع در روستای فندقلو

 شركت بنام 4304 سال در بزقوش كوارتزيت محدوده اكتشاف كيلومتری شهر ميانه واقع شده است. پروانه 13فاصله 

 444-11403به شماره  برداری بهره پروانه امتعاقبو  4344 سال در مذكور پروانه كشف گواهينامه گرديد. صادر ستبران

 با شرقی آذربايجان استان معدن و صنعت سازمان طرف از و اخذ( ستبران شركت) بردار بهره بنام 4343 سال در

 هایواحد توسط كه متمايز باند سه در شده كشف . ذخيرهگرديد صادر تن هزار ده ساالنه استخراج اسمی ظرفيت

 معدن معدنی ماده كه باشدمی كشور كوارتزيت ذخاير بزرگترين از كه است شده واقع اند،نشده متمايز هم از گسلی

 رسوبات از حاصل دگرگونی نوع از مذكور ذخيره گيرد. قرار استفاده مورد شيشه و لعاب ، بلور صنايع در تواندمی مذكور

 .باشدمی اردوويسين دوران به متعلق ميال سازند قاعده به مربوط كه باشدمی سيليسی سيمان با همراه سيليسی

ودن منطقه و شرايط به دليل صعب العبور ب معدن بزقوش ميانه هسال 44برداری  پروانه بهره متاسفانه عالوه بر اخذ

 فرآوری واحد اندازیراه پی درليكن  صورت نگرفته است،برداری از آن تجهيز و بهره عملياتكنون خاص اقليمی تا

 معدنی ماده كيفيت ارتقاء جهت ديرگداز سرام شركت فرآوری خط در ذخيره اين استفاده امكان و ديرگداز سرام شركت

جهت انجام  معدن سازی آماده و آسان دسترسیبرای  جاده اصالح عمليات انجام به اقدام شركت جاری، سال در

باشد و پس از می برداری كامل از معدن درحال انجامی جهت بهرهعمليات فرآيندرو از اين .است نموده استخراج عمليات

برداری اين معدن آورده در تصوير زير پروانه بهره گردد.امكان استخراج از معدن فراهم می تكميل و ايجاد بستر مناسب

 .شده است
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 بزقوش ميانه برداری معدنپروانه بهره 
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 معدن فلدسپات ده آسیاب .1.14.1

و در فاصاله بيسات   معدن ده آسياب واقع در روستای ده آسياب بخش دينور شهرستان صحنه از توابع استان كرمانشااه  

 تقسايمات  لحااظ  از ماذكور معادن   ذخياره  سنقر واقع شاده اسات.  -كيلومتری شهر سنقر در مسير جاده اصلی بيستون

 الكاالی " شاامل  آلكاالن  فلسايك  هاای سانگ  از متشاكل  كه گرددمی محسوب سيرجان – سنندج از جزيی ساختاری

 فلدساپات  ذخياره  .باشاد مای  پليوسان  اواخار  به مربوط احتمالی سن دارای كه بوده "سينيت كوارتز آلكالی" و "سينيت

  .باشدمی كشور سينيتی ذخاير بزرگترين از ذخيره ميزان لحاظ از و ایتوده نوع از مذكور سينيتی

پاس از   4344از سازمان صنعت و معدن استان كرمانشاه اخذ و در ساال   4301در سال  آسيابمعدن دهپروانه اكتشاف 

پس از ارائه طارح   4340در سال  گشت. صادر 04111/40عمليات اكتشافی و ارزيابی ذخيره گواهينامه كشف به شماره 

ا ظرفيات اسامی اساتخراج    ستبران ب صنعتی و معدنی بنام شركتبرداری  پروانه بهره 34414/40برداری به شماره بهره

باشد كه در سااخت  می پتاسيكی –فلدسپات از نوع سديك  ماده معدنی استخراجی ساالنه بيست هزار تن صادر گرديد.

 دارد. فراوانی بدنه كاشی كاربرد

شركت صنعتی و معدنی صنعت كاشی و سراميك،  فلدسپات از جمله نوعكننده اين دليل تقاضای فراوان صنايع مصرفبه

 عملياات  پاس از  اسات. بادين ترتياب    از معدن را آغااز كارده  برداری بهرهعمليات  ،سال صدور پروانه همان از تبرانس

  گردد.می واقع در داخل استان بارگيری و ارسالكننده به واحدهای مصرف مذكور ماده معدنی ،استخراج

ماورخ   14434شاركت ساتبران باه شاماره      هياأت ماديره  مطابق صورتجلسه شايان ذكر است پس از واگذاری معادن 

شاود و درساال   از اين معدن توسط شركت سرام ديرگداز انجام مای  برداریبهرهگداز، ديربه شركت سرام 34/44/4341

-تصاوير پرواناه بهاره  . پذيرفته استجاری كليه امور و انجام فرآيندهای مربوط به اين معدن توسط اين شركت صورت 

 .ده استبرداری در زير آورده ش
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 آسياب ده فلدسپات برداری معدنپروانه بهره  
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 محدوده اکتشافی معدن فلدسپات اشتهارد .1.14.1

 تری از شهر اشتهارد واقع شده است.كيلوم 41فلدسپات اشتهارد در مجاورت روستای ايپك شهرستان اشتهارد به فاصله 

فلدسپات سديك  اين ذخيره از نوع. ريوليتی دانست های كريستالیتيپ توف را ذخيره مذكورتوان بصورت تخصصی می

های ولكانيكی در زمان دختر می باشد كه فعاليت –جزئی از كمربند ساختاری ولكانيك اروميه  بوده و ناحيه مذكور

 ائوسن موجب تشكيل اين ذخيره شده اند.

-معدن و تجارت استان البرز درشرف صدور می ن صنعتدر حال حاضر گواهينامه كشف معدن اشتهارد از جانب سازما

، شركت ستبران مصمم به اخذ به مواد اوليه معدنی مذكور جهت فرآوری با توجه به نياز شركت سرام ديرگدازباشد. 

 ای نزديك به اين مهم دست يابد.باشد و اميد است در آيندهپروانه بهره برداری و استخراج از ذخيره مذكور می
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 افپروانه اكتش 
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 های شرکتجزییات مواد، محصول و مشتری .1.11

 

 جدول مواد اولیه .1.11

 مواد اولیه

 ردیف
مواد 

 اولیه
 تامین کنندگان

رابطه تامین 

کنندگان با 

 شرکت

 1196سال  1197سال  1198سال 

 مبلغ

 (ريال ميليون)

 کل از سهم

 (درصد) 

 مبلغ

 )ميليون ريال(

 سهم از کل

 )درصد(

 مبلغ

)ميليون 

 ريال(

 از کلسهم 

 )درصد(

4 

خاک 

 معدنی

 10شركت تعاونی 

 خوی
 %14 4،330 %44 44،144 %14  996099 غير وابسته

0 
كاوشگران فراز 

 البرز
 %41 3،434 %44 4،444 %41  06907 غير وابسته

 %4 401 _ _ _ _ غير وابسته فيروزه سنگ 3

1 
شركت چشمه 

 سنگ
 %1 434 %1 4،004 %3  56870 غير وابسته

4 
شركت احراز 

 سپاهان
 %4 041 _ _ _ _ غير وابسته

 %4 413 _ _ _ _ غير وابسته زرگان گوهر 1

 _ _ %44 3،434 %44  596799 غيروابسته بهنام معدن 4

 _ _ _ _ %4 080 غيروابسته سرام دير گداز  0

 %04 1،404 %0 044 %0  56999 غير وابسته ساير 4

44 

گلوله 

 آلومينيايی

معدنی شركت 

 غرب
 %44 3،334 _ _ _ _ غير وابسته

44 
سراميك صنعتی 

 اردكان
 _ _ %44 3،344 %44  76807 وابسته غير

 _ _ %4 4،034  - وابسته غير پويا سرام 40

43 
بازرگانی امير نادر 

 سرشت
 _ _ _ _ %1  96999 وابسته غير

 111 11،711 111 14.118 111 56.971 کل خرید ساالنه از همه تامین کنندگان
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و عوامل  نحوه تعیین نرخ مواد اولیه

 موثر بر آن

توان كرايه حمل )دوری و نزديكی خريد مواد اوليه را میگيرد و عوامل موثر در تعيين نرخانجام می قيمت گذاری بر اساس مذاكره

بيان كرد. همچنين سود محصوالت بر اساس به كارخانه(، نوع مواد معدنی و مشخصات فنی آناليز، قيمت مواد اوليه و مشابه آن 

بهای تمام شده سال گذشته و وضعيت رقابتی و كشش بازار و ميزن افزايش قيمت اقالم تشكيل دهنده بهای تمام شده هر واحد 

 شود.های رقابتی باتوجه به برتری كيفيت محصول در نظر گرفته میكاال و نرخ

 مواد اوليه نداردشركت واردات  سهم مواد اولیه وارداتی

واردات عمدتا از چه کشورهایی 

 گیرد؟صورت می
- 

 - نوع و نرخ ارز در واردات مواد اولیه

مشکالت احتمالی در تامین مواد اولیه 

 از داخل یا خارج کشور
 عدم ثبات قيمت بازار و عدم گشايش اعتبارات بانكی خارج از كشور

 

 

 7نمودار تغییرات نرخ مواد اولیه در 

 سال اخیر

 متوسط نرخ خرید مواد اولیه شرکت صنعتی و معدنی ستبران                                 ارقام به ریال

 سال نام ماده اولیه

1198 

سال 

1197 

سال 

1196 

سال 

1195 

 سال

1194 

سال 

1191 

سال 

1191 

 000 4،440 4،440 4،333 4،144 4،444 0،014 سیلیس

 143 014 444 434 414 4،401 434 فلدسپار

 044 304 144 144 144 444 014 دولومیت

 444 043 014 044 314 334 144 کائولن
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 درآمدهای عملیاتی شرکت ستبرانجدول بهای تمام شده  .1.11

  و  04/40/4340منتهی به  سال مالیدر جدول زير بهای تمام شده درآمدهای عملياتی شركت ستبران برای

 آورده شده است: 04/40/4341و سال مالی منتهی به  04/40/4344به  سال مالی منتهی

 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 عنوان
 19/11/1196سال مالی  19/11/1197منتهی به سال مالی  19/11/1198 سال مالی منتهی به 

 جمع خدمات ارائه فروش جمع خدمات ارائه فروش جمع ارائه خدمات فروش

 34،400 _ 34،400  906010  9  906010  186750  9  186750 مصرفی مستقيم مواد

 43،414  43،414  506551  06188  506197  916859  96099  996555 مستقيم دستمزد

 مواد حمل های هزينه
 مصرفی اوليه

986050  96005  996098  596599  9  596599  - _ - 

          :ساخت سربار

 بسته و كمكی مواد
 بندی

76099  96590  596890  16990  56571  06950  3،441 - 3،441 

 4،431 - 4،431  96980  850  56909  16008  96887  96000 استهالک

 3،441 - 3،441  96087  050  96710  596017  56917  06099 نگهداری و تعمير

 و تلفن ، گاز ، برق
 پست

96900  56007  06809  96955  56987  96970  0،444 - 0،413 

 3،404 - 3،404  06099  56508  96800  06099  56750  06758 ها هزينه ساير

 44،041 - 44،041  886079  06909  076909  5196599  506707  5986980 كل

 _ _ _  9  9  9 (96979)  9 (96979) نشده جذب های هزينه

 های هزينه جمع
 ساخت

5906005  506707  5006790  076909  06909  886079  44،041 - 44،041 

 44،041 - 44،041  886079  06909  076909  5006790  506707  5906005 ساخت شده تمام بهای

 كاهش )افزايش(
 ساخته كاالی موجودی

 شده

(16591) (591) (16909) 56905  9  56905  (4،444) _ (4،444) 

 شده تمام بهای
 عملياتی درآمدهای

5906710  506809  5006100  006075  06909  806999  40،041 - 40،041 
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 SF14و فرآوری و تبدیل به   SF11فرآیند خرید .1.17.1

)شركت بهنام معدن( و معدن صحنه كرمانشاه خريداری و  شركت ستبران مواد اوليه كلوخه فلدسپار را از معدن محالت

دليل نياز و  نمايد. سپس به اوليه صادر شده را در انبار مواد اوليه دپو می پس از باسكول نمودن، رسيد انبار مواد

گردد.  ميليمتر( تقسيم می41كارخانه ستبران سنگ شكنی شده و به قطعات ريز )به اندازه تا  های فروش، در درخواست

ه صورت دوغابی و بالميل، سازی بپس از باسكول مجدد مواد، حواله امانی صادر و به شركت سرام ديرگداز جهت تغليض

كند. پس از انجام فرآيند مذكور، مواد مجددا به شركت ستبران  آهن زدايی و انجام فرآيند خشك كن انتقال پيدا می

گردد. در اين  شود. مواد دريافتی توسط ستبران باسكول شده و برگشت از حواله كوبش امانی صادر می برگشت داده می

باشد در محيط تعبيه شده در سوله كارخانه درصدی می 43الی  44هنوز دارای رطوبت  مرحله پودر فرآوری شده كه

پس از خشك شدن مجدداً جهت  SF14شود.. شايان ذكر است مواد  ستبران جهت خشك شدن قرار داده می

ده تا در زمان ميكرونيزه شدن به اندازه درخواست مشتری وارد خط توليد سخت شده و مابقی در انبار مواد اوليه دپو ش

 نياز در فرآيند توليد مورد استفاده قرار گيرد.

 میزان و درصد خرید مواد اولیه شرکت ستبران .1.11

  سال  ،04/40/4341ميزان و درصد خريد مواد اوليه شركت ستبران برای سال مالی منتهی به در جدول زير

 شده است:آورده  04/40/4340و سال مالی منتهی به  04/40/4344مالی منتهی به 

 1196سال  1197سال  1198سال  نوع مواد اولیه

 میلیون ریال شرح
درصد نسبت به کل 

 خرید سال
 میلیون ریال

درصد نسبت به 

 کل خرید سال
 میلیون ریال

درصد نسبت به 

 کل خرید سال

 %44 41،404 %10 03،414 %41 34،414 سیلیس

 %00 4،431 %41 4،334 %01 43،110 فلدسپار

 %3 444 %4 444 %4 413 سایر

 %4 4 %44 4،410 %44 44،440 گلوله

 %444 00،400 %444 31،440 %444 41440 جمع
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 جدول گردش انبار .1.11

  آورده شده است: 04/40/4340منتهی به  سال مالی گزارش انبار مواد اوليه برای در جدول زير 

 19/11/1198منتهی به  ساالنهگردش مواد 

 مبلغ )میلیون ریال( مقدار )تن( شرح مواد

 سيليس

 40،440 4،344 دوره اول مواد

 34،414 41،430 خريد

 4،440 - حمل هزينه

 (13،111) (44،441) مصرف

 16،411 5،561 مانده

 فلدسپار

 3،414 1،433 دوره اول مواد

 04،443 01،431 خريد

 00،134 - حمل هزينه

 (14،434) (03،444) مصرف

 6،616 5،151 مانده

 ساير

 0،040 3،003 دوره اول مواد

 44،414 4،444 خريد

 4،444 - حمل هزينه

 (44،144) (0،444) مصرف

 5،189 1،818 مانده

 محصوالت شرکت .1.11

* ميزان توليدات خط سخت نيز به دليل كشش و حجم باالی تقاضای بازار از ظرفيت اسمی فراتر رفته است، شركت 
به اين تقاضای مضاعف به توليد در بيش از يك شيفت مبادرت ورزيده است و در دو يا صنعتی و معدنی ستبران برای پاسخ 

 شود. سه شيفت كامل كار ميكند و اين امر منجر به افزايش توليد بيش از ظرفيت اسمی می
ميزان ** ميزان توليد خط نرم به دليل شرايط عرضه و تقاضای بازار كاهش يافته است و در صورت بهبود تقاضای بازار 

 توليدات شركت نيز قابليت افزايش را دارا است. 
 

 

 

 محصوالت

 ظرفیت عملی ظرفیت اسمی واحد نام محصول ردیف
 تولید واقعی 

 1198سال 

 تولید واقعی 

 1197سال 

 واقعی تولید

 1196 سال

 04،441 04،014 34،404 01،014 44،444 تن *خط سخت 4

 0،101 4،441 0،334 34،444 43،444 تن **خط نرم 0

 040 4،444 4،444 - - تن سرند 3
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 مشتریان عمده .1.11

 مشتریان عمده

 نام مشتری ردیف
رابطه 

مشتریان با 

 شرکت

1198سال  1197سال   1196سال    

 مبلغ

 (ريال ميليون)
 سهم از کل

 )درصد(
 مبلغ

 )ميليون ريال(
 سهم از کل

 )درصد(
 مبلغ

 )ميليون ريال(
 سهم از کل

 )درصد(

 %0 4،141 - - - - غير وابسته شركت لعاب ياس فارس 4

 %1 1،314 %1،4 4،040 %1 44،443 غير وابسته شركت سينا كاشی 0

 %3 0،444 %440 1،440 %3 1،440 غير وابسته زيبا نمای بهسنگ 3

 -  %4 1،340 %0 44،044 غير وابسته كيهان پايش الوند 1

وابسته غير شركت كاشی مسعود ايران 4  1،140 3% 440 440% 0،434 1% 

 %0 4،434 - - - - غير وابسته شركت ورزيران 1

 %0 4،044 - - - - غير وابسته كاشی طوس 4

 %0 4،140 - - - - غير وابسته شركت صنايع بهين نسوز اصفهان 0

 %0 4،440 - - - - غير وابسته الماس كوير يزد 4

وابسته غير شركت كاشی و سراميك فرزاد 44  - - - - 434 4% 

 %3 4،444 - - - - غير وابسته شركت چينی پرديس كاشان 44

40 
اقدس شير محمدی )پيوند صنعت 

 همگام(
 %4 414 - - - - غير وابسته

 4 014 - - - - غير وابسته شركت كاشی سمنان 43

 4 40 - - - - غير وابسته شركت فوالد ريزان آسيا 41

 - - %1 3،443 %1 4،444 غير وابسته آذر مينا سرامشركت لنگ و لعاب  44

 - - - - %3 1،434 غير وابسته كسری لعاب ميبد 41

 - - %3،4 3،144 %3 4،114 غير وابسته روناس كاشی  44

 - - - - %0 1،434 غير وابسته بهنام معدن 40

 - - %0 4،114 %0 3،113 غير وابسته فالت سنگ آسيا 44

 - - %444 4،110 %0 3،444 غير وابسته ميبدآرتا سرام  04

 - - %440 4،440 %0 3،111 غير وابسته آقای داود اجاقی  04

 - - %441 4،343 %0 3،141 غير وابسته كاشی رباط ميبد 00

 - - %443 4،434 %0 3،113 غير وابسته كاشی گنجينه رنگ و لعاب اميران 03

 %11 14،013 %1343 40،414 %40 440،441 غير وابسته درصد از كل فروش(0ساير )كمتر از  44

 کل فروش ساالنه به همه مشتریان شرکت

 )میلیون ریال( 
187،458 111 91،111 111 71،116 111 

 گذاری محصوالت و عوامل موثر بر آننحوه قیمت
گيرد. ليست قيمت صورت می گذاری محصول بر اساس مذاكرات با خريدارانقيمت

باشد و تنها برای بعضی از مشتريان پرمصرف تسهيالتی در فروش میمالک انجام 
 شود.نظر گرفته می
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 صادرات ندارد سهم صادرات از فروش

 - گیرد؟صادرات به چه کشورهایی صورت می

 - نوع و نرخ ارز در صادرات محصوالت

 عدم ثبات قيمت بازار و تحريم های بانكی مشکالت احتمالی فروش محصوالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار تغییرات نرخ فروش پودر 

سال  7میکرونیزه محصوالت شرکت در 

 اخیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارقام به ریال محصوالت شرکت صنعتی و معدنی ستبرانبندی و دانهمتوسط نرخ فروش پودر میکرونیزه 

نام ماده 

 اولیه

 سال

1198 

سال 

1197 

سال 

1196 

سال 

1195 

سال 

1194 

سال 

1191 

 سال

1191 

 3،444 3،440 3،014 3،114 3،104 3،144 4،034 سیلیس

 0،044 0،044 0،434 0،434 0،414 0،403 1،004 فلدسپار

 4،444 4،444 4،134 4،134 4،141 4،411 3،141 دولومیت

 4،444 4،444 4،144 4،444 0،440 3،441 4،000 کائولن
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 52                         

 شرکت صنعتی و معدنی ستبران )سهامی عام(

 

كه اين   های فروش به دليل كارهای تحقيقاتی انجام شده و شرايط كلی تقاضای بازار همچنين تورم اقتصاد دليل افزايش نرخ*

 عوامل منجر به افزايش نرخ منطقی قابل دستيابی گرديده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ص وابستهمعامالت با اشخا .1.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار تغییرات نرخ فروش دانه بندی 

 سال اخیر 7محصوالت شرکت در 

 

 

 

 

 ارقام به ریال بندی محصوالت شرکت صنعتی و معدنی ستبران متوسط نرخ فروش دانه

نام ماده 

 اولیه

سال 

1198 

سال 

1197 

سال 

1196 

سال 

1195 

سال 

1194 

سال 

1191 

سال 

1191 

 0،444 0،444 0،134 0،134 3،444 4،444 4،034 سیلیس

 4،040 4،040 4،400 4،400 0،444 3،344 1،004 فلدسپار
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۱۳97 
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 سیلیس

 فلدسپار
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 اشخاص وابستهمعامالت با 

 (معامالت با اشخاص وابسته )به جز خريد مواد اوليه و فروش محصول

 مبلغ معامله شرح معامله نوع وابستگی نام شرکت طرف معامله ردیف
مانده 

 طلب/)بدهی(

 توليدی سرام دير گداز 4
عضو مشترک هيئت 

 مديره
 00،444 4 تامين مالی

 صنايع سرماآفرين 0
-عضو مشترک هيأت

 مديره
 (4،141) 4،344 اجاره دفتر تهران

 

 سهم شرکت از بازار .1.11

 

  

 سهم از بازار و رقبا

 سهم شركت از بازار داخلی و صادراتی

برند برتر داخلی در توليد شركت صنعتی و معدنی ستبران 

 44حدود  باشد و اين شركتمی های صنعتی و معدنیخاک

 .كل بازار ايران را دارد سهم درصدی از 04الی 

 ندارد رقبای اصلی شركت و سهم هر يك از بازار

 ندارد شركت بازار سهم و فروش بر آن تاثير و محصوالت واردات تعرفه داخل، بازار از وارداتی محصوالت سهم
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 مقداری تولید، فروش و مبلغ فروش روند .1.11

نياز بازار بيشتر از ظرفيت  باشد وميزان توليد محصوالت شركت صنعتی و معدنی ستبران محدود میبا توجه به اينكه 

و فروش ندارد و محصوالت  بازاريابی اين شركت برنامه و استراتژی خاصی برای لذا در حال حاضر ،است یتوليد

 رساند.توليدی خود را به راحتی به فروش می

 مقدار تولید: .1.14.1

 مقدار فروش: .1.14.1

 مبلغ فروش: .1.14.1

 محصوالت از فروش:سهم  .1.14.4

 

 روند مقدار تولید

1198سال  واحد شرح 1197سال   1196سال   1195سال   1194سال   1191سال    

  00،341  04،141 01،033 00،140 04،040 01،343 تن خاک نسوز

 روند مقدار فروش

1198سال  واحد شرح 1196سال   1197سال   1195سال   1194سال   1191سال    

  43،434  04،404  01،300 04،441 01،144 04،444 تن خاک نسوز

 روند مبلغ فروش

 شرح

1198سال  1197سال   1196سال   1195سال   1194سال   1191سال    

 مبلغ

 ميليون)

 (ريال

 از سهم

 كل

 (درصد)

 مبلغ

)ميليون 

 ريال(

سهم از 

 كل

 )درصد(

 مبلغ

)ميليون 

 ريال(

سهم از 

 كل

 )درصد(

 مبلغ

)ميليون 

 ريال(

سهم از 

 كل

 )درصد(

 مبلغ

)ميليون 

 ريال(

سهم از 

 كل

 )درصد(

 مبلغ

)ميليون 

 ريال(

از سهم 

 كل

 )درصد(

 داخلی

 %44 10،401 %40 40،040 %41 44،144 %43 11،014 %44 03،414 %04 440،104 خاک نسوز

كوبش 

 )خدمات(
44،403 44% 0،444 44% 4،440 4% 3،143 1% 1،140 0% 4،410 4% 

 %444 10،410 %444 44،444 %444 13،403 %444 14،404 %444 40،444 %444 440،444 جمع

 حاشیه سود ناخالص محصوالت )درصد(و سهم محصوالت از فروش و سود 

1198سال  شرح 1197 سال  1196سال   1195سال   1194سال   1191سال    

 سهم از فروش سهم از فروش سهم از فروش سهم از فروش سهم از فروش فروش از سهم 

 %44 %40 %41 %43 %44 %04 خاک نسوز

 %4 %0 %1 %4 %44 %44 )خدمات(كوبش 

 %111 %111 %111 %111 %111 %111 جمع
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 طرح توسعه: .1.11

 توسعه شركت صنعتی و معدنی ستبرانهای آخرين وضعيت طرح 

 

 طرح توسعه

 های توسعه مورد نظر تشریح گردد. طرح

 قرار برداری¬بهره مورد مذكور تاريخ از و شده تكميل صدی در صد و كامل صورتبه 34/41/4340 تاريخ در ستبران معدنی و صنعتی شركت( توسعه طرح) سوم سخت خط

تن  44444همانند دو خط سخت سابق سخت سوم ميليون ريال بوده است. ظرفيت اسمی خط  404434طرح مذكور مبلغ  اندازیراه كل هزينه انجام شده برای. است گرفته

اين خط همانند های انجام شده ظرفيت عملياتی بينیتوليد داشته است. مطابق پيش 04/40/4340مالی منتهی به  ماهه سوم سال 3تن طی  44444كه به ميزان  باشدمی

باشد و  اين خط در حال فعاليت می های اخير افزايش خواهد داد.% توليد و فروش سال44ظرفيت خطوط سخت قبلی خواهد بود و ميزان توليد و فروش شركت را به ميزان 

 برداری قرار گرفته است. روژه در دست ساخت خارج شده و در مرحله بهرهاز حالت پ

به دليل بهای تمام شده باالی محصول و عدم توجيه اقتصادی ادامه توليد به طور موقت جهت بازبينی و توجيه مجدد سودآوری فعاليت شركت  SF14خط فرآوری مواد 

های نوآورانه هزينه  تيم فنی و اقتصادی شركت صنعتی و معدنی ستبران در تالش هستند تا با استفاده از روش سرام ديرگداز متوقف گرديده است، الزم به توضيح است

سنجی اقتصادی و توجيه مجدد سودآوری فعاليت اين خط توليدی، شركت  كاهش دهند، پر واضح است كه در صورت امكان SF14بهای تمام شده را در خط فرآوری مواد 

 دا به چرخه توليد برخواهد گشت. سرام ديرگداز مجد
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 اصلی شرکت اطالعات مالی .1

 شرکت اصلی ترازنامه .1.1

 

  

 روند ترازنامه 

 شرح

1198سال  1197سال   1196سال   1195سال   1194سال   1191سال    

 مبلغ

درصد از 

-کل دارائی

 ها

 مبلغ

درصد از 

-کل دارائی

 ها

 مبلغ

درصد از 

-کل دارائی

 ها

 مبلغ

درصد 

از کل 

-ئیدارا

 ها

 مبلغ

درصد از 

کل 

هادارائی  

 مبلغ

درصد از 

کل 

هادارائی  

 %40  10،141 %40  14،444 %44 14،041 %03 11،403 %40 798 %89 5996190 های جاری دارايی

 %00  41،344 %00  40،114 %04 40،014 %44 43،410 %00 01،440 %01 096785 غيرجاری های دارايی

 %444  40،444 %444  11،410 %444 11،414 %444 04،414 %444 440،444 %444 5006099 ها يیدارا كل جمع

 %44  34،344 %14  30،114 %11 04،440 %40 34،444 %40 40،000 %44 016999 جاری های بدهی

 %3  0،444 %1  0،304 %1 0،141 %3 3،441 %3 3،040 %0 06008 جاریغير های بدهی

 %44  30،314 %43  31،444 %44 30،401 %44 31،111 %44 10،444 %14 006080 ها بدهی كل جمع

 %14  01،134 %14  34،440 %44 34،004 %14 14،144 %14 14،444 %14 006095 سهام صاحبان حقوق

دريافتنی  های حساب
 تجاری و غيرتجاری

806959 14% 40،340 14% 10،444 43% 04،404 10% 00،104  31% 00،404  34% 

 %34  40،440 %33  00،440 %04 44،444 %01 04،144 %34 33،434 %01 006180 كاال و مواد موجودی

 %44  44،404 %44  40،044 %44 44،044 %43 44،411 %40 04،441 %03 906071 دارائی ثابت

های پرداختنی  حساب
 تجاری و غيرتجاری

196075 30% 30،441 04% 44،440 01% 40،430 04% 41،144  04% 44،434  04% 

 %4 4 %4 4 %4 4 %4 4 %%4 0،401 %44 586001 تسهيالت مالی

 %31  04،434 %34  04،140 %14 01،304 %34 01،134 %04 00،413 %01 006095 سود)زيان( انباشته
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 شرکت اصلی و تلفیقی گروه 1198اسفند  19ساالنه منتهی به ترازنامه دوره مالی میانی  .1.1.1

 

 ترازنامه

 شرح

 اصلیشرکت  تلفیق

19/11/1198 19/11/1197 19/11/1198 19/11/1197 

 مبلغ
درصدازکل 

 هادارایی
 مبلغ

 درصد ازکل

 هادارایی
 مبلغ

 درصد ازکل

 داراییها
 مبلغ

 کلازدرصد

 هادارایی

 %40 04،441 %0340 906071 %13 10،414 %34 086515 دارايی ثابت مشهود

 %4 003 %443 119 %4 114 %4 091 دارايی نامشهود

 %3 3،133 %040 96099 %4 4،441 %4 56510 گذاری بلندمدت سرمايه

 %00 01،440 %0141 096785 %11 44،410 %14 006909 جمع دارايی غير جاری

 %4 343 %444 881 %4 343 %444 798 ها پيش پرداخت

 %34 33،434 %0140 006180 %34 14،444 %3443 196919 موجودی مواد و كاال

 %14 40،340 %1440 806959 %44 04،344 %0041 076700 های تجاری وساير دريافتنی

 %4 4،044 %441 009 %4 4،340 %441 56997 موجودی نقد

 %40 04،434 %4341 5996190 %41 13،404 %4444 5996808 های جاری جمع دارايی

 %444 440،444 %444 5006099 %444 443،444 %444 440،444 ها جمع دارايی

 - 04،444 %40 996999 - 04،444 %4441 04،444 سرمايه

 %4 4،140 %440 96999 %4 4،444 %440 0،444 اندوخته قانونی

 %04 00،413 %0144 006095 %01 04،011 %0344 14،434 سودانباشته

 حقوق مالكانه قابل انتصاب
 به مالكان شركت اصلی

13،434 3144% 14،131 13% 
- - 

- - 

 - - - - %0 4،441 -%441 (410) فاقد حق كنترلمنافع 

 %14 14،444 %040 006095 %14 44،144 %3143 096989 جمع حقوق مالكانه

 %3 3،134 %30 06008 %3 3،134 %044 06008 ذخيره مزايای پايان خدمت

 %3 3،134 %143 06008 %3 3،134 %044 1،114 های غيرجاری جمع بدهی

 %04 30،144 %144 196075 %04 30،404 %3141 096097 وسايرهای تجاری  پرداختنی

 %4 4،414 %4440 86980 %4 4،414 %144 86980 ماليات پرداختنی

 %44 44،444 %143 06880 %44 44،444 %344 06880 سودسهام پرداختنی

 %4 0،401 %4443 586001 %4 0،401 %4444 586001 تسهيالت مالی

 %1 4،433 %1444 596195 %1 4،433 %144 596195 ها  پيش دريافت

 %40 40،113 %444 016999 %40 40،440 %14 441،404 های جاری جمع بدهی

 %44 10،444 %0340 006080 %44 10،314 %1344 444،131 ها  جمع بدهی

 %444 440،444 %443 5006099 %444 443،444 %444 440،444 جمع حقوق مالكانه و بدهی
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 شرکت صنعتی و معدنی ستبران )سهامی عام(

 

 شرکت اصلی زیانصورت سود و  .1.1

 

  

 روند سود و زیان

 شرح

1198سال  1197سال   1196سال   1195سال   1194سال    

 مبلغ

 )ميليون 
 ريال(

 درصد 

 از 

 فروش

 مبلغ

 )ميليون 
 ريال(

 درصد 

 از 

 فروش

 مبلغ

 )ميليون 
 ريال(

 درصد 

 از 

 فروش

 مبلغ

 )ميليون 
 ريال(

 درصد 

 از 

 فروش

 مبلغ

 )ميليون
 ريال(

 درصد 

 از 

 فروش

 %444  44،444 %444  13،403 %444 14،404 %444 40،444 %444 404،140 درآمدهای عملياتی

 (414،114) بهای تمام شده 
(41440

)% 
(44،440) (00)% (40،401) (04)% (43،410) (04)% (10،401) (44)% 

 %04  41،111 %44  4،410 %44 44،444 %40 41،000 %04440 14،444 سود ناخالص

 %(40) (1،411) %(44) (1،441) %(44) (4،041) %(44) (4،014) (1410) (40،144) های عمومی و اداریهزينه 

خالص ساير درآمد )هزينه( های 
 عملياتی

(4) 4،444 4 4 4  4 34  4444% 10- 4% 

 %43  4،140 %1  3،444 %1 3،444 %0 4،404 %40411 31،144 سود عملياتی

 خالص ساير درآمد )هزينه(های
 غيرعملياتی

3،041 4441% 0،110 3% 44،414 03% 101  4% 104  4% 

 %4  4 %4  4 %4  4 (444) (101) %(4434) (0،140) هزينه مالی

 %41  0،414 %4 1،013 %00 44،110 %44 4،014 %40403 34،044 سود قبل از كسر ماليات

 %(1) (0،011) %(0) (4،404) %(4) (433) %(0) (4،413) %(3410) (1،440) سال جاری ماليات

 4 4 4 4 4 4 %(4) (444) %(4401) (101) ماليات سال قبل

 %44  4،044 %4 3،441 %04 40،444 %0 1،440 %41404 04،444 سود خالص

 - 4،444 - 4،444 - 04،444 - 04،444  04،444 سرمايه

 - 444441 - 144 - 431 - 310 %4441 4،344 (ريالسهم ) هر سود
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 شرکت صنعتی و معدنی ستبران )سهامی عام(

 شرکت اصلی و تلفیقی گروه 19/11/1198ساالنه منتهی به صورت سود و زیان دوره مالی  .1.1.1

 سود و زیان   

 شرح

 شرکت اصلی تلفیق

19/11/1198 19/11/1197 19/11/1198 19/11/1197 

 درصد از فروش مبلغ درصد از فروش مبلغ درصد از فروش مبلغ درصد از فروش مبلغ

 %444 40،444 %444  404،140 %444  44،414 %444 444،404 درآمد عملياتی

 -%0043 (44،440) %41440- (414،114) -%00 (44،403) %41- (411،444) بهای تمام شده درآمدهای عملياتی

 %4444 41،000 %04440 14444 %40  41،444 %01 14،400 سودناخالص

 %4444- (4،014) %1410- (40،144) -%44 (4،411) -%4 (41،014) هزينه های فروش، اداری و عمومی

 %4  4 %44444 (4) %4 (04) -%4 (0،140) ساير هزينه ها

 %4413  4،404 %40411  31،144 %4  4،401 %44 04،104 سود عملياتی

 %-4411  (101) -%4434 (0،140) %4 (101) %-4 (0،140) هزينه های مالی

 %044  0،110 %4441 3،041 %3  0،114 %0  3،044 غيرعملياتیساير درآمدهای 

 %44444 4،014 %40403 34،044 %44  4،334 %41 34،441 سودعمليات در حال تدام قبل از ماليات

 -%444 (4،413) %3410- (1،440) -%0 (4،413) -%4 (1،440) ماليات سال جاری

 %4401- (444) %4401- (101) -%4 (444) -%443 (101) ماليات سال های قبل

 %4441 1،440 %41404 04،444 %4  4،440 %40 00،400 سود خالص

 - - - - %443  1،401 %4343 04،301 مالكان شركت اصلی

 - - - - %4443  30 -%441 (0،440) منافع فاقد حق كنترل

 -  043 %4443 4،314 %443  041 %441 4،034 عملياتی )ريال(

 -  44 %4440 31 %444  44 4441 31 )ريال(غيرعملياتی 

 - 310 %4441  4،344 %441  344 %444 4،011 سود پايه هر سهم )ريال(
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 شرکت صنعتی و معدنی ستبران )سهامی عام(

 صورت جریان وجوه نقد شرکت اصلی .1.1

 

  

 صورت جریان وجوه نقد

 شرح
1198سال  1197سال   1196سال  1195سال   1194سال    

 )ميليون ريال(مبلغ )ميليون ريال(مبلغ )ميليون ريال(مبلغ )ميليون ريال(مبلغ )ميليون ريال(مبلغ

  1،444  3،400  4،034 40،044 00،441 عملياتیخالص جريان وجه نقد ناشی از فعاليت های 

  14  4  4  4 4 سود سهام دريافتی

  01  14  444  444 014 سود دريافتی بابت سرمايه گذاری ها

  4  4  4  4 (3،444) سود پرداختی بابت تسهيالت مالی

 4 4 4 4 (34،444) پرداخت نقد برای اصل تسهيالت مالی 

  4  4  01 400 13 سپرده بانكیسود دريافتی حاصل از 

  4 (44) (1،444) (4،034) (4،040) سود سهام پرداختی

  43 (31) (1،141) (4،401) 4 خالص وجه نقد ناشی از بازده سرمايه گذاری ها

 (0،440) (0،410) (0،041) (4،413) (4،440) ماليات

 (144) (440)  4  4 (1،440) وجوه پرداختی )دريافتی( جهت تامين مالی شركت سرام ديرگداز

 (3،034) (4،441) (40) (44،404) (00،101) وجوه دريافتی )پرداختی( بابت دارايی های ثابت مشهود

 4 4 4 4 (044) نامشهود های دارايی خريد برای نقدی های پرداخت

  4  4  3،414  4 4 وجوه دريافتی بابت فروش سرمايه گذتری كوتاه مدت

 (3،441) (4،400)  3،104 (44،404) (00،110) ناشی از فعاليت های سرمايه گذاریخالص وجه نقد 

  144 (4،400)  0،404 (4،041) (344) خالص افزايش )كاهش( در وجه نقد

  4،440  0،030  4،411  3،444 4،004 موجودی نقد ابتدای سال

  0،034  4،411  3،444 4،044 410 موجودی نقد انتهای سال
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 شرکت صنعتی و معدنی ستبران )سهامی عام(

 شرکت اصلی و تلفیقی گروه  19/11/1198صورت جریان وجوه نقد دوره مالی منتهی به  .1.1.1

 وجوه نقد جریان صورت

 شرح

 شرکت اصلی تلفیق

19/11/1198 19/11/1197 19/11/1198 19/11/1197 

 مبلغ مبلغ مبلغ مبلغ

 40،314 34،140 4،404 00،044 نقد حاصل از عمليات

 (4،413) (4،440) (4،413) (0،440) ماليات بر درآمدهای نقدی بابت  پرداخت

 44،140 00،441 4،011 01،444 های عملياتی جريان خالص ورود نقد حاصل از فعاليت

 (40،444) (00،101) (40،044) (01،440) های ثابت مشهود های نقد برای خريد دارايی پرداخت

 - (044) 4،440 (044) ها نامشهود های نقدی برای خريد دارايی پرداخت

   444 011 مدت بلند های گذاری سرمايه سهام سود از حاصل دريافتهای

 4،440 -  - های نقدی برای فروش ضايعات دريافت

 440 - 440 - های نقدی حاصل از اجاره امالک دريافت

 400 13 404 13 سود سپرده بانكی

 (4،303) (00،110) (44،444) (01،444) گذاری سرمايههای  جريان خالص خروج نقد حاصل از فعاليت

 4،034 1،011 (4،441) 0،440 های تامين مالی جريان خالص ورود )خروج( نقد قبل از فعاليت

 44،444 14،130 44،444 14،130 دريافت نقدی حاصل از تسهيالت

 (0،144)  (0،144) - نقد مسدود شده در بانك

 - (34،444) - (34،444) تسهيالتهای نقدی بابت اصل  پرداخت

 - 3،444) - (3،444) های نقدی بابت سود تسهيالت پرداخت

 - - (4،441) (1،403) های نقدی بابت سود سهام به مالكان شركت اصلی پرداخت

 - - (144) (3،100) ای نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل پرداخت

 (0،040) (1،440) 4 4 سرام ديرگدازهای تامين مالی شركت  پرداخت

 (4،034) (4،040) 4 4 های نقدی بابت سود سهام پرداخت

 (3،404) (1،414) 4،414 (0،110) های تامين مالی ورود )خروج( نقد حاصل از فعاليت صجريان خال

 (4،041) (344) (4،434) (344) خالص افزايش )كاهش( در موجودی نقد

 3،444 4،044 3،334 4،340 ابتدای سال/دورهمانده وجه نقد در 

 4،044 410 4،340 4،440 مانده وجه نقد در پايان سال/دوره
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 شرکت صنعتی و معدنی ستبران )سهامی عام(

 گروه های هم مقایسه شرکت اصلی با شرکت .1.1

 

  

 )مبالغ به میلیون ریال(19/11/1197گروه در سال مالی های هم مقایسه با شرکت

 شرح
شركت 

 متقاضی

شركت صنايع 

 نسوز توكا

های  فراورده شركت

 نسوز پارس

های  آورده فر شركت

 نسوز آذر

های وردهآفر شركت

 نسوز ايران

تهيه وتوليد  شركت 

خاک نسوز استقالل 

 آباده

 44/44/4344 43/44/4344 04/40/4344 44/40/4313 04/40/4344 44/41/4313 سال تاسيس

 xx 04/40/xx 34/44/xx 04/40/xx 04/40/xx 04/40/xx/04/40 سال مالی

 مشروط مقبول مشروط مشروط مقبول مشروط اظهارنظر حسابرس

  43،414  340،001  144،444  444،444  444،444 04،444 سرمايه

  040،140  0،044،444  410،041  034،411  001،444 440،444 ها یيدارا كل جمع

  144،140  404،311  140،001  443،433  104،044 10،444 ها بدهی كل جمع

  344،444  100،141  043،013  414،440  044،104 40،340 دريافتنی تجاری و غيرتجاری های حساب

  040،404  111،444  044،044  411،434  411،010 33،434 كاال و مواد موجودی

  444،304  144،440  44،333  41،311  434،044 04،441 دارائی ثابت مشهود

  414،003  104،414  040،340  410،434  443،444 30،441 غيرتجاریحسابهای پرداختنی تجاری و 

  4  44،044  44،440  114،131  43،331 0،401 تسهيالت مالی

  004،344  044،100 (41،140)  01،104  033،440 00،413 سود انباشته

  144،414  0،434،440  4،444،401  143،440  4،041،144 40،444 فروش

  440،444  414،443  004،410  40،410  304،444 41،000 سود ناخالص

  441،314  013،404  044،414  01،300  044،340 4،404 سود عملياتی

  04،444  444،434  413،440  044  041،131 1،440 سود خالص

  4،441  0،443  340  3  4،134 310 ريال -سود هر سهم

 %30 %14 %00 %41 %01 %40 درصد -حاشيه سود ناخالص

 %04 %34 %04 %4 %00 %0 درصد -حاشيه سود عملياتی

 %41 %34 %41 %4 %44 %0 درصد -حاشيه سود خالص

 4403 4444 4430 4404 4431 4443 مرتبه -نسبت آنی 

 %14414 %13431 %40434 %01404 %44443 %44410 درصد -نسبت بدهی

 %44441 %30441 %44440 %4443 %04440 %1،04 درصد -بازده دارائيها

 %44403 %40404 %34401 %4444 %43403 %43،40 درصد -بازده حقوق صاحبان سهام

 14 44 43 410 14 44 روز -دوره وصول مطالبات 
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 شرکت صنعتی و معدنی ستبران )سهامی عام(

 شرکت اصلی روند سودآوری .1.1

 شركت صنعتی و معدنی ستبران ميزان سود تقسيمی هر سال  مديرههای چند سال اخير هياتمطابق سياست

و مديران شركت درنظر دارند با توجه به ميزان سودآوری شركت، سود  باشد% می 34الی  44حدود مالی 

 .% افزايش دهند44تقسيمی را تا 

  كليه مطالبات شركت سرماآفرين را تا سال  4340شركت صنعتی و معدنی ستبران تا اوايل مردادماه سال

مبنی بر پرداخت سود ماهه  0تسويه و پرداخت كرده است. همچنين در نظر دارد با توجه به فرصت  4341

را نيز تسويه نمايد. شايان ذكر است عمده مطالبات  4344مطالبات سال  ،، تا پايان سال جاری4344سال 

 4344سال تسويه مطالبات  پرداخت و ساير سهامداران نيز تا حدود زيادی پرداخت شده و شركت تصميم به

 اين سهامداران تا پايان سال جاری را دارد.

 حاشیه سود ناخالص به تفکیک محصوالت جدول مقایسه .1.1

  و از آنجايی كه فرآيند كوبش سيليس به نسبت به فلدسپار افزايش يافته بازار سيليس  یتقاضا 4344در سال

سيليس خود را به كوبش ای از فرآيند شركت بخش عمده در سال گذشتهتر از فلدسپار است، مراتب راحت

اندازی خط با راهباشد. شايان ذكر است همين دليل میاختصاص داده و تغييرات حاشيه سود ايجاد شده به

تواند فرآيند كوبش فلدسپار را نيز افزايش دهد.سوم و افزايش ظرفيت كوبش، شركت می

 روند سودآوری و سرمایه

1198سال  شرح 1197سال   1196سال   1195سال   1194سال    

EPS ( ريالمصوب) 444441 144 431 310 414 

DPS ( ريالمصوب) 414 444 404 044 4،344 

 4،444 4،444 04،444 04،444 04،444 (ميليون ريالسرمايه )

 مقایسه حاشیه سود ناخالص به تفکیک محصوالت 

1198سال  شرح 1197سال   1196سال   1195سال    

 %4140 %4443 %4044 %34 سيليس

 %4444 %4443 %144 %440 فلدسپار

 %144 %4443 %0443 %34 ساير

 %4441 %4443 %30 %41 كوبش
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 شرکت صنعتی و معدنی ستبران )سهامی عام(

  

 شرکت اصلی های مالینسبت .1.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های مالی روند نسبت

1198سال  شرح 1197سال   1196سال   1195سال   1194سال    

 %04 %44 %44 %40 %04 (درصدحاشيه سود ناخالص )

 %43 %1 %1 %0 %40 (درصد) حاشيه سود عملياتی

 %44 %4 %04 %0 %44 )درصد(حاشيه سود خالص 

  41،030  44،404 31،133 04،144 04،444 )ميليون ريال(سرمايه در گردش 

 4440 4444 4411 4443 %04 (مرتبهنسبت آنی )

 %40400 %44403 %13403 %44410 %14 (درصدها ) نسبت بدهی

 %0400 %1404 %1404 %03434 %34 (درصدها ) بازده مجموع دارايی

 %40404 %4414 %14443 %43440 %10 (درصدبازده حقوق صاحبان سهام )

 410 414 440 404 444 دوره وصول مطالبات )روز(
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 شرکت صنعتی و معدنی ستبران )سهامی عام(

 بودجه شرکت اصلی: مفروضات .1.7.1

 

 شرح

 های اداری، عمومی و فروشهزینه هزینه سربار

سال مالی منتهی به 

29/12/1397 

ماهه منتهی  12دوره 

 29/12/1398به 

ماهه  12برآورد در دوره 

 29/12/1399منتهی به 

سال مالی منتهی به 

29/12/1397 

ماهه منتهی  12دوره 

 29/12/1398به 

ماهه  12برآورد در دوره 

 29/12/1399 منتهی به

هزينه حقوق و 

 دستمزد
56980 56057 56099 16179 86997 76919 

 999 998 597 96999 96089 56010 هزينه استهالک

هزينه انرژي )آب6 

برق6 گاز و 

 سوخت(

96070 96090 06999 551 501 509 

 06909 06005 96097 956700 906000 596895 ساير هزينه ها

 516999 596095 06905 096080 996009 576557 جمع

سال اخیر 5تمام شده روند فروش و بهای     

29/12/1393 شرح  29/12/1394  29/12/1395  29/12/1396  29/12/1397  29/12/1398  31/3/1399 29/12/1399ماهه منتهی به  12برآورد دوره  

درصد 

تحقق 

 بودجه

%50 39.066 989.999 5786017 096999 006098 096599 186189 076507 مبلغ فروش  

 %59 (90.090) (9996999) (5096008) (816857) (176950) (196109) (096090) (196180) مبلغ بهای تمام شده

 %99 50.099 89.999 08.955 50.979 55.855 0.105 50.000 51.180 سود ناخالص 

 - %98.01 %90.08 %91.97 %58.8 %50.81 %51.51 %91.00 %99.71 ناخالص درصد سود
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 همراه برآورد درآمد فروش خط توليد سوم و طرح فرآوری كانسنگ فلدسپات میبينی شامل درآمد فروش ناشی از وضعيت فعلی بهدرآمدهای عملياتی شركت برای پيش-

اساس ، از نرخ فروش محصوالت برهای فروشباشد. برای برآورد نرخگذاری محصوالت شركت صنعتی و معدنی ستبران، هيأت مديره شركت می. مرجع قيمت باشد

 های مالی گذشته استفاده شده است.صورت

 :بهای تمام شده 

 روند تغییرات فروش، بهای تمام شده و سود ناخالص 

 ریال -نرخ فروش مقدار فروش فروش داخلی
 -مبلغ فروش

 میلیون ریال

مبلغ بهای تمام 

 میلیون ریال -شده

 -سود ناخالص

 میلیون ریال

برآورد مقدار فروش 

ماهه  12در دوره 

منتهی به 

29/12/1399 

نرخ فروش سه 

سال ماهه اول 

1399 

مقدار 

فروش سه 

ماهه اول 

 1399سال 

مبلغ کل 

فروش سه 

ماهه اول 

 1399سال 

درصد 

تحقق 

مقداری 

 بودجه

 تن سیلیس
سا

 ير
506979 869896700 5996099 (896199) 956779 50.599 59.981.008 9.015 91.899 58%  

 تن فلدسپار
سا

 ير
556098 060916591 186999 (116905) 56005 59.999 8.901.089 5.909 0.995 55%  

 تن دولومیت
سا

 ير
56090 969816009 96999 (96599) 56989 5.019 0.570.109 570 809 59%  

 تن کائولن
سا

 ير
719 069916779 16909 (96199) 56889 56999 8.075.015 00 901 1%  

 تن کوبش کارمزدی
سا

 ير
06790 069016880 506199 (76779) 596019 0.799 0.899 098 9.718 59%  

 جمع فروش داخلی
  

996808 - 5786017 (5096008) 086955 99.919 - 0.119 90.900 50%  
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 های گذشته، مقدار مصرف مواد اوليه به ازای هر تن محصول سال باشد. مطابقماده اوليه مورد مصرف شركت صنعتی و معدنی ستبران، خاک معدنی می: مواد مستقيم

  .های آتی در خطوط توليدی موجود استفاده شده استباشد كه از همين نسبت برای برآورد مقدار مصرف مواد اوليه طی سالتن می 444به طور متوسط 

  های آتی تعداد پرسنل در خطوط توليد ثابت باقی شود كه طی سالبينی میكنند. پيشمینفر پرسنل واحد توليد در شركت فعاليت  10دستمزد مستقيم: در حال حاضر

حقوق در نظر  41درصد رشد داشته باشد. تعداد حقوق پرداختی در سال با در نظر گرفتن پاداش و عيدی آخر سال،  04مانده و هزينه حقوق آنان ساالنه به ميزان حداقل 

 گرفته شده است.

 باشد.های مرتبط با توليد میها، سوخت و ساير هزينهداری داريیها، تعمير و نگهبندی، استهالک دارايیرنده هزينه مواد كمكی و بستهسربار: دربرگي 

 باشد.های مرتبط میها و ساير هزينههزينه فروش عمومی اداری در برگيرنده حقوق و دستمزد، حق حضور اعضای هيأت مديره در جلسات، هزينه كاركنان، استهالک دارايی 

 باشد. های بانكی و درآمد اجاره میهمراه سود حاصل از سپردهگذاری در شركت سرماآفرين بهگذاريها، ناشی از سرمايهساير اقالم غير عملياتی: شامل سود حاصل از سرمايه

 دارد سهام شركت سرما آفرين را به فروش رساند.دستورالعمل حاكميت شركتی شركت ستبران در نظر  00الزم به توضيح است با توجه به ماده 

 درصد در نظر گرفته شده است. 03444های آتی بينی پذيرش شركت در بازار فرابورس ايران و برخورداری از معافيت مرتبط با بازار سرمايه، نرخ ماليات سالبا توجه به پيش 

 ها، بهای تمام شده، مقدار فروش، نرخ فروش بينی هزينهمندی از نظرات واحد فروش خود  به پيشای انجام شده و بهرهشركت صنعتی و معدنی ستبران طی تحقيقات توسعه

ناشی از اين قبيل اتفاقات و تاثير  پاندمی كرونا و عواقب منفیتحريم، و سود ناخالص با توجه به گذشته و چشم انداز آينده با در نظر گرفتن عوامل غير قابل پيش بينی نظير 

ر فرآيند اين صنعت پرداخته است و در اين پيش بينی مورد توجه قرار داده است.ها بر مشتريان و بازار محصوالت و ساير موارد تاثيرگذار دآن
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 گروه تلفیقی مالیطالعات ا .1.1

 گروه تلفیقی ترازنامه .1.8.1

 

 

  

 روند ترازنامه

 شرح

1198سال  1197سال   1196سال   1195سال   1194سال    

 مبلغ

درصد از 

کل 

 دارائیها

 مبلغ

درصد 

از کل 

 دارائیها

 مبلغ

درصد 

از کل 

 دارائیها

 مبلغ

درصد 

از کل 

 دارائیها

 مبلغ

درصد 

از کل 

 دارائیها

 %11 114014 %13 144044 %40 144400 %41 13،404 %14 440،414 های جاری دارايی

 %31 014044 %34 014411 %10 314140 %11 44،410 %14 14،010 غيرجاری های دارايی

 %444 440،444 ها یيدارا كل جمع
443،44

4 
444% 044414 444% 144014 444% 144444 444% 

 %14 034441 %14 344444 %34 34،444 %44 40،444 %14 441،404 جاری های بدهی

 %3 04304 %1 04141 %1 34441 %3 3،040 %0 1،114 جاریغير های بدهی

 %40 314004 %44 334134 %13 31،043 %44 10،304 %11 444،131 ها بدهی كل جمع

 %10 304003 %14 304440 %44 11،414 %13 14،131 %31 10،343 سهام صاحبان حقوق

دريافتنی تجاری و غير  های حساب

 تجاری
10،044 00% 04،344 44% 444144 1% 444344 04% 444401 01% 

 %34 044140 %30 044411 %04 034441 %34 14،444 %34 40،443 كاال و مواد موجودی

 %33 004404 %31 004004 %14 304044 %13 10،414 %14 10،401 دارائی ثابت

های پرداختنی تجاری و  حساب

 غيرتجاری
10،130 31% 30،303 00% 44،004 01% 414404 00% 444141 01% 

 %34 014444 %14 014301 %04 03،440 %01 04،011 %01 14،434 سود)زيان( انباشته
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 تلفیقی گروه صورت سود و زیان .1.8.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روند سود و زیان

 شرح

1198سال  1197سال   1196سال  1195سال   1194سال    

 مبلغ

 )ميليون 

 ريال(

 درصد 

 از 

 فروش

 مبلغ

 )ميليون 

 ريال(

 درصد 

 از 

 فروش

 مبلغ

 )ميليون 

 ريال(

 درصد 

 از 

 فروش

 مبلغ

 )ميليون 

 ريال(

 درصد 

 از 

 فروش

 مبلغ

 )ميليون

 ريال(

 درصد 

 از 

 فروش

 %444 444444 %444 134403 %444 144404 %444 44،414 %444 444،404 درآمدهای عملياتی

 %(44) (10،401) %(04) (43،414) %(03) (40،041) %(00) (44،403) -%44 (411،444) بهای تمام شده 

 %04 41،111 %44  4،410 %44 44،444 %40 41،444 %01 14،400 سود ناخالص

 %(40) (1،411) %(44) (1،441) %(44) (4،041) %(44) (4،034) -%4 (41،014) هزينه های عمومی و اداری

خالص ساير درآمد )هزينه( های 

 عملياتی
4 4 4 4 4 4 34 4 (10) 4 

 %43 4،140 %1 3،444 %1 3،444 %4 4،401 %44 04،104 سود عملياتی

خالص ساير درآمد )هزينه(های 

 غيرعملياتی
3،044 0% 0،114 3% 44،414 03% 101 4% 104 4% 

 4 4 4 4 4 4 %(441) (101) -%4 (0،140) مالیهزينه 

 %40 0،414 %4 1،013 %00 44،110 %44 4،334 %41 34،441 سود قبل از كسر ماليات

 %(1) (0،011) %(0) (4،404) %(4) (433) %(0) (4،413) -%1 (1،440) سال جاری ماليات

 (101) ماليات سال قبل
444404

% 
(444) (4)% 4 4 4 4 4 4 

 %4 1،440 %3 0،444 %04 40،444 %4 4،440 %40 00،400 خالصسود 

 - 44444 - 44444 - 044444 - 04،444 - 04،444 سرمايه

 - 44444 - 141 - 431 - 344 - 4،011 (ريالسهم ) هر سود
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 تلفیقی گروه های مالینسبت .1.8.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 های مالی روند نسبت

1198سال  شرح 1197 سال  1196سال   1195سال   1194سال    

 %0 %44 %44 %40 %01 (درصدحاشيه سود ناخالص )

 %43 %1 %1 %4 %44 (درصد) حاشيه سود عملياتی

 %44 %4 %04 %4 %40 )درصد(حاشيه سود خالص 

 444313 444110 44،334 1،141 -0،000 )ميليون ريال(سرمايه در گردش 

 4444 4414 4443 4414 4433 (مرتبهنسبت آنی )

 %40 %44 %10413 %41444 %13 (درصدها ) بدهینسبت 

 %0444 %1414 %00404 %1444 %43 (درصدها ) بازده مجموع دارايی

 %44 %1 %30444 %41404 %31 (درصدبازده حقوق صاحبان سهام )

 440 444 444 44 11 دوره وصول مطالبات )روز(
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 صنعتی و معدنی ستبران شرکت عرضه/درج منظور به پذیرش شرایط احراز بررسی .1

 اوراق پذيرش هيئت 43/41/4340مورخ  جلسه در )سهامی عام(صنعتی و معدنی ستبران  شركت پذيرش درخواست

 های كوچك و متوسطشركتهای بازار مزبور در فهرست نرخ شركت سهام پذيرش تقاضای و شد مطرح بهادار

(SME) عرضه و فرابورس هاینرخ فهرست در شركت نام درج از قبل شد مقرر و گرفت قرار تصويب مورد فرابورس 

 سهام، اقدامات زير انجام و اطالعات و مدارک مربوط به فرابورس ارائه و اعالم گردد:

 .شود آورده ذيل جدول صورت به شدهانجام اقدامات و ليست چك طی گرفته صورت اقدامات و پذيرش هيئت شروط

 

 )سهامی عام( ستبران معدنی و صنعتی شرکت درج و پذیرش شرایط احراز

 43/41/4340 پذيرش هيأت جلسه برگزاری تاريخ

 شركت كارگزاری سهم آشنا مشاور پذيرش

 شده انجام اقدامات پذیرش منظور به اعالمی شرایط

و كاال و ارائه تاييديه حسابرس در خصوص جزئيات اقالم راكد و سنواتی موجودی مواد 

 ؛هامبلغ تعديالت مورد نياز تا ميزان مبالغ قابل بازيافت آنها و دريافتنی

به شركت فرابورس  34/44/4340مورخ  434/4044نامه شماره  طی

 ايران ارسال گرديد.

برداری از معادن شركت ارائه توضيحات و مستندات كافی در خصوص واگذاری حق بهره

 ؛ستبران به شركت سرام ديرگداز در اميدنامه
 اميدنامه به تفصيل آورده شده است. 0-41در بند 

ارائه آخرين مدارک مربوط به ماليات قطعی عملكرد، ماليات معامالت خريد و فروش فصلی و 

 ؛ماليات بر ارزش افزوده

 ايران فرابورس شركت به 34/44/4340 مورخ 434/4044 شماره نامه

 .گرديد ارسال

سهامدار عمده تعهدی اخذ گردد مبنی بر اينكه از پس از پذيرش شركت در فرابورس ايران از 

 ؛های گروه خودداری نمايدهای شركت به نفع ساير شركت ترهين دارايی

 شركت بهشركت ستبران  44/44/4340 مورخ 404444 شماره نامه طی

 .گرديد ارسال ايران فرابورس

های افشا نشده ساير بدهیارائه تعهد قبول هرگونه اعمال كسری ذخيره از بابت بيمه، ماليات و 

 ؛احتمالی مربوط به سنوات پيش از عرضه اوليه سهام از سهامداران عمده

 شركت بهشركت ستبران  00/44/4340 مورخ 404044 شماره نامهطی 

 .گرديد ارسال ايران فرابورس

ارائه اطالعات تكميلی در خصوص تفكيك بهای تمام شده مواد مستقيم مصرفی، سياست 

سود، جزئيات بهای تمام شده و درصد پيشرفت خط سخت سوم، مبانی بودجه و درصد تقسيم 

 ؛تحقق آن

در بند  ،شده درآمدهای عملياتی جدول بهای تمام اميدنامه 0444در بند 

در بند ، ميزان و درصد خريد مواد اوليه شركتجداول مربوط به  0440

در خصوص پيشرفت خط سخت  0404 بند درجدول گردش انبار،  0444

 443 در بند در خصوص سياست تقسيم سود، همچنين 344در بند  سوم،

 .است شده آورده تفصيل به اميدنامه جدول بودجه و مفروضات آن در

مندی شركت از سيستم اطالعات حسابداری مطلوب و ارائه تاييديه حسابرس مبنی بر بهره

 ؛مناسب

موسسه حسابرسی  43/44/4340 مورخ 44343041/40 شماره نامه طی

 .گرديد ارسال ايران فرابورس شركت بهآزمون پرداز ايران مشهود 

 اوليه از سهامدار عمده اخذ گردد درصد سهام در فرآيند عرضه 44تعهد عرضه 
 شركت بهشركت ستبران  00/44/4340 مورخ 404044 شماره نامه طی

 .گرديد ارسال ايران فرابورس
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 .گرددمی تاييد شركت مالی هایصورت با آن تطبيق و اميدنامه مندرجات سقم و صحت بدينوسيله

 

 

 شرکت صنعتی و معدنی ستبران                                                     کارگزاری سهم آشناشرکت 


