
معدنی دماوند

معرفی شرکت
به صورت سهامی خاص تأسیس 1362/01/23شرکت پوکه معدنی دماوند در تاریخ 

با نام شرکت معدنی دماوند و نماد کددما در بدور  1378/04/23شده و در تاریخ 
رگونده موضوع فعالیت شرکت عبارت اسدت ا  ادددام بده  . اوراق بهادار پذیرفته شد

تهیده صنایع معدنی، مشاوره در امدور معددنی وبهره برداری، ایجاد عملیات اکتشاف، 
ور مسدتق  و چه بطغیرمستقیم مستقیم یا سرمایه گذاری و نقشه  ای  مین شناسی 

مورد لوا م چه با مشارکت بخش دولتی، تعاونی و یا خصوصی، تولید انواع مصالح و
صدنعتی، مواد اولیه مصدالح سداختمانی وکانی آرائی ساختمانی و معدنی، تهیه نیا  

وع و عملیات اکتشدافی کده بدا موضداجرای طرح  ای خاکبرداری، خاکریزی تهیه و 
ین باشددد و  م نددارتبدداد داشددته شددرکت، چدده بدده طددور مسددتقیم و غیددر مسددتقیم 

ر حال د. مجا کاال ای در سایر موسسات و واردات و صادرات در کلیه سرمایه گذاری 
عددنی شرکت گسترش صنایع مواحد ای تجاری حاضر شرکت معدنی دماوند جزء 

می بنیداد مستعدعناا انقداس اسداگدروه نهدایی و واحدد تجداری کاوه پار  بوده 
ُبدر و در معددا تدراورتنو بهدره بدرداری اکتشاف آا، مح  فعالیت اصلی . می باشد
.معدا پوکه در الریجاا، کارخانه و معدا سرس در چالو  می باشد نجاا، 

سهامداران شرکت

به تفکیک واحدهای تولیدی1398درآمد سال 
تر بیشد. بخش اصلی درآمد شرکت معدنی دماوندد ا  معددا سدرس دوندا می باشدد

ورت در صددرآمدد شدرکت . کنسانتره سرس تولیدی به خارج ا  ایراا صدادر می شدود
  توجهی خوا د افزایش سرمایه و بهبود فرآیند استخراج و کنسانتره سرس تغییر داب

.داشت

5ا  1صنحه 
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معدنی دماوند

تقاضای جهانی سرب
سایر و تأثیر آا بر ادتصاد جهانی، تقاضای سرس نیز  م وا19-با  مه گیری کووید

، در بدبینانده ترین 2020با ادامده کروندا تدا پایداا . کامودیتی  ا تحت تأثیر درار گرفت
.افت خوا د کرد% 15حالت، احتماال تقاضای آا در دنیا حدود 

.(source: ILZSG)می باشد( چین)بیشترین مصرف سرس دنیا در آسیا 

مبلغ 2019میانگین دیمت شمش سرس در  معامات با اربور  فلزات لندا در سال 
دالی  این اتناق کدا ش. یافته استدرصد کا ش 10حدود دالر بوده است که 2006

مدیاد  شدیوع 2020در شدروع سدال . جهانی کنسانتره سرس بدوده اسدتتقاضای 
و لدی بین الملویرو  کرونا در جهاا منجر به افت ادتصاد و کا ش حجم مبدادالت 

فلدزات دیمت فلزات سنگین نیز در بدور و گردیدمعتبر جهاا بور   ای شاخص 
1,600دالر بده 2,300درصد کا ش ا  30دیمت شمش سرس با یافت و کا ش لندا 

.دالر تنزل پیدا کرد

5ا  2صنحه 

رببررسی بازار داخلی تولید و فروش کنسانتره س
بق آخدرین آمار تولید و فروش شرکت  ای بورسی فعال در تولید کنسانتره سرس، ط

درصدد 5بر  مین اسدا  . اطاعات ثبت شده بور  اوراق بهادار به شرح  یر است
فدزایش با ار فروش کنسانتره در اختیار شرکت معدنی دماوند اسدت کده در صدورت ا

.درصد گردد6سرمایه تخمین  ده می شود این مقدار 

بسدیاری ا  گروه اول: مشتریاا داخلی کنسانتره سرس به دو گروه تقسیم می شوند
  ای  یرمجموعه  ای دفاع ا  جمله صباباتری و جنگ افزارسا ی و  م ندین شدرکت
خریدد تولیدکننده شمش سرس ا  جمله شرکت ملی سدرس و روی ایدراا متقاضدی

ت  ای گددروه دوم تولیدکنندددگاا ثانویدده شددمش سددرس و شددرک. کنسددانتره  سددتند
ژ آا باید به مقدار به دلی  اینکه برای صادرات کنسانتره سرس، تنا. با رگانی می باشند

دماوندد مشخصی برسد و صادرات شرکت کمتر ا  آا مقدار است لذا شرکت معدنی
شدرکت ادددام بده 1398در سال . ا  شرکت  ای با رگانی جهت صادرات بهره می برد

نده  ای بدا افدزایش سدرمایه و افدزایش تنداژ تولیدد در  زی. اخذ کارت با رگانی نمود
.صادرات کا ش خوا ند یافت

سال گذشته در نمدودار  یدر نشداا داده شدده 9تولید و فروش کنسانتره شرکت در 
بدا مددیریت جدیدد و حد  مشدکات موجدود، تولیدد و فدروش 1398سدال . است

.کنسانتره تغییر چشمگیری داشته است
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معدنی دماوند

معدن سنگ ُبر قره گل 
کده در چندد معدا سنگ دره گ  تنها معدا سنگ ُبر با کینیت مطلوس در ایراا بوده

رداری سال گذشته بدلی  ریزش معدا متودد  شدده بدود اخیدرا بدا شدروع باطلده ب
رداری باطله ببدیهی است با اتمام . شده استاستخراج مجددأ مقداری ماده معدنی 
در ُبر اربرد صنعتی بیشترین ک.با گرددبه ظرفیت دبلی ُبر پس ا  پنج سال استخراج 

.ستسنیدکننده  ای سدیم پربرات ترکیبات بر و در روکش الیاف شیشه ا
و پایدار با مقاومت باال، و ا کمسا ه ای و سرامیک  ا به عنواا ماده ای ُبر پلیمر ا  
ایده سیلیسدی و در شیشه  ای با پحعور ترکیبات ُبر . در صنعت دارندکلیدی نقشی 

. وندسرامیک  ا باعث می شود تا این مواد در برابر تغییر ای ناگهانی دما مقداوم شد
ا در سداخته شدده اند یدُبدر  م نین در داروسا ی تعدادی ا  ترکیب  ای آلدی دارای 

ار ترکیب  ای ُبدر در لعداس دادا و میناکداری ظدروف چیندی بده کد. دست مطالعه اند
،  م نین در تهیه کود دا وعل  کش  دا، در دبداغی چدرم، کنتدرل خدوردگی. می روند

ابزار ددای ردیددابی نددوتروا، بدده عنددواا محددافب دربرابددر تابش  ددای  سددته ای، در 
در . ارنددپاک کننده  ا، صابوا  ا، شوینده  ا و مواد آرایشدی کداربرد بسدیار وسدیعی د

.میله  ای کنترل رآکتور ای اتمی نیز کاربرد دارد

معدن سنگ تراورتن اژدهاتو
میدزاا دابد . معدا سنگ تراورتن اژد اتو در مجاورت شهرسدتاا  نجداا ددرار دارد

تن سنگ تراورتن کرم و سدنگ الشده در 15,000برداشت آا طبق پروانه بهره برداری 
راج و بهره برداری ا  معدا ا  سنوات گذشدته در غالدب ددرارداد اسدتخ. سال می باشد

ه در امتداد معددا تدراورتن رگده آ دن دیدد. فروش به اشخاص واگذار گردیده است
.شده است و مطالعات اکتشافی در حال بررسی می باشد

معدن پوکه ملک آباد
کیلومتری تهراا در جاده  را  واددع شدده 75معدا پوکه در مجاورت روستای گزانه 

بدا دریافدت 1398در سال . سال برآورد می گردد50ددمت این معدا بالغ بر . است
دی محصدول دانه بند. سهمیه گا وئی  و کا ش بهای تمام شده، ا   یاا خدارج شدد

عاوه بر .شده پوکه معدنی دماوند شام  سه سایز نرمه، عدسی و سرندی می باشد
کینیت و و ا مخصوص ماده معددنی، مسدافت حمد  و نقد  تدا بدا ار مصدرف بدر

ا ا  به دلی  دوری معادا دیگر ا  شهر آمد ، ایدن معدد. دیمت گذاری موثر می باشد
نمدودار بر اسدا . جایگاه باالیی در با ار مصالح ساختمانی شهر آم  برخوردار است

. درصد سود رسیده است1، این معدا ا   یاا خارج و به 1398سود و  یاا در سال 

است که ناشی با توجه به نمودار تولید پوکه، مقدار تولید پوکه روندی کا شی داشته
. ا  کینیت ذخیره ماده معدنی می باشد

5ا  3صنحه 

معدن آهک قلعه گنج
با  ددف تدأمین آ دک مدورد نیدا  1396طرح احداث پروژه آ ک دلعه گنج ا  سال 
% 40فوالد کداوه جندوس کدیش و % 60کارخانه فوالد کاوه جنوس کیش، با مشارکت 

لعده مح  معدا در جنوس استاا کرماا و شهرسدتاا د. معدنی دماوند آغا  بکار کرد
.این معدا  نو  به بهره برداری نرسیده است. گنج می باشد

درآمدی شرکتساختار 
ُبدر، محصوالت اصلی شرکت ا  مح  اسدتخراج و فدروش کنسدانتره سدرس، سدنگ

سدانتره درآمد اصلی شرکت ا  محد  فدروش کن. سنگ تراورتن و پوکه معدنی است
ادی تنوع معادا شرکت به عندواا امتیدا ی در شدرایط متنداوت ادتصد. سرس است
.می باشد

صادر شده است که منبعی برای درآمد ار ی شدرکت1398کنسانتره سرس در سال 
.بوده است
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تولید سال 
1398

1,2001,442(تن)کنسانتره سرب 
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معدنی دماوند
ساختار هزینه های شرکت

. تدر نمودار  یرساختار  زینه  ای تولید و فدروش شدرکت نمدایش داده شدده اسد
.باالترین سهم مربود به  زینه  ای حقوق و دستمزد است

سوابق افزایش سرمایه های شرکت
چند مرحلده سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ دو میلیوا ریال بوده است که طی

افدزایش یافتده 1393میلیوا ریال در پایاا سال مدالی 30,000به شرح  یر به مبلغ 
.است

یش مدیره شرکت در راستای اسدتناده ا  ظرفیدت بدالقوه معدادا، طدرح افدزا یئت 
ر طرح  ای توسدعه شدرکت کده د. به تصویب رساند1399/02/06سرمایه را در تاریخ 

آغا  شده است و 1398صورت افزایش سرمایه، مقدمات اجرایی شدا آا  ا ا  سال 
ال  مداا پیش بینی می شود در صورت ورود منابع، اجرایی شدا آا کمتر ا  یدک سد

:ببرد؛ به شرح  یر است
رس، افزایش ظرفیدت اسدتخراج معددا و رسدیدا بده عیدار بداالتر کانسدنگ سد

ین آالت نوسا   و افزایش ظرفیت تولید کارخانه سرس دونا ا  طریق خرید ماش
کیلومتری سرس دونا 40معدا % 20در حال حاضر کمتر ا  . و احداث خط تولید
. استخراج می شود

ر صدنایع کداربرد باریدت دبیشترین . استخراج سنگ باریت در معدا سرس دونا
در گد  نده سنگین کنمحصوالت باریت به عنواا عام  . استخراج ننت می باشد
 م نین باریت به عندواا یدک رندگ دانده در رنگ  دا و. حنار  به کار می روند

در ریدت ترکیبدات با. مدی رودکاغدذ، پوشداو و السدتیک بکدار بدرای پرکننده ی 
.آ مایشات تشخیص پزشکی نیز کاربرد دارد

5ا  4صنحه 

تحلی  سودآوری شرکت 
رکت بدا تیم مدیریتی جدید، با تغییرات اساسی در عملیات ش1397در اسنند سال 

. برابدر نمایدد8را  1398ماشین آالت موجود توانست سود عملیاتی در انتهای سدال 
و شدرکت بدا افددزایش سدرمایه و خریدد ماشددین آالت جدیدد و گسدترش اسددتخراج
را در بهره برداری ا  معادا مخصوصأ معدا سرس دونا، تواندایی کسدب سدود بداالیی

. سال  ای آتی دارد
اد ایراا و دنیا تناژ تولیدی و نرخ  ای تحلیلی حاضر با توجه به شرایط حاکم بر ادتص

جیهی به دلی  بیماری کرونا محتاطانده در نظدر گرفتده شدده اسدت و بدا گدزارش تدو
ط پیشدین، در با برگشت ادتصاد به شدرای. افزایش سرمایه شرکت متناوت می باشد

رکت صورتی که ا داف مدیریت در گزارش توجیهی محقق شود احتمال سودآوری ش
.بیش ا  پیش بینی تحلی  حاضر است

کت تولید کنسانتره سرس صادر و در انتهدای سدال شدر% 70در حدود 1398در سال 
زایش در صدورت افدزایش سدرمایه و افد. موفق به دریافت کارت با رگانی شده است

شدرکت ددادر بده صدادرات مسدتقیم و کدا ش , تدن3,000تولید کنسانتره سرس تدا 
ولید بر اسا  برآورد خود شرکت مقدار استخراج و ت.  زینه  ای صادرات خوا د بود

: در سال  ای آتی طبق جدول  یر می باشد

مواد مستقیم
%6, مصرفی

حقوق و 
%50, دستمزد

,  سربار تولید
43%

تاریخ افزایش
سرمایه

درصد افزایش
سرمایه

سرمایه جدید
محل افزایش سرمایه(میلیوا ریال)

آورده نقدی1374/09/04149300

مطالبات بنیاد1376/08/17400%1,500

مطالبات بنیاد1377/12/12100%3,000

آورده نقدی1381/07/14100%6,000

آورده نقدی و مطالبات1383/04/0367%10,000

آورده نقدی و مطالبات1393/11/08200%30,000

13961397139813991400مقدار فروش 

(تن)داخلیمقدار فروش 

7726244827691,070کنسانتره سرب

90,600101,08893,80350,00050,000(عبمترک)( نرمه)پوکه معدنی

00030,00030,000(مترکعب)سرندی 

00030,00030,000(مترکعب)عدسی 

3,66314,96238,53638,53638,536تراورتن

118468400540سنگ بر

150000480سنگ باریت

95,186116,858132,889149,705150,626جمع فروش داخلی

(تن)صادراتیمقدار فروش 

001,0121,6142,246کنسانتره سرب

001,0121,6142,246صادراتیجمع فروش 

95,186116,858133,901151,309152,871جمع کل فروش

13991400واحدشرح محصول

2,5503,600تنکنسانتره سرس

1,2002,400تنسنگ باریت

60,00060,000تنتراورتن

120,000120,000مترمکعب(سرندی و عدسی–نرمه )پوکه معدنی 

700700تنسنگ ُبر



معدنی دماوند
ود در پدنج دیمت جهانی سرس با شیوع کرونا و کا ش تقاضا در پایین ترین کانال خ

انتظدار . این موضوع لحاظ شده اسدت1399سال اخیر می باشد لذا در تحلی  سال 
. رسندنرخ   ای جهانی کامودیتی به مقدار خود دب  ا  بیماری کرونا ب1400می رود در 

کداالی لنددا در تعیین دیمت کنسانتره سرس صادراتی، دیمت پایه بر اسا  بور 
.استلحاظ گردیده سرس می باشد و در آا  زینه استحصال 

5ا  5صنحه 

فدروش محصدوالت نرخ . درار دارددالر 500تا 300استحصال برای سرس بین  زینه 
ا توجده بده معدا ملک آباد و تراورتن بر اسا  تحلی  با ار مسکن و نیا  با ار  دف ب

ایه و سدود تحلیلدی  یدر بدر اسدا  افدزایش سدرم. تورم در نظر گرفته شدده اسدت
. منروضات آا محاسبه شده است

*بیانیه رفع مسئولیت*
o  تهیه شده است و افتخار سهام  یچ گونه( سهامی عام)محتوی این گزارش صرفا برای بررسی شرکت و اخذ تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت سرمایه گذاری افتخار سهام

.سایر اشخاص براسا  این گزارش نمی پذیردسرمایه گذاری مسئولیتی بابت تصمیمات 
o ندارداین گزارش رو رسانی افتخار سهام مسئولیتی بابت به . اطاعات و منروضات این گزارش در  ر  مانی ممکن است تغییر کنند.

سود تحلیلی شرکت افتخارسهام

139813991400دوره مالی

190,000210,000دالر نیمایی
16601800نرخ جهانی سرب

%30%30تورم
%15%15دستمزد
212,270496,657802,291فروش

(243,451)(157,537)(92,125)بهای تمام شده کاالی فروش رفته
120,145339,120558,839ناخالص( زیان)سود 

(47,828)(39,301)(31,048)اداری و تشکیالتی, عمومیهزینه های 
(6,865)عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

82,232299,819511,011عملیاتی( زیان)سود 

(2,600)(2,600)(2,330)مالیهزینه های 
هزینه های خالص سایر درامدها و 
0(1,339)غیرعملیاتی

خالص عملیات در حال ( زیان)سود 
78,563297,219508,411تداوم قبل از مالیات

(56,948)(33,292)(8,800)مالیات

69,763263,927451,463خالص( زیان)سود 

2,3251,056903سود هر سهم پس از کسر مالیات

30,000250,000500,000سرمایه
%70%68%57حاشیه سود ناخالص

بر اساس گزارش توجیهی معدنی دماوندسود تحلیلی

139813991400دوره مالی

190,000210,000دالر نیمایی
16601800نرخ جهانی سرب

%30%30تورم
%15%15دستمزد
212,270569,176909,823فروش

(283,188)(162,960)(92,125)بهای تمام شده کاالی فروش رفته
120,145406,216626,635ناخالص( زیان)سود 

(51,391)(41,934)(31,048)اداری و تشکیالتی, عمومیهزینه های 
(6,865)عملیاتی( هزینه ها)خالص سایر درامدها 

82,232364,282575,243عملیاتی( زیان)سود 

(2,600)(2,600)(2,330)مالیهزینه های 
هزینه های خالص سایر درامدها و 
0(1,339)غیرعملیاتی

خالص عملیات در حال ( زیان)سود 
78,563361,682572,643تداوم قبل از مالیات

(64,143)(40,513)(8,800)مالیات

69,763321,170508,500خالص( زیان)سود 

2,3251,2851,017سود هر سهم پس از کسر مالیات

30,000250,000500,000سرمایه
%69%71%57حاشیه سود ناخالص

1,056180,000190,000200,000210,000220,000230,000240,000250,000

1,6601,0561,1241,1931,2611,3301,3981,4671,535

1,7001,0931,1631,2341,3041,3751,4461,5161,587

1,7401,1301,2031,2751,3481,4201,4931,5661,638

1,7801,1671,2421,3171,3911,4661,5411,6151,690

1,8201,2041,2811,3581,4351,5111,5881,6651,741

1,8601,2411,3201,3991,4781,5571,6351,7141,793

1,9001,2791,3591,4401,5211,6021,6831,7641,845

1,9401,3161,3991,4821,5651,6471,7301,8131,896

 استبا توجه به افزایش سرمایه در نظر گرفته شده 1400و 1399سود  ر سهم در سال.

.تحلی  حساسیت سود  ر سهم با توجه به تغییرات نرخ دالر و دیمت جهانی سرس در جدول  یر نشاا داده شده است


