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 ماهیت کسب و کار: .1

 

 شرکت زرین معدن آسیا در یک نگاه:. 1.1 

گروه شامل شرکت زرین معدن آسیا )سهامی عام( بعنوان شرکت اصلی و شرکتهای گسترش صنایع روی ایرانیان )سهامی خاص( و سیمین 

 است.بعنوان شرکتهای فرعی معدن قزلجا )سهامی خاص( 

صنعتی تهران در اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای  432401 تحت شماره  11/80/1303شرکت زرین معدن آسیا )سهامی خاص( در تاریخ 

به طور فوق العاده مورخ عادی و صورتجلسه مجمع عمومی  80/80/1302صورتجلسه هیئت مدیره مورخ به ثبت رسید و به موجب 

 83/14/02تاریخ ، دفتر مرکزی شرکت به زنجان منتقل و شرکت در 80/14/1302مورخ  23101شماره و آگهی تغییرات  11/11/1302

طبق مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ت های صنعتی زنجان به ثبت رسید. در اداره ثبت شرکتها و مالکی 0401تحت شماره 

 نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته و اساسنامه شرکت اصالح گردید. ،  18/84/1300

 تعریف و ماهیت صنعت:. 1.2

 : موارد ذیل می باشد فعالیت شرکت شاملموضوعات اصلی 

 (تولید و فرآوری مواد معدنی)کانی های فلزی و غیر فلزی –الف 

 اکتشاف و استخراج و بهره برداری از معادن -ب

 تکلیس و ذوب مواد معدنی ، شستشو، دانه بندی، کانه آرایی، تغلیظ، تصفیه،خرد کردن -ج

 جایگاه شرکت:بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و . 1.2

خارجی تولید کننده شمش روی و شمش سرب از کنسانتره تولیدی این شرکت می  شامل تمامی شرکتهای داخلی وبازارهای اصلی شرکت 

مورد تایید هیئت پذیرش قرار گرفت و پس از انجام  1318تقاضای پذیرش شرکت در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در سال باشد. 

در فهرست نرخ بازار دوم شرکت فرابورس ایران نام شرکت بعنوان شصت و هفتمین نماد معامالتی در  ،11/81/1318از تاریخ  مقدمات الزم،

 سهام شرکت انجام گردید. روی بر "فرزین"اولین معامله با نماد  82/18/1311های بورس درج و در تاریخ 

رتر عمده و بو در بین شرکتهای فعال در این صنعت در زمره شرکتهای  شرکت در فعالیت تولید کنسانتره سرب و روی فعالیت داشته

له کم عیار و باطمحسوب می گردد. این شرکت تنها شرکت فرآوری کشور می باشد که موفق به تولید کنسانتره روی پرعیار از خاکهای 

ته ای پذیرفز کلیه شرکتهانتشار یافته در سامانه کدال ادی طبق آخرین رتبه بن معدن انگوران به روش فلوتاسیون روی اکسیده گردیده است.

شرکت زرین معدن آسیا)سهامی عام( یکی از شرکتهای برتر در صنعت شده در فرابورس، به تفکیک امتیاز به موقع بودن و قابلیت اتکاء، 

 گردیده است. باالییبوده و حائز رتبه 
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 حاکم بر فعالیت شرکت:قوانین، مقررات و سایر عوامل برون سازمانی . 2.1

 اساسنامه شرکت -

 قانون سازمان بورس و اوراق بهادار -

 قانون تجارت -

 قانون مالیاتهای مستقیم -

 قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار -

 کار و تامین اجتماعی قانون -

 قانون مالیات بر ارزش افزوده -

 و مقررات بانکی و گمرکیقوانین  -

 مصوبات مجمع عمومی -

 مصوبات هیئت مدیره -

 آئین نامه ها و دستورالعمل های داخلی -

 سایر قوانین موضوع -

 پولشویی قانون مبارزه با  -

                                :طالعات مدیران شرکتا . ..2

 

 ردیف
 شخصیت حقوقی عضو 

 هیئت مدیره

  

 نماینده 

 

 سمت 

 تاریخ       

 عضویت     

  

 تحصیالت
        رشته  

 تحصیلی

1  

 نیکوکاری جمیلیبنیاد 

 

 حسین سلیمی
 

 رئیس هیئت مدیره

 

43/18/10 
کارشناسی 

 ارشد

 

 مدیریت بازرگانی

 شرکت تولید و توسعه  4

 سرب و روی ایرانیان

 

 شهرام کدخدایی

عضو هیئت مدیره      

 و مدیرعامل

 

43/18/10 
کارشناسی 

 ارشد

 

 ی رژمتالو

شرکت توسعه تجارت امید  3

 ایرانیان

 

 رضا جمیلی

 

 عضو هیئت مدیره

 

 

43/18/10 

کارشناسی 

 ارشد

 

 اقتصاد 

2 

 

شرکت سرمایه گذاری صنعت و 

 معدن اعتماد ایرانیان

 

 اکبر ولی پور

 

نائب رئیس هیئت 

 مدیره

 

43/18/10 

 

 کارشناسی

 

 ریاضی

 

1 

 

 

 شرکت کیمیای زنجان گستران

 

 فرید کوتی

 

 

 عضو هیئت مدیره
 

 

43/18/10 

 
 

 کارشناسی

 

 بازاریابیمدیریت 



4 
 

 

 سهامداران اصلی شرکت .2.11

 

 ردیف

  

 نام سهامدار
41/14/1310 

 درصد سهام تعداد سهام

 44 118،888،888 ابراهیم جمیلی 1

 01/12 03،401،101 شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن اعتماد ایرانیان 4

 18 18.888.888 تقی کرمی 3

 01/1 20.810.388 مصطفی فیروزی نیاکی 2

 12/1 20.001.828 شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران 1

 00/2 43،333،333 شرکت بین المللی تحقیقات صنعت و معدن آیرما 0

 13/2 48،031،231 موسسه بنیاد نیکوکاری جمیلی 0

 21/41 140.834.381 سایر 8

 188 188،888،888 جمع

 

 :عوامل تاثیرگذار بر صنعت .1.0
 

 تغییرات نرخ ارز)دالر(                                                         -

 LMEتغییرات  -

 معدنی نوع ماده اولیه -

 حمل و نقل -

 تسهیالتنرخ بهره  -

 :محیط کسب و کار و ریسک های حاکم بر محیط. 2.1

 ریسک تجاری -

 ریسک تامین مواد اولیه -

 ریسک ناشی از رقابت در صنعت -
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 سال گذشته 1در شرکت اصلی ( EPS)سود هر سهم  اتنمودار روند تغییر *

 

 

 الزم به توضیح اینکه :

 میلیون سهم تغییر یافته است. 33.میلیون سهم به  133از  2131تعداد سهام شرکت در سال 
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نمودار روند تغییرات سود هر سهم 



6 
 

 

 سال گذشته 1نمودار روند تغییرات قیمت سود تقسیمی هر سهم  شرکت اصلی در  *
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 سال گذشته 1سهم در  قیمت بازار هرنموادر روند تغییرات * 

 

 

 الزم به توضیح اینکه :

 میلیون سهم تغییر یافته است. 33.میلیون سهم به  133از  2131تعداد سهام شرکت در سال 
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نمودار روند تغییرات قیمت بازار هر سهم 
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 اهداف مدیریت و راهبردهای اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف .4
 

 

شرکت در راستای ایجاد ارزش افزوده برای سهامداران، ارتقاء رفاه اجتماعی و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و با تکیه بر هیئت مدیره 

 توانمند و خالق، اهداف و استراتژیهایی را به شرح ذیل تدوین کرده است: کارکنان

 توانمندسازی منابع انسانی        -                               افزایش درآمد و کاهش هزینه های عملیاتی -

 صرفه جویی در مصرف انرژی     -                                               بهینه سازی فرآیندهای شرکت -

 افزایش کیفیت محصول     -                    فعهکمک به موسسه های فرهنگی، ورزشی و عام المن -

 و افزایش سهم بازار افزایش صادرات    -           فنی و غیرفنی در شرکتایجاد امنیت شغلی و افزایش دانش  -

 پیگیری سیستم مبارزه با پولشویی   -                                    ایجاد تنوع در فعالیت های زنجیره تولید -

 افزایش توان و ظرفیت خطوط تولید فعلی     -                                              پیگیری سیستم وصول مطالبات -

 افزایش بهره وری با اعمال سیستم های مدیریت       -                                                  افزایش تولید و کاهش سربار -

                                              ادامه برنامه اکتشاف معادن    -    همکاری با مراکز علمی جهت افزایش راندمان  محصول               -

 افزایش سهم بازار     -                                     جذب فارغ التحصیالن نمونه دانشگاهها -

 

 پروژه ها، طرح ها و برنامه های توسعه  .1.2

 برنامه ریزی الزم به منظور افزایش میزان تولید، بهبود کیفیت محصوالت و کاهش هزینه های تولید و ایجاد تنوع الزم در منابع خرید ماده

در آینده قصد سرمایه گذاری در محدوده های جدید معدنی را دارد شرکت در همین راستا باشد. معدنی از اهم برنامه های آینده شرکت می

محقق کرده است. آن متعلق به این شرکت است( را  %5/33سیمین معدن قزلجا )که  بیشتر از شرکتطرح دریافت ماده معدنی ن .  همچنی

تاسیس شرکت زرین روی  آفرینی بیشتر ، درارزش همچنین شرکت جهت  ی بسیاری را نصیب شرکت خواهد کرد.مزایا این موضوعتحقق 

ماشین آالت، تاسیسات ، خطوط  و آن شرکت نیز خریدکرده مشارکت در راستای تکمیل زنجیره ارزش  درصدی( 38)با مالکیت کاسپین

. همچنین به جهت افزایش سودآوری انجام و فرآیند تولید خویش را آغاز کرده استتولید و ساختمانهای الزم جهت شروع فعالیت تولیدی را 

 است. یافتهافزایش  %10به  %1از  ،ه معادن سرب و روی مهدی آباد یزد در شرکت توسعشرکت زرین معدن آسیا ، سرمایه گذاری 
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 مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی شرکت .1.1

 با توجه به انجام تمامی الزامات سازمان محیط زیست، خوشبختانه مورد خاصی در ارتباط با اجرای قوانین و مقررات مربوطه وجود ندارد ولی

همچنین در راستای مدیریت  تکمیل گردید. 97غبارگیر آن در سال  جلوگیری از ایجاد آلودگی دستگاه هوی مدیا، نصببا این حال جهت 

، صورت پذیرفته  با توجه به حد نصاب های مقرر توسط مراجع ذیربط، آب و گاز  ، اقدامات الزم جهت کنترل مصارف برق، مصرف انرژی 

 است.

 تماعی اقدامات ذیل صورت پذیرفته است:در راستای ایفای مسئولیتهای اج

 تامین رفاه و امنیت کارکنان 

 انجام دوره های آموزشی کارکنان 

 تالش در جهت ایجاد امنیت شغلی کارکنان 

  افزایش دانش فنی و غیر فنی پرسنل 

 کمک به موسسات فرهنگی، ورزشی و عام المنفعه 

 صرفه جویی در مصرف انرژی 

  سبزاخذ گواهینامه )لوح( صنعت 

 کاهش صدمات و تلفات نیروی انسانی 

  نصب غبارگیر جهت جلوگیری از ایجاد آلودگی دستگاه هوی مدیا 

 برنامه ریزی برای رسیدن به راهبردها و اهداف.1.1

محصول)داخلی و صادراتی(، همچنین با  متقاضیو اخذ تصمیمات مناسب و با ایجاد تنوع در مشتریان صحیح هیئت مدیره با برنامه ریزی 

 ریزی ایجاد منابع متعدد تهیه ماده معدنی، قصد دارد با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کالن کشور، اهداف متصور را محقق سازد. برنامه

 امنیت شفافیت اطالعات شرکت .1.2

 32 سال در رتبه .3 سال در رتبه 31رتبه در سال  31رتبه در سال  شرح

 27 22 55 - کیفیت افشاء و اطالع رسانی

 233 222 192 213 تعداد روزهای گشایش نماد

 233 222 192 213 تعداد روزهای معامالتی

 122،995 19127،251 7259651 194979235 ارزش سهام معامله شده)میلیون ریال(
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 ریسک ها.1.2

رکت در باشد،کل شفعالیت اصلی شرکت زرین معدن آسیا) سهامی عام( در زمینه تولید کنسانتره روی و کنسانتره سرب مینظر به اینکه 

 معرض ریسک های مرتبط با صنعت سرب و روی قراردارد:

ریسک تجاری : کاربرد محصوالت تولیدی شرکت در موارد مختلف نشان دهنده میزان وابستگی وضعیت این محصوالت به میزان تقاضا  –الف 

باشد و این میزان تقاضا با رشد اقتصادی و قدرت خرید مصرف کنندگان شمش روی و سرب وابستگی دارد. در بخشهای مختلف صنعت می

دی، مازاد عرضه و تغییرات جهانی، مجموعه عواملی هستند که می توانند بر بازار های مصرفی این محصوالت لذا کاهش تقاضا، بحران اقتصا

 باشد.تاثیر داشته باشند. درحال حاضر تقاضا برای محصوالت شرکت بیشتر از میزان تولید در داخل کشور می

ن انگوران شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و براساس سهمیه ریسک تامین مواد اولیه: مواد اولیه عمده مورد نیاز شرکت از معد -ب

تعیین ، و نرخ دالر  (LME)موجود در آن و قیمت شمش سرب و روی بازار بورس لندنو روی بندی تهیه می گردد و با توجه به عیار سرب 

داخلی و یا ضمانتنامه مدت  LC د، به صورت نقدی یاگردد. خرید ماده معدنی با توجه به توافق به عمل آمده با شرکت تهیه و تولینرخ می

بازارهای جهانی و افزایش و کاهش نرخ دالر، ریسک قابل توجهی را متوجه شود. با این اقدام، نوسانات قیمت فلزات در دار شش ماهه انجام می

باشد. معادن دیگر جهت تهیه ماده معدنی میشرکت نمی کند. در جهت تأمین نیاز مواد اولیه، شرکت زرین معدن آسیا در حال مذاکره با 

اقدام به برنامه ریزی جهت خرید ماده ، همچنین شرکت در راستای کاهش ریسک تأمین ماده اولیه از شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 

و همچنین یافتن معادن  (شدکه بزرگترین معدن سرب و روی کشور می با)معدنی از سایر منابع نظیر معادن سرب و روی مهدی آباد یزد

 نموده است. )یا مشارکت در معادن جدید(جدید

ریسک ناشی از رقابت در صنعت: شرکت زرین معدن آسیا)سهامی خاص( بعد از شرکت کالسیمین در رتبه دوم سهمیه خاک )ماده  -ج

م باشد. ایران با دارا بودن رتبه پنجکنسانتره سرب و روی میاولیه(از معدن انگوران بوده، همچنین دارای رتبه برتر در بین تولید کنندگان 

جهان از لحاظ ذخائر سرب و روی، از نظر میزان بهره برداری، در جایگاه شصتم جهان قرار دارد. از سوی دیگر بدلیل باال بودن بهای تمام 

 مواجه هستیم.شود تولید  این محصوالت در ایران، در صحنه بین المللی با ریسک رقابت در فروش 

 

 

روابط و ها ریسک منابع، مهمترین .1 
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 وضعیت سرمایه در گردش شرکت: .1.1 1

 19165،399یلیون ریال، مجموع دارایی های جاری معادل م 199533 ادل، شرکت وجوه نقدی مع 29/12/97در پایان دوره مالی منتهی به 

این است که نه تنها شرکت با  میلیون ریال داشته است. این موضوع بیانگر 6359221 مبلغمیلیون ریال و مجموع بدهی های جاری به 

 جهت به کارگیری مناسب از سرمایه در گردش خواهد داشت. یکسری در سرمایه در گردش مواجه نگردیده است بلکه شرایط مطلوب

 :شرکت نقدینگی و جریانهای نقدی.1.1

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

 شرح
29/12/97 

 ریالارقام به میلیون 

29/12/96              

 ارقام به میلیون ریال

 2559935 (12599991) جریان خالص ورود)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاری ها و  از ناشی نقد وجه( خروج)ورود خالص جریان

 سود پرداختی بابت تامین مالی
(1179376) (1559415) 

 (13،171) (299595) پرداختیمالیات بر درآمد 

 (199،557) (279679) سرمایه گذاری فعالیتهای از ناشی نقد وجه( خروج)ورود خالص جریان

 

 تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی:.1.2

 باشد.(، فاقد تعهدات سرمایه ای و بدهی های احتمالی می29/12/1397شرکت در تاریخ ترازنامه )

 اثرات ناشی از آن:دعاوی حقوقی و ...1

 باشد.(، فاقد دعاوی حقوقی اثرگذار بر صورتهای مالی شرکت می29/12/1397شرکت در تاریخ )

 معامالت اشخاص وابسته و چگونگی تاثیرآنها بر عملکرد شرکت:.1.1

درون گروهی و یا سود سهام معامالت با شرکتهای درون گروه صنعتی زرین، ناشی از خرید یا فروش کاال و خدمات، تامین مالی  دهًعم

 باشد.دریافتنی می
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 :شرکت سود تقسیمی.2.2

 1395ریال( را تقسیم نمود که در مقایسه با سال 455اعالم شده) به ازاء هر سهم  EPSدرصد  33 ، سودی معادل 1396 شرکت در سال 

 .کاهش داشته استدرصد  45، نباشته(ا)بدلیل انتقال به سود 

میلیارد ریال از محل سود انباشته، در  555میلیارد ریال به  355، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 29/12/1397در دوره مالی منتهی به 

 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت های صنعتی زنجان به ثبت رسیده است.انجام و  16/12/1397تاریخ 

 

 شرکت اصلی  -تمام شده عملیاتی/ سود عملیاتی/ سود خالصدرآمد و بهای .2.1 

که نسبت به دوره مالی متناظر،  همیلیون ریال گردید 193379335 ، مبلغ29/12/1397 درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره مالی منتهی به

 را نشان می دهد. افزایشدرصد  35

ریال گردید که نسبت به دوره مالی متناظر، میلیون  9919557مبلغ ، 29/12/1397عملیاتی شرکت در دوره مالی منتهی بهتمام شده های ب

 دهد.را نشان میافزایش  درصد  45

 25 متناظر، مالی دوره به نسبت که گردید ریالمیلیون  3319635 مبلغ ، 29/12/1397 به منتهی مالی دوره در شرکت عملیاتی سود

 .دهدمی نشان افزایش را درصد

 درصد 21 متناظر، مالی دوره به نسبت که گردید ریالمیلیون 3349435 مبلغ،  29/12/1397به  منتهی مالی دوره در شرکت خالص سود

 .دهدمی نشان را افزایش

 .نتایج عملیات و چشم اندازها.2
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 تلفیقی  -درآمد و بهای تمام شده عملیاتی/ سود عملیاتی/ سود خالص.2.1 

میلیون ریال گردیده که نسبت به دوره مالی متناظر،  292359241، مبلغ 29/12/1397درآمدهای عملیاتی شرکت در دوره مالی منتهی به 

 درصد افزایش را نشان می دهد. 33

ره مالی متناظر، میلیون ریال گردید که نسبت به دو 197669574، مبلغ 29/12/1397بهای تمام شده عملیاتی شرکت در دوره مالی منتهی به

 دهد.درصد  افزایش را نشان می 33

 درصد 37 متناظر، مالی دوره به نسبت که گردید میلیون ریال 4329395مبلغ  ، 29/12/1397به  منتهی مالی دوره در شرکت عملیاتی سود

 .دهدمی نشان افزایش را

 درصد 39 متناظر، مالی دوره به نسبت که گردید میلیون ریال4219524، مبلغ  29/12/1397به  منتهی مالی دوره در شرکت خالص سود

 .دهدمی نشان افزایش را
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 نسبتهای مالی شرکت: ...2

 13/21/2131 13/21/2131 فرمول محاسبه شرح نسبت

 نسبتهای نقدینگی:

 نسبت جاری
 مجموع دارائی های جاری

2.11 2.12 
 مجموع بدهی های جاری

 نسبت آنی
 دارائی های جاری –پیش پرداختها -موجودی مواد و کاال

2..1 2.2. 
 جاری های بدهی مجموع

 نسبت های سرمایه گذاری)اهرم مالی(:

 نسبت بدهی
 کل بدهیها

3.23 3.1. 
 کل دارائی ها

 نسبت مالکانه
 ارزش ویژه

3.13 3.1. 
 ها دارائی کل

نسبت حقوق صاحبان سهام 

 به کل بدهیها

 حقوق صاحبان سهام
2..1 2.11 

 بدهیهامجموع 

 نسبت های سودآوری

نسبت بازده حقوق صاحبان 

 سهام

 .2 23 سود قبل از مالیات

 ارزش ویژه

 نسبت بازده دارائی ها
 13 12 سود خالص + هزینه بهره

 کل دارائی ها

 نسبت نقد شوندگی سود
 11 (12) خالص وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی

 خالص سود

 ارزش ویژهنسبت های 

 سود هر سهم)ریال(
 سود قبل از مالیات

1.3 2133 
 تعداد سهام

 سود نقدی هر سهم)ریال(
 سود تقسیم شده

--- 233 
 تعداد سهام

 جریان نقدی هر سهم
 خالص وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

(121) 113 
 تعداد سهام

 بازده ارزش ویژه
 سود عملیاتی

13 2. 
 ویژه ارزش

 نسبت های فعالیت

نسبت سود ناخالص به 

 فروش)درآمد(

 سود ناخالص
3.11 3.12 

 درآمد عملیاتی

 نسبت بازده فروش
 سود عملیاتی

3.13 3.11 
 درآمد عملیاتی
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با توجه به خط مشی کیفیت، نقشه استراتژیک، اهداف کالن و عملیاتی سازمان، شاخصها و معیارهای  شرکت زرین معدن آسیا )سهامی عام(

 نماید:عملکرد را در حوزه های ذیل تعریف نموده و به طور مستمر آنها را پایش می

 :های سنجش عملکرد مالی شرکت شاخص.2..

 سهامداران از طریق افزایش سود ناخالص عملیاتی شرکتافزایش ثروت  .1

 تحقق سود عملیاتی و پیش بینی هر سهم از طریق کاهش انحرافات بودجه .2

 افزایش سود خالص شرکت از طریق کاهش هزینه های مالی و کاهش هزینه های غیر عملیاتی و کاهش مالیات شرکت .3

 ده درآمدهای عملیاتیافزایش سود ناخالص شرکت از طریق کاهش بهای تمام ش .4

 های عملکرد درخصوص جلب رضایت مشتری شاخص.1..

 امتیاز ترویج مشتری .1

 نرخ گردش مالی مشتری .2

 امتیاز میزان سوددهی مشتری .3

 نرخ حفظ مشتری .4

 شاخص میزان رضایت مشتری .5

 ارزش طول عمر مشتری .6

 میزان تعامل مشتری .7

 شکایات مشتری .3

 شاخص های مربوط به بازار و بازاریابی:. 1..

 میزان نفوذ برند در بازار .1

 میزان سهم بازار .2

 نرخ رشد بازار .3

 نرخ مکالمه با مشتریان .4

 رتبه جستجوی برند در اینترنت .5

 نرخ کلیک در صفحه و مشاهده سایت شرکت از سوی مشتریان .6

اعالم شده.مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف .  



17 
 

 

 شاخص های افزایش انگیزه نیروی انسانی: .2.. 

 . آموزش و افزایش دانش نیروی انسانی1

 انگیزش کارکنان. ایجاد و ارتقاء 2

 . بکارگیری فناوری و سیستم های نوین3

 

 شاخص های بهبود مدیریت کیفیت.... 

 . شاخص کیفیت1

 . شاخص اثر بخشی تجهیزات2

 . میزان دوباره کاری3

 .میزان زمان خرابی ماشین آالت4

 


