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 الستیک درایران صنعت    خچهیتار

، تحت عنوان شرکت کيان تاير براي   B.F GOODRICHباسرمايه گذاري شرکت امريکايي    1337اولين کارخانه توليدتايردر ايران در سال    ساله دارد.60توليد تاير در ايران قدمتي

 البرز تغيير يافت.  الستيک  نام به شرکت  اين نام ، 1380 سال در ، انقالب از پس. گرديد تاسيس سال در تن  8000  اسمي ظرفيت با باياس نخي توليد انواع تاير 

 

امريکا جهت توليد انواع تاير باياس نخي تاسيس گرديد. شرکت الستيک دنا نيز در    GENERAL TIREبا همکاري و سرمايه گذاري شرکت   1342سپس شرکت ايران تاير در سال  

با همکاري و    1355ژاپن توليد تايرهاي سواري باياس و راديال نخي را آغاز نمود. همچنين شرکت الستيک پارس در سال    BRIDGESTONEبا سرمايه گذاري شرکت    1353سال  

 با برنامه توليد انواع تايرهاي کشاورزي ، سنگين ، نيمه سنگين و سواري فعاليت خودرا آغاز نمود. ايتاليا  PIRELLIسرمايه گذاري شرکت

 

سال تجربه در توليد انواع تايرهاي دوچرخه ، موتورسيکلت و قطعات الستيکي ، فعاليت توليدي خود را از سال هاي قبل از انقالب ، در    40شرکت ايران ياسا ، تاير و رابر با بيش از  

شرکت ديگر از جمله الستيک بارز ، آرتاويل تاير، الستيک يزد    5تن در سال آغاز نموده است. در سال هاي پس از انفالب اسالمي ايران ،    1000با ظرفيت اوليه توليد    1347سال  

تن در سال با سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي    25000هاي اوليه    ، کوير تاير و الستيک خوزستان ، جهت توليد انواع تايرهاي باياس و راديال نخي و سيمي ، هر يک با ظرفيت

ير، فعاليت توليدي خود را آغاز  ، بانکهاي دولتي و ساير شرکت هاي سرمايه گذاري داخلي و همکاري و انتقال تکنولوژي و فن آوري از ساير شرکت هاي داخلي توليد کننده تا

  172000به    1380تن در سال بوده و پس از انقالب در سال    34000توسط توليد کنندگان داخلي کشور در اوائل انقالب در حدود    نمودند. توليد واقعي تاير و محصوالت وابسته آن

 بوده است تن در سال

 (T&Bراهسازي)  ،ي کشاورز  ،يمعدن  ي رها ي و تا (OTR) ر يتا  و   طبقه  ۵در    ۹۹در سال    ري ده شرکت فعال در صنعت تا  ديمجموع تول  رانيا  ر يصنعت تا  يبراساس آمار انجمن صنف 

 .هزار تن بوده است  3۰8 زانيو ... به م کلتيموتورس دوچرخه، ي محصول سوار (PCR)،  يوانت( LTR)،  يو اتوبوس ي بار

 بوده است. حلقه22،۰77،۹3۵ زانيتن و به م 1۶۰،۰۹1 زانيبه م ي سوار  ي رهايتا نه يکشور در زم ريتا دي حجم تول نيشتريب ۹۹سال  در

 

 

http://tirestore.ir/Index.aspx?Category=%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AA


 

3 
 

 

تاير در دنيا با سرمايه گذاري و مشارکت و انتقال فن آوري در داخل کشور فعاليت مي کردند. پس از انقالب اسالمي ابتدا  شرکت بزرگ توليد کننده    4در قبل از انقالب اسالمي  

ند.  ان داخلي اداره گرديدشرکت هاي امريکايي ، سپس پيرلي ايتاليا و در نهايت شرکت بريجستون ژاپن کشور را ترک کردند و شرکت ها ملي شده و توسط مديران و متخصص 

هفتاد به تدريج ارتباطات در سطح محدودي برقرار گرديد و تعدادي از شرکت ها توانستند به مرور    هارتباط انتقال فن آوري تا مدتها با شرکت هاي بزرگ قطع بود . از اوائل ده 

اديال تمام سيمي را اخذ کرده و موفق به توليد تايرهاي نسبتاً پيشرفته  زمان ابتدا فن آوري توليد تايرهاي راديال سواري با کمربند سيمي و جديداً فن آوري تايرهاي سنگين ر

 شوند. 

تاي  ، بارز در شرايط فعلي شرکت هاي گروه صنعتي تاير ،دنا ر،کوير  تاير و آرتاويل  ،    continental  نظير  خارجي  هاي   شرکت  از  آوري   فن  اخذ  با يزد  اسلواکي  ماتادور   ، آلمان 

 مارانگوني ايتاليا ، دنلوپ افريقاي جنوبي، فردشتاين هلند تايرهاي سواري راديال توليد و نياز خودروسازان داخلي را تامين نمايند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tirestore.ir/Index.aspx?Category=%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2
http://tirestore.ir/Index.aspx?Category=%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D8%B1
http://tirestore.ir/Index.aspx?Category=%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D9%86%D8%A7
http://tirestore.ir/Index.aspx?Category=%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86
http://tirestore.ir/Index.aspx?Category=%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DB%8C%D8%B2%D8%AF
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 معرفی کویر تایر

  ظرفيت  با  و  صنايع  وزارت  از  صادره  اصولي  موافقت  براساس  کارخانه  احداث  اجرايي  عمليات  و  گرديد  تأسيس  ريال  ميليون  يک با سرمايه اوليه  13۶۶شرکت کويرتاير در اواخر سال  

گذاري  ميليارد ريال سرمايه  3۵۰با صرف    1377هکتار در شهرستان بيرجند آغاز گرديد و در نوزدهم مهر ماه سال    112در زميني به مساحت    137۰تن از نيمه دوم    2۵,۵۰۰اسمي

 .برداري رسيدميليون دالر به بهره 8۴ريالي و ارزبري  

درصد از    1۹.4درصد از تاير توليدي سواري کشور )به لحاظ وزني( و بيش از    1۹شرکت کويرتاير بزرگترين واحد صنعتي استان خراسان جنوبي است که در حال حاضر بيش از   

 .گرددتاير توليدي سواري کشور )به لحاظ تعدادي( در اين کارخانه توليد مي 
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مدیره: اعضای هیت ترکیب   

 

 سمت  نام نماینده عضو حقوقی  نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره
موظف/ غیر  

 موظف 

مدرک مدرک  

 تحصیلی 

 دکتری  غیر موظف  رئیس هیئت مدیره محمد اسدی  اختصاصی بازارگردانی گوهر فام امید

 لیسانس  موظف  نایب رئیس هیئت مدیره  سید محمد حسین زینلی   گروه مدیریت سرمایه گذاری امید 

 فوق لیسانس  موظف  عضو هیئت مدیره محمد صادق نائبی سرمایه گذاری ساختمان سپه

 فوق لیسانس  غیر موظف  عضو هیئت مدیره محمدرضا خزاعی خدمات آینده اندیش نگر 

 فوق لیسانس  موظف  عضو هیئت مدیره محمد سلطانی  سرمایه گذاری توسعه گوهران امید 
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تغییرات:سرمایه و   

 محل افزایش سرمایه سرمایه جدید میلیون ریال درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 آورده نقدی شرکا  1   66/12/22

 آورده نقدی شرکا  10 900  

 آورده نقدی شرکا  200 1900 68/10/02

 آورده نقدی شرکا  1,400 600 69/04/17

 شرکاآورده نقدی   2,100 50 70/04/15

 آورده نقدی شرکا  5,114 143.52 70/09/13

 آورده نقدی شرکا  6,300 23.19 71/02/23

 آورده نقدی شرکا  6,600 4.76 71/12/23

 آورده نقدی شرکا  8,100 22.73 73/04/28

 آورده نقدی شرکا  10,000 23.46 73/07/07

 آورده نقدی شرکا  15,686 56.86 74/04/31

 آورده نقدی شرکا  20,012 27.58 74/07/05

 آورده نقدی شرکا  24,719 23.52 74/11/18

 آورده نقدی شرکا  28,679 16.02 75/02/04

 آورده نقدی شرکا  30,000 4.6 75/03/20

 آورده نقدی شرکا  40,000 33.33 75/05/10

 آورده نقدی شرکا  44,330 10.83 75/08/05

 آورده نقدی شرکا  65,000 46.63 75/11/03

 آورده نقدی شرکا  75,000 15.38 76/09/05

 آورده نقدی شرکا  95,000 26.67 76/10/29

 آورده نقدی شرکا  142,500 50000 79/06/26

 آورده نقدی شرکا  200,000 40.35 81/11/16

 آورده نقدی و مطالبات  700,000 250 95/04/27

 آورده نقدی و مطالبات  2,180,000 211.4 99/09/30
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 ترکیب سهامداران:

 

 درصد  سهم  سهامداران 

 3B 70.06 شرکت گروه سرمايه گذاري اميد

 M 2.26 ۹۹ شخص حقيقي 

 83M 1.۹ شرکت سرمايه گذاري تدبيرگران آتيه ايرانيان 

 M 1.4۹ 65 صندوق سرمايه گذاري اعتماد کارگزاري بانک ملي ايران 

 48M 1.1 حقيقي شخص 

000،648،446،1 شناور سهم   22.12 

000،000،540،6 تعداد کل سهام شرکت:   
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 رفیت تولیدظ

 ساليانه،  دسترس  قابل  ظرفيت  درصد   ۹2  حدود  راندمان  با   که  باشدمي  سال  در (  فلپ)   رينگ  دور   نوار  و  تاير  انواع   تن  225،31  حاضر  حال   در  شرکت ظرفيت پروانه بهره برداري 

 ه خواهد شد. شرکت افزودي تن به ظرفيت اسم 000،14حدود  1402و از ارديبهشت ماه سال   .ته استپذيرف صورت

 

 فرآیند تولید: 
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 محصوالت: 
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     طرح توسعه:

، ارتقاء   CUVو SUV هزار تن انواع تايرهاي   14کوتاه مدت به ميزان  پروژه توسعه شرکت با دو رويکرد کوتاه مدت و بلند مدت در دست پيگيري و اجراست. در طرح توسعه    

و نوسازي و توسعه ماشين آالت به منظور    سودانش فني و تنوع سايز در تايرهاي راديال استيل بلت تا سطح آخرين دستاوردهاي کيفي، زيست محيطي و فناوري روز دنيا از يک 

اي مجاور  ظرفيت جديد توليد در کارخانه هزار تن 50از سوي ديگر هدف گذاري شده است. طرح توسعه بلند مدت با هدف ايجاد    تن   هزار   45دستيابي به ظرفيت توليد معادل  

اهسازي و  ويژه اتوبوس، کاميون، ر )Steel All (هاي نوين در زمينه دانش فني و ماشين آالت، انواع تايرهاي تمام سيميطرح فعلي، طرح ريزي شده است و با جذب تکنولوژي 

 .معدني، طراحي و توليد گردد

گيري بهتر، شتاب پذيري و ترمزگيري مطلوب و طول عمر بيشتر از جمله مؤلفه هاي مورد نظر در محصوالت توليدي در طرح توسعه هايي چون راحتي سرنشين، فرمان ويژگي 

 .باشدشرکت مي 

 طرح های عمده در دست اجرا

هزینه های  

برآوردی  

  - ریالی طرح 

 میلیون ریال 

هزینه های  

برآوردی ارزی  

 طرح 

هزینه های  

انجام شده  

تا تاریخ  

1401 /09 /30 

میلیون   -

 ریال 

هزینه های  

برآوردی  

تکمیل 

  -طرح 

 میلیون ریال 

درصد  

پیشرفت  

فیزیکی طرح  

در تاریخ  

1400 /09 /30 

درصد  

پیشرفت  

فیزیکی  

طرح در  

تاریخ  

1401 /09 /30 

درصد پیشرفت  

برآوردی فیزیکی  

طرح در تاریخ  

1402 /09 /30 

تاریخ  

برآوردی بهره  

برداری از  

 طرح 

تشریح تاثیر طرح در  

 فعالیتهای آتی شرکت

29/ 12/ 1401 0 89 97 1,639,472 0 6,671,862 908,357 تنی  14000طرح و توسعه   تنی تولید   14،000افزایش  

30/ 09/ 1401 0 100 97 0 140,044 0 125,816 ماشین تایرسازی تک مرحله ای   0 

31/ 03/ 1401 0 100 92 0 125,183 0 110,000 ساختمان مهمانسرای جماران  0 

29/ 12/ 1401 0 89 38 90,375 359,625 0 450,000 دستگاه پرس پخت 19پروژه ساخت   0 

29/ 12/ 1401 0 92 81 223,000 400,498 0 623,498 پروژه های تاسیساتی شرکت   0 

29/ 12/ 1401 0 83 40 57,364 150,503 0 207,867 پروژه ساختمان آموزش   0 

31/ 01/ 1401 0 100 80 0 15,857 0 15,000 عدد پالت   500پروژه ساخت    0 

30/ 11/ 1401 0 81 0 36,048 58,401 0 68,750 ساختمان تحقیقات و تکنولوژی   0 

29/ 12/ 1401 0 77 0 167,682 63,318 0 231,000 ( 506ماشین تایر سازی تک مرحله ای)  0 

29/ 12/ 1401 0 77 0 175,168 55,832 0 231,000 (507ماشین تایرسازی تک مرحله ای)  0 

هزار تنی   50پروژه 

 TBR،OTRتایرهای
30,266,275 126,846,023 60,332 66,392,922 0 0 0 1404 /07 /01  تنی تولید   50،000افزایش  
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 براورد مقدار تولید/فروش، نرخ و مبلغ فروش:

 نوع محصول 
ظرفیت  

 عملی 

)براورد(  1401 1400 1402 

 مبلغ فروش  نرخ فروش  تعداد فروش  مبلغ فروش  نرخ فروش  تعداد فروش  مبلغ فروش  نرخ فروش  تعداد فروش 

  45,737,800  1,150  39,772  26,639,710  819  32,508  19,891,768  669  29,716 44,700 داخلی -تایر 

  45,737,800    39,772  26,639,711    32,508  19,899,740    29,733   جمع فروش داخلی 

  1,328,220  940  1,413    0      0   0 صادراتی -تایر 

  47,066,020    41,185  26,639,711    32,508  19,899,740    29,733   جمع
 

 

 مفروضات: 

 ر گرفته شده است. ظدرصد ظرفيت طرح در ن 80با عنايت به افتتاح طرح در ارديبهشت ماه   ➢

 دالر  1014  طبيعي کوئوچو نرخ ➢

 دالر  SBR 1750نرخ  ➢

 . درصد از فروش به صادرات اختصاص خواهد يافت  3طبق اطالعات تفسيري شرکت  ➢

 نظر گرفته شده است. درصد افزايش نرخ پس از ارديبهشت ماه در   20 ➢

 ريال   000،400نرخ دالر  ➢

20،930

29،162 29،733
32،508

41،185
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 :مواد اولیه و نرخ قدار مصرفم

 واحد شرح 

 1402خرید/مصرف  1401خرید/مصرف 

 مبلغ  نرخ  مقدار  مبلغ  نرخ  مقدار 

 میلیون ریال  ریال    میلیون ریال  ریال   

               مواد اولیه داخلی:

 4,618,812 647,238 7,136,187 2,991,308 550,036 5,438,382 کیلو گرم کائو چو طبیعی

 7,746,352 616,483 12,565,401 4,935,332 500,085 9,868,990 کیلوگرم کائو چو مصنوعی 

 5,996,618 550,200 10,898,979 3,247,331 385,283 8,428,422 کیلوگرم دوده 

 6,211,521 906,980 6,848,579 3,991,753 727,912 5,483,838 کیلوگرم نخ و سیم 

 4,049,008 2,104,298 1,924,161 2,714,738 606,148 4,478,671 کیلوگرم مواد شیمیائی و روغن و.... 

 28,622,311     17,880,462       جمع کـل
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 سربار و هزینه های عمومی اداری فروش:

 

 شرح 
 هزینه های اداری، عمومی و فروش  هزینه سربار 

1400 1401 1402 1400 1401 1402 

 537,908 378,322 321,225 1,394,133 1,271,469 936,342 هزینه حقوق و دستمزد

 53,830 40,406 14,594 1,044,638 227,519 166,574 هزینه استهالک 

 2,259 2,528 1,183 289,868 182,712 82,121 )آب، برق، گاز و سوخت( هزینه انرژی 

 18,468 12,156 6,558 668,785 279,010 111,031 هزینه مواد مصرفی 

 0 316,737 45,630 0 0 0 هزینه تبلیغات

 0 800 200,399 0 0 0 هزینه خدمات پس از فروش 

 515,877 429,314 255,616 20,240 17,999 11,201 هزینه حمل و نقل و انتقال

 783,853 517,349 212,007 1,695,245 1,006,021 402,628 سایر هزینه ها 

 1,912,195 1,697,612 1,057,212 5,112,909 2,984,730 1,709,897 جمع
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 ترکیب بهای تمام شده:

 1402 1401 1400 شرح 

  28,622,311  17,447,489  12,196,301 مواد مستقیم

  2,080,015  1,441,426  874,152 دستمزدمستقیم 

  5,112,909  2,984,730  1,709,897 سربارتولید

  35,815,235  21,873,645  14,780,350 جمع هزینه های تولید

  0  753 (156,873) خالص موجودی کاالی درجریان ساخت

  35,815,235  21,874,398  14,623,477 بهای تمام شده کاالی تولید شده 

  421,795  75,205  77,459 موجودی کاالی ساخته شده اول دوره

 (539,854) (56,764) (75,205) موجودی کاالی ساخته شده پایان دوره

  35,697,176  21,892,839  14,625,731 بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

 

 
 

 

 

 

مواد مستقیم
80%

مدستمزدمستقی
6%

سربارتولید
14%
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 بررسی صورت سود زیان:

 (براوردی(1402  1401  1400  1399 سود )زیان( خالص
 تغییرات 

 1401-1402 

  0.77  47,066,020  26,639,711  19,899,740  10,738,330 درآمدهای عملیاتی 

  0.63 (35,697,176) (21,892,839) (14,625,731) (8,126,096) شده درآمدهای عملیاتی بهای تمام  

  1.40  11,368,844  4,746,872  5,274,009  2,612,234 سود )زیان( ناخالص

  0.12 (1,900,000) (1,697,612) (1,057,212) (619,642) های فروش، اداری و عمومیهزینه

 (1.00)  0  337,945  0  0 سایر درآمدهای عملیاتی

  1.80  9,468,844  3,387,205  4,216,937  1,992,683 )زیان( عملیاتیسود 

  0.68 (2,465,306) (1,463,741) (962,932) (385,556) های مالی هزینه

  3.07  200,000  49,090  155,423  368,740 های غ عملیاتیسایر درآمدها و هزینه

  2.65  7,203,538  1,972,554  3,409,428  1,975,867 سود )زیان( عملیاتی

  2.10 (1,152,566) (371,203) (499,877) (517,896) مالیات بر درآمد

  2.78  6,050,972  1,601,351  2,909,551  1,221,799 سود )زیان( خالص 

  2.78  925  367  1,335  560 ریال –سود )زیان( خالص هر سهم

  0.50  6,540,000  4,360,000  2,180,000  2,180,000 سرمایه 

  0.36  0.24  0.18  0.27  0.24 حاشیه ناخالص

  0.58  0.20  0.13  0.21  0.19 حاشیه عملیاتی

  1.14  0.13  0.06  0.15  0.11 حاشیه سود 

p/e     10  3.75  * - 

 

 ر نيست. برابري سود خالص دور از انتظا .72درصدي فروش جهش بيش از   77همانگونه که مالحظه مي گردد با افزايش  ➢

 براورد مي گردد.  3.75فوروارد شرکت در محدوده  p/eدرصدي   55حدود  تقسيم سود  ضو با فر در سنوات اخيرت تقسيم سود شرکت سياسبا عنايت به  ➢
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 :جدول تحلیل حساسیت 

 نرخ فروش                  

 مقدار تولید 
950,000,000  997,500,000  1,047,375,000  1,099,743,750  1,154,730,938  1,212,467,484  1,273,090,859  

35,000  517  569  624  681  741  804  870  

36,750  569  624  681  741  804  870  940  

38,588  624  681  741  804  870  940  1,012  

40,517  681  741  804  870  940  1,012  1,089  

42,543  741  804  870  940  1,012  1,089  1,170  

44,670  804  870  940  1,012  1,089  1,170  1,254  

46,903  870  940  1,012  1,089  1,170  1,254  1,343  

49,249  940  1,012  1,089  1,170  1,254  1,343  1,436  
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 سلب مسولیت:

 پيش بيني هاي ارائه شده در اين تحليل صرفا نظر تحليگران مجموعه بوده و نبايد به تنهايي مبناي تصميم و سرمايه گذاري باشد. 

 .آرين نمي باشداطالعات و مفروضات اين گزارش ممکن است در هر لحظه تغيير کرده و مسوليتي از بابت بروز رساني آنها متوجه شرکت سيطره خدمات مالي 


