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پارس  شرکت سبدگردان داریک  

 چادرملو: معدنی و صنعتی  شرکت معرفی  

شرکت در سال    یحقوق  تیشخص  ،دیبه ثبت رس  زدیدر    1371خاص( در چهارم خردادماه سال    یچادرملو )سهام  یو صنعت   یشرکت معدن 

و سپس در همان سال در بورس اوراق بهادار    گردید  ل یعام تبد  یبه سهام  1382در سال    و  افتی  رییتغ  یبه خصوص  یاز دولت   1376

درصد    51با    رانیفوالد ا  یدرصد سهام و شرکت مل  49بانک سپه با    یگذارهیبا سرما  تیشرکت در شروع فعال  نیا.  شد  رفتهیتهران پذ

میلیارد تومان افزایش یافته است و    5550مرحله سرمایه شرکت به مبلغ    15طی    1371. از سال  دی گرد  سیتاس  1371سهام در سال  

رد تومان طی دو مرحله در جریان اجرایی شدن است. سهامداران  یامیل  10000طبق تصمیمات هیئت مدیره افزایش سرمایه تا مبلغ  

درصد(  17، سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات )  )درصد40گذاری امید )سرمایه  اریخ ارائه گزارش عبارتند از گروهتعمده شرکت در 

 درصد( .   10) هو شرکت فوالد مبارک

 وضعیت جهانی سنگ آهن  

  48باشد و ذخایر قابل استخراج و بهره برداری با متوسط عیار  میلیارد تن می  350مقدار ذخایر قطعی سنگ آهن در جهان در حدود  

 میلیارد تن است. کشورهای دارای بیشترین ذخایر سنگ آهن در جهان به شرح جدول ذیل می باشد:   170درصد در حدود 

 

میلیارد    5ایران در حدود  درصد ذخایر قطعی سنگ آهن جهان را در اختیار دارند . ذخایر سنگ آهن احتمالی    83کشور فوق    6در مجموع

 تن می باشد . 
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آهن در جهان کنندگان سنگصادر   میلیون دالر بوده است و بزرگترین   92637در حدود    2019ارزش کل صادرات جهان طبق آمار  

 عبارتند از : 

 

درصد   8در مراحل بعد ژاپن با  ،  هنآدرصد از کل واردات سنگ    74مده واردکنندگان جهانی سنگ آهن عبارتند از چین با داشتن سهم  ع

 .درصد قرار دارند   5و کره جنوبی با 
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 ذخایر معدنی در ایران  

 نیتن است. ا  اردیلیم  37  یقطع  ریتن و ذخا  اردیلیم  57در حدود    ی احتمال   ریذخا  مختلف است.  ینوع از انواع مواد معدن  18  یدارا  رانیا

دالر است که   اردیلیم 800در حدود  هیاول یطبق برآوردها ر یذخا نی دهد و ارزش ایم ل یجهان را تشک یکل ریدرصد ذخا 7حدود  ریذخا

هن مهمترین بخش معدنی ایران است و به عنوان  آ  سنگ  است.  گردیده  ینیبشیدالر پ  اردیلیم  1400تا    دیجد  یکتشافا  یهابا برنامه

درصد قیمت تمام شده تولید فوالد را هزینه تامین   43در ایران به طور متوسط در حدود    .باشدمیفوالد  مهمترین ماده اولیه اصلی تولید  

 80حدود در کشور  یسازالدفو ی هافوالد در مجتمع دیدر تول یمصرف هیهن از کل مواد اولآسنگ  نهیهزو  دهدهن تشکیل میآسنگ 

 یکشور، استفاده از سنگ آهن داخل  یسازفوالد  یهامجتمع   یبرا  یمهم اقتصاد  یهاتیاز مز  یکی  لیدل  نیبه هم،  باشدیدرصد م

قبال نیز بیان گردید ذخایر احتمالی که  . همانگونه  دارد  یارز  ییجوفهصر  نیشده و همچنتمام  متیدر کاهش ق  یانقش عمدهکه  باشد  یم

 باشد و پراکندگی آن به شرح جدول ذیل است: هن در ایران به میزان پنج میلیارد تن میآسنگ 

 

هن در  آمیلیون تن و سهم کنسانتره در کل تولیدات سنگ  49در حدود   1399کل تولید کنسانتره سنگ آهن در ایران طبق آمار سال 

میلیون تن است و هدف تولید فوالد طبق طرح    38باشد. در حال حاضر ظرفیت تولید فوالد در کشور در حدود  د رصد می  96حدود  

میلیون کنسانتره سنگ   80میلیون تن فوالد نیاز است که    55برای تولید    .باشدمیلیون تن می  55برابر    1404  ی افقفوالد برا  جامع

میلیون تن کسری تولید کنسانتره در   31نشان دهنده حدود  ،  هن در حال حاضرآ  هن مصرف گردد که با توجه به میزان تولید سنگآ

جهت انجام فعالیت های اکتشافی، تجهیز معادن و ... بسیار دارای اهمیت های جدید در این صنعت  گذاری. لذا سرمایهکشور است  

انجام شده توسط دولت   یها یگذار  هی، سرمااست  یعدنفراوان م  ر یذخااینکه کشور ایران دارای ا وجود باشد و قابل ذکر است که بمی

، مانند پرداخت حق انتفاع ،    گرددیم  جادیکه از طرف دولت ا  ییبه مشکالت و تنگناها   با توجه  ینبوده است و از طرف  یکافتا کنون  

 ندارد.بخش  نیدر ا یگذارهیبه سرما زیادی لیتما یبخش خصوص ،یو عوارض گمرک  یحقوق دولت عمحصوالت، وض متیق نییتع

 

 



 

 
پارس  شرکت سبدگردان داریک  

 

 به شرح جدول ذیل می باشد :  1399آمار مقایسه ای تولیدکنندگان سنگ آهن معادن بزرگ و عمده در سال 

 درصد جمع  تن  -سنگ آهن دانه بندی  تن  –کنسانتره سنگ آهن   

 %32 16,276,000  16,276,000 شرکت معدنی و صنعتی گل گهر 

 %23 11,807,000 339,000 11,468,000 چادرملوشرکت معدنی و صنعتی  

 %12 6,265,000  6,265,000 میدکو

 %9 4,490,000  4,490,000 شرکت سنگ آهن گهر زمین 

 %9 4,390,000 170,000 4,220,000 شرکت سنگ آهن مرکزی ایران 

 %5 2,517,000  2,517,000 سناباد

 %5 2,378,000  2,378,000 شرکت اپال پارسیان سنگان 

 %3 1,436,000  1,436,000 صبانور

 %1 398,000  398,000 مجتمع جالل آباد

 %1 383,000 383,000 0 معدن سنگ آهن چاه گز 

 %1 266,000  266,000 شرکت صنایع فوالد سنگان 

 %0 11,000 11,000 0 مجتمع سنگ آهن سنگان

  50,617,000 903,000 49,714,000 جمع کل

 

 1399آمار تولید گندله در شکت های فعال در داخل کشور طبق آمار سال 

 درصد از کل تن -مقدار  شرکت ها 
 %21 7,364,000 فوالد مبارکه

 %18 6,279,000 میدکو

 %16 5,564,000 فوالد خوزستان 

 %11 3,731,000 چادرملو

 %10 3,402,000 اپال پارسیان سنگان

 %9 3,304,000 فوالد سنگان خراسان 

 %5 1,597,000 فوالد خراسان 

 %4 1,268,000 سناباد

 %3 1,224,300 گل گهر 

 %2 748,000 سنگ آهن مرکزی ایران

 %1 500,000 صبانور

  34,981,300 جمع 
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 :    ارقام به میلیون ریال   – ترازنامه

 1399/12/30 1398/12/29 شرح 

 46,104,801 42,773,519 های ثابت مشهود دارایی

 24,098 32,131 های نامشهود دارایی

 51,931,045 29,686,063 های بلندمدت گذاریسرمایه

 98,059,944 72,491,713 های غیرجاری جمع دارایی

 13,988,958 13,222,327 ها پرداختسفارشات و پیش

 31,594,275 24,685,807 موجودی مواد و کاال

 50,569,013 13,102,323 ها های تجاری و سایر دریافتنیدریافتنی

 2,531,507 0 مدت های کوتاهگذاریسرمایه

 108,790,068 6,479,365 موجودی نقد

 207,473,821 57,489,822 های جاری جمع دارایی

 305,533,765 129,981,535 ها جمع دارایی

 55,500,000 44,000,000 سرمایه

 0 10,595,020 افزایش سرمایه در جریان 

 62,707 0 صرف سهام خزانه 

 5,550,000 4,400,000 اندوخته قانونی 

 184,627,590 45,644,810 سود )زیان( انباشته

 698,575- 0 سهام خزانه

 245,041,722 104,639,830 جمع حقوق مالکانه

 194,397 178,244 ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان

 194,397 178,244 های غیرجاری جمع بدهی

 36,651,410 13,818,118 ها های تجاری و سایر پرداختنیپرداختنی

 14,692,100 9,300,772 مالیات پرداختنی 

 6,811,586 437,369 سود سهام پرداختنی

 0 1,186,016 تسهیالت مالی 

 0 0 ذخایر

 2,142,550 421,186 ها دریافتپیش

 60,297,646 25,163,461 های جاری جمع بدهی

 60,492,043 25,341,705 ها جمع بدهی

 305,533,765 129,981,535 ها جمع حقوق مالکانه و بدهی
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 : صورت سود و زیان 

 1399/12/30 1399/09/30 1399/06/31 1399/03/31 1398/12/29 صورت سود و زیان

 261,102,560 156,393,306 74,352,112 23,712,697 97,954,379 درآمدهای عملیاتی 

 95,126,472- 54,002,372- 28,060,109- 10,297,000- 50,715,531- بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی 

 165,976,088 102,390,934 46,292,003 13,415,697 47,238,848 سود )زیان( ناخالص 

 936,437- 518,102- 310,525- 124,027- 437,200- عمومى هاى فروش، ادارى و هزینه

 165,039,651 101,872,832 45,981,478 13,291,670 46,801,648 سود )زیان( عملیاتی 

 59,830- 59,830- 59,830- 41,823- 265,530- هاى مالى هزینه

درآمد    -های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 هاگذاری سرمایه 

6,957,313 401,127 703,920 1,271,721 19,886,370 

 525,268 481,596 590,593 281,212 185,402 اقالم متفرقه  -های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 185,391,459 103,566,319 47,216,161 13,932,186 53,678,833 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

 14,458,679- 9,037,582- 4,024,343- 1,300,368- 4,100,000- سال جاری 

 0 0 0 0 3,667,694- های قبل سال 

 170,932,780 94,528,737 43,191,818 12,631,818 45,911,139 سود )زیان( خالص 

 3,080 1,703 778 287 1,043 ریال  –سود )زیان( خالص هر سهم

 55,500,000 55,500,000 55,500,000 44,000,000 44,000,000 سرمایه 

 1399/12/30 1399/09/30 1399/06/31 1399/03/31 1398/12/29 صورت سود و زیان هم مقیاس 

 %100 %100 %100 %100 %100 درآمدهای عملیاتی 

 %36- %35- %38- %43- %52- بهاى تمام شده درآمدهای عملیاتی 

 %64 %65 %62 %57 %48 ناخالص سود )زیان( 

 %0 %0 %0 %1- %0 هاى فروش، ادارى و عمومى هزینه

 %63 %65 %62 %56 %48 سود )زیان( عملیاتی 

 %0 %0 %0 %0 %0 هاى مالى هزینه

درآمد    -های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه

 هاگذاری سرمایه 

7% 2% 1% 1% 8% 

 %0 %0 %1 %1 %0 اقالم متفرقه  -غیرعملیاتیهای سایر درآمدها و هزینه

 %71 %66 %64 %59 %55 سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات 

 %6- %6- %5- %5- %4- سال جاری 

 %0 %0 %0 %0 %4- های قبل سال 

 %65 %60 %58 %53 %47 سود )زیان( خالص 
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 ات :  تولید

 99عملکرد  برنامهظرفیت طبق  ظرفیت اسمی واحد محصوالت
 مانده فروش  تولید

 3,495,176 6,940,832 10,436,008 9,502,500 7,692,500 تن کنسانتره تر 

 57,672 196,475 254,147 300,000 1,000,000 تن سنگ اهن دانه بندی

 2,311,462 1,418,710 3,730,172 3,700,000 3,400,000 تن گندله

 1,347,897 254,946 1,602,843 1,550,000 1,550,000 تن آهن اسفنجی 

 17,590 1,007,908 1,025,498 1,000,000 950,000 تن شمش فوالد 

 

 به شرج جدول ذیل بوده است  1400ماهه اول  3و  99محصول اصلی در سال  4 ماهانه متوسط مقدار تولید

 متوسط مقدار تولید ماهانه محصوالت

 1400ماهه اول  3 99ماهه  12در  واحد محصول

 942,713 869,667 تن کنسانتره آهن )خشک ( 

 230,307 310,848 تن گندله

 148,855 133,570 تن آهن اسفنجی 

 102,071 85,458 تن فوالد
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...مقایسه حاشیه سود خالص و ناخالص شرکت در صورت های مالی منتهی به 

حاشیه سود ناخالص حاشیه سود خالص
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 : 1400بینی سود هر سهم سال  پیش

 در نظر گرفته شده است   1400ماه اول  3تولیدات شرکت در برابر  4الت مقدار تولید ساالنه محصو -1

 نسبت مصرف  مواد برای تولید محصوالت به شرج جدول ذیل در نظر گرفته شده است    -2

  1.05نسبت مصرف کنسانتره برای تولید هر تن گندله :  •

   1.35نسبت مصرف گندله برای تولید اهن اسفنجی :  •

   1.25نسبت مصرف اهن اسفنجی برای تولید فوالد :  •

  1.58نسبت مصرف سنگ اهن خام برای تولید هر تن کنسانتره :  •

سه ماهه فروش هر تن شمش )اسلب ، بلوم و    نیانگی م  متی محصوالت بر اساس ق  یگذار  متی قنرخ فروش محصوالت:   -3

ضرایب نرخ فروش محصوالت به شرح   99ماهه سال    12طبق گزارش    باشدی( شرکت فوالد خوزستان در بورس کاال م  لتیب

 جدول ذیل می باشد :

 

۶۶۸,۲۵۳

۹۱۰,۵۹۲

۸۰۴,۲۴۶

۸۹۰,۸۹۰
۹۵۷,۵۹۴

۷۹۵,۷۴۳
۸۵۹,۶۵۸

۱,۰۰۳,۹۰۸

۸۸۳,۶۴۰ ۸۸۶,۲۵۲ ۸۹۵,۹۸۴ ۸۷۹,۲۴۸ ۸۶۲,۹۶۷
۹۲۵,۲۳۵

۱,۰۳۹,۹۳۶

۰

۲۰۰,۰۰۰

۴۰۰,۰۰۰

۶۰۰,۰۰۰

۸۰۰,۰۰۰

۱,۰۰۰,۰۰۰

۱,۲۰۰,۰۰۰

99-1 99-2 99-3 99-4 99-5 99-6 99-7 99-8 99-9 99-10 99-11 99-12 1400-1 1400-2 1400-3

تن -مقدار تولید ماهانه 

(خشک )کنسانتره آهن  گندله آهن اسفنجي فوالد
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 درصد از نرخ شمش فوالد خوزستان  شرح 

 %17.5 نرخ فروش کنسانتره به فوالد مبارکه
 %17.5 نرخ فروش کنسانتره به فوالد خوزستان
 %18.0 نرخ فروش کنسانتره به سایر مشتریان

 %12.0 شدهنرخ فروش سنگ آهن دانه بندی 
 %26.5 نرخ فروش گندله 

 %50.0 نرخ فروش آهن اسفنجی به شرکت فوالد آلیاژی 
 %53.5 نرخ فروش آهن اسفنجی به ذوب اهن فوالد خزر 

 %54.0 نرخ فروش آهن اسفنجی به فوالد روهینا 
 ضرایب به شرح جدول ذیل در نظر گرفته شده است   1400سود هر سهم سال  برای پیش بینی

 درصد از نرخ شمش فوالد خوزستان  شرح

 %17.5 نرخ فروش کنسانتره
 %12.0 نرخ فروش سنگ آهن دانه بندی شده

 %26.5 نرخ فروش گندله 
 %50.0 نرخ فروش آهن اسفنجی 

 

 درصد  25نرخ رشد دستمزد و سایر هزینه ها :  -4

 درصد  60درصد صادرات فوالد :  -5

به منظور انجام تحلیل حساسیت برای محاسبه سود هر سهم نرخ شمش جهانی فوالد و نرخ دالر نیما متغیر در نظر گرفته شده است .  

 جدول ذیل می باشد :به شرح  نیما سود هر سهم شرکت در حالت های مختلف نرخ شمش جهانی و نرخ دالر

 ریال   –تحلیل حساسیت محاسبه سود هر سهم 

 دالر   -نرخ شمش فوالد جهانی 
600 620 650 

 نرخ دالر نیما  

20,000 3676 3831 4062 

220,000 4139 4309 4564 

240,000 4603 4788 5066 

 


