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 :تاریخچه و روند فعالیت شرکت 

 تاریخ در 40130406401 ملی شناسه به (عام سهامی)گستران زنجان کیمیای معدنی و معدنی و صنعتی شرکت

 ایجرود شهرستان صنعتی مالکیت و ثبت اداره در 471شماره طی و تاسیس خاص سهامی شرکت صورت به 46/00/4613

 موجب به 06/03/4636تاریخ در شرکت. است نموده برداریبهره به شروع ،40/01/4630تاریخ از متعاقباً و رسید ثبت به

 ایران فرابورس در 03/07/4636تاریخ در و تبدیل عام سهامی شرکت به 00/01/4636مورخ العادهفوق عمومی صورتجلسه

 گردید، ثبت بهادار اوراق و بورس سازمان نزد "کیمیا" نماد با 44600 شماره با 07/40/4636تاریخ در و است شده پذیرفته

 .باشدمی( زنجان) ایجرود شهرستان شرکت اصلی فعالیت محل و مرکز نشانی

 مواد فرآوری تولید معادن، از برداریبهره و استخراج و اکتشاف شرح به اساسنامه 0 ماده طبق شرکت فعالیت موضوع

 و تسویه و تکلیس و تصفیه و تغلیظ و آراییکانه و بندی دانه و شستشو و کردن خرد ،(فلزی غیر و فلزی هایکانی) معدنی

 46100/441شماره برداریبهره پروانه موجب به و ایجاد کشور، مناسب نقاط در معدنی مواد ذوب و فرآوری

 مورد سال طی شرکت اصلی فعالیت. است رسیده برداریبهره به معادن، و صنایع وزارت توسط صادره 40/01/4630مورخ

 .است بوده روی شمش و سرب و روی کنسانتره فروش و تولید گزارش،

 اولیه، خردایشفرآیند تولید در شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران برای کلیه محصوالت مراحل خردایش 

گردد. طراحی کلیه دستگاه ها و تجهیزات موجود در قستمهای ، فیلتراسیون و انبار محصول را شامل میثانویه، فلوتاسیون

ای است که برای طیف وسیعی از مواد معدنی از جمله انواع خاکهای اکسیده و سولفوره سرب، انواع خاکهای یاد شده بگونه

کاربرد داشته باشند با تغییر اندک در فلوشیت خط تولید و استفاده از مواد اکسیده و سولفوره روی، مس، آهن و غیره 

 های ذکر شده را با راندمان باالیی فرآوری نمود.توان کانیشیمیایی مختص کانیهای مختلف می

در حال حاضر فلوتاسیون خاک اکسیده سرب، خاک سولفوره سرب، خاک اکسیده روی و خاک سولفوره روی به منظور 

، به روزترین دانش، ، کمترین هزینه انرژیهای اکسیده و سولفوره سرب و روی با باالترین راندمان ممکنید انواع کنسانترهتول

گیرد و همانگونه که ذکر گردید در آالت فرآوری و توسط پرسنل جوان، متخصص و مجرب انجام میتجهیزات و ماشین

باشد. در فرآیند تولید کلیه موارد ت قابلیت تولید سایر محصوالت را دارا میصورت نیاز در کمترین زمان و با کمترین تغییرا

 شود.ای تولید نمیایمنی و بهداشتی رعایت شده و هیچ گونه پساب صنعتی و مواد آالینده

 ماهیت کسب و کار
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روی  دهد، شامل انجام تغییرات فیزیکی شیمیایی برفرآیند فلوتاسیون ذکر شده که اصلی ترین پروسه تولید را تشکیل می

ها، کلکتورها، ، بازداشت کنندههاهای مختلف شامل فعال کنندههای مورد نظر با استفاده از موادی با خاصیتسطح کانی

در فرآیند  باشد.های گازی و مایع و اختالف در خاصیت خیس شوندگی کانیها میکانیها در محیط سازها و استفاده از رفتارکف

توان به محصولی با کیفیت باال دست شده با استفاده از مواد شیمیایی مختص هر کانی میهای ذکر فلوتاسیون برای کانی

 یافت.

 بازار های موجود: 

گذاری قیمت. باشدبازار محصوالت تولیدی این شرکت در فرآیند تولید و فروش از رقابت و حساسیت باالئی برخوردار می

ش محصوالت بازار نای محاسبه قیمت فروب. و مکندو سرب تبعیت میمحصوالت تولیدی این شرکت از قیمت جهانی فلز روی 

سرب تاثیر مستقیم بر بهای تمام شده و فروش محصوالت تولیدی  . و نرخ جهانی فلز روی وباشدمی (LME)بورس فلزات لندن

این شرکت تامین کننده مواد . باشدخارجی تاثیرگذار می های. و این موضوع هم بر بازار داخل و هم بر بازارکندشرکت ایفا می

نیز به خارج از کشور صادر شرکت تولید کننده شمش در داخل کشور بوده و مقادیر دیگری از محصوالت  00اولیه بیش از

 . گرددمی

 مفاهیم مربوط به اهم رویه های حسابداری 

از ارزشهای جاری نیز استفاده شده صورتهای مالی شرکت اساسًا بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه و در موارد مقتضی 

 باشد. مدت شرکت شامل تحصیل سهام شرکت پخش سراسری مشاءطب به بهای تمام شده میاست. سرمایه گذاری های بلند

درصورت فزونی بهای تمام  شود.تك اقالم ارزشیابی میموجودی مواد وکاال به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش تك

بهای تمام شده  شود.کاهش ارزش موجودی شناسائی می انیخالص ارزش فروش، مابه التفاوت به عنوان زشده نسبت به 

 گردد.متداول حسابداری تعیین میموجودیها با بکارگیری روشهای 

 شود، مخارج بهسازی و تعمیرات اساسیمی یریگبر مبنای بهای تمام شده اندازهو نامشهود شرکت  ثابت مشهود یدارائیها

گردد، بعنوان مخارج ای در ظرفیت یا بهبود اساسی درکیفیت بازدهی یا عمرمفیدآنها میکه باعث افزایش قابل مالحظه

، هنگام وقوع های نگهداری و تعمیرات جزئی. هزینهدشوای محسوب و طی عمر مفید دارائیهای مربوطه مستهلك میسرمایه

 گردد.زیان دوره منظور می های جاری تلقی و به حساب سود وبعنوان هزینه

قانونی دارائیهای مربوطه)و با در نظر گرفتن آئین نامه استهالکات  ثابت مشهود با توجه به عمر مفید یدارائیها استهالک

 گردد.محاسبه می یبعد یو اصالحیه ها 4630 رماهیت 64ق.م.م( مصوب 413موضوع ماده 
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دوره یا  لمستمر هریك از کارکنان برای هر سا یاه آخرین حقوق و مزایاذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان براساس یك م

 .   گرددیم خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور

 : محیط های قانونی 

 : حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از مهمترین قوانین و مقررات و عوامل برون سازمانی

  قانون تجارت 

 تکالیف . که عدم رعایتنماید، روند فعالیت و بقاء بنگاه را ترسیم میبنگاه تجاری راه سنگ بنا و نقشهقانون تجارت بعنوان 

 .هایی را به دنبال خواهد داشتدر این قانون فعالیت شرکت را مختل و جرایم و محکومیت وضع شده و قوانین

 ت مدیره اساسنامه و مصوبات مجمع و هیا 

 .گرددمیهیئت مدیره راهبری فعالیت شرکت حول محور اساسنامه و طبق تصمیمات اتخاذ شده توسط مجامع و 

  قانون مالیاتهای مستقیم 

الملل، شفافیت اقتصادی و جلوگیری از ترین ابزارهای پیشرفت و توسعه اقتصادی در نظام بینترین و اصلییکی از مهم

های اقتصادی کشورهای صنعتی دنیا تالش ترین برنامهباشد. بر این اساس یکی از عمدهمیکاری در معامالت اقتصادی پنهان

  .باشدجهت شفاف سازی اقتصادی و مبارزه جدی ایشان با اقتصاد زیرزمینی می

ی در به طور یقین شفافیت اقتصادی فارغ از اینکه مانعی اصلی در برابر قاچاق کاال بوده و باعث رونق کسب و کار اقتصاد

سطح بازارهای داخلی گردیده و همین زمینه ساز کاهش نرخ بیکاری می گردد، از سوی دیگر یکی از ملزومات جدی در 

شود تا نظام مالیاتی بتواند براساس باشد. چراکه شفافیت اقتصادی موجب میجهت بسط عدالت اجتماعی و اقتصادی می

 .ساز عدالت اقتصادی و اجتماعی شودو با اعمال عدالت مالیاتی، زمینه شواهد و قراین واقعی اقدام به اخذ مالیات نموده

  قوانین کار و تامین اجتماعی 

های کار و شرایط کار و مزد و حقوق الزامات مربوط به  قرارداد نماید واین قوانین روابط بین کارفرما و کارگر را ترسیم می

 .نمایدارفرما و کارگر را تصریح میک

  قانون بازار اوراق بهادارجمهوری اسالمی ایران 

این قوانین  ت. اس ایران هایبورس و ترین قانون حاکم بر اوراق بهاداراصلی  قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران

دهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و گذاران و با هدف ساماندر راستای حمایت از حقوق سرمایه

 .اد گردیده استبر بازار سرمایه ایج به منظور نظارت 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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  قوانین مالیات بر ارزش افزوده 

نسبت به پرداخت   های سه ماه بوده وهای اقتصادی مکلف به ارائه گزارش در خصوص خرید و فروش در دورهبنگاه

 .وده خرید و فروش خود اقدام نمایدالتفاوت مالیات و عوارض بر ارزش افزمابه

 حسابداریهای داستاندار 

دامنه کاربرد استانداردهای . تگزارشگری مالی تدوین گردیده اس ستانداردهای حسابداری بر مبنای مفاهیم نظریا

عمومی است که به منظور ارائه اطالعات مفید در مورد وضعیت مالی، عملکرد مالی و با مقاصد  صورتهای مالی حسابداری،

 .شودکنندگان تهیه میگیری استفادهپذیری مالی واحد تجاری جهت تصمیمانعطاف

  مصوبات هیئت وزیران 

صادرات و واردات و  مقرراتقوانین و  گذار باشد مصوباتی از قبیلر روند فعالیت بنگاه تجاری تاثیرتواند باین مصوبات می

 حقوق گمرکی و ...

 های داخلی آئین نامه و دستور العمل 

که به ، ماموریت و انضباطی کار و ... نامه استخدامی، آئیننامه معامالتداخلی از قبیل آئینهای دستورالعمل ها ونامهآئین

 .گرددمی داخلی بنگاه تجاری تدوینمنظور انسجام بخشیدن و تصریح  فعالیتهای 

 ساختار واحد تجاری و نحوه ارزش آفرینی 

شرکت ضمن رفع نیازمندی های کشور در جهت منافع آحاد جامعه همواره مشتری مداری را از جمله اصول محوری 

لذا تکریم و احترام به حقوق مصرف کنندگان  سرمایه واقعی قلمداد نموده است فعالیت های خود دانسته و آنان را بعنوان

 .اهداف عالیه شرکت بوده و خواهد بود میشه یکی از مهمترین مسئولیتها وه

 

 

 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
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 عاملمدیر ت مدیره وئمشخصات اعضای هی 

 باشد:اعضای هیات مدیره شرکت به شرح جدول زیر می

 نام عضو حقوقی هیئت مدیره
 خانوادگینام و نام

 )نماینده(
 نوع عضویت سمت

            / تحصیالت

 ایحرفهمدارک 

تاریخ عضویت در 

 هیئت مدیره

 محسن عطائیان شرکت توسعه تجارت امید ایرانیان
رئیس هئیت 

 مدیره
 07/44/4637 کارشناسی ارشد موظف

شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن 

 اعتماد ایرانیان
 07/44/4637 کارشناسی موظف نائب رئیس غالمحسین جمیلی 

 00/40/4631 دکترا موظف مدیرعامل رضا منفرد  بنیاد نیکوکاری جمیلی  

 ایرج تاج الدین  شرکت زرین معدن آسیا 
عضوهئیت 

 مدیره
 07/44/4637 دکترا غیر موظف

 مهدی اقتصادی  شرکت ذوب گران رنگین فلز
عضوهئیت 

 مدیره
 00/00/4631 کارشناسی غیر موظف

 

 شود.مجمع عمومی عادی سالیانه پرداخت میحقوق و مزایای اعضای غیر موظف هیأت مدیره طبق مصوبه 
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 حسابرسی کمیته مشخصات 

نام و نام 

 خانوادگی

عضو 

غیرموظف 

 هیات مدیره

عضو 

 مستقل

رشته 

 تحصیلی

آخرین مقطع 

 تحصیلی

تاریخ عضویت در 

 کمیته حسابرسی
 اهم سوابق 

04/40/4631 کارشناسی ارشد حسابداری بله خیر امیرپرویز فرزان  و اداری معاونت مالی 

03/01/4637 کارشناسی حسابداری بله خیر حسین سلیمی  

 -سازمان حسابرسی کل کشور  71تا  30از سال 

مدیر نظارت بر شرکت های سرمایه گذاری صبا 

عضو هیات مدیره سازمان بورس و اوراق -تامین 

مدیرعامل و عضو -بهادار و شرکت فرابورس ایران 

هیات مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری 

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری  -مدیران هما

 ئت مدیره زرین معدن آسیا رئیس هی-خوارزمی

 خیر بله ایرج تاج االدین
مدیریت 

 صنعتی
03/01/4637 کارشناسی ارشد  

مدیرعامل و عضو هیات مدیره هلدینگ معدن 

قائم مقام هلدینگ توسعه  -شرکت پومیدکو 

 -صنعتی و معدن مفید در گروه اقتصاد مفید 

عضو -رییس دبیرخانه ستاد توسعه سواحل مکران

عضو هیات  -خانه اقتصاد ایران هیات رئیسه 

عضو هیات مدیره  -مدیره شرکت گهر مس 

  زنجان گستران شرکت صنعتی و معدنی کیمیای

 

 داخلی حسابرسی واحد مدیر 

 سمت نام و نام خانوادگی
رشته 

 تحصیلی

آخرین مقطع 

 تحصیلی
 اهم سوابق  تاریخ انتصاب

82/60/8932 دکترا حسابداري مدير حسابرسي داخلي فرهاد زاهدي  حسابرسي داخلي -مشاور مالي -مدير مالي  

 

 شرکت مالی مقام باالترین 

 اهم سوابق  تاریخ انتصاب آخرین مقطع تحصیلی رشته تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی

04/01/4631 کارشناسی ارشد حسابداری مدیر مالی و اداری جواد زارعی  مدرس دانشگاه -مدیریت مالی و اداری  
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 وضعیت و ترکیب سهامداران 

 4.000 سهم هر اسمی ارزش به ، سهم 400.000 تعداد شامل) ریال میلیون 400 مبلغ تاسیس بدو در شرکت سرمایه

 4.000 سهم هر اسمی ارزش به ، سهم 060.100.000 تعداد شامل) ریال میلیون 060.100 مبلغ به بعداً که بوده( ریال

 به شرکت سرمایه ،06/00/4633تاریخ در همچنین. است یافته افزایش 03/40/4637 به منتهی مالی سال پایان در( ریال

 .یافت افزایش( ریال 4.000 سهم هر اسمی ارزش به ، سهم 100.000.000 تعداد شامل) ریال میلیون100.000 مبلغ

 سرمایه قبلی
مبلغ افزایش 

 سرمایه
 تاریخ ثبت منبع افزایش سرمایه آخرین سرمایه

 41/00/4611 مطالبات حال شده سهامداران 00077707770777 70.300.000.000 400.000.000

 47/40/4611 آورده نقدی سهامداران 00007707770777 43.300.000.000 73.000.000.000

 00/00/4613 آورده نقدی سهامداران 000007707770777 43.300.000.000 30.300.000.000

 03/00/4637 سود و زیان انباشته 007,077,777,777 440،000،000،000 440.000.000.000

 41/00/4633 سود و زیان انباشته 077,777,777,777 433،300،000 060100000000
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 :ترکیب سهامداران 

 به شرح ذیل می باشد: 4631اسفند  03سال مالی منتهی به ترکیب سهامداران و درصد مالکیت آنها تا پایان  

 سهامدار
00/00/0001  

 درصد تعداد

 %00 31.010.040 شرکت سرمایه گذاری صنایع اعتماد ایرانیان

 %00 01.000.000 آقای ابراهیم جمیلی

 %00 01.630.000 موسسه بنیادنیکوکاری جمیلی

 %1 41.100.000 آقای رضا جمیلی

 %0 0.370.410 شرکت تولیدی صنعتی عقاب افشان

 %00 30.707.301 سایر سهامداران

 %077 060.100.000 جمع

 

 

 

اکسیدی سرب و روی با کیفیت های سولفیدی و تولید کننده کنسانتره عتی و معدنی کیمیای زنجان گسترانصنشرکت 

، مصمم است برای دستیابی بهتر به اهداف دستصنایع پایینون این محصول در ، با توجه به نقش و اهمیت روز افزمطلوب

، در چارچوب سیستم مدیریت مندی مشتریان خودو انجام مطلوب قراردادها و سفارشات و برآورده نمودن رضایت شرکت

اص مشتریان های خالمللی و رعایت استانداردهای ملی و الزامات قانونی و نیازمندیبر اساس استانداردهای بین شرکتکیفیت 

 .اقدام نماید

 :باشدمی زیر قراره ب مشیخط این اساسی محورهای 

 های سرب و روی با کیفیتتولید و ارائه کنسانتره 

 زمان رقابتی توافق شده با ایشان نحو مناسب و دره تحویل محصوالت به مشتریان ب 

 اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف
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  مندی ایشانرضایتپاسخگوئی و ارتباط مسئوالنه با مشتریان و تالش در جهت افزایش سطح 

 تامین کنندگان ماده معدنی اولیه برقراری روابط سودمند متقابل با 

 رکت در مشا  منظور انجام بهتر وظایف محوله و همکاری و ه افزایش سطح آگاهی و دانش فنی کارکنان از طریق آموزش ب

 دستیابی به اهداف کارخانه

 گیری از نیروهای متخصص و توانمندتکنولوژی مدرن و بهره استفاده از تجهیزات و ،تالش در جهت توسعه کارخانه 

 قل ضایعات و سازگار با محیط زیستطراحی و تولید محصول و ارائه خدمات بر اساس رویکرد دستیابی به حدا 

 مواد اولیه موردهای داخلی جهت دستیابی به منابع جدید تامین ها و عرصهگذاری در زمینه اکتشاف در محدودهسرمایه 

 .نیاز خطوط تولید

های تدوین شده جهت بهبود مستمر در تماس فرآیندها های سازمانی کارخانه با استفاده از شاخصسنجش و ارزیابی فرآیند

های . به همین علت طرح اکتشاف از اهداف و برنامهخوراک خط تولید خود بهره ببرد با انجام اقدامات اصالحی و پیشگرانه

 . باشدشرکت هم در داخل و هم خارج از کشور میمستمر و ناگسستنی 

در معدن  یگذار هیو سرما دیخر نی، معدن مس قلعه جوق و همچن0معدن مس قشالق  یشرکت قصد دارد در طرح ها

 یمعدن سرب و رو دیطرح قشالق و قلعه جوق  انجام شده و  خر  یکه مراحل مقدمات دینما یگذار هیاراک سرما یسرب و رو

معدن  نیمیس ریپذ هیمعادن گروه در شرکت سرما عیتجم رهیمد اتیه یهااز برنامه یکی نیاراک در حال انجام است. همچن

 .شودیدر انجام کار م شتریو سرعت ب یورو قزلجا است که باعث بهره

امر با بکارگیری افراد متخصص باشد که این های دیگر شرکت توسعه و ارتقای تحقیق و توسعه در شرکت میاز اهداف و برنامه

وری و افزایش هر در واحد تحقیق و توسعه و ارتباط بیشتر با دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی در صدد باال بردن سطح بهره

 . باشدچه بیشتر در راندمان تولید می

میزان  دهد.در حال توسعه را نشان میهای اقتصادی وجه تمایز کشورهای توسعه یافته و جایگاه تحقیق و توسعه در بنگاه

باشد. ، نماینده و شاخص میزان توسعه یافتگی هر صنعت میگذاریتحقیقاتی و سهم آن در کل سرمایه گذاری در امورسرمایه

عتی و معدنی اهمیت استفاده از دانش فنی و کمك به پیشبرد آن و همچنین اهتمام به تولید دانش فنی در شرکت صن

 .، تحقیق و توسعه را در کانون توجه قرار داده استجان گسترانکیمیای زن
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در این راستا شرکت کیمیا تاسیس و گسترش مرکز تحقیق و توسعه را وجهه همت خود ساخته و در راستای تحقق رسالت 

کیه بر گامهای مؤثری در این زمینه برداشته است. کیمیا ضمن تعامل با اندیشمندان و عالمان این صنعت و ت ،شرکت

متخصصین و دانشجویان جوان، امروز افتخار دارد تا اعالم نماید که توانایی حل و فصل مشکالت فنی و مهندسی صنعت سرب 

های صاحبان اندیشه و محققین این صنعت و روی را داراست و در این مسیر حمایت و همکاری خویش را در جهت تحقق ایده

 .دارداعالم می

 و زیست محیطی شرکتهای اجتماعی  مسئولیت 

ه اهداف و استراتژی های زیست محیطی و مسئولیت شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران در راستای رسیدن ب

 های اجتماعی خود اقدام به خط مشی هایی به شرح زیر نموده است:

 های محیطی در فعالیتهای زیست ، تولید و کاهش سطح ریسكهای زیست محیطی در ارائه خدماتتوجه به جنبه

 شرکت

 زیست و توجه به کیفیت زیست محیطی محصوالت )خدمات و کاالبهبود فعالیت های شرکت در قبال محیط( 

 انرژی  مصرف در جویی صرفه مورد در گیری پی و الزم تمهیدات ایجاد 

 کارکنان بین در کاری نیکو و ورزشی فرهنگ گسترش و المنفعه عام و ورزشی و فرهنگی های موسسه به کمك 

 کارخانه در سالمت طرحهای اجرای 

 مختلف شغلی های زمینه در کارکنان آموزش جهت در تالش 

 کارکنان برای یکسان رفاه و شغلی امنیت ایجاد راستای در مشاغل بندی طبقه طرح اجرای 

 المللیهای ملی و بینتقویت تصویر شرکت در عرصه رقابت 

 در جهت رعایت هرچه بیشتر مسائل زیست محیطی  های نوین تولیدو بکارگیری روش ارتباط تنگاتنگ با مراکز علمی 

 عاتیبا کارشناسان مجرب و کاهش ضا نهیارتباط به ا،یروز دن یتکنولوژ نیاز آخر یریگشرکت بهره نیاز مشخصات بارز ا

 خیبه تار 441/ 46100شماره  یشرکت طبق پروانه بهره بردار نیا یاسم تی. ظرفباشدیراندمان م شیو افزا دیتول

 یاعتبار راه انداز الیر اردیلیم 440باشد. پروژه با  یسرب م سانترهو کن یهزار تن کنسانتره رو 600بالغ بر  40/01/4630

 تی. ظرفدینما یم نیو تأم دیکننده شمش را تول دیکارخانه تول 10از  شیب ازیمورد ن یشرکت کنسانتره رو نی. ادیگرد
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در احداث آن مسائل  کهاست  یبوده و جزء معدود مراکز صنعت میمستق ریو غ مینفر بطور مستق 000شرکت  نیا ییاشتغالزا

 به دقت لحاظ و مورد توجه قرار گرفته است. یطیمح ستیز

 سرمایه انسانی و فکری 

 باشد:می زیر بشرح 4637 سال با ایمقایسه صورت به تحصیالت میزان تفکیك به پرسنل تعداد

 دکترا کارشناسی ارشد کارشناسی فوق دیپلم دیپلم زیر دیپلم سال

0001 00 00 00 01 00 0 

0000 00 00 07 00 00 - 

 

 منابع های فعالیت راستای در شرکت این مجموعه، در شاغل انسانی نیروی یعنی شرکت ارزشمند سرمایه به کامل اعتقاد با

 میدارد.  اعالم کار نیروی وری بهره افزایش و انسانی منابع کیفیت بهبود ضمن انسانی

 :های زیر را اجرا نمایدهای انسانی خود برنامهاین شرکت در نظر دارد در راستای توسعه مدیریت و سرمایه

  های مدیریت استراتژیكشرکت مدیران در کنفرانس 

 متناسب با توسعه شرکتسازی مداوم کارکنانآموزش و توانمند ، 

 وریهای مختلف با هدف افزایش بهرهبخش آموزش مداوم تخصصی برای 

   های مازاد برای نیروهای کیفی و فعالایجاد نظام انگیزشی به ویژه در پرداخت 

 های قبلینامهآوری آیینهای انگیزشی جدید و بروزنامهتهیه و تدوین آیین 

  هاسازی و کاهش هزینهبازسازی کیفی ساختار سازمانی با هدف چابك 

   روابط اجتماعی محترمانه در تمامی سطوح سازمانی شرکتبرقراری 

  آوری اطالعات در تمامی سطوح سازمانیگسترش استفاده از فن 
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   هاافزایش راندمان تولید همراه با کاهش هزینه 

 های تولیدیبهینه سازی مصرف انرژی در واحد 

  ماهه و یکساله 0، 0، 0نظارت و ارزیابی فعالیت و عملکرد شرکت در مقاطع زمانی 

 های بهبود آنامنیت و شفافیت اطالعات شرکت و راهبرد: 

 باشد:گزارش معامالت سهام شرکت بشرح جدول زیر می

 0000سال  0000سال  0001سال  شرح

 044 040 060 تعداد روزهای گشایش نماد

 044 040 060 تعداد روز های معامالتی

 4.444.041 4.376.016 3.713.706 (ش سهام معامله شده )میلیون ریالارز
 

و دقیق در زمانی مناسب  با تهیه و تنظیم برنامه هر چه بیشتر افکار سهامداران در راستای تنویر این شرکت در نظر دارد

سازی با کیفیت مطلوب انتظار فعاالن بازار سهام و ای وگزارشات شفافمهلت تعیین شده نسبت به ارائه گزارشات دوره

آوری آمار و تهیه و جمعالعمل دستورو در اختیار گذاشتن در این رابطه با تهیه  . وران را بیش از پیش برآورده نمایدسهامدا

 .عمل آورده استه یربط اقدام الزم بهای ذاطالعات مربوط به مقادیر تولید و فروش و مبالغ فروش به واحد

 

 

ها ای ازتحلیل این ریسك. همچنین خالصهگرددباشد بشرح ذیل ارائه میکه شرکت با آنها مواجه میهایی ریسكعمده ترین 

رکت به انجام رسیده مین شا، بازار و تگانه تولیدبر یکی از نظامهای سههای اصلی موضوع نیز که با رویکرد بررسی تاثیر متغیر

ها که عمدتا شامل های اولیه پیدایش ریسكهای عام و همگانی و بنیادیسك. بدیهی است از ذکر عناوین رعرضه شده است

 .تاکید شودها باشد صرفنظر شده تا بر وجهه اختصاصی این تحلیلهای مالی و پولی کشور میتحریم و سیاست

 

 مهمترین منابع, ریسک ها و روابط
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  تغییرات نرخLME: 

تاثیر گذار بوده و خرید مواد اولیه اصلی عملکرد شرکت  بر بطورمستقیم جهانی بازارهای در سرب و تغییرات نرخ فلز روی

بهای تمام شده و بهای  تاثیر مستقیم در   LMEالشعاع خود قرارداده و تغییرات شرکت و فروش محصوالت تولید شده را تحت

 .کندفروش محصوالت ایفا می

 تغییرات نرخ ارز: 

تواند قیمت ماده اولیه را باشد میتاثیر گذار میبطور مستقیم در فروش صادراتی و داخلی عالوه بر اینکه نوسانات نرخ ارز نیز 

ه اثرات منفی و مثبت را برای شرکت ب و این نوسانات با نوسان مواجه ساخته و بهای تمام شده محصول را نیز متاثر سازد

 .مراه داشته باشده

 شرکتآیند تولید ریسک ناشی از کاهش عرضه مواد اولیه متناسب با فر: 

باشد ریزی شده میهای اصلی شرکت در جهت تحقق اهداف برنامهلفهؤاز ممواد اولیه با توجه به اینکه همواره تهیه و تامین 

سك ی. لذا در جهت کاهش رگرددمی تامینبندی براساس سهمیه لذا با توجه به اینکه عمده ماده معدنی مورد نیاز شرکت 

 نموده و اقدام به اخذ پروانه اکتشافحول محور این موضوع  شرکت دستیابی به منابع جدید ماده معدنیتامین مواد اولیه و 

 باشد. دیگر جهت تهیه ماده معدنی می منابعمذاکره با  و گیریپیدر حال  بعضا

 ناپایداری قوانین و مقررات: 

، ، قوانین کار و تامین اجتماعیقبیل قوانین مالیاتیسب و کار از شتاب قوانین و مقررات حاکم بر محیط کریسك تغییرات پر

های های قانونی موضوعی چالش برانگیز برای بنگاهبینی روشها و فرآیندتغییرات غیر قابل پیشهمچنین قوانین گمرکی و ... و 

 .باشداقتصادی می

نماید از باشد و شرکت همواره سعی میباشد با توجه به اینکه روند تولید و فروش طبق برنامه در جریان میشایان ذکر می

جهت تغییرات  عمل آورد و تمهیدات الزم را دره برداری الزم را بنرخ ارز حداکثر بهره و  LMEنوسانات و افزایش قیمت

 . بینی نمایدناگهانی بازار پیش
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 وضعیت رقابت : 

گیری از متخصصان داخلی، علمی، آموزشی و بهرهاین شرکت با تکیه بر ارتباط مستمر و گسترده با دانشگاهها و مراکز 

کنندگان آالت پیشرفته یکی از بزرگترین تولیدهمواره با تمرکز بر تحقیق و توسعه، همچنین استفاده از تجهیزات و ماشین

وری مواد باشد که توانسته نقش سازنده و موثری در زمینه فرآکنسانتره سرب، روی، مس و انواع پودرهای صنعتی و معدنی می

که این امر موجب پیشرفت و تعالی صنعت سرب و روی در کشور  معدنی و عرضه آن به بازارهای داخلی و خارجی ایفا نماید

ای بگونهخطوط تولید ها و تجهیزات موجود در طراحی کلیه دستگاهگان کنندودر جهت رقابت با سایر تولید .گردیده است

واع خاکهای اکسیده و سولفوره ، انواع خاکهای اکسیده و سولفوره سربدنی از جمله اناست که برای طیف وسیعی از مواد مع

، آهن و غیره کاربرد داشته باشند با تغییر اندک در فلوشیت خط تولید و استفاده از مواد شیمیایی مختص کانیهای روی، مس

 های ذکر شده را با راندمان باالیی فرآوری نمود.توان کانیمختلف می

، خاک اکسیده روی و خاک سولفوره روی به منظور ، خاک سولفوره سربل حاضر فلوتاسیون خاک اکسیده سربحادر 

، به روزترین دانش، ، کمترین هزینه انرژیو روی با باالترین راندمان ممکن های اکسیده و سولفوره سربتولید انواع کنسانتره

گیرد و همانگونه که ذکر گردید در صورت متخصص و مجرب انجام می، آالت فرآوری و توسط پرسنل جوانتجهیزات و ماشین

. در فرآیند تولید کلیه موارد ایمنی و باشدید سایر محصوالت را دارا مینیاز در کمترین زمان و با کمترین تغییرات قابلیت تول

 شود.ای تولید نمیبهداشتی رعایت شده و هیچ گونه پساب صنعتی و مواد آالینده

شیمیایی بر روی  و ، شامل انجام تغییرات فیزیکیدهدترین پروسه تولید را تشکیل میفلوتاسیون ذکر شده که اصلی فرآیند

، کلکتورها ،هاکننده، بازداشتهاکنندههای مختلف شامل فعالهای مورد نظر با استفاده از موادی با خاصیتسطح کانی

در  .باشدها میی کانیهای گازی و مایع و اختالف در خاصیت خیس شوندگسازها و استفاده از رفتارکانیها در محیطکف

ه محصولی با کیفیت باال توان بهای ذکر شده با استفاده از مواد شیمیایی مختص هر کانی میفرآیند فلوتاسیون برای کانی

 .دست یافت

  و چگونگی تاثیر بر عملکرد شرکتمعامله با اشخاص وابسته: 

 عدم و مدیره هیئت از مجوز کسب بر مبنی تجارت قانون 403 ماده مفاد مشمول که معامالتی در مقرر قانونی تشریفات

در جهت تکمیل زنجیره ارزش آفرینی تولیدات شرکت صورت  و عمدتاً است شده رعایت گیری رای در ذینفع مدیر شرکت

  .صوالت تولیدی را در پی داشته استگرفته و ارزش افزوده هر چه بیشتر مح
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 های شرکتوضعیت بدهی : 

باشد می 4631کنندگان مواد اولیه و سایر مایحتاج تولید و الباقی سود سهام سال مربوط به تامین های شرکت عمدتاًبدهی

ها مشکلی در بازپرداخت بدهی شرکت ،ضعیت مناسب نقدینگیوباشد و با توجه به که بطور مستمر در حال تسویه و شارژ می

 .ندارد

توان به تحوالت اقتصادی )تحریمهای ریسك های اثرگذار بر محیط کسب و کار و ارزش شرکت را می ،تب فوقتوجه به مرابا 

بین المللی، افزایش نرخ ارز ، تورم و...( و چرخه های تجاری )منابع مالی، قیمت گذاری محصوالت، اقدامات رقبا، بازار عرضه و 

ره در تقاضا، وضعیت صنایع مرتبط، تحوالت فن آوری و ...( و همچنین نوع مدیریت و ساختار هزینه ای اشاره نمود. هیأت مدی

، تالش نمود ریسك و مدیریت استفاده از منابع مالیدوره مالی جاری با اقدام به موقع و مناسب در خرید و تامین مواد اولیه 

با استفاده از منابع مالی شرکت که شامل وجوه حاصل از  همچنینهای اثر گذار بر فعالیت و ارزش شرکت را کاهش دهد. 

، نیروی انسانی ماهر و تحصیل کرده، برخورداری از دانش فنی و توسعه یافتگی روشها و وصول مطالبات بابت فروش محصوالت

استانداردها و اصول کار، سابقه و شهرت برند توانسته است توقعات سرمایه گذاران را در خصوص افزایش سود آوری و توسعه 

 کمی و کیفی برآورده نماید.

تاثیر شیوع ویروس در خصوص سامانه جامع اطالع رسانی ناشران )کدال(  در صورت گرفتهافشای  مطابقالزم به ذکر است 

گیر شیوع این بیماری بر زنجیره تامین، تولید و با وجود تاثیر محسوس و همه به استحضار می رساند کرونا بر فعالیت شرکت

بهداشتی و با وجود های تقاضا در سطح داخلی و جهانی، این شرکت ضمن رعایت جوانب احتیاطی بر اساس پروتکل

محدودیتهای موجود، فعالیت خود را ادامه داده است و با عنایت به تالشهای عمومی در جهت کنترل انتقال این ویروس، 

رود به تدریج از تبعات منفی این بیماری کاسته شده و فعالیت این شرکت در آینده نیز مطابق روال قبل ادامه یابد. انتظار می

باشد اما باید در نظر داشته باشیم که عه مدیریت و کارکنان این شرکت رسیدن به اهداف اعالمی میهمچنین تالش مجمو

ویروس کرونا در تمام کشورهای جهان باعث به هم ریختگی تولید در کلیه بخشها گردیده، لذا چنانچه این بیماری اثرات 

 .باشدشرکت می های جهانی داشته باشد خارج از ارادهمثبت یا منفی بر روی قیمت
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مقدار تولید

مقدار فروش

تن07,777

تن00,777

تن07,777

تن00,777

97سال  98سال 

تن00,000
تن00,000

تن00,000

تن00,000

00و 01نمودار مقایسه ای مقدار تولید و فروش سال 

مقدار تولید مقدار فروش

 

 

که  باشدتن می 74.376 بالغ برمیزان تولید شرکت  03/40/4631منتهی به سال مالی مالی  بر اساس اطالعات و صورتهای

منتهی  سال مالیدر همچنین . است داشته کاهشدرصد( 0تن ) 4.716( معادل تن 76.703)مالی مشابه دوره در مقایسه با 

کاهش درصد  40حدود4637تن بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال  30.103مقدار فروش شرکت بالغ بر 03/40/4631به 

  یافته است.

 

 بوده است. رصد افزایش برخوردارد 07از  4637نسبت به دوره مشابه سال   4631مالی  سالهمچنین مبلغ فروش 

 نتایج عملیات و چشم اندازها

میلیون ریال7

میلیون ریال0,777,777

میلیون ریال0,777,777

00سال  01سال 

میلیون ریال0,010,000 میلیون ریال0,070,700

00و 01نمودار مقایسه ای مبلغ فروش سال 
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شرکت، شرایط حاکم بر تقاضا، داد و ستد، قیمت و موجودی انبارهای فلز روی در  مهمترین عامل مؤثر بر عملکرد فروش

است که بزرگترین بازار جهانی برای داد و ستد فلزات غیرآهنی (LME) بازارهای جهانی و به طور خاص بورس فلزات لندن

 .باشدمی

در بازار بورس لندن تعیین و فروخته ها شرکت در بازارهای فروش داخلی و صادراتی، بر اساس قیمت التقیمت محصو

 .شودمی

  : سود آوری شرکت 

مشابه دوره آوری داشته که در مقایسه با میلیون ریال سود 301.033بالغ بر  03/40/4631سال مالی منتهی به شرکت در 

 . است داشتهدرصد افزایش  13 حدودمیلیون ریال (  140.101) 4637سال 

میلیون ریال7

میلیون ریال077,777

میلیون ریال077,777

میلیون ریال077,777

میلیون ریال177,777

00سال  01سال 

میلیون ریال000,001

میلیون ریال070,700

00و 01نمودار مقایسه ای سود خالص سال های 
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 :وضعیت سرمایه در گردش شرکت 

های جاری ییلیون ریال، مجموع دارایم 300.014، شرکت وجوه نقدی معادل 03/40/4631سال مالی منتهی به در پایان 

است. این موضوع بیانگر  داشته ریالمیلیون  630.101مبلغهای جاری به مجموع بدهی و ریال یلیونم 4.031.401 معادل

های جاری گویای های جاری به بدهینبوده، همچنین نسبت داراییاین است که شرکت با کسری در سرمایه در گردش مواجه 

  باشد.مدت میکوتاههای پرداخت بدهیشرایط مطلوب شرکت از لحاظ 

 های نقدی:نقدینگی و جریان 

 گردد:خالصه وضعیت جریان وجوه نقد ارائه می در جدول ذیل

 میلیون ریال - 00سال میلیون ریال- 01 سال  رحـــــش

 10.431 061.043 جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی

 (31.634) (471.117) گذاریفعالیتهای سرمایه از ناشی نقد وجه( خروج)ورود خالص جریان

 76.133 (443.036) تامین مالی فعالیت های از ناشی نقد وجه( خروج)ورود خالص جریان

 

 های احتمالی:ای و بدهیتعهدات سرمایه 

 ( فاقد تعهدات سرمایه03/40/4631شرکت در تاریخ ترازنامه ،)باشد.های احتمالی میای و بدهی 

  نگرفته است.به بعد مورد رسیدگی ارزش افزوده قرار  4631شرکت از سال مالی 

  تا تاریخ تهیه این صورتهای مالی مورد حسابرسی بیمه قرارنگرفته است 4633از سال شرکت.  

 :دعاوی حقوقی و اثرات ناشی از آن 

با اهمیت که بر روند فعالیت شرکت  دعاوی حقوقی 03/40/4631منتهی به سال های مالی تهیه صورتشرکت در تاریخ 

 .باشدنمی را تحت تاثیر قراردهد صورتهای مالی شرکت تاثیر و

 :مطالبات 

دوره باشد که نسبت به ریال میمیلیون  033.033بالغ بر  03/40/4631منتهی به  سال مالیدر میزان مطالبات شرکت 

 ه است.بودتغییراتی در سیاستهای فروش ناشی از  کاهشکه این  داشته است،کاهش  درصد 47بیش از  4637 مشابه سال
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 های ثابت:دارائی 

 است. داشتهدرصد افزایش  4 حدود4637نسبت به دوره مشابه سال  03/40/4631منتهی به  سال مالیثابت در  هایدارائی

 :موجودی مواد و کاال 

 سه برابراز بیش  4637 دوره مشابه سالنسبت به  03/40/4631منتهی به  سال مالیدر  موجودی مواد و کاالی شرکت

  .باشدمی 4631ماه اسفند که این افزایش ناشی از دریافت ماده معدنی و تولید کنسانتره در اواخر برخوردار بوده  افزایش

 :افزایش سرمایه شرکت 

این شرکت در راستای توسعه فعالیتهای معدنی خود موفق به اخذ دو فقره پروانه اکتشاف محدوده معدنی با مشخصات ذکر 

های مزبور بخشی از باشند. محدودههای مذکور به منزله مجوز عملیات اکتشاف میشده طبق جدول زیر گردیده است. پروانه

 به تصویب رسیده است. 06/00/4633العاده مورخ در جلسه مجمع عمومی فوق باشند کهبرنامه افزایش سرمایه این شرکت می

میلیون ریال افزایش یافته  100.000یلیون ریال به م 060.100الزم به ذکر است در جلسه مزبور سرمایه شرکت از مبلغ 

 است.

 آدرس نوع ذخیره ماده معدنی نام محدوده ردیف

 روستای قلعه جوق - زرین آباد -زنجان  مس قلعه جوق 4

 روستای حاجی قشالق -زرین آباد  -زنجان  مس 0قشالق 0

التأسیس توسعه شرکت جدیدگذاری در های صنعتی و معدنی خود اقدام به سرمایهدر راستای توسعه برنامه شرکت همچنین

میلیارد ریال  400ه اولیه سرمایمعادن زرین صبا با موضوع فعالیت در زمینه فرآوری مواد معدنی )عمدتاً سرب و روی( و با 

 باشد.میدرصد  40ایه گذاری در شرکت فوق الذکر الزم به ذکر است درصد سرم نموده است.

 گردش در سرمایه در تغییرات 

  0000سال    0001سال   عنوان

 0000000 0700010 سرمایه در گردش
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 :نسبت های مالی 

  0000سال    0001سال   شرح عنوان

 نسبتهاي فعالیت 
 000 000 دوره گردش موجودیها

 000 000 دوره گردش مطالبات تجاری

 هاي نقدينگي نسبت
 000 000 نسبت جاری

%00 نسبت بدهی  00%  

 نسبتهاي سودآوري 

%00 نسبت بازده مجموع دارایی ها  00%  

%00 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام  01%  

%00 نسبت نقد شوندگی سود  %00  

 ساير نسبتها

 0700 0007 میلیون ریال(100.000)بر مبنای سرمایه EPSنسبت سود هر سهم 

 DPS 007 007نسبت سود نقدی هر سهم 

 00000 000 نسبت جریان نقدی هر سهم

 

 

 

 

 صحیح، ریزیبرنامه با که دارند راسخ اعتقاد گستران زنجان کیمیای معدنی و صنعتی شرکت توانمند و بزرگ خانواده

 ،تالش سالها انباشته و ذیقیمت اربتج و تکنولوژی دانش، از گیریبهره با و روزیشبانه تالش ،سازمانی انضباط و نظم کاربست

 که کارکنان و کارگران مهندسان، اندیشه و توان از استفاده با همچنین و معدنی و صنعتی عرصه در صادرات و تولید

 در را تریروشن هایافق و گذاشت سر پشت را هامحدودیت و موانع توانمی ،دهندمی تشکیل را شرکت اصلی هایسرمایه

 قرارداد. توجه کانون در را مشتریان رضایت و نمود باز شرکت فعالیتهای انداز چشم

 از زیست محیط حفظ و نوین تکنولوژی از استفاده ،فنی دانش تولید محصوالت، کیفیت و دتولی راندمان نباالبرد رویکرد

 توجه مورد همواره آن اعتالی و شده رمیس آن تحقق ،توانمندیها و امکانات از گیریبهره با که باشدمی شرکت اساسی اهداف

 بود. خواهد شرکت

دهها برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعالم شمهمترین معیارها و شاخص  
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 با صحیح تعامل بر تنیمب و هدفمند بازاریابی ،علمی نگرش اعمال نظارتی، و کنترلی هایسیستم تقویت گرایی،قانون

 تداوم و دستاوردها حفظ ،ساالری شایسته مبنای بر همکاران انتخاب و مالی صورتهای شفافیت نوآوری، و خالقیت مخاطبان،

 .نمود خواهد تضمین را گستران زنجان کیمیای معدنی و صنعتی شرکت هایموفقیت

 منابع مالی؛ های حوزه در کیفیت های مشی خط طبق شرکت استراتژیك اهداف با متناسب عملکرد معیارهای و ها شاخص

 باشد: می ذیل بشرح داخلی فرایندهای و تولیدی انسانی،

 سهامداران سود افزایش 

 انحرافات کاهش و بودجه تحقق  

 تولید مقداری راندمان افزایش 

 توقفات و ضایعات کاهش 

 مواد بهینه مصرف 

 جدید محصوالت تولید 

 مصرف بازار سهم افزایش  

 تولید جدید های پروانه دریافت 

 ها برنامه بخشی اثر و کیفیت مدیریت سیستم اساس بر عملیاتی فرایندهای سازی ساده و بهبود 

 آموزش بخشی اثر افزایش 

 استفاده مورد افزاریسخت و افزاری نرم هایسیستم ارتقاء و افزایش 

 شرکت در شاغل پرسنل کرده تحصیل کادر افزایش و سواد سطح ارتقاء  

 مصرفی اقالم و مواد بموقع و مناسب خرید ، تأمین 

 نحوه آمدن بدست جهت آن سوابق و شده پایش مداوم بطور خود گیری اندازه های دوره به توجه با ها شاخص تمامی

 جهت به معین زمانی فواصل در گذشته ندهایرو پردازش طریق از مطلوب وضعیت و شوند می نگهداری آن فرآیند عملکرد

 یك عنوان به حد از بیش انحراف و مغایرت گونه هر آن به رسیدن هدف با و اثربخشی و شایستگی مناسب، تداوم از اطمینان

 شود. می اقدام آن رفع جهت و تعریف مساله
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