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43,125,944            28,675,311           33,310,613             درآمدهای عملياتی

5,177,688               (4,647,185)            (1,747,708)             سود )زيان( عملياتی

630,325                  (217,772)               516,282                  ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی

1,283,800               (11,189,782)          (7,441,223)             سود خالص- پس از کسر ماليات

(2,245,069)             (1,764,845)             -                               تعديالت سنواتی

81,322,37086,229,61390,977,713جمع داراييها

67,754,75965,220,77953,878,716جمع بدهی ها

33,180,5877,868,4067,868,406سرمايه ثبت شده

13,567,61121,008,83437,098,997جمع حقوق صاحبان سهام

0.014-0.13-0.09نرخ بازده  داراييها

0.03-0.53-0.55نرخ بازده حقوق صاحبان سهام

33,180,587,0197,868,405,6007,868,405,600تعدادسهام در زمان برگزاری مجمع
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 محترم سهامداران
 

م   یررمــدم  یرــ  مدــر  ــرت  ضــرر تیرـ  سـهامداران محتـرم   مماـــداان اـــان  مماـــد  محتـرم الضمـن عـرض سـ

ضسـابرس   بـازرس قامرمـی ــرت    یمچـرـن مماـــد  محتـرم سـازمان بـررس   ا راق بهــااار را ار لیســ  مـمــم عمرمــی     

 .ارامـی مرـدارا (سـهامی عـام)ذ ب آین اصفهانصاضبـان سـهام ــرت   الم ی سـاعـاا

كاران سخ  ترش   مدلی تیر  یمان   رضرم ت  با  لرا تـگـایا   مـكالت اما با تالش   یم    یمضضمد   سپاس یدا مد ر

ح یـا   پـر    یـای متعـدا ار ــرت       ـاید پرـاـی صـع  ذ ب آین   تدا م ترلرد   الرای طـر    59ــفعان ـرت  ار سال ذ

 ررت اـن سرزمرن تهن سایت  مبرا .  زمان با غ براـم   اـن مهم یم   االـی می طیبرد ت  لز از مراان

با الگـر  ـرت   امرد اس  ار ساـ  ساـ  لطف   رضم  اـزا ـكتا با تالش   ترـش مـاعف   یمدلی تیر  پرسـل سخ  ترش

با اـذر   "ا متی   ترلرد   اـتغال ــاقتصاا مـ "م ریبری ار یصرص مام اذاری سال لدـد با ـعار قرار ااان فرماــات مـام معظ

تامل از ـراـط ضساس مرلرا ـاید تـرـ  ترلرد ااییی   ضل مـكالت رترا ار سطح میی   یمچـرن را  امدازی پر    یـای  

ن اصفهان ار صـع    اقتصاا تـرر عزـزمـان بـا ــرم    ترسع    ـكرفاـی اقتصاای   باز پس ارری لاـگا  رفرم اذـت  ذ ب آی

  .امـا ... 

اصفهــان ار ســالی تــ  اذـــ  ترامســ  بــا اتخــاذ اســتراتتی یــای ترتربــی از لمیــ  ترلرــد              سهامی ذ ب آینــرت  

ـگا  یــرا را ار عرضــ    ت ترفـی  تمرتـز بـر صـاارات  مدـرــ  مرــر یزـــ  یـا   امــام پـر    یـای بهبــرا  لاــ  المحصـر

 .لهامـی   ااییـی ضفـظ مماــد

 :محـق اراـد عبارتـد از  5959 از لمی  مهمترـن استا رایاـی ت  ار سال
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  طريق كنترل هزينه ازقبل  نسبت به سال 59هزينه هاي توليد ذوب آهن اصفهان در سال كاهش 

  قبلنسبت به سال  59سال  درصدي درآمد هاي عملياتي در 21 درصدي تناژ و 21رشد 

  به ريل پاسخ گويي به نيازكشورو بمنظور توسعه صنعتي براي توليد ريل  196بازسازي نورد 

  بازار پاسخ به نياز در آرك تونلي ومتوسط  ، سبكبال پهن  توليد تيرآهنهايافزايش تنوع 

  به ركودحاكم بازارداخلي باتوجه كشوري نمونه كنندهصادردريافت تنديس و نشان ويژه توسعه صادرات و 

  براي چهارمين سال  تنديس رعايت حقوق مصرف كنندگان دريافت 

 هزار تن فوالد خام 16واحد گوگرد زدايي در راستاي افزايش ظرفيت ساليانه به ميزان  پيشرفت فيزيكي 

  ن تن در سالواحد ريخته گري جديد در راستاي افزايش ظرفيت توليد شمش به ميزان يك ميليوپيشرفت فيزيكي 

 هزار نرمال متر مكعب در ساعت 19جهت افزايش توليد اكسيژن به ميزان  ژنيتوسعه كارگاه اكس 

  تزريق پودر زغال به كوره بلندهااجراء طرح 

 بازسازي و اصالح غبارگيرهاي سيستم تصفيه گاز كنورتورها 

 ه و گواهينام برنامه ريزي براي اخذ گواهينامه هاي معتبر بين المللي ريلUK CARES  تمديد اعتبار ،

 جهت صادرات به اتحاديه اروپا CEگواهينامه 

  سيستم هاي مديريت كيفيت تمديد اعتبار گواهينامهISO 5662:1669 ت محيطي يس، زISO 21662:1661 

 ISO26629 ، آموزش  OHSAS 29662:1661، ايمني و بهداشت شغلي 

  بال ، واليبال، هندبال، تنيس روي ميز، شطرنج و غيرهفوتكسب مقام اول تا سوم در ليگ برتر رشته هاي 

 بيمارستان شهيد مطهري فوالدشهر در جمع بيمارستانهاي برتر خصوصي استان 

  و   د  ي ش خص ش ك  
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 مرور كلي بر وضعيت و تحوالت صنعت فوالد

سياست  رشد قيمت مواد اوليه مخصوصا زغال سنگ، .سال گذشته فراز و فرودهاي بسياري را پشت سر گذاشت بازار فوالد، در

خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و همچنين ادامه ركود در  كاهش توليد در چين، انتخاب ترامپ به عنوان رييس جمهور آمريكا،

به شمار مي روند كه در ذيل به  59ايران و تكميل و راه اندازي كارخانجات در زنجيره فوالد از مهمترين وقايع و تحوالت سال 

 م:بررسي آنها مي پردازي

o اولیه مواد قیمت رشد 

 شد باعث و كردقابل توجهي  رشد هستند، فوالدسازي صنعت اوليه مواد كه سنگ زغال و هنآ سنگ قيمت سال اين در 

 با مقابله براي بازار طرف از زيادي فشار كه شرايطي در توليد هزينه رشد. كند رشد سازي فوالد هاي كارخانه در توليد هزينه تا

 .رو شوند سازي با بحران مالي روبههاي فوالد شركت از زيادي شمار تا شد باعث ،داشت ودوج قيمت افزايش

o چین در ساختمانی های فعالیت در محدوديت و فوالد زنجیره تولید کاهش 

در چين وضع شد و به موجب آن  و زغال سنگ فوالد و آهن سنگ توليدكنندگان براي اي تازه هاي محدوديت سال اين در 

ترين مصرف كننده فوالد در  صنعت ساختمان بزرگ اقدام به تنزل حجم توليد كردند. هاي فعال در اين صنعت شركت برخي از

 كه آنجا از تقاضا براي چين و به دنبال آن كاهش قيمت را به همراه دارد. البته  تنزل ،هاي ساختماني چين است و كاهش فعاليت

ميالدي قيمت تحت تاثير شدت كاهش  1621 سال در رود مي انتظار است، هشد وضع هم توليد كردن محدود براي قوانيني

عرضه يا تقاضا در چين باشد . به تعبير بهتر، اگر عرضه در چين بيشتر از تقاضا كاهش يابد، قيمت رشد خواهد كرد و اگر نرخ 

 توليد ترين بزرگ چين كه آنجا زا ديگر طرف از كاهش عرضه كمتر از نرخ كاهش تقاضا باشد ، قيمت افزايش خواهد يافت .

كننده و مصرف كننده فوالد در بازار جهاني است ، سياست هاي اين كشور تاثير بسزايي روي بازار خواهند داشت و مي تواند 

 سمت و سوي بازار در سال بعد را تعيين كند.

o برگزيت( اروپا اتحاديه از بريتانیا خروج( 

ات احتمالي برگزيت بر اقتصاد ايران، وجود دارد: نخست اينكه، اساساً برگزيت بر جريان آثار و تبعبراي دو ديدگاه كارشناسي 

اثر منفي خواهد گذاشت و اين موضوع براي ايران سودمند نيست؛ چراكه  (FDI) گذاري مستقيم خارجي المللي سرمايه بين

گذاري در ايران بنا  دليل باقي ماندن ريسك سرمايه هايي است و از سوي ديگر، به گذاري كشور در اين برهه نيازمند چنين سرمايه

گذاري بريتانيا نخواهد  هاي اوليه اياالت متحده آمريكا، احتماالً ايران جزو مقاصد ترجيحي سرمايه به مقتضيات ناشي از تحريم

 .بود
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o ايران در تحوالت 

هاي توليدي تحت برنامه سند باالدستي،  يتميليون تن از افزايش ظرف 21ساله كشور ، حدود  انداز بيست بر اساس سند چشم

ويژه در صنعت فوالد داشته است،  هاي اخير سرعت مخصوصي در صنعت كشور به آنچه در سال.شود  محقق مي ناشي از نوسازي

تقويت رشد كارخانجات توليد فوالد در مناطق مختلف كشور و در عين حال افزايش ظرفيت توليد كارخانجات موجود و 

واسطه برجام و شرايط پس از آن، سرعت قابل   به 59ي در توليدات محصوالت فوالدي بوده است. و اين جريان در سال بخش تنوع

 .توجهي داشته است

o رکود و تورم 

بايد نسبت به جريان كاهش نرخ تورم و مسير خروج از ركود در كشور اميدوار بود و بر اساس با توجه به شرايط داخلي و خارجي 

هاي بلندمدت شاهد آن هستيم، بايد انتظار  ريزي فتار عاقالنه مديريت اقتصادي در سطح كالن كشور از منظر برنامهآنچه در ر

هايي كه در بازارهاي جهاني و تحريك تقاضاي داخلي  افزايش رونق و تقويت صنايع داخلي از جمله فوالد را به واسطه فرصت

 .شود داشته باشيم فراهم و ميسر مي

o بانکی  بین روابط 

المللي از طريق سوئيفت، امكان  هاي بين هاي ايراني در تعامل با بانك المللي بانك بانكي بين برقراري ارتباط و ازسرگيري روابط بين

ها از سوي برخي از  افزايش مناسبات تامين مالي از طريق فاينانس را فراهم آورده است، هرچند كه هنوز به دليل برخي كارشكني

المللي با كندي  هاي بين بانكي ميان ايران و بانك سازي روابط بين بي و در راس آن اياالت متحده آمريكا، مسير عاديهاي غر طرف

درصد از  11هاي سود تسهيالت بانكي از سوي بانك مركزي كه تا پيش از برجام با نرخ  مواجه بوده است. موضوع اصالح نرخ

درصد رسيده است و شواهد حاكي از  29شد، اكنون اين نرخ به  و صنعتي اعطا مي ها، تسهيالت به واحدهاي توليدي طريق بانك

رو است. دولت نيز درصدد تامين و اعطاي برخي تسهيالت به خريداران داخلي محصوالت  كاهشي بودن اين روند طي سال پيش

 .فوالدي براي تحريك تقاضا در بخش عمران و ساختمان بوده و هست

o الدفو تقاضای بینی پیش 

  ، 1621  و در سال  درصدي خود را ادامه خواهد داد  انجمن جهاني فوالد پيش بيني كرد كه تقاضاي فوالد جهاني رشد يك

درصد رشد  6.5نيز پيش بيني شده است كه تقاضاي جهاني فوالد  1629درصد رشد خواهد داشت همچنين در سال  2.1

رشد به  1.2با  1621ا در خاورميانه نيز رشد داشته به صورتي كه در سال همچنين بر اساس اين پيش بيني تقاض خواهد داشت.

 ميليون تن خواهد رسيد. 91درصد به  1.1با  1629ميليون تن و در سال  99
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o دنیا در فوالد تولید روند 

 

o ايران در فوالد تولید روند 
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 جايگاه شركت در صنعت و وضعيت رقابتي آن مرور كلي بر 

با توجه به تفكر حاكم بر محافل صنعتي و اقتصادي امروز جهان مبني بر افزايش توان رقابت در عرصه جهاني و پيررو اسرتراتژي   

 مدون توسعه صنعتي كشور و همچنين سياست هاي ذوب آهن اصفهان براي بهبود و افزايش سهم محصوالت در برازار داخلري و  

معرفي خود بعنوان شركت پيشرو در امر صادرات باعث گرديد توجه بيش از پيش به كيفيت و تنوع محصوالت شود كه عملكررد  

 :خود گوياي اين مدعاست 59ذوب آهن اصفهان در سال 

 )تن(عملكرد توليد

13951394نوع محصول 
 درصد  افزايش )کاهش( توليد 

نسبت به سال قبل

980,950836,59617کک خشک 
)2(2,231,3652,286,656چدن مذاب

)3(2,174,2952,234,126شمش فوالدی آماده
)11(1,560,0661,752,320محصوالت نورد شده 

 )10(51,35057,068شمش چدن 

 عملكرد فروش

مبلغ)میلیون ریال(تنمبلغ)میلیون ریال(تن

879,02212,274,312757,37610,964,3447672تير آهن

690,0569,570,806536,0587,149,1942133ميلگرد

)74()78(98,8021,230,046120,5711,445,579شمش وچهارگوش

52,316828,19915,481228,768238262ساير

)71(1,104,7261,205,281958,2661,481,21874محصوالت فرعي

03)12,672(كسرميشود: تخفيفات

2,824,92225,095,9732,387,75221,269,1037878جمع داخلي

8)3(136,1762,030,122140,0801,884,899انواع تير آهن

)73()71(153,3471,947,400185,1032,256,249انواع ميلگردآجدار

21)3(346,8184,085,102360,3273,216,025شمش وچهارگوش

10,385146,7430033ساير 

)81()11(5495,27217,33949,035فرعي

77)8(647,2758,214,640702,8497,406,208جمع صادرات

3,472,19733,310,6133,090,60128,675,3117276جمع كل

درصد 7313

تغییرمبلغ

درصد 

تغییرتناژ

صادراتی

داخلی

نوع محصول
7314
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 های شرکت منشور  اهداف و استراتژی 

 5031 - 5033 سطح شركت استراتژي هاي

ها استراتژي منظر  

 مالي
 استفاده بهینه از منابع و قابلیتهای شرکت 

 افزايش بهره وری و رقابت پذيری شرکت 

 مشتريان
 بی و فروش تقويت و توسعه بازاريا 

 تقويت اعتبار و برند شرکت 

 فرآيندهاي داخلي

 تامین بموقع ، کیفی و اقتصادی مواد اولیه ، قطعات و خدمات 

 تقويت نظام کنترل موجودی و سفارشات اقتصادی 

 افزايش تولید و بهره وری از ظرفیت های موجود با تمرکز بر محصوالت صنعتی 

 نرژیمديريت بهینه مصارف مواد و حامل های ا 

 بهبود نگهداری و تعمیرات تجهیزات 

 حضور موثر در بازار های هدف صادراتی 

 بهینه سازی و توسعه ظرفیت تولید با تمرکز بر تولید محصوالت صنعتی 

 بازسازی و يهسازی تجهیزات موجود با استفاده از تکنولوژی های جديد 

 تقويت نظام کنترل و انجام اقدامات اصالحی و تحقیقاتی 

  بهینه منابع مالی و دارايی هامديريت 

 يادگيري و رشد

 توانمندی و ارتقای شايستگی کارکنان 

 ارتقای سطح انگیزش و مراقبت از کارکنان 

 تقويت و يکپارچه سازی نظام های مديريتی و مشارکتی 

 ارتقای سطح فرهنگی رفتاری و حمايت همه جانبه خانواده ها 

  مذهبیايجاد هم افزايی در فعالیتهای فرهنگی و 

 پیشگیری و مقابله با آسیب های اجتماعی و خانواده ها 

 ماموريت ارزشها چشم انداز

  پيشتاز در توليد مقاطع طويل فوالدي

مدي در كيفيت و در خاورميانه با سرآ

وري و  برند معتبر در بازارهاي سودآ

 داخلي و خارجي 

  اسالميجامعه رعايت ارزشهاي 

 رضايت مشتريان و ساير ذي نفعان 

  يادگيري ، نوآوري و تعالي عملكرد 

 ايمني و انضباط كاري 

  زيستدوستدار محيط 

  توليد محصوالت فوالدي با

كيفيت مورد نياز مشتريان در 

راستاي توسعه صنعتي و 

 اقتصادي كشور 
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 ها و اقدامات اجرايي برنامه هاي كليدي شاخص اهداف استراتژيك

ارتقای بهره وری عوامل 

 تولید

 1دستيابي به ظرفيت اسمي باتري كك سازي شماره    (چدن مذاب )كيلوگرم بر تنمصرف كك 

 ي سازي سنگ آهن بهره برداري از پروژه فرآوري و غن 

  1و  1بازسازي ديگ بخار  

 مصرف گندله در كوره بلند 

 )درصد( در فوالدسازي HMRميزان 

 شدت مصرف انرژي بر حسب فوالد خام )گيگاژول بر تن(

 ) متر مكعب به ازاي يك تن فوالد خام( مصرف آب خام

 ميزان تحقق برنامه تعميرات جاري )درصد(
 ري و تعميرات شركت جهت دستيابي به ارتقاء نظام نگهداTPM 

  بهينه سازي فرآيند CM ميزان تحقق برنامه تعميرات اساسي )درصد( در سطح تجهيزات بهره برداري 

 انعقاد قراردادهاي بلند مدت با تامين كنندگان  زمان تامين كاالي خارجي)روز(

 )درصد(ذخاير مواد اوليه كليدي در اختياري)سهم معادن(

 بازنگري ساختار سازماني شركت  سرانه توليد )تن فوالد خام بر نفر(

اصالح و بهبود 

زيرساختهای فنی و 

 تکنولوژی

 )درصد( ميزان پيشرفت پروژه هاي بهينه سازي توليد

  اصالح ضريبHMR در كنورتورها 

  اجراي سيستم پر عيار سازي و تبديل آن به گندله كوره بلند جهت شارژ به

 آهن درشت دانه در كوره بلند عنوان سنگ

 ( اجراي پروژه تزريق پودر زغال در كوره بلند هاPCI) 

 اردكان سازي گندله پروژه اندازي راه و تكميل 

  تكميل و راه اندازي سيستمVD 

 قائم اسفنجي آهن واحدرساندن  تيظرف اجراي پروژه به 

توسعه زيرساختهای فنی 

 و تکنولوژی

 در كنورتورها HMRاصالح ضريب   ي)درصد(پيشرفت پروژه هاي توسعه اي

  بهينه سازي و به ظرفيت رساندن واحد توليد آهن اسفنجي قائم 

   196تكميل و راه اندازي خط توليد مقاطع سنگين در كارگاه نورد  

   تكميل و راه اندازي واحد توليد اكسيژن 

 راه اندازي سيستم گوگرد زدايي 

 يستم تصفيه گاز كنورتورتكميل بازسازي و اصالح غبارگيرهاي س 

 پيشرفت پروژه هاي بهينه سازي)درصد(

 پيشرفت پروژه هاي زيست محيطي)درصد(

حفظ و توسعه  سهم بازار 

 محصوالت

 برنامه ريزي فروش بر پايه حداكثر توان توليد كارگاههاي نورد  سهم بازار داخلي ميلگرد )درصد(

  تخصصي مرتبطحضور اثربخش در كنفرانسها و نمايشگاههاي 

 سهم بازار داخلي تير آهن )درصد( 

 افزايش درآمد

، SAE مارك كالفهاي ، پهن بال تيرآهنمحصوالت جديد ) توليد و طراحي   توليد محصوالت صنعتي و ويژه )هزارتن(

 (باال زيسا يها ينبش

  سازماندهي سرويس هاي فني مهندسي و تعميراتي جهت اجراي پروژه هاي

 ركتداخل و خارج ش

 ايجاد مكانيزمهاي الزم جهت فروش اينترنتي 

 دريافت سقف اعتبار خريد دين ريالي و ارزي از بانكها 

 

 

 توليد محصوالت صادراتي )هزار تن(

 ارزش افزوده فعاليت هاي بهبود )ميليارد ريال(

 ميانگين قيمت داخلي محصوالت فوالدي )ريال بر كيلوگرم(

 حصوالت فوالدي )دالر بر تن(ميانگين قيمت صادرات م

 )ميليارد ريال(كاهش قيمت خريد مواد اوليه
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 ها و اقدامات اجرايي برنامه هاي كليدي شاخص اهداف استراتژيك

 تحقق بودجه

 قائم اسفنجي آهن واحدرساندن  تيظرف اجراي پروژه به  توليد آگلومره)هزار تن(

  2انجام تعميرات اساسي كوره بلند شماره 

 اردكان سازي گندله پروژه اندازي راه و لتكمي 

 برنامه ريزي تركيب بهينه سبد محصوالت 

 توليد گندله )هزار تن(

 توليد كك خشك)هزار تن(

  توليد چدن مذاب)هزار تن(

 توليد فوالد خام)هزار تن(

  توليد محصوالت نورد و شمش كااليي )هزار تن(

 توليد آهن اسفنجي )هزار تن(

 )هزار تن(حجم فروش داخلي فرآورده هاي فوالدي

 )هزار تن( حجم صادرات محصوالت فوالدي 

 در تعيين تركيب بهينه مواد خريداري ORبهره گيري از مدل هاي   قيمت تامين زغالسنگ )ريال بر كيلوگرم(

 قيمت تامين كك )ريال بر كيلوگرم(

 (قيمت تامين سنگ آهن )ريال بر كيلوگرم

 مقدار تامين زغالسنگ)هزار تن(

 مقدار تامين كك )هزار تن(

 مقدار تامين سنگ آهن )هزار تن(

توسعه و ارتقای نظامهای 

 بهبود و مشارکتی

 سرانه پيشنهاد كاركنان شركت
  برگزاري دوره هاي آموزشي نظام پيشنهادها 

 نان شركت )درصد(مشاركت كارك برگزاري تورهاي تعالي داخل و خارج سازمان 

ارتقای دانش و مهارتهای 

 تخصصی
 سرانه آموزش كاركنان شركت  )ساعت(

  استقرار نرم افزار جامع فرايندهاي آموزشي بر مبنايBPMS  

 ارتقاء زيرساختها ، امكانات و تجهيزات كمك آموزشي 

 )درصد( رضايت شغلي كاركنان بهبود رضايت کارکنان
  سيستمهاي انگيزشي كاركنانطراحي و اجراي مدل يكپارچه 

  بهبود شاخص های ايمنی
 اجراي دستورالعمل جرائم و ارزشيابي وضعيت ايمني واحدها  ضريب تكرار حوادث

 ضريب شدت حوادث

توسعه و بهبود ساختار 

 سازمان
 پيشرفت ساختار مبتني بر فرآيندها )درصد(

 موزش هاي مرتبط با تهيه و تدوين روش،  پياده سازي، برنامه ريزي و اجراي آ

تحقق  نقشه راه جامع منابع انساني حاصل از مهندسي مجدد ساختارهاي 

 سازماني بازبيني و اجراي ارزيابي اثربخشي ساختار سازماني 
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 اقدامات پیشگیرانه مضمون استراتژيك شرح ريسك

عدم تحقق برنامه فروش 
 داخلي

فروش محصوالت متناسب با 
 نياز بازار

 
نيازمنديهاي فرايند توليد )مواد تجهيزات، نگهداري و ...( تهيه 

متناسب با برنامه توليد و فروش، بهبود فرآيندهاي بازاريابي و 
فروش)برنامه ريزي بر مبناي تركيب بهيه سبد محصول، برآوردن 
نيازهاي مشتريان متناسب با توليد( ، نو آوري و استراتژي تنوع 

 توليد

 

عدم توليد و فروش 
 صوالت نوردي صادراتيمح

افزايش توليد محصوالت 
 صادراتي

 
برنامه ريزي جهت شناسايي و دريافت استانداردهاي مورد نياز 
بازارهاي هدف، برنامه ريزي جهت توليد شمش هاي صادراتي، 
 تامين و نصب مكانيزمهاي بسته بندي جديد محصوالت شاخه اي

 

 كاهش صادرات محصوالت
ي توسعه و گسترش بازارها

 هدف صادراتي

 
بهبود روشهاي پرهيز از محدوديتهاي بين المللي، سهولت 

عمليات بارگيري محصوالت صادراتي، حمايت از مشتريان، برنامه 
 ريزي جهت توسعه تنوع محصوالت صادراتي

 

كاهش ارزش افزوده، كاهش 
 ستانده يا افزايش هزينه ها

ارتقاي سطح بهره وري عوامل 
 توليد

 
شهاي نوين تامين مالي، مديريت هزينه توليد، استفاده از رو

 افزايش حجم فروش  و صادرات

 

تاخير در اجراي طرحهاي 
 توسعه

افزايش ظرفيت توليد محصوالت 
 با ارزش افزوده باالتر

 
برنامه ريزي جهت بكارگيري روشهاي نوين تامين مابع مالي ، 

 شناسايي و دعوت از پيمانكارن توانمند

 

ه و تجهيزات كمبود مواد اولي
 و قطعات

 
تامين مواد اوليه و مصرفي مورد 

نياز با كميت كيفيت و زمان 
 مورد نظر

 

 
انعقاد قراردادهاي بلندمدت، افزايش مهارتهاي خريد در شرايط 

 بحران ، بهبود فرآيندها ي خريد و حمل و نقل كاال

 

   سك  ي      ش ك  
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 :تاريخچه 

به عنوان يك كارخانه ذوب آهن كه مادر صنايع محسوب مي شد ايجاد يك 

آرمان ملي از دوره قاجار مطرح بود كه همواره با موانع متعددي از جمله  

تا اينكه  ،داخلي و محدوديتهاي مالي مواجه بودسياسي خارجي و  مشكالت

چارجوب پروتكل همكاريهاي فني و اقتصادي بين دولتهاي ايران و شوروي 

به  ت و موافقت نامه ايسابق  احداث كارخانه ذوب آهن مورد توافق قرار گرف

به تصويب رسيد. كارشناسان شوروي با  2111دي ماه 11رسيدكهدرامضا 

ت منابع مالي و مواد اوليه خصوصاً ذخاير شناخته شده زغال توجه به محدودي

هزار تن فوالد در سال تعيين  996سنگ ، ظرفيت كارخانه را در فاز اول 

مناسب تشخيص داده شد  كيلومتري جنوب غربي اصفهان براي احداث كارخانه 19مطالعات آنها، دشت طبس واقع در  كردند كه مورد موافقت قرار گرفت. درنتيجه

آغاز و با ايجاد كارگاههاي كك سازي ، آگلومراسيون وكوره بلند شماره  يك ، در نيمه  2111و كارهاي اجرايي احداث ساختمان واحدهاي مختلف كارخانه از سال 

بهره برداري از مجتمع با توليد چدن آغاز  شد و توليد محصوالت فوالدي نيز با راه اندازي بخش فوالد سازي و مهندسي نورد  در دي ماه   2196اول دي ماه 

ر تن هزا2،566كارهاي ساختماني و اجرايي طرح توسعه براي رسيدن به ظرفيت  2192هزارتن در سال  شروع شد. متعاقب آن در سا ل   996با ظرفيت  2192

، كك سازي ، فوالد سازي ، نورد و ...  شروع گرديد و عمليات ساختماني  نفوالد در سال با احداث كوره بلند شماره دو  و توسعه بخشهاي مختلف آگلو مراسيو

فوالد سازي بعنوان گلوگاه و به اتمام رسيد . ليكن به دليل اشكاالت موجود در طراحي ماشينهاي  ريخته گري مداوم روسي ،  2191كمپلكس چدن در سال  

بهره برداري كامل از كمپلكس  2111محدود كننده توليد بود كه در همين رابطه با خريد دو دستگاه ماشين ريخته گري مدرن از كشور ايتاليا و نصب آن  از سا ل 

نجام شده مربوط به بازسازي جامع و همه جانبه با تكيه به انجام پذيرفت . در ادامه به دنبال يك سري مطالعات ا 2115فوالد تا مرز ظرفيت اسمي در سال 

توليد واحدها توانمنديها ي موجود در نيروهاي متخصص سعي شد ضمن استفاده از ظرفيت بازسازي با كمترين هزينه و اتالف وقت اقدام به افزايش ظرفيتهاي 

 بخشد.نموده ، تنوع محصوالت را اضافه كرده و همچنين كيفيت آنها را بهبود 

خالصه  2122آئين نامه قانون مصوب  1قانون تجارت و ماده  251و ماده  11/21/11حسب نظر قانون اصالح قسمتي از قانون تجارت مصوب :  تأسیس مجوز

در روزنامه رسمي  16/1/91در ثبت شركتها به ثبت رسيده و در تاريخ  25156تحت شماره  12/1/91اظهارنامه واساسنامه شركت  سهامي ذوب آهن در تاريخ 

 در اداره ثبت شركتهاي اصفها به ثبت رسيده است . 25/9/2191مورخ  19116نهايتا تحت شماره  ر تعويضو پس از چند باكشور آگهي گرديده 

 2196دي ماه : برداری بهرهتاريخ  ،  اصفهان -19116  : ثبت شماره، 2191/  1/  12:  تأسیس شرکت تاريخ

               2115991/11119/261  :  برداری بهرهو تاريخ پروانه  شماره

شركت فرابورس ايران هيات پذيرش فرابورس با پذيرش شركت سهامي ذوب آهن اصفهان ودر ج نماد با عنوان  15/1/56مورخ  56/ب/169بر اساس نامه شماره 

اساسنامه  2156در سال ريق عرضه اوليه در بازار فرابورس تعهد نموده است .درصد كل سهام را از ط 26در بازار فرابورس موافقت وسازمان ايميدرو عرضه  "ذوب"

در اداره ثبت شركتهاي اصفهان به  11/1/52/ث مورخ 5925جديد شركت منطبق با شرايط بورس تهيه وبه تائيد سازمان بورس رسيده است وتحت شماره ثبت 

 ثبت رسيده است .

توليد انواع مقاطع هندسي جهت  يژانجام عمليات ذوب وريخته گري ونوردفلزات آهني وفوالدهاي آليا ، هاساسنام 1طبق ماده  :موضوع  فعالیت شرکت

انجام  ه ،توليد ورق ، ارايه خدمات كاليبراسيون تجهيزات ، احداث و بهره برداري و اداره كارخانه ها و تأسيسات و تجهيزات مربوطه و صنايع وابستاستانداردو 

سرمايه گذاري در شركت هاي دولتي و خصوصي ، انجام فعاليت هاي ورزشي همگاني و  واردات ، و صادرات وز قبيل خريد و فروش كاال و خدمات عمليات بازرگاني ا

 .ي باشدقهرماني ، ايجاد مؤسسات كارگزاري و يا اخذ نمايندگي آن در سازمان بورس اوراق بهادار وبطور كلي هرنوع فعاليت درراستاي اهداف شركت م

تن محصوالت فوالدي  1، 916، 666بالغ بر  ظرفيت اسمي ،شروع شد ودرحال حاضرباتوجه به پروانه بهره برداري2192بهره برداري از كارخانه در سال

 تن شمش چدن ميباشد. 166، 666ومقدار

 بنادر كشور ادي ورودي و خروجي واستان اصفهان و معادن ذغالسنگ و سنگ آهن در سراسر كشور و مبفعاليت شركت : )جغرافيايي(  گستره

 61211116612شماره تلفن   219پالك  -بلوار سعدي مقابل پل مارنان  -دفتر مركزي: اصفهان
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 سرمايه وترکیب سهامداران 

 

ريرال( بروده     2666سهم ، به ارزش اسمي هر سهم  2666سرمايه شركت در بدو تأسيس مبلغ يك  ميليون ريال )شامل تعداد 

 2666سهم، به ارزش اسمي هرسرهم   11،296،991،625 )شامل تعداد ميليون ريال 11،296،991 رحله به مبلغكه طي چند م

 افزايش يافته است.16/21/2159در پايان سال مالي منتهي به  ريال (

 

 تغییرات سرمايه شرکت

 محل افزايش سرمايه ال(سرمايه جديد)ميليون ري درصد افزايش سرمايه تاريخ افزايش سرمايه

 تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت 1،111،511 11.1 19/21/2192

 تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت 1،919،161 21.91 11/21/2199

 تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت 11،296،991 112.15 11/22/2159

 
 

 
 

 

درصدتعداد سهامدرصدتعدادسهام

78,487,728,12346.378,487,728,13146.3سازمان تامين اجتماعی7

6,381,133,73478.36,381,717,26371.3ساير سهامداران2

4,446,367,33176.14,446,364,22376.1موسسه صندوق حمايت و بازنشستگی کارکنان فوالد 3

7,617,332,2364.77,317,481,8123.2شرکت سرمايه گذاری فرهنگيان )سهامی خاص(3

7,262,377,1343.87,262,377,1343.8سازمان خصوصی سازی )ترجيحی(4

33,783,481,37173333,783,481,371733جمع

تاريخ تاييد گزارش1395/12/30
نام سهامدار ردیف

      سهامداران عمده شرکت در پایان سال 14 و تاریخ تأیید گزارش
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 معامالت و قیمت سهام وضعیت 

درج شرده و سرهام آن برراي اولرين برار در تراريخ       " ذوب "در فرابورس در گروه فلزات اساسي با نماد 21/1/2156شركت در تاريخ 

 مورد معامله قرار گرفته است.  25/22/2156

 وضعیت سهام شرکت

 سال
تعداد سهام معامله 

 شده

ارزش سهام معامله 

 شده)میلیون ريال(

تعداد 

زهای باز رو

 بودن نماد

تعداد روزهايی 

که نماد معامله 

 شده است

ارزش بازار 

 )میلیون ريال(

قیمت 

 سهم

 سرمايه

 ريال(میلیون )

91 3757176377732 972947830 209 209 2576357265 37258 

92 2726576047987 876947580 214 214 3370007093 37838 

93  172447948     

94 2726270587619573377172215215157752754827002

95 3780978887911107504731619019021760075626513371807587

 

 قد شوندگی سهام وکیفیت افشاء اطالعات شرکتوضعیت ن
 

 و عملكرد واقعي آن به شرح زير بوده است: 2159/ 21/ 16اطالعات مربوط به پيش بيني هاي درآمد هر سهم شركت براي سال مالي منتهي به           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح اقالم جدول پيش 

 بيني درآمد هر سهم

اولين پيش بيني 

 درآمد هر سهم

دومين پيش بيني 

 رآمد هر سهمد

سومين پيش بيني 

 درآمد هر سهم
 عملكرد واقعي ....

 11 - - 212 211 52سال 

 966 - - 191 111 51سال 

 211 - 19 162 962 51سال 

 (2111)  (2292) (111) 91 51سال 

 (111)  (116) 1 (991) 59سال 

  ق    د  ش ك   ز  نظ     س  و 

ش ك    
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براساس  2151/ 21/ 15شاء اطالعات در سال مالي منتهي بهوضعيت رتبه بندي شركت از لحاظ نقد شوندگي سهام وكيفيت اف

 ارزيابي سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير بوده است:

 

 59رتبه سال  51رتبه سال  51رتبه سال  شرح

 91 96 16 كيفيت افشا و اطالع رساني

 1 9 1 تعداد روزهاي گشايش نماد

 29 15 19 تعداد روزهاي معامالتي

 22 29 16 معامالت   رتبه حجم

 

 

 

 

 

  افزايش درصد 22داشته كه ناشي از  افزايش درصد 21.1قبل  سالمبلغ فروش محصوالت فوالدي شركت نسبت به 

ميانگين نرخ فروش محصوالت فوالدي  نرخهاي فروش بوده است. در افزايش درصد ناشي از 1.1فروش و  درمقادير

 ريال( بوده است.21919ادل معقبل ريال )سال 29221معادل  2159 درسال

 

 52ميليارد ريال بوده كه  12116از طريق بورس فلزات بالغ بر  2159ميزان فروش داخلي محصوالت فوالدي در سال 

مابقي شامل فروش محصوالت خاص ، مصارف  درصد از ميزان كل فروش داخلي محصوالت فوالدي را شامل ميشود و

 ميباشد .و فروش آزاد با نرخ بورس ده هاي فوالدي غير معمول ضايعات فلزي درهم وفرآور، داخلي شركت

 
 

  در بين فروشندگان در رده  ميليارد ريال 11.126 شركت در بين شركتهاي فعال دراين صنعت با حجم فروش معادل

 اول قراردارد.

 

 

 

 ج  گ   ش ك  د   نع 

ش ك    
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 مقايسه تکنولوژی شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

ليد در صنايع و از جمله در صنعت فوالد همواره از دغدغه هاي جدي دست اندركاران ايرن صرنعت   انتخاب روش هاي بهينه تو

در طول تاريخ و در همه كشور ها بوده است. موثر بودن پارامترهاي مختلف فني ، اقتصادي،زيست محيطي و ... مويد پيچيرده  

د فوالد در جهان رويه توليرد در منراطق مختلرف جهران بره      . با توجه به روند توليبودن دستيابي به فرآيند مورد نياز مي باشد

 تفكيك ذكر مي شود:

 :اتحاديه اروپا 

باالتر بودن درصد استفاده از روش كوره بلند به دليل منابع زغال سنگ در كشورها مي باشرد ولري در عرين حرال رونرد كلري       

 اتحاديه اروپا نشان دهنده افزايش اندك سهم توليد كوره قوس است.

 ای کشورهCIS : 

به دليل وجود منابع زغال سنگ بيشتر از روش كوره بلند استفاده مي شود البته به دليل داشتن رتبره اول در ظرفيرت گرازي    

دنيا و استفاده از منابع و كنارگذاشتن تكنولوژي هاي قديمي و جايگزين كردن آن با تكنولوژي جديد گررايش بره اسرتفاده از    

 ل هاي اخير افزايش يافته است.تكنولوژي قوس الكتريكي در سا

 :آمريکای شمالی 

در توليرد   سومكشور اياالت متحده آمريكا با وجود دارا بودن منابع زغال به عنوان مهمترين كشور اين منطقه و دارا بودن رتبه 

تمايرل بره    ساير كشورهاي مانند مكزيرك و كانرادا نيرز    فوالد خام در حال شيفت دادن توليدات خود به روش قوس مي باشد.

 استفاده از روش قوس الكتريكي دارند.

 :خاورمیانه 

توليد در همه كشورهاي حوزه خليج فارس به دليل وجود منابع غني انرژي )گاز( توسط روش قوس صورت مي گيرد به طوري 

 .كه در خاورميانه بجز ايران تمام كشورها فوالد خود را به روش قوس انجام مي دهند

 :ايران 

ران نيز همانند كشورهاي خاورميانه به دليل وجود منابع غني گاز و ارزان بودن انرژي بيشتر بره سروي روش قروس    توليد در اي

درصد توليد فوالد در كشور از روش قوس بوده است. تنها شرركت ايرانري كره بره روش      56حركت كرده به طوري كه بيش از 

 مي باشد. كوره بلند در حال توليد فوالد است شركت ذوب آهن اصفهان

 :ترکیه 

 كشور تركيه نيز با توجه به توليد فوالد خام از قراضه تمايل بيشتري به استفاده از كوره قوس الكتريكي به جاي كوره بلند دارد.

 :چین 

اين كشور به عنوان بزرگترين توليدكننده فوالد جهان با ذخاير كافي سنگ آهن و زغال سنگ در سرال هراي اخيرر كرامال بره      

 د به روش كوره بلند روي آورده است.جهت تولي
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به طور كلي كشورهايي كه داراي منابع گاز و قراضه بوده اند تمايل به توليد به روش قوس الكتريكي داشته اند.كشورهايي كره  

داراي منابع سنگ آهن و زغال سنگ مي باشند نيز به روش كوره بلند روي آورده اند.البته پيش بيني ها نشان مري دهرد كره    

روسيه، هند و استراليا در ساليان آتي گررايش بيشرتري بره     غلب كشورهايي كه داراي منابع زغال سنگ هستند مانند آمريكا،ا

 استفاده از روش قوس دارند.     

 

 

 مهمترين قوانین ومقررات حاکم برفعالیت شرکت عبارتند از:

 

  قانون تجارت ، قانون كار  و و هيات مديره، اساسنامه شركت، مصوبات مجمع عمومي قوانين حاكم بر شركت شامل

 برنامه پنجم و ششم توسعه ميباشد.تامين اجتماعي ، قانون بازار اوراق بهادار ، قانون 

  قانون برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعي فرهنگي، قانون مالياتهاي مستقيم، آخرين مقررات حاكم بر شركت شامل

 .دستور العمل قضايي كه به تصويب هيات مديره رسيده است ميباشد تغييرات آيين نامه معامالت شركت و

 

 :عملکرد امور حقوقی شرکت

  پيگيري قضايي و انجام اقدامات الزم در مورد پرونده هايي كه  له شركت و عليه افراد حقيقي و حقوقي طرح دعوي

 .عوي نموده اندگرديده است و پروند هايي كه  افراد حقيقي و حقوقي متعدد عليه شركت طرح د

 

  از طريق  سازمان ملي زمين و مسكن و ابطال مصوبه كارگروه مسكنانجام اقدامات جهت باز پس گيري اراضي شركت از

 كميسيون لوايح دولت و ديوان عدالت اداري

 

 

 

 

 

 

  ح ط  ق ق  ش ك 

ش ك    
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 برنامه های آتی 

 تغيير چارت سازماني و الحاق سرپرستي تطبيق مقررات و قراردادها به اين مديريت 

 

 
 

 

 )میلیون ريال( شرکتزيان  جدول مقايسه اقالم سود و
 

درصد تغييرسال 1394سال 1395عنوان

25,150,72221,286,84918درآمدهای عملياتی

8214640740620811صادرات

7)30,981,996()33,101,836(بهای تمام شده کاالی فروش رفته

)109()2,306,685(208,777سود ناخالص

)5()2,002,396()1,894,750(هزينه های فروش 7 اداری وعمومی

)90()605,352()61,735(ساير اقالم عملياتی

)64()4,914,433()1,747,708(سودعملياتی

)2()6,324,825()6,209,797(هزينه های مالی

516,28249,476943خالص ساير درآمدهاوهزينه های غيرعملياتی

)33()11,189,782()7,441,223(سود قبل از ماليات

)33()11,189,783()7,441,223( سود )زيان( خـــالص
 

 

 

 

 

   و ي      لك د   ل  و   ل  ت  ش ك  

ش ك    
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 اد اولیه عمدهآمار مصرف مو

عنوان

1,387,2337,226,9951,196,8755,427,4401633ذغالسنگ 

)10()11(3,143,5674,359,7783,540,1214,841,815سنگ آهن 

)43()49(309,4182,422,727611,2304,244,897كك خريداري

267,970837,3775,04621,18552113853گندله 

)65()62(48,934469,934129,4241,358,576آهن قراضه 

)21()21(79,667194,445100,806247,348سنگ  منگنز

)7()8(549,133116,602595,034125,574سنگ آهك

1,77728,9206875,613159415شمش فوالدي

317,7421,537,720274,1891,442,851167ساير
ع )3()5(6,105,44117,194,4986,453,41217,715,299جم

درصد تغيير 13951394

تناژ

درصد تغيير 

مبلغ
مبلغ)ميليون ريال( تن مبلغ)ميليون ريال( تن

 

 بوده است.تن  686185به ميزان  94تن و در سال  793254به مقدار  95الزم به توضيح است مقدار کک مصرفی از محل توليد داخلی طی سال        

 تغییرات در سرمايه گذاری ها

 عنوان
درصد  2159سال  2151سال 

 )ميليون ريال( )ميليون ريال( افزايش/كاهش

 9 91.161.995 15.191.191 داراييهاي ثابت مشهود

 2 2.216.526 2.211.295 ارزش دفتري كل سرمايه گذاريها در سهام ساير شركتها

 16 19.991 16.192 سرفصل هزينه هاي اداري( )بخشي ازمخارج تحقيق و توسعه 

 26 111.512 151.991 ساير دارايي هاي ثابت

 29 11.111.191 11.111.191 دارايي هاي مولد شركت
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 )میلیون ريال(تغییرات درساختار سرمايه 

-12.669.91121.911.12219حقوق صاحبان سهام

9.951.9911.116.11529بدهي هاي بلند مدت

تقسيم سود

درصدتغییرسال1395سال1394عنوان

-
 

 وضعیت جريانهای نقدی عملیاتی   )میلیون ريال(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

سال 1394سال 1395

ميليون ريالميليون ريالفعاليتهای عملياتی : 

6,878,1405,647,93622 جريان  خالص ورودوجه نقدناشی ازفعاليتهای عملياتی

بازده سرمايه گذاريهاوسودپرداختی بابت تامين مالی :

)15(231,852271,621سوددريافتی سپرده های  بانكی 

)41(43,16073,251سودسهام دريافتی 

)54()4,730,332()2,172,807(سودپرداختی بابت تسهيالت مالی 

)100()401,648(0سود سهام پرداختی

)60()4,787,108()1,897,795(بابت تامين مالی 

ماليات بردرآمد:

)60()497,371()198,631(ماليات بردرآمدپرداختی 

فعاليتهای سرمايه گذاری: 

52)3,244,381()4,940,031(وجوه پرداختی بابت خريدداراييهای ثابت مشهود

1233)6()80(وجوه پرداختی بابت خريد داراييهای نامشهود 

49)389,233()580,732(وجوه قرض الحسنه پرداختی 

)100()5,683(0وجوه پرداختی بابت تحصيل سرمايه گذاری های کوتاه مدت

)100()400,165(0وجوه پرداختی بابت تحصيل سرمايه گذاری های بلند مدت

37)4,039,468()5,520,843(جريان خالص )خروج( وجه نقدناشی از فعاليتهای سرمايه گذاری 

)80()3,676,011()739,129(جريان خالص ورود)خروج(وجه نقدقبل از فعاليتهای تأمين مالی 

فعاليتهای تأمين مالی: 

)68(7,674,57424,225,788دريافت تسهيالت مالی 

)62()20,398,782()7,816,303(بازپرداخت اصل تسهيالت مالی دريافتی

)104(3,827,006)141,729(جريان خالص ورود وجه نقدناشی از فعاليتهای تأمين مالی

)683(150,995)880,858(خالص افزايش )کاهش(دروجه نقد

1,416,6341,246,84514مانده وجه نقد درآغازسال

)61(7,24918,794تاثيرتغييرات نرخ ارز

)62(543,0251,416,634مانده وجه نقد در پايان سال

)362,520(0مبادالت غير نقدی 

درصد تغيير

جريان خالص )خروج( وجه نقد ناشی ازبازده سرمايه گذاريهاوسودپرداختی 
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 سیاستهای تامین مالی 

o تأمين به موقع مواد اوليه و تجهيزات از طريق هماهنگي جهت گشايش اعتبارات اسنادي نقد و مدت دار 

o .استفاده از انواع تسهيالت و عقود اسالمي رايج در كشور كه كمترين هزينه سود را بهمراه دارند 

o  تسهيالت ارزان قيمت با تسهيالت قبلي، حذف و يا اخذ بخشودگي جرايم كاهش هزينه هاي مالي از طريق جايگزيني

 تأخير و تسويه به موقع اقساط 

o استفاده از تضامين بدون هزينه و يا كم هزينه در دريافت تسهيالت بانكي 

o  استفاده از ابزارهاي تأمين مالي بازار سرمايه از جمله انتشار انواع اوراق 

o اخل و خارج از كشور عليرغم شرايط بين المللي حاكم بر اقتصاد كشوراستفاده از تسهيالت ارزي د 

 

 برنامه های آتی مالی شرکت
 

o  تهاتر بدیی یای بامكی ـرت  با محصرالت ترلردی    امالك   ـا ااراـی یای ـاب 

o   سهم 9  ضداتثر بر اساس آن با پراایت  تارار   میی ستاا تسهرل   ضماـ  از ترلرد  72پرگرری   الرای مصرب  ـمار %

 سال تـسرط می اراا. 9الـرت  مـدی ترسط ـرت  مامد  بدیی ب  مدت ـكسال تـفس   

o   پرگرری له  ارـاف  مـابم صـد ق ترسع  میی ب  مـظرر الرای طرضهای ترسع  ای یمچرنPCI   اـدل  سازی  HMR   از

 طرـق بامك پاسارااا ب  عـران بامك عامل 

o  ترسط بامكها  بازپراای  تسهرالت اعطاـیا ر  پرگرری له  افزاـش 

o  ارـاف  تسهرالت بامكی از طرـق بامكهاـی تخصصی یمچرن صـع    معدن   ترسع  صاارات ت  با مریهای مسبتاً مـاسب تری

 تسهرالت یرا را اعطا می مماــد 

o  هرالت سررسرداذـت  پرگرری له  ایذ بخـراای لرائم اـرترا تسسهرل  ار ایذ تـامرن ارـافتی از طرف بامكها 

o  تأمرن مـابم مالی از طرـق بازار سرماـ 

o  ایذ تسهرالت از محل صـد ق ترسع  میی 

o  تایش یزــ  یای مالی از طرـق استمهال   بر زرسامی بدیی یای معرق بامكی   لاـگزــی تسهرالت اذـت   با تسهرالت لدـد

   با سرا پاـرن تر 
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 )میلیون ريال(سرمايه در گردشتغییرات                                                 

 

)26(33,332,11323,631,338دارائی جاری

41,622,12667,723,3133بدهی جاری

31-)36,384,382()26,223,743(سرمایه در گردش

 
 

  

 نسبت های مالی

درصد تغيير13941395فرمولنام نسبتگروه

28-0.560.40بدهیهای جاری/ داراییهای جارینسبت جاری

0.760.8411 کل داراییها /کل بدهیهانسبت بدهی

64-0.02-0.06-جمع داراییها / سود عملیاتینسبت بازده مجموع داراییها

3-0.55-0.53- حقوق صاحبان سهام / سود خالصنسبت بازده حقوق صاحبان سهام
60-0.00030.0001 کل سهام / سهام معامله شدهنسبت نقد شوندگی سود

84-224-1422- تعداد سهام / سود )زیان( خالصEPSسود هرسهم

-DPSسود نقدی هر سهم

نسبتهای نقدینگی

نسبتهای سود آوری

 
 
 
 

 

و اقدام در جهت جمع آوري نظرات مشتريان در طول سال بمنظور رفع مشكالت مشتريان وكاهش تعامل بامشتريان  -2

 زمان رسيدگي به شكايات 

بمنظور افزايش سرعت تخليه و بارگيري وكاهش زمانهاي افزايش ميزان رضايت مشتريان با اقدامات انجام شده  -1   

 توقف كاميون در انبار

 

 

 فع ل ت  ي     ط    خ   ت پس  ز ف و 

ش ك    
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نوع وابستگينام شخص وابستهشرح
مشمول ماده 

129

خرید کاال و 

خدمات

فروش کاال و 

خدمات

تسهیالت 

دریافتي

تسهیالت 

پرداختي
فروشخرید

تضامین اعطایي/ 

دریافتي
سایر

------952,92550,759ـرت  فرعیـرت  ذغالسـگ  البرز ـرقی
------22,575-ـرت  فرعیـرت  پرـش معاان ذ ب آین

------40,8559,609ـرت  فرعیـرت   مهـدسی   پرـش سای  ذ ب آین
-899----68,59959,894ـرت  فرعیـرت  تارابگرن

------89,7575,864ـرت  فرعیـرت  باـگا  فریـگی  رزـی ذ ب آین

-------9,550,594ـرت  فرعیـرت  ا آرت
957,4924,052,655----899-

------755756,825ـرت   ابست ـرت  پاالـش قطران
-------56,598,466ـرت   ابست ـرت  پرـش بازراان ذ ب آین

75556,929,949------
سهامداران اارای 

مفرذ قابل مالضظ 

مرسس  صـد ق ضماـ    بازمـستگی 

تارتـان فرالا
-------980,297ر ابط یاص

------786,525595,976عـر مـترك یرـ  ـرت  فرالا مبارت 
------50,485562,558تح  تـترل مـتركـرت  فرالا یرزستان

------7,756,68855,204تح  تـترل مـتركـرت  ذغالسـگ پر ا  طبس
------9995,955ر ابط یاصـرت  تعا می مصرف تارتـان
------28-ر ابط یاصـرت  تعا می مسكن تارتـان

-------85,258تح  تـترل مـتركـرت  معاان مـگـز اـران

ـترك یـر  مدـر ـرت  بررس تاالی اـران -------57عـر م

7,629,685948,475-980,297----
9,588,94970,875,469-980,297--899- لمم تل

وه
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ها
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ش
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ساي

ساـر اـخاص  ابست 

ـرت  یای فرعی

ـرت  یای  ابست 

 )مبالغ به میلیون  ریال(

لمم

لمم

لمم
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 اطالعات مربوط به ساختار ، مشخصات و سوابق هیئت مديره
 

 

 

 

 

 

 

 

 سوابق کاری تحصیالت و مدارك حرفه ای سمت نام و نام خانوادگی
تاريخ عضويت 

 در هیئت مديره

 احمد صادقي
نايب رييس هيات 

 ه و مديرعاملمدير
 مهندسي متالوژي كارشناس

 مديرعامل شركت

 مدير عامل شركتهاي فوالدي
19/5/51 

 كارشناسي صنايع عضو هيات مديره منصور يزدي زاده
 معاون بازاريابي و فروش

 معاون برنامه ريزي و توسعه
21/5/51 

 9/9/59 معاون خريد كارشناس مهندسي مواد عضو هيات مديره ميرمسعود ميرحسيني

 كارشناسي مكانيك هيات مديره رييس حسين ناجي
معاون فني و توسعه امور زيربنايي 

 سازمان مديريت
9/9/59 

 دكتراي علوم سياسي عضو هيات مديره سيد ابوتراب فاضل
عضو هيات مديره كارگزاري بانك 

 سپه
2/2/51 

 نظ        ي  ش ك 

  ش ك
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 کرد کمیته های هیئت مديره عمل
 مشخصات اعضاي  كميته حسابرسي

 مدرک تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی

 ارشد كارشناسی  رییس  حسین ناجی

 كارشناس ارشد مدیریت صنعتی عضو  شكراله فائز

 كارشناس حسابداری عضو  عباس باباگل زاده

 كارشناس ارشد مدیریت دولتی عضو سیدجواد كیا

 كارشناس ارشد حسابداری عضو اغیسعید بد

 كارشناس ارشد مدیریت صنعتی دبیر احمد سلیمی

 

 شرح وظايف کمیته حسابرسی 

 كنترلهاي داخلي و مديريت ريسك -5

 اهم وظايف و مسؤليت ها كميته حسابرسي نسبت به كنترل هاي داخلي و مديريت ريسك ، به شرح زير است:
 داخلي شركت شامل كنترل فناوري اطالعات و حفظ امنيت آنها. نظارت بر اثربخشي سيستم هاي كنترل -1

 كسب اطمينان معقول از كفايت دامنه بررسي حسابرسان داخلي از نظام كنترل هاي داخلي شركت. -2

كسب اطمينان معقول از اثربخشي فرآيند مديريت ريسك مشتمل بر شناسايي ، اندازه گيري ، تجزيه و تحليل ، ارزيابي ،  -3
 نظارت بر سيستم مديريت ريسك.مديريت و 

 بررسي ارزيابي حسابرسي داخلي از كنترل هاي داخلي و اظهار نظر حسابرس مستقل نسبت به كنترلهاي داخلي. -4

 پيگيري اجراي توصيه ها و رفع نقاط ضعف كنترلهاي داخلي كه توسط حسابرسان داخلي و يا مستقل به كميته گزارش  -5
 مي شود.

 داخلي به هيئت مديره شامل ارزيابي و اظهار نظر نسبت به كنترلهاي داخلي شركت.ارايه گزارش كنترل هاي  -6

 

 گزارشگري مالي-2

 اهم وظايف و مسؤليت هاي كميته حسابرسي نسبت به گزارشگري مالي ، به شرح زير است :
عمده ، نحوه  نظارت بر موضوعات با اهميت گزارشگري مالي ، قضاوت ها و برآوردهاي عمده ، رويه هاي حسابداري -1

 افشا و انتخاب و تغيير در هر يك از آنها و افشاي معامالت با اشخاص وابسته در گزارش هاي مالي شركت.
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 كسب اطمينان معقول نسبت به قابليت اطمينان و به موقع بودن گزارش هاي مالي شركت. -2

 گزارش هاي شركت.كسب اطمينان معقول نسبت به رعايت استانداردهاي حسابداري و ساير مقررات در  -3

كسب اطمينان معقول از اين كه همه اطالعات الزم براي تصميم گيري هيئت مديره در رابطه با گزارشگري مالي در اختيار  -4
 آنان قرار گرفته است.

بررسي پيش نويس گزارش هاي مالي شركت قبل از تصويب توسط هيئت مديره و همچنين پيشنهادهاي حسابرس مستقل  -5
 ت آن.در خصوص اصالحا

 

 حسابرسي داخلي- 0
 اهم وظايف و  مسؤليت هاي كميته حسابرسي نسبت به حسابرسي داخلي، به شرح زير است:

بررسي منشور و ساختار سازماني حسابرسي داخلي و اطمينان از كفايت ساختار مزبور و استقالل آن جهت ايفاي وظايف  -1
 و مسؤليت هاي حسابرسي داخلي.

 النه واحد حسابرسي داخلي و كفايت منابع مورد نياز آن.بررسي و تاييد برنامه سا -2

 نظارت بر اثربخشي حسابرسي داخلي. -3

 كسب اطمينان معقول از دسترسي واحد حسابرسي داخلي به منابع و اطالعات مورد نياز براي ايفاي مسؤليت هاي آن. -4

 ين المللي مربوط.كسب اطمينان معقول از پيروي واحد حسابرسي داخلي از استانداردهاي ملي يا ب -5

 بررسي گزارش هاي حسابرسي داخلي و ارسال آن به هيئت مديره شركت حسب ضرورت. -6

 كسب اطمينان معقول از ارايه يافته ها و توصيه هاي مهم از سوي حسابرسان داخلي به مديريت و پيگيري اقدامات الزم. -7

 ميته حسابرسي.برقراري امكان ارتباط آزاد و كامل مدير واحد حسابرسي داخلي با ك -8

 پيشنهاد به هيئت مديره براي انتصاب ، بركناري و تعيين حقوق و مزايا و پاداش مدير حسابرسي داخلي. -9

 .بررسي صالحيت و توانايي هاي مدير و كاركنان واحد حسابرسي داخلي-11
ارداد خدمات در صورت برون سپاري عامليت حسابرسي داخلي ، كميته حسابرسي طرف ، مبلغ و شرايط قر تبصره:

 حسابرسي داخلي را به هيئت مديره پيشنهاد مي دهد.
 
 حسابرسي مستقل- 0

 اهم پيشنهادهاي كميته حسابرسي نسبت به حسابرسي مستقل ، به شرح زير است :
 بررسي صالحيت ،تجربه و منابع حسابرس مستقل و بازرس قانوني و كسب اطمينان معقول از تداوم صالحيت آنان. -1

معقول از استقالل حسابرس مستقل و عدم تضاد منافع بالقوه آن با توجه به آيين رفتار حرفه اي حاكم  كسب اطمينان -2
 بر حسابرس مستقل.

 بررسي كليه شرايطي قرارداد حسابرسي  و تناسب حق الزحمه دريافتي حسابرس مستقل. -3

به هيئت مديره متناسب با بررسي ها  ارائه پيشنهاد درباره انتخاب ، چرخش يا تغيير حسابرس مستقل و بازرس قانوني -4
 و الزامات.
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 نظارت بر اثربخشي عملكرد حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و نتايج كار آنها. -5

 مذاكره با حسابرس مستقل و بازرس قانوني درباره برنامه ريزي كلي و راهبرد حسابرسي. -6

صلي و فرعي در مواردي كه بيش از يك حسب مورد، كسب اطمينان معقول از هماهنگي حسابرسي شركت هاي ا -7
 موسسة حسابرسي در گير كار حسابرسي است.

 هماهنگ سازي امور حسابرسي مستقل با حسابرسي داخلي. -8

بررسي پيش نويس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني و مساعدت جهت رفع اختالف نظر بين مديريت و  -9
 آنان.

زرس قانوني با حضور مديريت اجرايي ، اين بررسي شامل بررسي هر بررسي نتايج يافته هاي حسابرس مستقل و با -11
گونه محدوديت در دامنه رسيدگي حسابرس مستقل، هرگونه عدم توافق حسابرس مستقل با مديريت، قضاوت هاي 
كليدي حسابداري و حسابرسي ، اشتباهات و اصالحات گزارش هاي مالي و حسب مورد پاسخ خواهي از مديريت 

 مي باشد. اجرايي نيز
 بررسي نامه مديريت حسابرس مستقل و پيگيري اقدامات مديريت در پاسخ به آن.-11
بررسي و پيگيري اقدامات انجام شده براي رفع بندهاي مندرج در گزارش حسابرسي و بازرس قانوني و تكاليف تعيين -12

 شده توسط مجامع عمومي.
ي مجاز با توجه به آيين رفتار حرفه اي توسط حسابرس مستقل و اعالم موافقت قبلي با انجام خدمات غيرحسابرس -13

 همچنين مهارت و تجربه حسابرس براي ارائه اين خدمات.
 برقراري امكان ارتباط آزاد و كامل حسابرس مستقل با كميته حسابرسي. -14
 

 رعايت قوانين ، مقررات و الزامات-1

كسب اطمينان معقول از وجود  عايت قوانين ، مقررات و الزامات ،اهم وظايف و مسؤليت هاي كميته حسابرسي نسبت به ر
 رويكرد و نظامات اثربخش جهت نظارت بر موارد زير است:

 رعايت قوانين ، مقررات و الزامات در شركت. -1

 وجود برنامه راهبردي و پيگيري اجراي راهبردهاي شركت در راستاي دست يابي به اهداف كلي و عملياتي. -2

 خالقي سازماني و پايبندي مديريت و كاركنان به آن.وجود منشور ا -3

 پيگيري آثار تغييرات صورت گرفته در قوانين و مقررات مربوطه بر فعاليت شركت. -4

 پيگيري گزارش هاي دريافتي مبني بر عدم رعايت قوانين، مقررات و الزامات شامل مصوبات هيئت مديره. -5

 

 گزارش دهي-1

 سابرسي نسبت به گزارش دهي به شرح زير است:اهم وظايف و مسؤليت هاي كميته ح
 ارائه گزارش در خصوص عملكرد واحد حسابرسي داخلي و حسابرسي مستقل به هيئت مديره شركت.  -1

تدوين گزارش فعاليت ساالنه كميته حسابرسي حداقل شامل معرفي اعضا و سوابق آنها، اهم وظايف ، فعاليت هاي انجام  -2
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 ي آتي جهت درج در گزارش فعاليت هيئت مديره به مجمع عمومي.شده ، دستاوردها و برنامه ها

 ارائه ساير گزارش هاي الزم به هيئت مديره در چارچوب اين منشور. -3

(: در صورت وجود موارد با اهميتي از عدم توافق كميته حسابرسي و هيئت مديره ، هيئت مديره مكلف است 13ماده )
 ح دهد.موضوع را در گزارش كنترلهاي داخلي توضي

 
 ساير مسؤليت ها-7

 نظارت بر اطالعات ، شرايط و رعايت الزامات مرتبط با معامالت با اشخاص وابسته. -1

كسب اطمينان معقول نسبت به سالمت ، قابليت اعتماد و به موقع بودن ساير گزارش هاي تهيه شده براي انتشار به خارج  -2
 از شركت.

 ت پاسخگويي به سواالت سهامداران.حضور رئيس كميته حسابرسي در مجمع عمومي جه -3

كسب اطمينان معقول از آگاهي هيئت مديره از موضوعاتي كه ممكن است اثر با اهميتي بر وضعيت مالي يا امور مرتبط با  -4
 فعاليت شركت داشته باشد.

ي در ارزيابي كفايت منشور كميته حسابرسي به صورت ساالنه و حسب ضرورت ارائه پيشنهادهاي اصالح بازنگري و -5
 خصوص منشور كميته حسابرسي به هيئت مديره شركت در چارچوب الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار.

 

 :5031عملكرد كميته در سال 
 1395بررسي و ارزيابي مفروضات مورد استفاده در تهيه بودجه سال  -1

 هاي داخلي در سطح شر كت بررسي و ارزيابي گزارش تهيه شده توسط واحد حسابرسي داخلي در ارتباط با كنترل -2

 نظارت بر عملكرد و اثربخشي واحد حسابرسي داخلي -3

بازنگري منشور كميته حسابرسي و اخذ مصوبه هيات مديره در ارتباط با آن ، بازنگري و اصالح آيين نامه داخلي كميته  -4

 حسابرسي 

 و مديريت ريسك در شركت  MESپيگيري پياده سازي سيستم  -5

 1394در خصوص گزارش ارزيابي نامه مديريت سال بررسي و اتخاذ تصميم  -6

 1394بررسي و اتخاد تصميم در خصوص گزارش ارزيابي اقدامات انجام شده در راستاي تكاليف مجمع سال  -7

بررسي ، ارزيابي و اتخاذ تصميم در خصوص گزارش هاي تهيه شده توسط واحد حسابرسي داخلي در ارتباط با ارزيابي  -8

 رتبط با اشخاص وابسته ، رعايت قانون مبارزه با پولشويي و... فرآيندها ، معامالت م

 بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص گزارش هاي ارزيابي واحد حسابرسي داخلي در ارتباط با پيش نويس  -11

 آيين نامه هاي خريد و فروش شركت 

 آيندها و اهداف و راهبردهاي منابع انسانيبررسي مشكالت مرتبط با حوزه منابع انساني شركت شامل ساختار سازماني ، فر -11
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 کميته ريسک

کمیته ریسك با هدف شناسایی ، اندازه گیری و ارائه روشهایی برای کنترل و پوشش ریسك در شرکت تاسیس شده تا با ارائه الگو و روشهای 

 نظام مند در جهت مدیریت ریسك گام بردارد . 

 اعضاء کميته ريسک 

 الیی رئیس کمیته ریسك هیات مدیرهیایی شیر کآقای محمد یاسر ض – 7

 آقای مهندس منصور یزدی زاده مدیر اجرایی ریسك – 2

 آقای مهندس مرتضی ربانی دبیر کمیته ریسك هیات مدیره – 3

 

 1395خالصه عملکرد کمیته ريسك در سال 

 الك اشتر با کمك دانشگاه م   "مدیریت یکپارچه ریسك سازمان  "تعریف پروژه ای با نام  – 7

 انجام جلسات متعدد و تعیین مدیران ارشد سازمان به عنوان رئیس کمیته اجرایی ریسك حوزه – 2

 انجام جلسات توجیهی و تعیین مدیران سازمان به عنوان اعضاء کمیسته ریسك – 3

 استقرار نظام ریسك تجهیزات – 3

 ایجاد سپاه ایمنی در شرکت – 4

 ر در شرکت .شناسایی و کنترل ریسك ذخائ – 6

 

 کميسيون معامالت:اعضای 

 

كميسيون معامالت موظف و عضو رئيس نعمت اهلل محسني -2     

عضوموظف  احمد اكبري -1     

عضوموظفمجيد تقي يار  -1  

 )عضو علي البدل( مهرداد توالئيان مدير ارشد مهندسي بهره برداري -4
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 : شرح وظايف اعضاء کمیسیون معامالت

مالت براساس آنچه كه در شرح وظايف آمده، در چارچوب آئين نامه معامالت ،دستورالعمل هاي مربوطه عملكرد كميسيون معا

و ساير قوانين و مقررات  مربوطه ، مسئوليت  تعيين روش خريد كاال و خدمات  و فروش اقالم مازاد،بررسي كفايت، كليات و 

 .ميباشدي و اظهار  نظر درمورد اصالحات قراردادها استعالم، تعيين برنده و بررس ،مزايده، كيفيت اسناد مناقصه

جلسات  ،هيئت هاي  حل اختالف زغال ، فني و بازرگاني ، خريد كك ،  هاي كميتههمچنين مشاركت در مذاكرات بازرگاني و

 هيات مديره شركت از ديگر وظايف اعضاء اين كميسيون مي باشد. وشوراي معاونين 

به واردات برخي تجهيزات نياز كه شرايط خاص ذوب آهن اصفهان و  موجودتجاري بين المللي  محدوديتها و موانعبا توجه به 

جلوگيري از توقف و روند رو به دارد كماكان پيدا كردن راه حل و انجام روش هاي غيرمعمول در امر تجارت براي ومواد اوليه 

 . ضروري استرشد كارخانه  

 :موانع

 ، محدوديت در نقل و انتقال ارز و تجهيزات خارجي و محدوديت ها در واردات كاالها و  برقرار بودن بخشي از تحريمها

 پول

 كمبود نقدينگي جهت انجام پروژه ها و خريدها 

 طوالني بودن فرآيند خريد شركت 

 نبود امكان تشخيص سيستمي الويت ها و ضرورتهاي خريد و انجام پروژه ها 

 حساس كمبود در اداره همگاني و عمومي در شركت اعم از پرسنل و سرپرستان جهت مصرف بهينه و بجا در كاالها و ا

 انرژي و مواد اوليه

 :پیشنهادات

تشكيل و ايجاد سيستم بروز رساني اطالعات مورد نياز كميسيون با كمك حوزه خريدبا ايجاديك بانك اطالعاتي ازكليه  -2  

ازندگان كاالها و خدمات و تجهيزات مورد نياز شركت و تكميل چرخه ارتباطي خريد از طريق فعال شدن تامين كنندگان وس

ERP 

 تشكيل كميته عالي تخصصي جهت تعيين اولويت هاي خريد و انجام پروژه ها و خدمات پيمانكاري-1  

ارائه راه حل هايي جهت  كاهش بررسي تخصصي پيمان ها و قراردادهاي موجود و آتي در جهت حل مشكالت موجود و -1

 هزينه ها
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 برقراري سيستم مديريت تامين پايدار براي كاهش خريدهاي غير برنامه شده و ترك تشريفات

استفاده از نظرات با ساخت و توليد داخلي  قطعات و تجهيزات  وبومي سازي  حركت در مسير اقتصاد مقاومتي با -1

 كارشناسان  داخل  شركت 

بمنظور اعمال حداكثر صرفه جويي و استفاده از زنجيرره هراي ارزش   تهاي تخصصي در زمينه هاي مختلف تشكيل شرك-9  

 .در تامين و تدارك

 

كاهش سرهم ذوب آهرن در آن و در نظرر    با توجه به رقابتي شدن فوالد و  عالوه بر توليد ريل ، ايجاد تنوع در توليدات -1  

 داشتن مزيتهاي ذوب آهن

 
 

 ئت مديره و حضور اعضاء در جلساتتعداد جلسات هی

 .تشكيل گرديدنفر ساعت  116هيئت مديره به ميزان  جلسه  11تعداد 2159در سال 

 

 عملكرد اجتماعي شركت شامل كمك هاي عام المنفعه و همكاري با موسسات خيريه و كمك به رفاه عمومي جامعه

تصويب و با نظر هيات مديره شركت هزينه  2159عادي سال كمك هاي عام المنفعه در مجمع عمومي  ميليون ريال 1966مبلغ 

 گرديده است. 
 حقوق و مزايا و پاداش مديرعامل و اعضای هیئت مديره شامل

 ي غيرموظفاعضاتصميم گيري در خصوص تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل توسط هيات مديره و تعيين حقوق و مزاياي 

 هيأت مديره توسط مجمع انجام مي شود
 

 رين تغییرات در اساسنامه:آخ

 خدمات آزمون( انجامارائه خدمات بهداشت حرفه ای و طب کار و اضافه نمودن عبارت اساسنامه ) 2اصالح ماده 
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 اطالعات مديران اجرايی 

 

 نام خانوادگی نام
مقطع 

 تحصیلی
 رشته تحصیلی

تاريخ 

 استخدام
 پست سازمانی محل خدمت

 افضلي سيداردشير
فوق 

 نسليسا
 معاون بهره برداري حوزه معاونت بهره برداري 2115 مديريت اجرائي

 فريد
مختاري 

 كرچگاني
 2115 مكانيك ليسانس

مديريت ارشدايمني ،بهداشت 

 ومحيط زيست
 مديرارشدايمني ،بهداشت ومحيطزيست

 مديرارشدتوليد مديريت ارشد توليد 2116 متالوژي ليسانس ساالري مرتضي

 نصرازاداني مهدي
وق ف

 ليسانس
 2116 الكترونيك

مديريت ارشد مهندسي 

 كارخانه
 مديرارشدمهندسي كارخانه

 منصوري منصور
فوق 

 ليسانس

فناوري اطالعات و 

 مديريت
 كارشناس ارشد مديريت بازرگاني سازمان مأمورين 2112

 منصور
يزدي زاده 

 شترباني
 2111 صنايع ليسانس

حوزه معاونت برنامه ريزي 

 وتوسعه
 امه ريزي وتوسعهمعاون برن

 رخصتي ايرج
فوق 

 ليسانس
 كارشناس ارشد مديريت ايمني سازمان مأمورين 2111 برنامه ريزي شهري

 محمودپورگنجه عبدالرضا
فوق 

 ليسانس
 2111 مديريت اجرائي

حوزه معاونت منابع انساني 

 واموراجتماعي
 مديرارشد منابع انساني

 مديرارشدخريد حوزه معاونت خريد 2111 مديريت بازرگاني ليسانس بختياري مجيد

 وحيد
احمدي 

 چادگاني
 مديرارشد اجرائي مديريت ارشد اجرائي 2119 شيمي ليسانس

 اميدقائمي سعيد
فوق 

 ليسانس
 معاون مالي واقتصادي حوزه معاونت مالي واقتصادي 2119 حسابداري

 2111 مكانيك ليسانس توالئيان مهرداد
مديريت ارشد مهندسي بهره 

 برداري
 مديرارشدمهندسي بهره برداري

 يوسفيان مهراب
فوق 

 ليسانس
 مديرارشد مالي واقتصادي سازمان مامورين 2115 معارف اسالمي

 حسن
ضيا ء مطلبي 

 پور
 2159 مواد  

حوزه معاونت پشتيباني 

 وساخت
 معاون پشتيباني وساخت

 خريد معاون حوزه معاونت خريد 2159 مهندسي مواد ليسانس ميرحسيني ميرمسعود

 دشتيانه احسان
فوق 

 ليسانس
 2151 مديريت

حوزه معاونت بازاريابي 

 وفروش
 معاون بازاريابي وفروش

 

 

 



 شركت سهامي ذوب آهن اصفهان)سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت 

      5031اسفند   03ي بهمنته

   

34 
 

 اطالعات مربوط به حسابرس مستقل وبازرس قانونی

 

 آزمون پرداز ايران مشهودنام حسابرس :  -الف

 اب شده است.انتخ حسابرس بر اساس تصويب مجمع عمومي عادي ساليانه شركت،فرآيند انتخاب : 

 حق الزحمه وهزينه حسابرسي :  -ب

و  ميليون ريال صورتهاي مالي ميان دوره اي 1666و  59ميليون ريال براي صورتهاي مالي سال  1966 مبلغه ب 59قرارداد سال 

ران رسمي جامعه حسابداتعرفه  مبناي تعيين حق الزحمهاست. مبادله گرديده ميليون ريال  196به مبلغ EPSقرارداد حسابرسي

 براساس نرخهاي مصوب شوراي اقتصاد تعيين ميگردد. ايران

 تغيير حسابرس : –ج 

 است يافته  تغيير حسابرس از سازمان حسابرسي به آزمون پرداز ايران مشهود ،در سال مالي مورد گزارش

(در 2111ارت )مصروب  اصرالحيه قرانون تجر    215افشاي استفاده از خدمات كارشناسي در عمليات حسابرسي موضروع مراده   -د

 موردي وجود ندارد صورت وجود:

 موسسه امجد تراز سپاهانافشاي نام بازرس علي البدل: -و

 

 

 31 سال طي انرژي مصرف و توليد آمار 

مصرف آب 

صنعتی 

(مترمکعبهزار)

مصرف گازکوره 

 بلند

( مترمکعبهزار)

مصرف گاز 

کك 

(مترمکعبهزار)

مصرف گاز 

(مترمکعبهزارطبیعی)

 اوات ساعت(مگبرق 

شرح  
خالص 

خريد از 

توانیر 

تولید 
مصرف 

برق 

53555 635.43214 6023206 4543042 
221,25. 1،1,1،5,1

1،41,،3,9 ذوب آهن 

650 0 0 213202 25،,2, شركتها 
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 اقدامات انجام شده و در حال اجرا در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی

 

 

 عنوان پروژه رديف

 جهت كاهش مصرف گاز طبيعيمديريت مصرف گازهاي فرآيندي  2

 ميليارد ريال 19پاداش همكاري تابستان از طرف شركت برق منطقه اي به ميزان  1

 جهت كاهش مصرف گاز طبيعي   966نورد در (  Hot chargingپيگيري انجام پروژه شارژ گرم ) 1

 نيروگاه مركزي   1شماره اجراي پروژه بازسازي ديگهاي بخار  1

 پيگيري اجراي پروژه تزريق پودر زغال در كوره بلندها جهت كاهش مصرف كك 9

 1و 2تامين آب مصرفي آگلومراسيون از سيكلهاي تصفيه گاز كوره  1

 يكلهاي گردشي تميز براي تغذيه سيكلهاي كثيفاستفاده از درين س 1

 استفاده از درين سيكلهاي كثيف براي خنك كردن سرباره كوره بلند و كنورتور 9

 جهت كاهش فشار و مصرف آب صنعتي و برق نصب و راه اندازي مولتي پمپ در پمپخانه صنعتي  5

 رفت آب بازسازي برج هاي خنك كننده بمنظور جلوگيري از نشت و هدر 26

 استفاده از ماده شيميايي براي كاهش مواد معلق آب سيكل هاي گردشي 22
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 صداو گازهاي حاصل از احتراق ، ، نورگيري عوامل آالينده زيست محيطي در بخش آب ، خاك ، هوا  پايش و اندازه 

 خارجي  داخلي و برگزاري و مشاركت در دو مرحله مميزيISO 21662 

  مياني موجود در سايت تنگه جوزدانعملياتي شدن فاز دوم پروژه بازيافت محصوالت پيگيري جهت 

 سيستم تصفيه گاز كنورتورها پايش و اندازه گيري خروجي زيست محيطي 

 جهت انتقال به اراضي شركت پيگيري پروژه دريافت پساب تصفيه خانه فاضالب شهرستان زرين شهر 

 گاه برش خرسك پيگيري پروژه كنترل آالينده ها ي كار 

  جهت عملياتي شدن پروژه بازيافت محصوالت مياني حاصل از فرآيندهاي ككسازي در مبدا توليدپيگيري 

  كارخانهالكترو  فيلترهاي بازسازي و بهسازي پروژه جهت اجرايي شدن پيگيري 

 و كنترل  بررسيHSE planپيمانكاران شركت 

 گيري جهت اجرائي شدن پروژه بازسازي و بهسازي الكتروفيلترهراي  مشاركت فعال در تعريف، تهيه اسناد مناقصه و پي

 كارخانه

         مشاركت فعال در برنامه جامع كنترل كيفيت هواي اصفهان برا مرديريت سرازمان حفاظرت محريط زيسرت اسرتان و

 استانداري اصفهان

 برنامه های آتی  مديريت ايمنی بهداشت و محیط زيست

  شدن الزامات تكليفي سازمان حفاظت محيط زيست استان شاملانجام پيگيريهاي الزم جهت عملياتي 

 پروژه بازسازي و بهسازي سيستم تصفيه گاز كنورتورهاي ناحيه فوالدسازي 

  ككسازي 1پروژه بازسازي و بهسازي باطري شماره 

 پروژه احداث تصفيه خانه پساب هاي صنعتي شركت 

  پروژه تصفيه پسابهاي ويژه شركت 

 پايش آنالين عوامل آالينده زيست محيطي بر روي خروجي دودكش نيروگاه ها وكنورتورها پروژه نصب سيستم هاي 

  پروژه بازسازي و بهسازي سيستم هاي تصفيه گاز آگلوماشين هاي بخش آگلومراسيون 

  پروژه بازسازي و بهسازي الكتروفيلترهاي ناحيهESP  وEGF آگلومراسيون 

 و رفع آاليندگي از آن ه جوزدانادامه پروژه بازيافت محصوالت مياني تنگ 

           ن      ش  و  ح ط ز س   ق    ت 



 شركت سهامي ذوب آهن اصفهان)سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت 

      5031اسفند   03ي بهمنته

   

37 
 

 برنامه ريزي و اجراي طرحهاي كاهش ضايعات فرآيند توليد و مديريت پسماندها 

  عوامل آالينده ها و تشديد نظارت ملزم نمودن پيمانكاران به رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي در جهت كاهش

 هاي زيست محيطي بر پيمانكاران 

 ذف آلودگي هاي منتشره ناشي از فعاليت هاي كارخانهبرنامه ريزي براي كاهش و ح 

 حضور فعال در برنامه هاي تحقيقاتي و پژوهشي  زيست محيطي جهت ارتقاء سطح علمي كارخانه 

 پيگيري جهت نصب سيستم هاي آنالين اندازه گيري آالينده ها  بر روي منابع توليد آالينده 

 آالينده هاي آب ، خاك و هوا در مناطق اطراف كارخانه تعريف پروژه هاي تحقيقاتي جهت مدلسازي انتشار 

 تدوين برنامه هاي آموزشي محيط زيست جهت كليه پرسنل شركت و گنجاندن آن در تقويم آموزشي شركت 

 رفع كمبود نيروي انساني ، وسايل و تجهيزات اندازه گيري و آزمايشگاهي 

 گزارش آخرين وضعیت پروژه های زيست محیطی

 

تاريخ  درصد پيشرفت

 پايان 

تاريخ 

 شروع

 رديف عنوان پروژه هدف

 برنامه  واقعی

11,16 733 33/13 حذف آالینده های زیست محیطی تا حد  32/13 

 استاندارد

 7 پروژه پنج گانه زیست محیطی اگلومراسیون

14 733 77/14  31/13  433به 333حذف گرد وغبار اضافی از وضعیت 

  میلی گرم بر نرمال متر مکعب

بازسازی واصالح غبار گیر های سیستم تصفیه 

 گازکنورتورها

2 

733 733 34/13  32/13 متر مکعب بر 223امکان استفاده مجدد از  

 ساعت پساب زرین شهر

انتقال وتوزیع پساب انسانی تصفیه خانه زرین شهربه 

 اراضی ذوب آهن جهت آبیاری درختان غیر مثمر 

3 

3 17 33/16  77/13 متر مکعب بر  133ه مجدد از امکان استفاد 

 ساعت پساب کارخانه

اصالح واسستفاده مجدد از پسابهای غیر سمی 

 کارخانه

3 

3 14 32/16  33/13 به  ppm 7333از coکاهش میزان   

334ppm 

( در سیستم تصفیه گاز coکاهش منوکسید کربن )

 کنور تورهای فوالدسازی

4 

33 733 34/14  34/13 زدایی از پساب  مطالعه روشهای مختلف سم 

 کارخانه

مطالعه وبررسی تبدیل پساب سمی کارخانه به پساب 

غیر سمی جهت استفاده در فضای سبز با سیکل بر 

 گشتی ذوب آهن 

6 
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 عملکرد شرکت در رابطه با افزايش سطح رفاهی کارکنان

 

 برنامه هاي آتي 2159عملكرد سال  شرح رديف

2 

 رستورانها

 و

 پذيرايي

 ميليون پرس غذا  1از  تهيه و طبخ بيش

 افزايش سرانه توزيع محصوالت لبني و كاهش مصرف روغن و نمك

 رستوران ككسازيو بهره برداري از بازسازي تجهيز 

بازسازي و تجهيز رستوران آگلومراسيون، افزايش 

 سرانه توزيع ميوه و سبزيجات و محصوالت لبني

 ايجاد تنوع بيشتر در برنامه غذايي

 حمل ونقل 1

پرسنل ذوب اهن و نفر  29166ائه خدمات اياب و ذهاب به بيش از ار

 دستگاه 199نفر پرسنل شركتهاي پيمانكاري با  2966

 916با  ارائه خدمات حمل و نقل از طريق خودروهاي سواري و وانت

 دستگاه

 ارائه خدمات مسافرتي داخل و خارج از كشور به مامورين شركت

 انبازان در مهمانسراي تهراناسكان پرسنل شركت، بيماران و ج

مديريت و ادغام هرچه بيشتر خودروهاي جمعي با 

 هدف استفاده حداكثري از ظرفيتهاي خالي

ارتقاي كيفي خودروهاي ناوگان  حمل و نقل شركت 

انجام بازديدهاي دوره اي خودروهاي جمعي و سبك 

 و رفع اشكاالت ايمني

ي نظام مند نمودن و اصالح مسيرها و ايستگاهها

 موجود در راستاي افزايش رضايتمندي 

 

1 
 خدمات فرهنگي

 اقامتي 

 شب ويال25162مجموعه هاي انزلي و چادگان به  اعزام به -

 نفرشب 21611اسكان مهمان در مهمانسراي ذوب آهن به تعداد 

 اجراي سامانه تحت وب رزرواسيون ويالها

 ي پرسنل و  راه اندازي سيستم الكترونيكي ثبت نام استخر و بدنساز-

 

بازسازي و نوسازي وسايل و تجهيزات رفاهي  -

 باشگاههاي فرهنگي و تفريحي 

سامانه رزرواسيون تحت وب اماكن تكميل و بهبود  -

 اقامتي تفريحي شركت

 

1 

 وام

 و

 مسكن

فقره وام از قبيل :  ضروري، زيارتي، ازدواج، پس  1119پرداخت تعداد  -

 انداز 

 وام بانكي از طريق بانكهاي عامل صادرات فقره  215پرداخت تعداد 

 ميليارد ريال 211پرداخت كمكهاي غيرنقدي به پرسنل به مبلغ تقريبي 

 ميليون ريال 266افزايش سقف وام ازدواج تا 

 ،افزايش تعدادوسقفوامهاي پرداختي -

 پرداخت مجدد وام مسكن

برنامه ريزي جهت صدور كارت تسهيالت چند 

 اضافه منظوره و حذف كارتهاي

امكان استفاده از تاالر خيريه والفجر فوالدشهر براي 

 برگزاري مراسم ازدواج پرسنل

 

9 

 
 ورزش همگاني

 عقد قرارداد با استخرها جهت پرسنل 

 برگزاري  همايش هاي كوهكشت خانوادگي پرسنل  -

 انجام مسابقات تيم هاي مختلف ورزشي همراه با جوايز تشويقي 

 ي داخل شركت جهت استفاده پرسنلتخصيص سالنهاي بدنساز

استفاده بهينه از اماكن ورزشيشركت از حيث 

 درامدزايي و استفاده تيم هاي داخلي

اجراي طرحهاي تشويقي در مسير ترغيب پرسنل به 

 در همايشها و تيم هاي ورزشيشركت 
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 1395در سال  آموزشعملکرد 

 

شامل موارد زیر: %..ساعت و اثر بخشي  نفر 2.9502اجراي برنامه هاي آموزشي مدون با   

 

 

 نفرساعت حضور نوع دوره رديف 
تعداد نفرات 

 حاضر

 آمرزش  یامراا  5

 استاا ـاارای 7

 ضل مسـی  9

 یارج از تـرـم 4

 یارج از ـرت  9

 ار محل تار 6

 سمرـار 2

 طبق تـرـم 8

 غرر ضـرری 5

 مجموع
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 فعاليتهاي توسعه منابع انساني و اطالعات مربوط به بهبود كيفيت منابع انساني 

 

 الرای آمرزـها با یدف ارتـاء سطح آاایرهای اـمـی از لمی  : .5

   مسـرلرن اـمـی بخـها با یمایـگی بازرسی ااار  تار ب  مـظرر ایذ  الرای آمرزش تخصصی  ـت  تارــاسان اـمـی   بازرسرن

 5959ساع  برای یر مفرت  برای ا لرن بار ار سال  96مفر   ب  مرزان  60ارایرـام  صالضر  برای تل مفرات مرتبط ب  تعداا 

 الرا اراـد.

  مفرساع  پس از صد ر اضكام برای مفرات  8799 مفر   5095ا ر  آمرزـی سپا  اـمـی برای مفرات مربرط  ب  تعداا  98الرای

  59مربرط  ار سال 

مفرساع  با یدف ارتـاء سطح اامش   آاایی اـمـی  69909مفر ضـرر     55455ا ر  مرتبط با اـمـی ب  مرزان  5445برازاری  .7

 5959تارتـان ار سال 

زاری آمرزش یای فـرا  تخصصی له  مـاغل پس از برا مررامراز مـاغل یط ترلرد ارزـابی صالضر  ضرف  ای تارتـان  .9

 مفر 970ضساس   ایذ ارایرـام  الكتر مركی صالضر  ضرف  ای از طرف سازمان آمرزش فـی   ضرف  ای استان اصفهان برای 

ا ر   ـت    تخصصی ماـی از طرح مسـی  یای ارائ  ـد  ترسط بخـهای مختیف ـرت  ار مـاـس   508برمام  رـزی   الرای  .4

 ا ر  الرا اراـد. 509ت   54ل با سا

مفر از تارــاسان ب  مـظرر بازاـد   الگربرااری از فراــدیای مـاب    یمچـرن ـرت  ار  768برمام  رـزی   اعزام بالغ بر  .9

 مفر اعزام ـد  برامد. 740ت   54مماــگا  یای تخصصی مرتبط   ا ر  یای یاص ار مـاـس  با سال 

ا ر  با مرضرعات مهارتهای زمدای   فرزمدپر ری   قرآن    75فریـگی التماعی ب  تعداا  الرای ا ر  یا   سمرـاریای .6

 معارف   فـای مـازی   پرـگرری از اعتراا   پـتربامی از آمرزـهای برازارـد  ترسط تامرن یررـن

 مشكالت مربوط به توسعه منابع انساني:

رسع  ـرت  از طرـق لحاظ ممران پررس  آمرزـی لامم   تامل ار   ترفی آمرزـهای مررا مراز ار پر    یای تتقويت كمي  .5

یزــ  یای ازاف ماـی از عدم آمرزش تافی یـگام مصب   را  امدازی  بهر  برااری   ضذف  قرارااایای مربرط  بمـظرر

 مگهداری   تعمررات   یمچـرن لز م ایذ اامش مربرط  ار یرـد تـهرزات لدـد ـا امتـال تكـرلر ی
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ب  تـرـ  یمسرئی   ـكپارچگی ساـر زـرسرستم یای مـابم امسامی یمامـد ترفرم   ارتـاء   لبران یدمات تارتـان   ارزـابی مراز  .7

 عمیكرا تارتـان   ارزـابی ـاـستگی   لامـرن پر ری  ...  با فرآــد آمرزش ت  باعث ارتـاءاـربخـی فراــد آمرزش مرگراا . 

 

 تم تاررای  ـغیی ب  مـظرر امكان آمرزش افراا ار مسرر ـغیی سازمامی اــان .مراز ب  استـرار مظام مـد سرس .9

 

محرل  ب  ـاغل با ـغل مررا تصدی ب  مـظرر تایش یزــ  یای سـگرن تطابق  ظاـف  لدی مدـرـتها بمـظررمراز ب  تـترل   مظارت  .4

 آمرزـی له  رفم عدم تطابق مذترر .

 :5031، دوره هاي آموزشي و ميزان كلي هزينه هاي مورد پيش بيني در سال برنامه هاي آتي درخصوص منابع انساني 

امـام پر    یای مرتبط با ترسع  مـابم امسامی ت  ب  مرعی مدـرـ  آمرزش ار آمها ایرل می باـد از لمی  مدـرـ  اامش  .5

  تامرمهای ارزـابی 

 ی ا ر  یای آمرزـی مـترك با ساـر مرسساتافزاـش ارآمدیای لامبی از طرـق فر ش ظرفر  یالی تالسها   برازار .7

 ارائ  یدمات آمرزـی   فـی مهـدسی ب  ساـر ـرتتها  .9

 لاـگزــی آمرزـهای غررضـرری   صرف  لرـی ار زمان   مكان   یزــ  یای ( LMS)استـرار سرستم آمرزش الكتر مركی .4

 ر  یاـی ت  لـب  عمرمی اارا.الرا باترل  ب  عدم مراز ب  ضـرر فراارران ار ا ر  یای آمرزـی له  ا 

 

) تهر  مرم افزارتتابخام   اــاا لرـك با تتابخام  یای معتبر تـرر   غـی ممران   اــاا بامك لامم اطالعات عیمی   فـی  .9

 تـهرزتتابخام  (

 )الرای برمام  یای آمرزش   ترسع  بر اساس فراــد ــاساـی مـاغل تیردی( تراممـدسازی   لامـرن پر ری  .6

 )متـكل از متخصصرن   یبراان ااییی   یارلی( كرل یست  یای عیمی فراــدیای ضرز  یای تیردی ـرت  تـ .2

 ) الرای سمرـاریای تخصصی  ا ر  یای مدـران  ارسال تتاب یای مدـرـتی ( ارتـاء اامش الـ  مدـرـتی ـرت  .8

 ی تاربرای ار مـمرع  آمرزـی فریـگی ـفقبرازاری یماـش یای میی   برن المییی با استفاا  از امكامات اامـگا  عیم .5

  299ـامل  5956برمام  رـزی آمرزـی براساس مرازســی امـام ـد  باارمظر ارفتن محد اـتها ار قالب تـرـم آمرزـی سال  .50

 مفرساع  744957مفرا ر     75688ا ر    
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  ارتـاء فراــد تاری ـرت    رفم مـكالت  استخراج ا ر  یای آمرزـی  ـت  از طرـق تعامل با مدـرـتها  ار راستای بهبرا .55

عـران ا ر  برمام  رـزی  545بخـها   طراضی ا ر  یای فراــدی   تخصصی ار تیر  سطرح سازمامی ت  ار ضال ضاضر تعداا 

 ـد  اس .

 تدرـت  ار مـاطم تاراامی   تارــاسی ب  ـرح لد ل زـر : 2اامــر ار  755پذـرش  .57

 مقطع تحصيلي عنوان رشته

 كاردان فني ابزاردقيق

 كارداني
 كاردان فني جوش

ماشين ابزار –كاردان فني مكانيك   

 مهندسي فناوري بازرسي جوش

 كارشناسي

ابزاردقيق –مهندسي فناوري كنترل   

ماشين ابزار –مهندسي فناوري  مكانيك   

   ايمني ، سالمت و محيط زيست  كارشناسي حرفه اي

 

  امی بازراامی امرر امرتی  ضسابداری صـعتی  اـمـی تار   ضفاظ  فـی   مدـرـ  تسب   تار مرز برای تد رـت  تارا 4برای

تاـردـ   اضد استان   تهران اقدام ـد  اس  ت  اـن  56-52مفر اامــری لدـد له  ترم ا ل سال تحصریی  740پذـرش 

 ظ امكامات مرلرا ار تاریام  ار ضال پرگرری می باـد.پذـرش لدـد با امتـال اامـگا  ب  مـمرع  آمرزـی اااری ـفق با ضف

 تكمرل پر    را  امدازی مرم افزار لامم آمرزش ت  صرف  لرـی ار زمان   یزــ  یای آمرزـی را ار بر یراید ااـ . .59

 900ارزـابی صالضر  ضرف  ای ـاغیرن مـاغل ضساس   تیردی با یمكاری سازمان فـی ضرف  ای استان ب  تعداا برش از  .54

 مفر

استفاا  از ر ـهای متـرع آمرزـی ازلمی  استااـاارای ت  ار اـن راستا برمام  رـزـهای الزم بمـظرر آمرزش برش از  .59

 مفر از تارتـان زـرمظر مافرق صررت پذـرفت  اس .57000

 تد ـن مرازیای آمرزـی مـاغل باترل  ب  سایتار لدـد ـرت    ـرح مـاغل تد ـن ـد  .56
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ـش ضرن ا ر  تالسهای آمرزـی برازار ـد  ار اایل بخش یا   مدـرـ  آمرزش ـ  مـظرر تـترل   استـرار سرستم پا .52

 پـتربامی بهتر تالسها ار له  افزاـش اـربخـی ا ر  یا

استفاا  از ظرفرتهای یالی تاراایها   پتامسرل مرلرا ار مدـرـ  آمرزش   تایش یزــ  یای سای  قطعات ت  ار  .58

ی ـرا از طرـق ترلرد ار تاراایهای مدـرـ  آمرزش   یمچـرن ارائ  یدمات آزماــگایی یارج از ـرت  سایت  م

 باترل  ب  سفارـات رسرد  ب  اـن مدـرـ 

برمام  رـزی   الرای سمرـاریای تخصصی زبان یارلی با مرضرعات تاربرای ب  مـظرر مگهداـ    ارتـاء سطح اامش  .55

 زبان بصررت مایرام 

 56ا ر  ار سال  75برمام  یای فریـگی   التماعی ب  تعداا برمام  رـزی   الرای  .70

 قامرن مالرات بر ارزش افز ا ( 98ماا   7استفاا  از قامرن معافر  مالراتی برای فعالرتهای آمرزـی ) تبصر   .75

 تـرـ  بامك مدرسرن از طرـق ــاساـی   لذب متخصصان ااییی براساس فرایران امـام ـد  .77

 ساع  برای یر مفر 97ساع    ساـر تارتـان  99ب  مرزان  ان ـرت آمرزش مدـران   سرپرست .79

ارله  اـراذاری برـتر آمرزـها بر ر ی فراــدیای تخصصی  آمرزـهای تخصصی ب  تل آمرزش یاافزاـش مرزان  .74

 %28بخـها ب  مرزان 

 : موفقيتها و مزايا 

 فر ش یدمات فـی مهـدسی ب  ساـر ـرتتها .5

   پذـرش اامــر ی ار اامـگا  عیمی تاربرایرـت  تحصری2 اــاا ایذ مـرز .7

با استفاا  از ر ش آمرزـی استااـاارای بـای برازاری تالسهای  ار ـرت  OJTمظام مـد ممران ر ش آمرزـی  .9

 ضـرری 

 ارزـابی صالضر  ضرف  ای افراا مـاغل ضساس   تیردی با یمكاری سازمان فـی ضرف  ای استان  .4

 اغل از اامـگایهای سراسر تـررتارآمرز غررـ 970پذـرش تعداا  .9

 مفر از مترلمرن مررامراز تاریام  ار زبامهای ر سی   امگیرسی   آلمامی 55یدمات ترلم  تاریام  با استفاا  از تامرن  .6

آزااسازی تالسها   اماتن آمرزـی برای ا ر  یای یاص   تخصصی باترل  ب  استفاا  از ر ـهای آمرزـی  .2

 غررضـرری   استااـاارای

 زاـش ارآمدیای لـبی از طرـق فر ش ظرفرتهای تالسها   ا ر  یای آمرزـی لاریاف .8

 افزاـش ارآمدیای لـبی ماـی از ترلرد بریی قطعات یاص ت  ب  تعداا محد ا ار فراــدیای ترلرد مررامراز می باـد. .5
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 : محدوديتها 

 ر  یای تخصصی اایل   یارج از تـرر ) محد اـ  برال  : ماتافی بران برال  ایتصاصی له  برمام  رـزی   الرای ا .5

 تصرـب ـد  اس  .( 5956برای سال  مریرارا رـال 59مـدار   مریرارا رـال 89 باترل  ب  اــك  از برال  پرــهاای

رـال از محل برال  آمرزش له  پراای  ب  مرقم برای ا ر  یای یاص   مریررن  900 ایتصاص تـخرا  اراان ب  مرزان .7

ار بیـدمدت باعث عدم یمكاری مدرسرن ترفی   افزاـش قرمتها می عدم پراای  ب  مرقم ن   مرسسات ت  ضر رـب  مدرسر

 اراا.

 لرا محد اـ  ار عـد قرارااایای آمرزـی   طرالمی ـدن ر مد آن ت  اـن امر مرلب مارضاـتی بهر  براار   پاـرن آمدن  .9

 ربرط ب  آمرزش را  آینبهر   ری ار فراــد آن بخش می اراا از لمی  قرارااا م

  سخ  افزاری ت  مــر ب  تایش اـربخـی ا ر  یا   مارضاـتی مدرسرن   فراارران از زـرسای  یای مرم افزاری  ضعف ار .4

فراــد آمرزش ـد    مرز باعث باالرفتن قرم  ارائ  یدمات آمرزـی می ـرا ت  برای رفم اـن مسـی  مرارا زـر پرــهاا می 

 اراا:

 ستم آمرزش الكتر مركی استـرار سرLMS  له  پرـش ااان ا ر  یای مررامظر ب  صررت غررضـرری ت  مبیغ مررا

 رـال می باـد. ـك مریرارا  مراز برای استـرار سرستم   تهر  محترای آمرزـی ار ضد ا

   تـهرز آزماــگاPLC ای تـهرز آن ار له  الرای ا ر  یای مربرط  برای تارتـان   اامــرـان ت  مبیغ مررا مراز بر

 می باـد.مریرارا رـال  9 ضد ا

 )تعرـض   بازسازی سرستم یای سرماـش   ارماـش فـایای آمرزـی ) باترل  ب  مظر مدـرـ  امر ی 

 9 بر ز رسامی تـهرزات تمك آمرزـی تالسها   آزماــگایها   تاراایها مبیغ مررا مراز برای بر زرسامی آن ار ضد ا 

 .رـال می باـد مریرارا 

 رـال می باـد. مریررن 900 تـهرز ساـ  تامپررتر مبیغ مررا مراز برای تـهرز آن ار ضد ا 

 

لز م تسب اامش   مهارتهای تخصصی مررا مراز ب  یصرص ار الـ   محد اـ  ار برازاری آمرزش یای یارج از تـرر   .9

 یای مدـرـتی   سرپرستی
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شرح سابقه جنسیت کمتر از 5سال 5تا ,1 سال ,1تا ,2سال ,2 تا ,3سال باالی ,3 سال جمع کل

مرد 655 1,,3 159 314 1 3,12

زن , , , , , ,

مرد 1,19 6264 492 911 3 ,6,9

زن 1 6 , 4 , 11

مرد 6, 19,1 325 62, 2 2922

زن , 3,4 13 42 , 436

1,49 1,42, 9,9 1,9, 6 15,,,

تولید

پشتیبانی تولید

ستادی

جمع

 

شرح سوابق تحصیلی جنسیت
کمتر از 

ديپلم
ديپلم فوق ديپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا جمع

مرد 6,9 1932 242 15, 9 , 3,12

زن , , , , , , ,

مرد 19,2 4,,5 122, 5,2 3, , ,6,9

زن , 4 , 5 2 , 11

مرد ,,1 13,, ,5 531 1,, 3, 2922

زن 25 243 33 12, , , 436

355, ,3,1 15,, 13,, 14, 46 15,,,

تولید

پشتیبانی تولید

ستادی

جمع
 

 
 
 

 ت ك ب ن  وي  نس ن  
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شماره بند 

 حسابرس 
 توضيحات شركت تكليف  مجمع عمومي عادي شرح مختصر ايراد حسابرس 

 عدم ارائه صورت هاي مالي تلفيقي گروه 4

برنامه ريزي الزم جهت تهيه و ارائه صورت 

هاي مالي تلفيقي گروه براي سال آتي و  

 2151همچنين ارائه صورت هاي مالي سال 

به حسابرس و سهامدار عمده تا پايان 

 2159مهرماه

 2159گروه در اواخر خردادماه  2151صورتهاي مالي تلفيقي سال 

تهيه وليكن بدليل تأخير صورتهاي مالي تعدادي از شركتهاي 

گروه از جمله پويش بازرگان و همچنين عدم ارائه صورتهاي مالي 

ظهار نظر ، حسابرسان محترم فرصت رسيدگي و اDuartشركت 

را كافي ندانستند. به هرحال برنامه ريزي براي تهيه صورتهاي 

در دست اقدام مي باشد. صورتهاي مالي  2159مالي تلفيقي سال 

 براي صدر تامين ارسال شد 51تلفيق سال 

5 

ميليارد ريال خريد مواد  1،111بابت مبلغ 

اوليه، قرارداد يا الحاقيه قرارداد قبلي منعقد 

مبالغ بر اساس قرارداد سنوات نگرديده و 

قبل و يا به صورت علي الحساب در حسابها 

 منظور گرديده است 

انعقاد قرارداد قطعي براي خريدهاي سال 

و برنامه ريزي الزم جهت انعقاد  2151

قرارداد قطعي براي خريد مواد اوليه براي 

 2159سال 

ه كه با عنايت به موجودي مواد اوليه در شركت و ذكر اين نكت 

قيمت نهايي قرارداد با محدوديت هايي از قبيل عدم توافق قطعي 

بر سر قيمت پايه ، شرايط فني ، مسائل كيفي و بازرگاني ، تعرفه 

هاي دولتي ، قيمت شمش خوزستان ، ... روبرو است لذا در برخي 

 موارد قيمت قطعي با تاخير اعمال مي گردد.

6 

ات ميليارد ريالي مالي 599كسري ذخيره 

بر مبناي برگ  2151عملكرد سال 

تشخيص و همچنين كسري ماليات حقوق 

 91به ترتيب به مبلغ 2151و تكليفي سال 

 ميليارد ريال مي باشد.  9و 

تعيين تكليف وضعيت ماليات عملكرد و 

ماليات حقوق سنوات مورد اشاره در 

چارچوب صرفه و صالح شركت و رعايت 

 قوانين مربوطه.

حاسبه ذخيره ماليات بر اساس برگ قطعي طبق روال شركت م

انجام مي شود و تا قطعي شدن ماليات ذخيره ماليات محاسبه 

، 2151نمي شود بنابراين با اخذ برگ قطعي ماليات عملكرد سال 

 ذخيره الزم در حسابها ثبت خواهد شد.

, 

از بابت هزينه هاي تحقق يافته و پرداخت 

و نشده از جمله ذخيره مرخصي كاركنان 

هزينه مالي تسهيالت مالي دريافتي ذخيره 

الزم در حسابها منظور نگرديده است . 

همچنين مانده مطالبات ارزي شركت 

عمدتاً بر اساس نرخ آزاد ارز تسعير نشده 

 است  

 
 

رعايت استانداردهاي حسابداري در مورد 

محاسبات ذخيره مرخصي كاركنان و تسعير 

ته مطالبات ارزي و همچنين تشكيل كمي

كارشناسي جهت ايجاد بسترهاي مناسب 

 براي استفاده كاركنان از مرخصي استحقاقي.

در خصوص هزينه تسهيالت مالي محاسبات مربوطه اصالح گرديد. 

ضمنا تسعير ارز طبق رويه هاي حسابداري مندرج در صورتهاي 

مالي شركت انجام شده و رعايت خواهد شد. در خصوص ذخيره 

اصول حسابداري شركت ملزم به محاسبه مرخصي كاركنان، طبق 

و ثبت بصورت ساليانه در حسابها مي باشد وليكن درحال حاضر 

روش شركت ثبت هزينه بازخريد مرخصي در زمان پرداخت يا 

بازنشستگي پرسنل بوده كه در اين خصوص درحال تهيه دستور 

 العمل جهت تصويب توسط هيأت مديره محترم مي باشيم.

 
 

و  ق    ت  ن    ش   9             دي تك ل ف        
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شماره بند 

 ابرس حس
 توضيحات شركت تكليف  مجمع عمومي عادي شرح مختصر ايراد حسابرس 

, 

ميليارد  116وضعيت نامشخص مطالبات

توماني از موسسه صندوق بازنشستگي 

 كاركنان فوالد

تداوم پيگيري حقوقي از طريق مراجع 

قضايي و پرداخت هزينه هاي درماني 

بازنشستگان باتوجه به وضعيت مالي شركت 

اين پرداخت ها طي اعالميه بدهكاري  و ابالغ

 به موسسه مذكور

نظر هيأت كارشناسان محترم رسمي دادگستري در خصوص  

 2151ميليارد تومان تا پايان سال  116طلب ذوب آهن به مبلغ 

صادر شده است وليكن هنوز به شركت ابالغ نشده است. 

توضيحات و مستندات الزم در خصوص اين رأي  جهت ارائه به 

 2159يل شركت آماده شده است.همچنين هزينه ها طي سال وك

 تداوم داشته و به حساب  صندوق منظور شده است.

9 

وضعيت نامشخص بازيافت تمامي مبلغ 

ميليارد توماني موجودي كك ريزدانه  191

 و عدم محاسبه زيان كاهش ارزش 

ارائه برنامه هاي شركت براي كاهش ميزان 

امدار عمده تا موجودي كك ريزدانه به سه

 2159پايان مهرماه

با افزايش ميزان مصرف كك ريزدانه در كوره بلند و تغيير سايز 

كك مصرفي در بخش آگلومراسيون، موجودي كك ريز در پايان 

 196هزار تن بوده است كه نسبت به ميزان  996برابر2159سال 

درصد كاهش داشته است. همچنين  29هزار تن در ابتداي سال، 

با تامين به موقع و كافي ذغال سنگ با كيفيت مناسب به  بايستي

جهت توليد  1و  2منظور به ظرفيت رساندن باطري هاي شماره 

حداكثري كك باطري هاي كارخانه و تامين كك وارداتي به جاي 

كك كم كيفيت زرند موجبات كاهش بيشتر كك ريزدانه را فراهم 

 نمود.

1, 

ت نامعلوم بودن ضرورت يا عدم ضرور

محاسبه زيان كاهش ارزش سهام شركت 

ذغال سنگ البرز شرقي باتوجه به زيان 

 انباشته شركت مزبور

تداوم اقدامات انجام شده در ارتباط با طرح 

شكايت به سازمان خصوصي سازي بابت 

قيمت گذاري سهام فوق و ارايه گزارش الزم 

در اينخصوص و همچنين ارائه برنامه اجرايي 

ت فعلي شركت مذكور جهت خروج از وضعي

 2159به سهامدار عمده تا پايان مهرماه 

شكايت از سازمان خصوصي سازي بابت قيمت گذاري و ارائه 

راهكار جهت خروج از وضعيت فعلي با همكاري شركت البرزشرقي 

 در حال پيگيري مي باشد.

11 

عدم ارائه مستندات كافي در  خصوص 

ي مبالغ  تجديد ارزيابي بخشي از زمين ها

 شركت

اقدامات الزم جهت افزايش سرمايه از طريق 

تجديد ارزيابي دارائيها و نيز استفاده بهينه از 

ساير دارائيهاي شركت براي افزايش درآمدها 

انجام شود و گزارش نتايج حاصل از اقدامات 

فوق هرسه ماه يكبار به سهامدار عمده ارائه 

 گردد.

برگزار  2159/22/22مجمع عمومي فوق العاده شركت در تاريخ 

درصدي سرمايه شركت از محل تجديد  111شد و با افزايش 

ارزيابي داراييهاي ثابت )طبقه زمين هاي شركت( موافقت نمود و 

سرمايه جديد در اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

 ثبت گرديد.
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شماره بند 

 حسابرس 
 توضيحات شركت ومي عاديتكليف  مجمع عم شرح مختصر ايراد حسابرس 

12 

نتيجه نامشخص طرح دعوي در ديوان 

عدالت اداري از طرف شركت بر عليه 

سازمان ملي مسكن در مورد ابطال اسناد 

انتقال يافته به نام سازمان مذكور وهمچنين 

طرح دعوي در مراجع قضايي بر عليه 

شركت از طرف شهرك صنعتي شهر فوالد 

هكتار از  1،966در مورد عدم انتقال 

 زمينهاي واگذار شده به نام شهرك فوق.

تداوم پيگيري هاي الزم در مورد دو موضوع 

ذكر شده تا حصول به نتيجه قطعي و گزارش 

نتايج حاصله از پيگيري هاي مذكور، هر سه 

 ماه يكبار به سهامدار عمده

در خصوص زمين هاي منتقل شده به سازمان ملي مسكن، ديوان 

رأي به ابطال مصوبه مورخ  2159/61/65ورخ عدالت اداري در م

نمايندگان ويژه رئيس جمهور در كارگروه مسكن  2191/61/19

داد كه سازمان ملي مسكن نسبت به اين رأي اعتراض نموده و در 

حال حاضر در حال رسيدگي ميباشد. در خصوص زمين هاي 

واگذار شده به شهرك صنعتي شهر فوالد، با توجه به اينكه ميزان 

اراضي واگذار شده به شهرك صنعتي فوالد بر اساس مبايعه نامه 

كال موضوعيت نداشته و  1966به ميزان پانصد هكتار بوده و عدد 

باقيمانده ثمن فروش پانصد  51/5/21بر اساس دادنامه مورخ 

هكتار زمين واگذاري به آن موسسه به نفع شركت صادر گرديده، 

عتراض نموده كه در محاكم موسسه مزبور نسبت به راي صادره ا

تجديدنظر استان تحت رسيدگي مي باشد.بنابراين در صورت 

صادر شدن حكم قطعي و صدور اجرائيه باقيمانده ثمن معامله از 

 منطقه صنعتي فوالد دريافت مي گردد.

13 

عدم دريافت پاسخ تائيده هاي درخواستي 

در ارتباط با مانده حسابهاي دريافتني 

اري، پيش پرداخت هاي تجاري و غير تج

جاري و سرمايه اي، پيش دريافت ها، 

سازمان امور مالياتي، سازمان تامين 

اجتماعي و سازمان محيط زيست و 

همچنين مغايرت پاسخ تائيده هاي دريافتي 

از شركت هاي مندرج در بند مزبور با مانده 

 حسابهاي شركت

انجام اقدامات الزم جهت اخذ پاسخ تائيديه 

ي و رفع مغايرت پاسخ هاي هاي ارسال

دريافتي و ارائه گزارش الزم در مورد نتايج 

حاصل از اقدامات فوق به حسابرس و بازرس 

 قانوني شركت

برنامه ريزي به موقع جهت دريافت تائيديه ها و رفع مغايرات 

از  2151به عمل خواهد آمد. در سال  2159احتمالي براي سال 

 فقره واصل نگرديده است. 1مورد تأييديه ارسالي، تنها  16

15-1  

عدم كفايت پوشش بيمه اي موجودي مواد، 

 كاال و دارائيهاي ثابت مشهود

اقدام الزم در چارچوب صالح شركت و 

براساس مسئوليتها و اختيارات هيات مديره 

نسبت به پوشش بيمه اي مناسب براي كليه 

موجودي ها و دارايي هاي ثابت مشهود 

 شركت

 

 

 

 
 

باز شماري شد و  59/61/62ي شركت در تاريخ موجودي ها

براساس ميزان شمارش صورت گرفته، بيمه نامه هاي اصالحي 

صادر گرديد.ضمنا بر اساس بيمه نامه شناور )سرمايه متغير ( 

 ميباشد ومبلغ آن قابل تغيير است 
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15-2  

ميليارد ريالي طي سال مالي،  22،295زيان 

ميليارد ريالي بدهي هاي  11،291فزوني

ميليارد  9،911جاري بر داراييهاي جاري و 

ريال اقساط معوقه تسهيالت پرداخت نشده 

ميليارد  1،119در تاريخ ترازنامه و جريمه

ريالي عدم پرداخت به موقع اقساط براي 

 سال مالي

رنامه هاي هيات مديره به منظور خروج ارائه ب

از وضعيت فعلي شركت تا پايان مهرماه 

 به سهامدار عمده 2159

شركت جهت كاهش هزينه ها ، كاهش قيمت تمام شده وافزايش 

بهره وري اقداماتي در دست اجرا دارد از جمله افزايش راندمان 

،كاهش ميزان كك مصرفي درازاي توليد هرتن 1و 1كوره هاي 

، استفاده از كك ريزدانه، پروژه تزريق پودر زغال وتزريق چدن

مازوت )منتج به كاهش مصرف كك مي گردد(، افزايش توليد 

آهن اسفنجي ) باعث كاهش هزينه هاي توليدمي گردد( و...  

ميباشد. همچنين فروش امالك مازاد، تهاتر بدهي هاي دولتي با 

گزيني تسهيالت مطالبات سازمان تامين اجتماعي از دولت، جاي

قبلي با تسهيالت جديدتر با نرخ سود كمتر و افزايش سرمايه از 

طريق آورده نقدي از جمله اقدامات حوزه مالي مي باشد كه در 

 حال پيگيري براي برون رفت از وضعيت فعلي مي باشد.

16-1  

اصالحيه قانون  261عدم رعايت مفاد ماده 

تجارت مبني بر ثبت صورتجلسه مجمع 

 2151/21/11ي فوق العاده مورخ عموم

پيگيري هاي الزم جهت اخذ موافقت 

سازمان خصوصي سازي بابت ارائه مجوز 

براي ثبت صورتجلسات مجامع و ارائه گزارش 

 الزم در مورد نتايج حاصله به سهامدار عمده

صورتجلسات مذكور با اخذ مجوز از سازمان خصوصي سازي در 

 ت رسيد.اداره ثبت شركتهاي اصفهان به ثب

16-2  

زيان انباشته شركت در تاريخ ترازنامه بيش 

برابر سرمايه ثبت شده آن است ، لذا  2/1از 

اصالحيه  212شركت مشمول مفاد ماده 

 قانون تجارت مي باشد . 

برنامه ريزي الزم جهت خروج شركت از 

از طريق افزايش  212شموليت مفاده ماده 

هاي سرمايه از طريق تجديد ارزيابي زمين 

 شركت

برگزار  2159/22/22مجمع عمومي فوق العاده شركت در تاريخ 

درصدي سرمايه شركت از محل تجديد  111شد و با افزايش 

ارزيابي داراييهاي ثابت )طبقه زمين هاي شركت( موافقت نمود و 

سرمايه جديد در اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 

 ثبت گرديد.

16-3-

 الف

ال براي انباركها تهيه نشده و كاردكس كا

موجوديها ومصارف آنها ثبت نگرديده ، 

همچنين موجودي انباركها در پايان سال 

مالي قابل شمارش و انبارگرداني نبوده است 

. 

ضمن شمارش موجودي انبارك ها و تهيه 

ليست موجودي ها، حداكثر ظرف سه ماه 

نسبت به اصالح و بهينه سازي سيستم 

ي ها در انبارهاي شركت نگهداري موجود

اقدام الزم بعمل آيد. همچنين گزارش نتايج 

حاصل از بررسي هاي انجام شده جهت 

بهينه سازي سيستم نگهداري موجودي ها تا 

به سهامدار عمده ارائه  2159پايان مهرماه 

 گردد.

بهينه سازي سيستم نگهداري موجودي هاي انبارها توسط معاونت 

 يري مي باشد.بهره برداري در حال پيگ
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ب-16-3  
عدم انتقال اسناد مالكيت زمين و ساختمان 

 هاي شركت به نام شركت

تاكيد بر پيگيري هاي حقوقي از طريق 

مراجع قضايي تا حصول به نتيجه قطعي و 

ناد مالكيت رفع مشكالت نقل و انتقال اس

امالك و همچنين ارائه گزارش نتايج حاصل 

از اقدامات مزبور هر سه ماه يكبار به سهامدار 

 عمده

مورخ  212911اقدامات انجام شده شركت طي نامه شماره 

 مدير امور حقوقي شركت به پيوست ارائه مي گردد. 2159/22/11

ج- 16-3  
دقت الزم در برآورد احجام تعدادي از 

 قراردادها

تاكيد بر دقت الزم در كارشناسي برآورد 

 احجام و مديريت بهينه بر عمليات اجرايي

باتوجه به محدوديتهاي منابع مالي شركت وعدم رعايت برنامه 

وجوه نقد موردنياز پروژه وهمچنين قطع همكاري برخي 

پيمانكاران خارجي بعلت تحريمها  باعث  تطويل پروژه ها شده 

يمانكاران، تطويل پروژه، نوسانات قيمت ارز، است وبالطبع باتغيير پ

گرديدكه برآوردهاي اوليه  آثارهدفمندي يارانه ها و...باعث مي

ها عمدتاً ناشي از همين  ها و اضافه پرداخت تحقق نيابد.تعديل

ها و بعضاً احجام جديد )كه البته  عامل تطويل زمان اوليه پيمان

ب مي تواند باشد(، آن هم به دليل نياز به بهره برداري مناس

صورت گرفته است كه به هر حال پس از چند سال ازتعريف يك 

 پروژه تا اجراي آن به دور از ذهن نمي باشد.

د -16-3  

تعيين تكليف و استرداد وجوه بلوكه شده 

ميليارد ريال بابت  212توسط بانكها بمبلغ 

 ما به التفاوت نرخ ارز 

رداد پپيگيري الزم جهت تعيين تكليف و است

وجوه بلوكه شده توسط بانكها و ارائه گزارش 

اقدامات انجام شده به سهامدار عمده و 

حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت تا 

 2159پايان مهرماه 

ميليارد ريال بلوكه بانك سرمايه بخشي هزينه و   9/1از مجموع 

ميليارد  21/1مابقي آزاد شده است. بلوكه بانك پاسارگاد به مبلغ 

ميليارد ريال بابت ال سي  55يال بابت ال سي مواد نسوز و ر

 شمش فوالدي همچنان باقي مانده است.

 ه - 16-3
تعيين تكليف حساب هاي في مابين با 

 شركت قائم الرضا

تداوم اقدامات انجام شده درخصوص تعيين 

تكليف و رفع اختالف حسابهاي مزبور از 

 طريق هيات داوري اتاق بازرگاني اصفهان

موضوع در هيات داوري اتاق بازرگاني اصفهان در حال رسيدگي 

 مي باشد.

 و -16-3
وصول مطالبات راكد و فروش اقالم مازاد 

 موجودي مواد و كاال

فروش اقالم مازاد موجودي مواد و كاال و 

تعيين تكليف و وصول مطالبات با رعايت 

 صرفه و صالح شركت

وقي و حسابداري در حال مطالبات از  شركتها از طريق امور حق 

پيگيري مي باشد و در اين راستا مطالبات از شركت فوالد خراسان 

وصول گرديد. در خصوص موجودي مازاد، بر اساس دستورالعمل 

هاي مربوطه هر ساله اقالم مازاد انبارهاي كارخانه شناسايي و 

 تشريفات مزايده جهت فروش آنها انجام مي گيرد. 



 شركت سهامي ذوب آهن اصفهان)سهامي عام(

 گزارش فعاليت و وضع عمومي شركت 

      5031اسفند   03ي بهمنته

   

51 
 

شماره بند 

 حسابرس 
 توضيحات شركت تكليف  مجمع عمومي عادي شرح مختصر ايراد حسابرس 

ز -16-3  

عدم كسر صحيح كسورات قانوني و عدم 

درصد سود ابرازي سال هاي  16پرداخت 

99-91 

تاكيد بر رعايت كامل الزامات قانوني در مورد 

 كسر و پرداخت كسور قانوني

انجام الزامات قانوني در خصوص كسر صحيح كسورات قانوني 

درصد ابرازي  16گرديده است. در خصوص تسويه بدهي سود 

ميليارد تومان بدهي شركت به دولت  116جزء  91-99سال هاي 

بوده است كه در حال اخذ مجوز هيات وزيران براي تهاتر با بدهي 

 به سازمان تأمين اجتماعي مي باشد

1, 

عدم معرفي آخرين امضاء هاي مجاز شركت 

فقره  19و راكد بودن تعداد  به اكثر بانك ها

 از حساب بانكي شركت

پيگيري هاي الزم جهت رفع موانع و 

مشكالت مربوط به امضاءهاي مجاز شركت 

به بانكها و نيز تعين تكليف حسابهاي بانكي 

راكد و فاقد فعاليت در چهارچوب صرفه و 

صالح شركت و همچنين ارائه اقدامات فوق 

 دار عمده.به سهام 2159تا پايان مهرماه 

امضاهاي مجاز شركت به بانكها بروزرساني گرديد و همچنين 

حساب هاي راكد نيز بررسي شده كه برخي از راكدي خارج شده 

 اند و مابقي در حال تعيين تكليف ميباشند.

1, 

مغايرت مبالغ ارزي مندرج در 

صورتحسابهاي ارزي فروش صادراتي با 

ارزش اظهار شده در پروانه سبز گمركي 

 خروج كاال

ارائه مدارك و مستندات مربوطه به حسابرس 

 و بازرس قانوني شركت
 مدارك و مستندات الزم به حسابرس محترم ارائه گرديد.

19 

نامشخص بودن زمان و نحوه افزايش 

سرمايه شركت پويش بازرگان بدليل عدم 

برگزاري مجمع فوق العاده شركت فوق به 

 منظور افزايش سرمايه شركت مزبور

مدارك و مستندات برگزاري مجمع عمومي 

شركت پويش بازرگان به سهامدار عمده و 

حسابرس و بازرس قانوني شركت ارائه گردد. 

همچنين گزارش توجيهي تشكيل شركت 

هاي زير مجموعه و اهداف آن به سهامدار 

 عمده ارائه گردد.

گزارش توجيهي تشكيل شركت هاي زير مجموعه به پيوست ارائه 

. ضمناً افزايش سرمايه شركت پويش بازرگان ثبت و در مي گردد

 دفاتر ذوب آهن اعمال حساب گرديده است.

22 
عدم رعايت ضوابط و قوانين سازمان بورس 

 و اوراق بهادار

تاكيد بر رعايت كامل ضوابط بورس و افشاي 

اطالعات در موعد مقرر و رعايت الزامات 

كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي 

در خصوص تنظيم مكانيزهاي الزم توسط 

 كميته حسابرسي

ضوابط بورس در مورد افشاي اطالعات در موعد مقرر براي سال 

رعايت شده است. در مورد الزامات كنترل داخلي، ارايه  2159

گزارش عملكرد واحد حسابرسي داخلي هر سه ماه يكبار به هيات 

لكردي ميزان مديره و همچنين تدوين و اندازه گيري شاخص عم

انطباق عملكرد با برنامه مصوب و همچنين شاخص ميزان 

رضايتمندي ذينفعان از گزارشات و عملكرد واحد حسابرسي 

 داخلي در حال انجام مي باشد.
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 پیشنهاد هیئت مديره برای تقسیم سود
 سود قابل تقسيم وجود ندارد.2159براي سال  -
 

 

 اطالعات طرح ها و پروژه های شرکت
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 برنامه های آينده شرکت

 اطالعات مربوط به برنامه های سال آتی شرکت در خصوص:

 
 و ارائه  بهتر خدمات  پس از فروش مشتريان گسترش بازارهای فروش محصوالت وتنوع بخشی شیوه های فروش-الف 

 

نرواع  كرالف   بال پهرن، ا برنامه ريزي جهت فروش فرآورده هاي جديد و با ارزش افزوده باال از قبيل تيرآهن هاي  -2

 هاي صنعتي و ريل 

 حفظ و بهبود سهم بازار داخلي شركت  -1

 افزايش ميزان فروش صادراتي و تالش جهت دستيابي به بازارهاي جديد صادراتي  -1

ور آبهره گيري از فرصرتهاي برازار و ظرفيتهراي سرود    و  برنامه ريزي در خصوص فروش اينترنتي محصوالت فرعي -1

 مانند شبكه توزيع

نامه ريزي در خصوص بازار سرازي برنرد سرازي و بهبرود الگروي مصررف فروالد كشرور در راسرتاي اسرتفاده از           بر -9

 محصوالت با كيفيت ذوب اهن به ويژه استاده از مقاطع نوردي بجاي تيرورق در سازه هاي فوالدي

محاسرب سراختمان توليرد    با سازمانهاي مرتبط با بازار از جمله انجمرن  برنامه ريزي در خصوص تعامل و هم افزايي  -1

 كنندگان سازه هاي فوالدي 

 بهبود رويكرد ارتباط با مشتريان و برنامه ريزي براي شناسايي بازارها و مشتريان جديد  -1

 مداوم قيمت هاي جهاني و اعالم قيمت ها متناسب با رقبا و بازار پايش -9

 

 96تولید سال برنامه -ب

 

تن
852,000

950,000

1,571,255

478,000

120,000

3,971,255

ريل

جمع

عنوان
تيرآهن

ميلگرد و کالف

محصوالت فرعی )قطران7 چدن7 بنزن و ... (

ساير )نبشی7 چهارگوش7 ناودانی و ... (
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از سرگيري توليد و  سايزهاي مختلف تيرآهن بال پهن، پروفيل هاي جديد آرك تونلي ،شامل: توليد ريل محصوالت جديد

 .كالف ميباشد

 پروژه های توسعه آتی: -ج

 

ميليون تن در سال با افزايش بهره وري و ايجاد  1.1: اين طرح بمنظور دستيابي به ظرفيت توليد اقتصادي 1پروژه توازن

 به روز كردن و توسعه خطوط موجود در شركت ذوب آهن اصفهان تعريف شده است. تنوع در محصوالت با

 مشارکتها وسرمايه گذاريها -د

 

شركت ذوبآهن در نظر دارد درسال آتي بمنظور افزايش نفوذ كنترلي بر صنايع باالدستي جهت تسهيل پروسه فعاليت خود ، 

ذير ذوب آهن نسبت به خريدسهام شركتهاي ارزشمند و پيشرو ضمن شركت در افزايش سرمايه احتمالي شركتهاي سرمايه پ

در صنايع مذكوراقدام نموده و با مديريت بهينه پورتفوي سرمايه گذاري شركت و تنوع بخشي مناسب آن ، ريسكهاي سرمايه 

 گذاري را به حداقل ممكن برساند.

ي با سرمايه گذاريهاي مناسب و پرسود از ديگر همچنين اقدام قطعي در مورد فروش سرمايه گذاريهاي زيان ده و جايگزين

برنامه ها ميباشد . در راستاي تكميل زنجيره ارزش و ايجاد هم افزايي در روند توليد شركت قصد دارد با خريد سهام 

شركتهاي فعال در زمينه هاي مرتبط و با تاسيس شركتهاي مورد نياز خود بهاي تمام شده محصوالت توليدي را كاهش 

اقدام جهت عرضه اوليه شركت پااليش قطران ذغالسنگ ) از شركتهاي سرمايه پذير ذوب آهن ( در بازار سرمايه از دهد. 

 ديگر برنامه هاي آتي ميباشد.

شیوه های تأمین مالی- ه  

جه به مصوبه انتشار اوراق سلف موازي استاندارد سبد تير آهن و ميلگرد در سال آتي در جهت تامين مالي از بازار سرمايه با تو

هيات مديره محترم شركت باتهيه گزارش توجيهي نياز شركت به رتبه بندي اعتباري به منظور تامين مالي از بازارهاي پرولي  

بين المللي و انتخاب موسسه رتبه بندي متناسب با شرايط شركت ضرمن اخرذ رتبره اعتبراري برين المللري و فرراهم آوردن        

 ه گذاري خارجي را فراهم آورد.مقدمات تامين مالي از طريق سرماي
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 گزيده داده های مربوط به بودجه مالی شرکت

 بيني صورت سود و زيان حسابرسي شده پيش

 ارقام: )ميليون ريال(                                                                                                
 

درصد تغييرات1396/12/291395/12/30عنوان
42,056,50335,945,15271فروش خالص و درآمد ارایه خدمات

73-36,364,687-39,863,172بهای تمام شده کاالی فروش رفته و خدمات ارایه شده

323-419,535-2,193,331سود )زیان(ناخالص

1-1,832,370-1,951,834هزینه های اداری، عمومی و فروش

00درآمد سرمایه گذاریها - عملیاتی
733-226859-0خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

773--241,4972,478,764سود )زیان( عملیاتی

8--6,510,000-6,004,158هزینه های مالی

219,572218,3567درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

2314--4,365,312183,777خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

81--8,954,185-1,177,777سود )زیان( عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

00مالیات بر درآمد

81--8,954,185-1,177,777سود )زیان( عملیات در حال تداوم

00سود )زیان( عملیات متوقف شده قبل از مالیات

00اثر مالیاتی
81--8,954,185-1,177,777سود )زیان( خالص

731-75-7سود )زیان( هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی )ریال(

18-195-42-سود )زیان( هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی )ریال(

00سود )زیان( خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده )ریال(
81-270-35-سود )زیان( خالص هر سهم )ریال(

33,180,58733,180,5873سرمایه
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 تماس با شرکت

 

 61211111199فكس – 61291911111تلفن  -انتهاي اتوبان ذوب آهن -آدرس پستي: اصفهان 

 شرماره فكرس    -61211116612شرماره تلفرن     219پرالك   -بلوار سعدي مقابرل پرل مارنران     -دفتر مركزي: اصفهان

61211116611 ، 

   :آدرس پست الكترونيكي امور اداريdabir@esfahansteel.com-esco 

  :آدرس پست الكترونيكي شركتinfo.esfahansteel.com 

  : سايت اينترنتي شركتwww.esfahansteel.ir 

  :12219915111كد اقتصادي  

  : 9219111199كد پستي و صندوق پستي شركت 

 

 

 

 عات مربوط به امور روابط سرمايه گذاران با شرکتاطال

 

  ،92191-11199:  پستي. كدشركت سهامي ذوب آهن ،بلوار شفقآدرس:اصفهان   

 612-11961161فكس :   شماره،  612-11961125تلفن:  شماره 

 
 

 

 

 

 

 

mailto:esco-dabir@esfahansteel.com
http://www.esfahansteel.ir/
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 درخواستهای هیات مديره شرکت از اعضای محترم مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت:

 

 

 1395اسفند  ,3ب صورتهای مالی منتهی به تصوي 

  1395تصويب عملکرد هیات مديره برای سال مالی 

  1396اسفند  29تعیین حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال منتهی به 

 تعیین روزنامه رسمی شرکت 


	اقدامات مديريت ايمني بهداشت و محيط زيست



