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 ت مديرهأپیام هی
 

کلیـه سـهامداران محتـرم و  گرانقدر و قدردانی از حضور سپاسبا 

ی  ،  مستقل محتـرم حسـابرس، نماینـده  نماینـدگان ایشـان ازرس قانوـن ـب

ورس  شـرکت  شرکت ه نشست مجمع عمومی عادی  ساالندر و سـازمان ـب

 .1398اسفند ماه  29منتهی به ذوب آهن اصفهان 

 خدای متعال را بر این فرصت سپاس می گوییم که درسایه الطاف 

که با پیام  1398اری را در سال زگ بی دریغش بر ما منت نهاد و توفیق خدمت

ما عطا فرمود   به گردید "رونق تولید " نوروزی مقام معظم رهبری مزین به شعار

بر کشور،  تحریم  شرایط اقتصادی حاکم با وجودسایه الطاف بی دریغش در  تا

محدودیت های غیر  و کمبود مواد اولیه به دلیل خام فروشی ، های بین المللی

پرتالش  همکارانهمه  ، کارشناسان و  با همت  و تالش کلیه مدیرانبتوانیم   ، نظارتی در خصوص فروش محصوالتمنطقی مراجع 

 قدم برداریم.شعار این در راستای تحقق این مجموعه 

واگذار شده دار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست  و ارتقاء امانت  هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است که امانت 

، وظیفه خود می دانند که از انجام هیچ تالش و کوششی  در خصوص حفاظت و صیانت از دارایی های سهامداران دریغ  به ایشان

 نورزند. 

منطبق بر  با توجه و تمرکز بر کیفیت محصوالت تولیدیتوانستند   1398این شرکت  در  سال  تالشگران متعهد و متخصص

ار یگام های بس ،نیاز داخلی و سپس صادرات، مدیریت موثر هزینه ها و انجام پروژه های بهبود تأمینتمرکز بر ، استانداردهای جهانی

 .ارتقا دهند وجایگاه خود را در این صنعت در سطح داخلی و جهانی حفظ خوبی را در مسیر تولید برداشته و 

تولید  شمش فوالدی دست یافته است. ضمن اینکه با تن 0،00072،3بیش از و مذاب چدن   تن 2،526،000تولید در این راستا به 

ه گردیدمانع خروج میلیون ها دالر ارز از کشور و عدم وابستگی به این گونه محصوالت صادرات  افزایش و محصول استراتژیك ریل 

 است.

یاری خداوند متعال و برخورداری از منابع انسانی سخت کوش و متخصص و با استفاده از دانش در ادامه این مسیر امید داریم که با 

باال بردن  و مغتنم دانسته و در جهت اهداف واالی شرکتاست نام گذاری گردیده  "جهش تولید"را که سال  9139سال   فنی روز،

 گام های موثرتری برداریم. اقتصاد کشور عزیزمان،کمك به پیشرفت و شکوفایی همچنین  منافع سهامداران محترم و
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 لیاتی درباره شركت ك-1
 

 

 

 تاريخچه شركت-1-1

کارخانه ذوب آهن که مادر صنایع محسوب می شد به عنوان یك آرمان ملی از دوره قاجار مطرح بود. که همواره ایجاد یك 

تا اینکه چارچوب پروتکل . محدودیت های مالی مواجه بودداخلی و سیاسی خارجی و  با موانع متعددی از جمله  مشکالت

احداث کارخانه ذوب آهن مورد توافق قرار به منظور های ایران و شوروی سابق   های فنی و اقتصادی بین دولت همکاری

با توجه . کارشناسان شوروی قرار گرفتتصویب  مورد 1344دی ماه  23تاریخ  رسیدکه در ءبه امضا گرفت و موافقت نامه ای

هزار تن  550ت منابع مالی و مواد اولیه خصوصاً ذخایر شناخته شده زغال سنگ، ظرفیت کارخانه را در فاز اول به محدودی

کیلومتری جنوب غربی  45در  منطقه ایفوالد در سال تعیین کردند که مورد موافقت قرار گرفت. درنتیجه مطالعات آن ها، 

تشخیص داده شد و کارهای اجرایی احداث ساختمان واحدهای مختلف کارخانه از  مناسب اصفهان برای احداث کارخانه

بهره  1350آغاز و با ایجاد کارگاه های کك سازی، آگلومراسیون وکوره بلند شماره یك، در نیمه اول دی ماه  1346سال 

ش فوالد سازی و مهندسی نورد در برداری از مجتمع باتولید چدن آغاز شد و تولید محصوالت فوالدی نیز با راه اندازی بخ
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کارهای ساختمانی و اجرایی طرح توسعه  1351هزارتن در سال شروع شد. متعاقب آن در سال  550با ظرفیت  1351دی ماه 

، نهزار تن فوالد در سال با احداث کوره بلند شماره دو و توسعه بخش های مختلف آگلومراسیو 1،900برای رسیدن به ظرفیت 

به اتمام رسید. لیکن  1357الد سازی، نورد و ... شروع گردید و عملیات ساختمانی کمپلکس چدن در سال  کك سازی، فو

به دلیل اشکاالت موجود در طراحی ماشین های ریخته گری مداوم روسی، فوالد سازی به عنوان گلوگاه و محدود کننده 

  1367ری مدرن از کشور ایتالیا و نصب آن از سال تولید بود که در همین رابطه با خرید دو دستگاه ماشین ریخته گ

انجام پذیرفت. در ادامه به دنبال یك سری مطالعات  1369بهره برداری کامل از کمپلکس فوالد تا مرز ظرفیت اسمی در سال 

ضمن های موجود در نیروهای متخصص سعی شد  توانمندی رهمه جانبه با تکیه ب انجام شده مربوط به بازسازی جامع و

استفاده از ظرفیت بازسازی با کمترین هزینه و اتالف وقت اقدام به افزایش ظرفیت های تولید واحدها نموده، تنوع محصوالت 

درحال حاضرباتوجه به پروانه بهره برداری، ظرفیت اسمی بالغ بر  چنین کیفیت آنها را بهبود بخشد. را اضافه کرده و هم

 تن شمش چدن می باشد. 600،000دارتن محصوالت فوالدی ومق 2،870،000

 مجوز تاسیس-1-2

آئین نامه قانون مصوب  6قانون تجارت و ماده  197و ماده  24/12/47حسب نظر قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

در ثبت شرکت ها به  19690تحت شماره  31/6/53خالصه اظهارنامه واساسنامه شرکت سهامی ذوب آهن در تاریخ  1311

 25230در روزنامه رسمی کشور آگهی گردیده و پس از چند بار تعویض نهایتاً تحت شماره  30/7/53ثبت رسیده و در تاریخ 

 29/6/90 مورخ 90ب//305در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسیده است. براساس نامه شماره  19/5/1384مورخ 

در  "ذوب"شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان ودرج نماد با عنوان  ت پذیرش فرابورس با پذیرششرکت فرابورس ایران، هیأ

در درصد کل سهام را از طریق عرضه اولیه در بازار فرابورس تعهد نمود.  10بازار فرابورس  موافقت وسازمان ایمیدرو عرضه 

ت شماره ثبت به تائید سازمان بورس رسیده است وتح اساسنامه جدید شرکت منطبق با شرایط بورس تهیه و 1390سال 

  است. های اصفهان به ثبت رسیده در اداره ثبت شرکت 23/3/91ث مورخ /9819
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 موضوع فعالیت-1-3

مقاطع  د انواعتولیجهت  یژفلزات آهنی وفوالدهای آلیا نورد ریخته گری و انجام عملیات ذوب و ،اساسنامه 2بق ماده ط

رخانه ها و تأسیسات و تجهیزات، احداث و بهره برداری و اداره کا تولید ورق، ارایه خدمات کالیبراسیونو  هندسی استاندارد

  واردات، و صادرات وو فروش کاال وخدمات  ل خریدقبیت بازرگانی ازاانجام عملی تجهیزات مربوطه و صنایع وابسته،

 اق بهادار وورایجاد مؤسسات کارگزاری و یا اخذ نمایندگی آن در سازمان بورس ا ،سرمایه گذاری در شرکت های دولتی

  نوع فعالیت در راستای اهداف شرکت می باشد. بطور کلی هر

 خط تولید-1-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شركت  گستره جغرافیايی فعالیت-1-5

 استان اصفهان و معادن ذغال سنگ و سنگ آهن در سراسر کشور و مبادی ورودی و خروجی و بنادر کشور.

 دفتر مركزي-1-6

 031-36240031. شماره تماس: 178پالک  -سعدی مقابل پل مارنان بلوار  -اصفهان
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 منشور اهداف و استراتژي هاي شركت-1-7

 استراتژي هاي سطح شركت

هااستراتژي منظر  

 مالی
  درآمد با تمرکز بر فروش محصوالت با ارزش افزوده باالترافزایش 

 ارتقای بهره وری با تاکید بر مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده 

 ارزش آفرینی برای مشتریان با کیفیت و قیمت رقابتی  مشتريان

 فرآيندهاي داخلی

 افزایش تولید و دستیابی به ظرفیت اقتصادی واحدها 

  و مصرف آب تأمینمواد و حاملهای انرژی با تمرکز بر مدیریت مدیریت بهینه مصارف 

  توسعه بومی سازی و ساخت داخل قطعات و تجهیزات 

 پایدار و با کیفیت مواد، کاال و خدماتاقتصادی،  تأمین 

 توسعه بازاریابی محصوالت صنعتی 

 مدیریت اثربخش تکنولوژی و طرحهای سرمایه ای 

  بهبود عملکرد زیست محیطی 

 ارتقای سطح تعامالت اجتماعی و بهبود تصویر بیرونی شرکت 

 يادگیري و رشد

 بهبود ساختار سازمانی فرآیند محور 

  و توسعه شایستگی کارکنان تأمینبهبود مدیریت 

  ارتقای سطح انگیزش و رضایت مندی کارکنان 

 ارتقای سطح ایمنی، بهداشت و سالمت کارکنان 

  و تعالی عملکردتقویت و بهبود نظام های مدیریتی 

  و تخصیص منابع مالی تأمینمدیریت بهینه 

 ماموريت ارزش ها چشم انداز

  پیشتاز در تولید مقاطع طویل فوالدی

در خاورمیانه با سرآمدی در کیفیت و 

سودآوری و برند معتبر در بازارهای 

 داخلی و خارجی 

  اسالمیجامعه رعایت ارزش های 

 رضایت مشتریان و سایر ذی نفعان 

  یادگیری، نوآوری و تعالی عملکرد 

 ایمنی و انضباط کاری 

 دوستدار محیط زیست 

 

  تولید محصوالت فوالدی با

کیفیت مورد نیاز مشتریان در 

راستای توسعه صنعتی و 

 اقتصادی کشور 
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 و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهاي مهمبیان استراتژي شركت -1-8

  98عملكرد  97عملكرد هاي كلیديشاخص اهداف استراتژيك

 فروش بهینه مقاطع طويل

 1261 1094 (حجم فروش داخلی فرآورده های فوالدی)هزار تن

 1155 902 حجم صادرات محصوالت فوالدی )هزار تن( 

 42049 34170 (میانگین قیمت داخلی محصوالت فوالدی )ریال بر کیلوگرم

 1.3 1.19 (ساالنهبهره وری کل عوامل تولید) ارتقاي بهره وري كل عوامل

 5 2  تعداد محصوالت جدید عرضه شده به بازار )عدد( تنوع محصوالت

محصوالت نهايی و  افزايش تولید
 میانی

 

 3143 2762 تولید آگلومره)هزار تن(

 1214 1184 تولید کك خشك)هزار تن(

 2526 2411 تولید چدن مذاب)هزار تن( 

 2392 2263 تولید فوالد خام)هزار تن(

 2373 2248 تولید شمش )هزار تن( 

 20.7 18.1 )درصد( پیشرفت پروژه های توسعه ای تولید ظرفیت زنجیره ارتقاي

بهبود مصارف مواد و حامل هاي 
 انرژي

 1211 1216 مصرف زغال سنگ )کیلوگرم بر تن کك( 

 510 512 مصرف کك )کیلوگرم بر تن چدن مذاب( 

 70 60 ساخت داخل قطعات و تجهیزات )درصد( توسعه بومی سازي

 تأمینبهینه سازي كیفیت و زمان 
 اقالم مورد نیاز

 

 93 210 کاال در معامالت بزرگ داخلی)روز(زمان تامین 

 122 120 زمان تامین کاالی خارجی )روز(

 توسعه سهم بازار 

 6 8.5 سهم بازار داخلی میلگرد )درصد(

 80 70 سهم بازار داخلی تیر آهن )درصد(

 28 22 میزان رشد صادرات )درصد(

 انطباق با الزامات زيست محیطی

 93 92 رصد(محیطی گرد و غبار با استاندارد )دانطباق خروجی های زیست 

 94 93 انطباق خروجی های زیست محیطی گاز  با استاندارد )درصد(

 26.4 18 پیشرفت پروژه های زیست محیطی )درصد(

 افزايش اثربخشی ساختار سازمانی
 75 65 اثربخشی ساختار سازمانی )درصد(

 22 28.2 نسبت پرسنلی )ستاد/ صف()درصد(

 26 24 سرانه آموزش شرکت ارتقاي دانش و مهارتهاي تخصصی

 بهبود شاخص هاي ايمنی

 3.02 3.97 ضریب تکرار حوادث شرکت

 0.30 0.31 ضریب شدت حوادث شرکت

 91 66 انطباق پارامترهای بهداشت حرفه ایی کل )درصد(

 ارتقاي سطح مشاركت كاركنان
 0.58 0.37 سرانه پیشنهاد کارکنان شرکت

 18.2 15.8 (مشارکت کارکنان شرکت )درصد
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 ريسك هاي عمده شركت-1-9
 

 راهكارهاي مديريتی شرح ريسك نو ع ريسك

 افزایش هزینه های بانکی نرخ بهره

 طرح ها دپیشبر جهت قیمت ارزان مالی منابع تامین 

 تشرک یافتیدر یها وام لستمهاا جهت ییزر برنامه 

 لیما تامین نوین یها روش از دهستفاا 

 افزایش نرخ ارز نرخ ارز

 تیدراصا فهد یهازاربا توسعه و تقویت 

 فهد یهازاربا زنیا ردمو یهااردستاندا یافتدر و شناسایی جهت ییزر برنامه 

 از منابع داخلیلیه او ادمو یکثراحد تامین بر تمرکز 

قیمت نهاده هاي 

 تولیدي
 افزایش هزینه های تامین مواد اولیه

 تمد بلند یهااردادقر دنعقاا 

 ال و خدماتکا تامین ییندهاآفر دبهبو 

 عوامل بین المللی

 يا مقرات داخلی

توقف/ محدودیت در صادرات 

 محصوالت

 یكتژاسترا فهد یهازاربا بر تمرکز 

 یرتجا یشرکا با یتهاتر تالدمبا توسعه 

 ر داخلزابا سهم کاهش ريتجا

 عمتنو و باال ودهفزا ارزش با تمحصوال تولید بر تمرکز 

 شرکت  برند تقویت و یابیزاربایند آفر دبهبو 

 نمشتریا و زاربا یهازنیا به گویی پاسخ در چابکی و نمازسا ییندهاآفر تقویت 

 تولید
 تمحصوال تولید برنامه تحقق معد

 یینها

 یدجد و صخا تمحصوال تولید جهت ییزر برنامه  

 یكتژاسترالیه او ادمو ارپاید تامین جهت ییزر برنامه   

 نینساا منابع وری هبهر کاهش نسانیا وينیر
 کتشر مانیزسا رساختا ینگرزبا 

 نیمازسا فرهنگ یتقاار 

 پروژه
  یها حطر ازیندا راه در تاخیر

 ییا سرمایه

 لیما منابع بموقع تامین جهت ییزر برنامه 

 مکانیزم ها و اتتجهیز بموقع تامین جهت ییزر برنامه 

 محیط زيست
افزایش محدودیت های زیست 

 محیطی

 آب  ارپاید تامین با مرتبط یها وژهپر دپیشبر 

 تکمیل پروژه های زیست محیطی شرکت 
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 محیط حقوقی شركت-1-10

  ارشهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مورد گزا از  ت مدیره و شورای معاونینمصوبات مجمع عمومی و هیأ

 داشته باشد. و یا انتظار می رود که تأثیر قابل مالحظه ای بر فعالیت شرکت داشته  ،می باشند

 مهم ترين قوانین ومقررات حاكم برفعالیت شركت عبارتند از:

 ساسنامه شرکتا 

  مدیره شرکت هیأتمصوبات مجمع عمومی و 

 قانون تجارت 

 قانون کار 

 قانون مدنی 

 قانون مجازات اسالمی 

 ن دادرسی مدنیییقانون آ 

 قانون آیین دادرسی کیفری 

  مالیات مستقیمقانون 

 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران 

 عملكرد امور حقوقی شركت

 موارد مربوط به حوزه قضايیالف.   

 شرکت جهت  دادگاه و هماهنگی با وکالی تهیه لوایح دفاعیه و حضور نمایندگان امور حقوقی در جلسات دادرسی

 .پرونده حقوقی در محاکم عمومی حقوقی دادگستری 160دفاع از دعاوی له و علیه تعداد 

  135ت دفاع از تعداد تهیه لوایح دفاعیه و حضور نمایندگان امور حقوقی در مراجع انتظامی ، دادسرا و دادگاه ها جه 

 .شکایت له یا علیه شرکت

 شکایات مطروحه در شعب تشخیص و حل اختالف اداره تعاون ، رسیدگی به  فاعیه و حضور در جلساتتهیه لوایح د

شکایت مطروحه له یا علیه شرکت و همچنین طرح دعوی و دفاع از تعدادی از  115کار و رفاه اجتماعی تعداد 

 ای مطروحه در دیوان عدالت اداری.پرونده
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  میلیارد  200و  هزار 1فوالد با توجه به میزان مطالبات شرکت در حدود وصول مطالبات شرکت از صندوق بازنشستگی

با وزارت  و قابل اهمیت شرکت می باشد که با هماهنگی مدیرعامل شرکت و انجام مکاتبهخاص تومان از موارد 

 پیگیر اجرائیه صادره می باشد . تأمینتعاون ، کار و رفاه اجتماعی و شرکت صدر

 تطبیق مقررات قراردادهاموارد مربوط به ب. 

  فقره پیش نویس قراردادها 83بررسی و اعالم نظر حقوقی در خصوص. 

  اد و اعالم به مدیریت های ذیربط.فقره قرارد 17بررسی و فرمت 

 برنامه هاي آتی : 

استفاده از برون سپاری موارد حقوقی و قضایی با توجه به تغییر وضعیت حقوقی شرکت از دولتی به خصوصی و الزام به 

 خدمات وکالی دادگستری در محاکم قضایی .
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 1398ي شاخص شركت در سال دستاوردها  ترين فعالیتها ومهم-1-11

 شرح نوع فعالیت

 مالی

  بابت تسهیالت رد ریال از بانك ملی میلیا 900و مبلغ میلیارد ریال از بانك اقتصاد نوین  1.810میلیارد ریال از بانك صادرات ایران و مبلغ   8.231مبلغ

 . دریافت گردیدو سرمایه در گردش خرید دین 

 ت از بانك رفاه  بابت خرید تسهیالمیلیارد ریال  1.000همچنین مبلغ  میلیارد ریال و 15.600بابت بروزرسانی تسهیالت شرکت نزد بانك پاسارگاد مبلغ

 مواد اولیه دریافت گردید.

  برتر بازار سرمایه از سوی سازمان بورس و اوراق بهادارشرکت  40قرار گرفتن ذوب آهن اصفهان در میان 

 تولید و 

بهره وري 

 تولید

  تن با دو کوره بلند . 99،657رکورد تولید روزانه چدن به میزان 

 تن با دو کوره بلند.   244،144به میزان رکورد تولید ماهانه چدن 

  تن چدن با دو کوره بلند. 2،526،174رکورد تولید 

 با دو کوره بلند. 97سال  تولید از رکورد عبور 

  تکمیل و بهره برداری  از پروژهPCI . 

  انواع ریل مترو، قطار های پر سرعت و معدن.پایدارتولید 

  350نصب و راه اندازی سیستم ترمکس جدید خط نورد. 

  350در نورد  به روش سه قلو 12روش دوقلو و میلگرد به  14تولید میلگرد. 

 رای اولین بار.توسعه محصوالت با تولید تسمه ورق در سایزهای مختلف ب 

 آگلومراسیون. آهك پخت کارگاه در رکورد ثبت 

 .بومی سازی، ساخت و نصب درب های فلکسیبل باطری های کك سازی 

  عملیات HOT TOP  .بر روی خطوی اصلی سیاالت کارخانه برای اولین بار 

  7بازسازی و نوسازی ایستگاه ریخته گری شماره. 

 .بومی سازی ساخت مکانیزم دریچه کشوئی پاتیل فوالد 

  300تعمیرات اساسی کارگاه نورد. 

 .تعویض و تعمیر اساسی جوی سرباره کوره بلند 

  1بلند شماره پیشرفت قابل مالحظه در تعمیرات اساسی کوره. 

 اصفهان. آهن مبارکه در شرکت پویش ساخت ذوب فوالد سرباره حمل پاتیل ساخت 

 تولید محصوالت صادراتی برنامه با توجه به افزایش %119فرومنگنز به میزان  تأمینبرنامه،  %103وجود تحریم به میزان زغالسنگ وارداتی علیرغم  تأمین. 

 زغالسنگ  تأمینPCI  ذخیره مطمئن تأمینبرنامه و  %110کك متالوژی به میزان  تأمین، برنامه %100به میزان. 

  سال از هیأت محترم دولت.  5تن سنگ آهن از معادن سنگان و چاه گز برای مدت 1.750000اخذ مصوبه جهت اختصاص 

  ستکان تاندیش، لدل شرود و مواد نسوز مکانیزم خرید فرو سیلیکو منگنز ، اقالم نسوز شامل ا از  قبیل به منظور جایگزینی اقالم وارداتی با داخلیقابل توجه اقدامات انجام

FNC   ،آناالیزر اکسیژن  ، ترل فرآیندو کن سطح سنج راداری ،خشاب ذغال  ،مگاواتی مکنده آگلومراسیون  5/4الکتروموتور  ،تسمه کش ، تسمه بسته بندی  تأمین

 پولی کش هیدرولیك. ،فرستنده گیرنده بی سیم  ،دوربین مداربسته  ،

  رینگ  وغلتك  تأمینز شرکت آما و االکترود جوشکاری  تأمینپایدار و با کیفیت، از جمله  تأمینکنندگان اصلی و انعقاد قراردادهای دراز مدت جهت  تأمینشناسایی

 از شرکت های ایران غلتك و چدن سازان.
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 شرح نوع فعالیت

فروش و 

 صادرات

 بازاریابی وفروش ناودانی سبك وسنگین بال شیبدار، افزایش تنوع تولید تیرآهن های بال پهن سبك و متوسط،آرک تونلی 

 و ...  ایجاد تنوع دربازارهای صادراتی شرکت ازجمله درکشورهای روسیه، چین، سوریه، تایلند، مراکش، هند، ایتالیا، گرجستان،اندونزی 

  60تولید محصوالت جدید شامل تولید انواع ریل ازجملهUIC  49 وUS مخصوص ناوگان مترو، ریل معدن و ورق سازه های فوالدی 

 ص(، شرکت قطارشهری ءانعقاد قراردادهای متعدد فروش انواع ریل با راه آهن جموری اسالمی، معادن، قرارگاه خاتم انبیا( 

 تولید در دانشگاه علم و صنعت. رونق و ها ظرفیت ها، فرصت ریلی، نقل و حمل کنفرانس برگزاری 

برند و 

 تصوير 

 شركت

 .تکمیل و بهره برداری از پروژه توسعه ظرفیت ورزشگاه بزرگ فوالد شهر 

 .تدوین برنامه جامع زیست محیطی شرکت 

 .حضور فعال در نمایشگاه های و همایش های مختلف داخلی و خارجی 

  سرمربی جدید باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن اصفهان.معارفه مدیر عامل  و 

 بیش از ده ها تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های معتبر داخلی و شرکت های دانش بنیان. ءامضا 

  آتش نشانی. فرمان مرکز مانیتورینگ اجرای و کارخانه حریق اعالم جامع شبکه پروژه از برداری بهره 

 اصفهان. استان رسانه اصحاب با اصفهان آهن ذوب در شستا های شرکت ارتباطات شورای نشست 

 زیوس. پلی درکوره  ایزوتوپ رادیو سنج سطح جای به راداری سنج سطح جایگزینی 

 .تشکیل کمیته مقابله با کرونا و اقدامات هماهنگ بخش های مختلف کارخانه با محوریت بیمارستان شهید مطهری 

  تولید در تثبیت تولید شرکت در بحران کرونا با رعایت حداکثری مسایل بهداشتی.ایثار و فداکاری همکاران بخش های 

سیستم هاي 

مديريت 

 كیفیت

 .برنامه ریزی و پیگیری جهت اخذ پروانه کاربرد عالمت استاندارد برای محصول ریل تولیدی از سازمان ملی استاندارد 

 بازنگری استانداردهای مرتبط از  جمله شمش و نبشی همکاری با سازمان استاندارد ایران در ارتباط با تدوین و. 

  ادامه همکاری در طراحی و راه اندازی سیستمMES  باالخصMES مربوط به تولید محصول ریل. 

  2015:9001اجرای ممیزی داخلی مشترک سیستم های مدیریت کیفیتISO  2015:14001، زیست محیطیISO    ایمنی و بهداشت شغلی ، OHSAS

 های یافت شده در ممیزی ها. و پیگیری اقدامات اصالحی پیشگیرانه مرتبط با عدم انطباق  10015ISOو آموزش  2007:18001

  صالحی مربوطه به موسسه ابرنامه ریزی و هماهنگی در اجرای ممیزی خارجی  سیستم های مدیریتی و پیگیری رفع عدم انطباق های یافت شده و ارسال اقداماتSGS 

  9001 تشکیل جلسات بازنگری مدیریت برای سیستم های مدیریتی مستقر در شرکت شامل, ISO 14001,ISO10015ISO  18001OHSAS   و

 پیگیری اجرای مصوبات این جلسات .

  پیگیری حذف سیستم کاغذی توزیع مستندات تحت کنترل سیستم های مدیریتی از طریق جایگزینی با سیستم  الکترونیکی 

  ریزی ، طراحی و اجرای آزمون های مورد نیاز مطابق الزامات استانداردهای اتحادیه اروپا جهت تمدید اعتبارگواهینامه برنامهEC  و انجام ممیزی خارجی مربوطه به

 منظور صدور محصوالت به کشورهای عضو اتحادیه اروپا.

 .توسعه گستره کاربرد عالمت استاندارد  محصوالت فوالدی 

  18001برنامه ریز ی ارتقاء سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت شغلی از استانداردOHSAS   45001به استانداردSOI  99در سال. 

 مقابله با 

 بحران آب

 

  کارخانه ذوب آهن 1400برداشت کمترین میزان آب از رودخانه زاینده رود در چشم انداز. 

  ایستگاههای ریخته گری و کوره بلند و کارگاه اکسیژننوسازی و بهینه سازی برجهای خنك کننده در 

 )خنك کردن سرباره کوره بلند و فوالد سازی با پساب صنعتی )بجای آب صنعتی تازه 

  از سیکل کثیف 500تامین آب اره نورد 
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 1398افتخارات كسب شده در سال -1-12

 .کسب تندیس طالیی رعایت حقوق مصرف کنندگان 

  صنعتیکسب تندیس واحد نمونه 

 صادر کننده نمونه استانی 

  98کسب مدال زرین روابط عمومی سال 

  کسب تندیس زرین سرآمدی روابط عمومی 

  کسب تندیس ویژه وگواهینامه سرآمدی درمسئولیت اجتماعی 

 .کسب تندیس واحد نمونه ملی استاندارد 

 .تمدید اعتبار گواهینامه های سیستم های مدیریت شرکت 

  شرکت به عنوان مرد سال فوالد کشور.انتخاب مدیر عامل 
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 عملكرد تولید-2

 تحوالت بازارهاي جهانی صنعت فوالد -2-1

 بحران جهانی بیماري كرونا

ین کاهش سقوط تقاضا برای محصوالت فوالدی، کاهش سرمایه گذاری های زیربنایی، افول اقتصاد جهانی و همچن

 دهد. می قرنطینه در کشورهای دنیا تاثیر بیماری کرونا را نشانتولید فوالد با توجه به ایجاد محدودیت های 

 توافق تجاري آمريكا و چین

بود که بر  انیدر صحنه جه 98مهم سال  از مهمترین رویداد های امضای فاز نخست توافق نامه تجاری آمریکا و چین 

 .مؤثر بودبهبود اقتصاد جهانی 

 فوالد مروري بر وضعیت و تحوالت بازار داخلی -2-2

گ آهن، افزایش تحت تاثیر رخدادهایی از جمله رشد قیمت مواد اولیه مخصوصا سن 1398بازار فوالد  ایران در سال  

  .والد  قرار گرفتفقیمت دالر و میل به صادرات، رونق  بازار مسکن در پی افزایش قیمت ها و در نهایت آزاد سازی قیمت 
 

 كمبود مواد اولیه-1

درات سنگ بهره برداری از طرح های گندله سازی، کنسانتره و فوالدسازی شرکت های معدنی و همچنین افزایش صا

د. که این امر سبب آهن دانه بندی و محصوالت باالدستی صنعت فوالد باعث بروز کمبود مواد اولیه واحد های فوالدی گردی

 خود تولید کنند.تا فوالدسازان بزرگ کشور نتوانند با تمام ظرفیت  شد

 نوسان قیمت ارز -2

ن می دهد نرخ ارز معیار مهمی از جهت ارزیابی موقعیت اقتصادی کشور در عرصه های داخلی و خارجی است و نشا

خ ارز، صادرات که رقابت پذیری کشور در بازارهای جهانی در چه سطحی است. یکی از متغیرهای مهم و تاثیرپذیر از نر

متی ایجاد شده، در زمان افزایش نرخ ارز، تقاضای حضور در بازارهای جهانی با توجه به مزیت قیغیرنفتی می باشد که 

 افزایش می یابد.
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 ركود بازار مسكن و كاهش ساخت و ساز -3

می باشد.  بازار مسکن به عنوان یکی از مهمترین محرک های افزایش فروش فوالد و سرانه مصرف این محصول مطرح

 م.، بروز بیماری کرونا و کاهش ساخت و ساز شاهد رکود در این بازار هستی98مسکن در سال با رشد بهای 

 شیوع بیماري كرونا در كشور -4

قاضا در داخل شیوع بیماری کرونا باعث افت چشمگیر و بروز رکود در فعالیت های اقتصادی و صنعتی کشور گردید. ت

  با افت مواجه شد.کشور و همچنین میزان صادرات محصوالت فوالدی 

 

 روند تولید فوالد در جهان-2-3
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 2019در سال  سهم كشورها از تولید فوالد خام در جهان-2-4
 

 افزايش يا كاهش )درصد(
میلیون  2018سال 

 تن
 كشور رتبه میلیون تن 2019سال 

 چین 1 993 928 7

 هند 2 111 109 1.8

 ژاپن 3 99 104 4.8-

 آمريكا 4 88 87 1.3

 روسیه  5 72 72 0.4-

 كره جنوبی 6 71 72 1.5-

 آلمان 7 40 42 6.5-

 تركیه 8 34 37 9.6-

 برزيل 9 32 35 9-

 ايران 10 26 25 4.4

 ايتالیا 11 23 25 5.5-

 تايوان 12 22 23 5.5-

 اكراين 13 21 21 1.2-

 ويتنام 14 20 15 31.9

 مكزيك 15 18 20 9-

 فرانسه 16 14 15 6.1-

 ساير  - 157 184 14.9-

 جمع 1842 1817 1.4
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 1398تولید محصوالت فوالدي در ايران در سال -2-5
 

 نام شركت رتبه
درصد از  مقدار تولید مقدار تولید  

 )هزار تن( 1398سال  )هزار تن( 1397سال  كل

 %29 6.684 6.734 فوالد مبارکه 1

 %10 2.373 2.248 ذوب آهن اصفهان 2

 %6 1.355 1.195 سبا 3

 %3 776 605 فوالد اکسین 4

 %3 613 566 فوالد خراسان 5

 %2 367 359 فوالد آذربایجان 6

 %1 311 252 فوالد آلیاژی ایران 7

 %1 245 310 نورد و لوله اهواز 8

 %1 235 222 ورق خودرو چهارمحال و بختیاری  9

 %1 225 61 فوالد بناب 10

 %1 201 98 فوالد ایرانگروه ملی صنعتی  11

 %41 9.396 8.986 سایر 12

 %100 22,781 21,636 جمع

 1398در شركت ذوب آهن در سال  نورد شدهنمودار محصوالت -2-6
 

 ت ل   )ت (      

 768,416 ت     

       570,612 

 30,479  الف

 44,150 چه    ش

    20,866 

     5,135 

 1,439,658 جمع

 

تیرآهن

53%
میلگرد

40%

كالف
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چهارگوش

3%

ريل

2%

ساير

0%

ید سهم هر يك از محصوالت نورد شده از كل تول

1398شركت در سال 
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 جايگاه شركت در صنعت و وضعیت رقابتی آنمروري بر  -2-7

 عملكرد تولید 

 (  واحد هزار تنروند تولید محصوالت طویل )
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 واحد:هزارتن

 عملكرد تولید ذوب آهن اصفهان 

 98سال 97سال عنوان 

 2392 2263 فوالدخام 

ي
ت فوالد

صوال
ح

م
 

 768 745 تیرآهن

 571 611 میلگرد

 909 725 شمش کاالیی

 21 6 ریل

 35 98 سایر
 

 واحد: هزار تن

 عنوان

 سهم تولید كشور

 ايران

 98سال 

 ذوب آهن

 98سال 

 سهم ذوب آهن

 از تولید
 %9 2392 27240 فوالدخام

 %68 768 1122 تیرآهن

 %7 571 8301 میلگرد
 

 

 

 سهم تولید ذوب آهن اصفهان در بازارداخل كشور
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 شركت با تكنولوژي موجود در سطح كشور و جهانمقايسه تكنولوژي  -2-8

رکاران این صنعت انتخاب روش های بهینه تولید در صنایع و از جمله در صنعت فوالد همواره از دغدغه های جدی دست اند

ده ید پیچیو ... مؤ نی ، اقتصادی،زیست محیطیدر طول تاریخ و در همه کشور ها بوده است. موثر بودن پارامترهای مختلف ف

مناطق مختلف جهان به  بودن دستیابی به فرآیند مورد نیاز می باشد. با توجه به روند تولید فوالد در جهان رویه تولید در

 تفکیك ذکر می شود:

ی باشد ولی در عین باالتر بودن درصد استفاده از روش کوره بلند به دلیل منابع زغال سنگ در کشورها م اتحاديه اروپا:

 حال روند کلی اتحادیه اروپا نشان دهنده افزایش اندک سهم تولید کوره قوس است.

ل داشتن رتبه اول ه دلیبه دلیل وجود منابع زغال سنگ بیشتر از روش کوره بلند استفاده می شود البته ب : CISكشورهاي 

کنولوژی جدید تدر ظرفیت گازی دنیا و استفاده از منابع و کنارگذاشتن تکنولوژی های قدیمی و جایگزین کردن آن با 

 گرایش به استفاده از تکنولوژی قوس الکتریکی در سال های اخیر افزایش یافته است.

شور این منطقه و به عنوان مهمترین کسنگ بودن منابع زغال کشور ایاالت متحده آمریکا با وجود دارا  آمريكاي شمالی:

یر کشورهای مانند در تولید فوالد خام در حال شیفت دادن تولیدات خود به روش قوس می باشد. سا چهارمدارا بودن رتبه 

 مکزیك و کانادا نیز تمایل به استفاده از روش قوس الکتریکی دارند.

وس صورت قحوزه خلیج فارس به دلیل وجود منابع غنی انرژی )گاز( توسط روش  تولید در همه کشورهایخاورمیانه: 

 .می گیرد به طوری که در خاورمیانه بجز ایران تمام کشورها فوالد خود را به روش قوس انجام می دهند

ژی بیشتر به سوی روش نراتولید در ایران نیز همانند کشورهای خاورمیانه به دلیل وجود منابع غنی گاز و ارزان بودن  ايران:

یرانی که ادرصد تولید فوالد در کشور از روش قوس بوده است. تنها شرکت  90قوس حرکت کرده به طوری که بیش از 

 به روش کوره بلند در حال تولید فوالد است شرکت ذوب آهن اصفهان می باشد.

 لکتریکی به جای کورهبه استفاده از کوره قوس ا کشور ترکیه با توجه به تولید فوالد خام از قراضه تمایل بیشتری تركیه:

 بلند دارد.

ال های اخیر این کشور به عنوان بزرگترین تولیدکننده فوالد جهان با ذخایر کافی سنگ آهن و زغال سنگ در س چین:

 کامال به جهت تولید به روش کوره بلند روی آورده است.

به طور کلی کشورهایی که دارای منابع گاز و قراضه بوده اند تمایل به تولید به روش قوس الکتریکی داشته اند.کشورهایی 

که دارای منابع سنگ آهن و زغال سنگ می باشند نیز به روش کوره بلند روی آورده اند. البته پیش بینی ها نشان می دهد 
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سنگ هستند مانند آمریکا، روسیه، هند و استرالیا در سالیان آتی گرایش بیشتری که اغلب کشورهایی که دارای منابع زغال 

 به استفاده از روش قوس دارند.     

 در مقايسه با تكنولوژي سال گذشته تغییرات در تكنولوژي شركت -2-9
 

 مزيت 98ر سال تكنولوژي جديد د

 کیلوگرم بر تن 150کوره بلند ها تا کاهش مصرف کك در   (PCI)تزریق پودر زغال سنگ به کوره بلند 

 650طراحی و توسعه محصوالت جدید در نورد 

  60تولید انبوه ریل راه آهن و مترو تیپE1.49E1 ریل معدن ،R18  و

و  200تیرآهن بال شیب دار  340mmورق سازه های فوالدی تا عرض 

 IPBتیرآهن بال پهن موازی وزن متوسط  V36آرک معدنی 

 500فوالدی در کارگاه نورد شارژ گرم شمش 

 کاهش مصرف انرژی 

  افزایش کیفیت محصوالت تولیدی 

 کاهش مصرف نسوز در کوره های نورد 

ساخت و نصب درب های فلکسیبل باتری شماره 

 کك سازی 2
 بومی سازی تجهیزات و بهبود وضعیت زیست محیطی 

 صنعتی از جمله ریلتوسعه تولید فوالد های   طراحی، ساخت و نصب ماشین سرباره گیر
 ولیدتنرمال متر مکعب بر ساعت ازت به منظور پایداری  8000تولید   کمپرسور ازت کارگاه اکسیژن
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 عملكرد فروش -3

 98و  97مقايسه كل فروش شركت در سال هاي  -3-1

 

 روند فروش محصوالت شركت -3-2

مبلغ) میلیون ريال(تنمبلغ)میلیون ريال(تن

583,24119,109,763752,70831,534,2262965تیر آهن

14)10(426,04114,056,181385,37716,053,420میلگرد

34,8051,099,32099,2293,979,045185262شمش وچهارگوش

)15()53(49,5511,697,45723,3701,443,636سایر

05,576,9977,147,35028محصوالت فرعی

000کسرمیشود: تخفیفات

1,093,63841,539,7181,260,68460,157,6771545جمع داخلی

)17()32(88,5163,203,78260,0512,660,626انواع تیر آهن

152,0544,936,339194,0937,976,5312862انواع میلگردآجدار

626,68419,339,637875,92036,026,1124086شمش وچهارگوش

34,9321,224,21324,4621,116,87000سایر 

-61 01,759,513689,502فرعی

902,18630,463,4841,154,52648,469,6412859جمع صادرات

1,995,82472,003,2022,415,210108,627,3182151

نوع محصول
1398

صادراتی

جمع کل

درصد 1397

تغییرمبلغ

درصد 

تغییرتناژ

داخلی
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 98داخلی و صادراتی در  سال فروش -3-3
 

 بازار صادراتی 
 

 ذوب آهن(   -روند صادرات محصوالت طویل  )کشور

 

 
 

 

 واحد: هزارتن
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 عملكرد صادرات ذوب آهن اصفهان

 98سال 97سال عنوان

 60 89 تیرآهن

 194 152 میلگرد

 876 627 شمش فوالدی
 

 واحد: هزار تن

 سهم ذوب آهن از صادرات كشور

 عنوان
 ايران 

 98سال 

 ذوب آهن

 98سال 

 سهم ذوب آهن     

 از تولید
 %18 876 4836 شمش فوالدی

 %31 60 194 تیرآهن

 %9 194 2233 میلگرد
 

 

 سهم صادرات ذوب آهن اصفهان از صادرات كشور

  

 

 

 

کشور69%
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کشور82%
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 بازار داخلی 

 روند سهم بازار داخل و میزان فروش محصوالت طویل )تیرآهن و میلگرد( 

 
 

 است. قرارداده تاثیر تحت را داخل بازار سهم شرکت محصوالت صادرات افزایش اخیر سالهای طی

 واحد:هزارتن

 در بازار داخل عملكرد فروش ذوب آهن اصفهان

 98سال 97سال  عنوان

 753 584 تیرآهن

 385 426 میلگرد

 100 35 شمش فوالدی

 23 84 سایر
 واحد: هزار تن

 سهم ذوب آهن از بازار داخل كشور

 عنوان
 ایران *

 98سال 

 ذوب آهن

 98سال 

 سهم ذوب آهن     

 از تولید

 %80 753 938 تیرآهن

 %6 385 6104 میلگرد
 *مصرف ظاهری

 بازار داخل كشورسهم فروش ذوب آهن اصفهان در                  
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 جايگاه شركت در صنعت -3-4
 

 تولید كننده
 )هزار تن( 1398تولید سال  )هزار تن( 1397تولید سال 

 میلگرد تیر آهن میلگرد تیر آهن

 571 768 611 745 ذوب آهن اصفهان

 7730 354 7215 290 ساير تولید كنندگان

 8301 1122 7826 1035 تولید كل كشور
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، هزار تن1398تولید تیرآهن در سال 
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93%
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 پس از فروش فعالیت هاي مربوط به خدمات -3-5
 

 محصول لیو تحو یریبارگ ندیفرآ یساز نهیو صادرات در جهت به یفروش داخل یها تیریو تعامل با مد یهماهنگ. 

 یفیمحصوالت پراکنده و توق فیتکل نییو تع یابیدر. 

 اصل یمحصوالت در راستا نیا یریبارگ یده تیمحصوالت زنگ زده و اولو فیتکل نییتعFIFO ز ا یریو جلوگ

 از حد محصول در انبار. شیماند ب

  اهش کمعمول و  ریاز مراجعات غ یریدر جهت جلوگ  یستمیو س ینیع یآمار موجود قیو تطب هایاصالح موجود

 .یتجار یلرهایبرگشت تر

 

 

177
162 160

205

151

94سال  95سال  96سال  97سال  98سال 

ود تا صدور تريلراز بدو ور(دقیقه)نمودار مقايسه عملكرد میانگین زمان بارگیري

98لغايت 94صورتمجلس از سال 

83,454
77,104

65,648

80,204
72,549

94سال  95سال  96سال  97سال  98سال 

98-94تعداد تريلربارگیري شده از سال 
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 اهم برنامه هاي آتی در حوزه فروش و صادرات -3-6

 جهانی وداخلی وتهیه گزارش های مستمر در جهت تسهیل در تصمیم سازی رصد بازارها و رقبای.  

 اران پروژه هابرنامه ریزی به منظورتسهیل فرآیند خرید مستقیم از شرکت توسط مصرف کننده های نهایی وپیمانک. 

 مل واع ریل شاان های بال پهن، برنامه ریزی جهت فروش فرآورده های جدید و با ارزش افزوده باال از قبیل تیرآهن

بهبود سهم  وو ... سایر فوالدهای صنعتی، ورق سازه های فلزی  و حفظ   UIC60ریل معدن، ریل آسانسور، ریل 

 .بازار داخلی شرکت

 حفظ سهم صادرات محصوالت فوالدی در بازارهای صادراتی. 

 افزایش میزان فروش صادراتی محصوالت فرعی شامل کك ریزه ،سرباره وشمش چدن. 

 ویژه صنعتیه میزان فروش داخلی محصوالت ساختمانی و ب افزایش.  

  افزایش میزان فروش داخلی  محصوالت فرعی  از طریق فروش اینترنتی. 

 ها،  مایشگاهبا حضور فعال در ن برنامه ریزی در خصوص بازارسازی، برندسازی وبهبود الگوی مصرف فوالد کشور 

 وکنفرانس های بین المللی وداخلی. همایش ها

 فاده از افزایش سطح دانش عمومی مصرف کنندگان، تجاروکارگاههای عمومی، بازاریابی موثر در راستای است

 ی.محصوالت با کیفیت ذوب آهن به ویژه استفاده ازمقاطع نوردی به جای تیرورق در سازه های فوالد

 ویژه در فضای مجازیه تمرکز ویژه بر تبلیغات موثر تجاری و توسعه برند  ب.  

 نامه ریزی در خصوص تعامل وهم افزایی با سازمان های مرتبط با بازار ومراکز تاثیر گذاربر. 

 خلی وصادراتی(بهبود رویکردهای ارتباط با مشتریان و برنامه ریزی برای شناسایی بازارها ومشتریان جدید )دا. 

 ،با رقبا و بازار. قیمت ها متناسبو اعالم  قیمت های داخلی شامل رقبا، بازار پایش مداوم روند قیمت های جهانی 
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 مروري بر عملكرد مالی و عملیاتی شركت -4
 

 سرمايه و تركیب  سهامداران -4-1

ریال( بوده  1000سهم، به ارزش اسمی هر سهم  1000سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ یك میلیون ریال )شامل تعداد 

ه ارزش اسمی سهم، ب 61،503،538،554میلیون ریال )شامل تعداد  61،503،539که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 

 به ثبت رسیده است. 15/10/1397تاریخ در افزایش و ریال (  1000هرسهم 

 

 تغییرات سرمايه شركت

 محل افزايش سرمايه سرمايه جديد)میلیون ريال( درصد افزايش سرمايه تاريخ افزايش سرمايه

 تجدید ارزیابی دارایی های ثابت 6،732،936 67.3 28/12/1381

 تجدید ارزیابی دارایی های ثابت 7،868،406 16.86 26/12/1385

 تجدید ارزیابی دارایی های ثابت 33،180،587 321.69 24/11/1395

 تجدید ارزیابی دارایی های ثابت 61،503،538 85.36 15/10/1397
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 1398سهامداران عمده شركت در پايان سال  -4-2
 

 می باشند: وتاریخ تأیید گزارش طبق جدول زیر 98سهام شرکت در پایان سال  %1سهامداران دارای مالکیت بیش از  

 

 و تاريخ تأيید گزارش 98سهامدار عمده شركت در پايان سال 10

ف
دي

ر
 

 نام سهامدار
 تاريخ تائید گزارش 29/12/98

 درصد تعداد سهام درصد سهام تعداد

 55.94 34404909460 55.94 34404909460 اجتماعی تأمینسازمان  1

 17.25 10608290000 17.25 10608290000 شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان 2

 2.23 1368677213 2.23 1368677213 سازمان خصوصی سازی )وکالتی( 3

 1.18 731763024 1.18 731763024 اص(ایه گذاری سامان فرهنگیان)سهامی خشرکت سرم 4

 23.40 14389898857 23.40 14389898857 سایر 5

 100 61503538554 100 61503538554 جمع 6

 

 

 وضعیت معامالت و قیمت سهام -4-3

ای اولین بار در درج شده و سهام آن بر "ذوب "در فرابورس در گروه فلزات اساسی با نماد 13/7/1390شرکت در تاریخ 

  قرار گرفته است.مورد معامله  19/11/1390تاریخ 
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 وضعيت سهام شركت طی سه سال اخير-4-4
 

 اطالعات شركتكيفيت افشاء  -5-4

 

 سال
تعداد سهام معامله 

 شده

ارزش سهام 

معامله شده 

)ميليون 

 (ریال

تعداد 

روزهاي 

باز بودن 

 نماد

تعداد 

روزهایی كه 

نماد معامله 

 شده است

ارزش بازار     

 (ریال)ميليون 

قيمت 

سهم 

 )ریال(

 سرمایه)ميليون

 ریال(

89 40183819821,54 1211301948 938 938 86019651551 961, 6810531031 

89 9,108,1,151135 4,1299123, 994 994 2518591613 8460 6810531031 

89 88141913,81896 216511292 956 956 9,11,81623 145 331815101, 

شرح اقالم جدول پيش 

 بينی درآمد هر سهم

 اولين پيش بينی

 درآمد هر سهم

دومين پيش 

بينی درآمد هر 

 سهم

 سومين پيش بينی

 درآمد هر سهم
 عملكرد واقعی

 863 60 358 058 89سال 

 (8499) (8818) (49,) 16 84سال 

 (994) (9,5) , (019) 85سال 

 36 - 0 (30) 89سال 

 .ه1 اطالعات مربوطه ارائه نمی گرددبینی شد با توجه به حذف سود پیش 89سال 

 .ه1 اطالعات مربوطه ارائه نمی گرددبینی شد با توجه به حذف سود پیش 89سال
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 رتبه كیفیت و نقد شوندگی سهام  -4-6
 

 رتبه كیفیت و نقد شوندگی سهامدار در مقايسه با ساير شركت هاي  هم گروه -4-7

 

 ها ، پیش بینی آثار و نتايج احتمالی بر عملكرد شركت و راهكارهاي مديريت آنسهام شركت ريسك هاي عمده  -4-8

 بهره گیری از قدرت عملیاتی سبدگردان و حمایت  ،تغییرات ناگهانی قیمت سهام و از دست دادن قیمت حمایتی

 از قیمت سهم راهکار مقابله با آن می باشد.

 راهکار  افشای به موقع اطالعات شفاف سازی و رفع ابهامات سازمان بورس ،بسته شدن نماد معامالتی شرکت

 .مقابله با آن می باشد

 در خصوص مشاركتها و سرمايه گذاريها برنامه هاي آتی -4-9

  افزایش ورود نقدینگی به صندوق بازارگردانی اختصاصی ذوب آهن در راستای حمایت از سهم در بازار سرمایه با

 .مشارکت سایر کارگزاران و بازار گردان های بازار سرمایه

  افزایش سرمایه شرکتهای تابعه جهت ایجاد شرایط در بورس و سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن توسط شرکتهای

 ذوب آهن در راستای تامین مواد اولیه شرکت ذوب آهن جهت ایجاد چرخه پایدار مواد.تابعه 

 

 98رتبه سال  97رتبه سال  شرح

 6 22 تعداد روزهای باز بودن نماد

 8 17 تعداد روزهای معامالتی

 73 72 موزون سرمایه)درصد(نسبت حجم معامالت به میانگین 

 فوالد هرمزگان فوالد كاوه فوالد خراسان فوالد خوزستان فوالد مباركه ذوب آهن نام شركت

رتبه ارزش معامالت 

 ماه گذشته 12در 
2 5 82 420 101 256 

رتبه حجم معامالت 

 ماه گذشته 12 در
3 8 135 455 88 166 
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  98مهمترين فعالیتها و دستاوردهاي شاخص مديريت مربوطه در سال -4-10

 

 شرح نوع فعالیت

 شرکتی مربوط به حاکمیت های دستورالعمل پیگیری و اجرا حاکمیت شرکتی

 برگزاری مجامع عادی و فوق العاده شرکت اصلی و شرکتهای تابعه مجامع سالیانه و فوق العاده

 شرکت سهام از حمایت جهت سبدگردانی قرارداد انعقاد برنامه حمایتی از سهام

 شرکت کارکنان جهت ثابت درآمد با گذاری سرمایه صندوقایجاد  تاسیس صندوق سرمایه گذاری

تاسیس صندوق بازارگردانی 

 اختصاصی ذوب آهن
 ایجاد صندوق بازارگردانی ذوب آهن در راستای حمایت از سهام شرکت

 ساماندهی شرکتهای تابعه
ر دبرنامه ریزی جهت سوددهی و افزایش سرمایه شرکتهای تابعه ذوب آهن 

 راستای ورود شرکتهای واجد شرایط جهت پذیرش در بورس اوراق بهادار

 

 راهبرد شركت در خصوص تركیب پرتفوي-10-4

است.  سایر  مواد اولیه پایدار شرکت تأمیناصلی شرکت در سال های آتی سرمایه گذاری در معادن در راستای  سیاست

شرکتهای  تغییرات پرتفوی شرکت محدود به مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس،

ز سیاست های فعلی ا .میتی در پورتفوی گروه متصور نیستده میباشد و انتظارتغییر با اه تابعه و شرکتهای غیربورسی سود

 ت.شرکت فراهم کردن زیرساخت های های الزم جهت ورود شرکتهای سودده زیرمجموعه به بورس یا فرابورس اس
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 98و  97مقايسه اقالم ترازنامه شركت اصلی در سال  -4-11

درصد تغییر1398)میلیون ريال(1397)میلیون ريال(عنوان

ی های ثابت مشهود 89,144,81191,992,2343.2دارای

149,495198,25532.6دارايی هاي نامشهود

1,178,5491,205,4082.3سرمايه گذاري هاي بلندمدت

2,660,2454,579,96272.2دريافتنی هاي بلند مدت

548,573755,09937.6ساير دارايی ها

93,681,67398,730,9585.4جمع دارايی هاي غیرجاري

5,729,1216,782,86518.4پیش پرداخت ها

16,653,31825,756,28454.7موجودي مواد و كاال

15,393,85420,706,28534.5دريافتنی هاي تجاري و ساير دريافتنی ها

)100.0(166,9080سرمايه گذاري كوتاه مدت 

1,327,9771,927,37745.1موجودي نقد

39,271,17855,172,81140.5جمع دارايی هاي جاري

132,952,851153,903,76915.8جمــــــع دارايی ها

61,503,53961,503,5390.0سرمايه

351,199351,1990.0اندوخته قانونی 

411,901411,9010.0سايراندوخته ها

)58.7()5,289,444()12,820,575(زيان انباشته 

49,446,06456,977,19515.2جمع حقوق مالكانه

10,788,45014,892,93838.0پرداختنی هاي بلند مدت 

)5.3(14,610,08813,842,939تسهیالت مالی بلند مدت

5,887,3107,278,20123.6ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان 

31,285,84836,014,07815.1جمع بدهی هاي غیرجاري 

21,332,75022,804,5066.9پرداختنی هاي تجاري و ساير پرداختنی ها

--0434,975مالیات پرداختنی

)100.0(148,8580سود سهام پرداختنی 

)5.1(18,622,35017,677,921تسهیالت مالی 

12,116,98119,995,09465.0پیش دريافت ها

52,220,93960,912,49616.6جمع بدهی هاي جاري 

83,506,78796,926,57416.1جمع بدهی ها 

132,952,851153,903,76915.8جمع حقوق مالكانه و بدهی ها
 

 



 

 

37 

ت مدیرهیأیت هلگزارش فعا  

ه صاحبان سهامنبه مجمع عادی ساال  

1398اسفند ماه  29برای سال مالی منتهی به   

37 

 مقايسه اقالم سود و زيان شركت -4-12

عنوان
            سال 1397        

    )میلیون ريال(

           سال 1398        

    )میلیون ريال(
درصد تغییر

72,003,202108,627,31850.9درآمدهای عملیاتی
73.5(93,192,444)(53,713,597)بهای تمام شده کاالی فروش رفته

(16)18,289,60515,434,874سود ناخالص
42(5,218,585)(3,677,234)هزینه های فروش ، اداری وعمومی

(17)(389,768)(37,155)سایراقالم عملیاتی
(33)14,575,2169,826,521سود ) زیان ( عملیاتی

(25)(5,398,733)(7,160,754)هزینه های مالی
40,4973,648,3188909سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی 

7,454,9598,076,1068سود قبل از مالیات
(544,975)0مالیات بر درآمد سالهای قبل

7,454,9597,531,1311 سود )زیان( خـــالص
 

 آمار مصرف مواد اولیه عمده-4-14

مبلغ)میلیون ريال(تنمبلغ)میلیون ريال(تن

%80%1,624,01915,325,4501,689,76727,564,4314زغال سنگ 
%61%285,13910,231,971404,46816,458,99642کك خریداری

%81%3,053,0748,614,8843,685,02815,605,94321سنگ آهن 
%16%7-563,8643,996,230523,3374,640,184گندله 

%325%21,033154,81843,756658,120108آهن قراضه 
%32%26-82,740286,96361,297377,681سنگ  منگنز
%71%575,380162,532719,017278,74225سنگ آهك

%766%11,426222,54445,5521,928,220299شمش فوالدی
%41%28-774,4764,171,702557,7645,884,055سایر
%70%6,991,15143,167,0947,729,98673,396,37211جمع

1398 1397
عنوان

درصد 

تغییر تناژ

درصد 

تغییر مبلغ

 
تن بوده  1،020،107 به میزان 1397تن و در سال  998،757به مقدار  1398الزم به توضیح است مقدار کك متالورژی مصرفی از محل تولید داخلی طی سال 

 است.
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 تغییرات در سرمايه گذاري ها-4-15

 عنوان
درصد  1398سال 1397سال 

 )میلیون ريال( )میلیون ريال( (اهشافزايش)ك

های ثابت مشهود دارائی  89،144،811 91.992.234 3 

 قارزش دفتری کل سرمایه گذاری ها در سهام سایر شرکت ها و اورا

 بهادار
1،178،549 1.205.408 2 

 (90) 351 3،359 مخارج تحقیق و توسعه

 37 755.099 548،573 سایر دارایی ها 

 5 64.751.831 61،904،408 زمین(-)جمع کل داراییهای ثابت مشهوددارایی های مولد شرکت

 

 تغییرات درساختار سرمايه-4-16
 

درصدسال1398سال1397

افزايش /كاهش) میلیون ريال() میلیون ريال(

49,446,06456,977,19515حقوق صاحبان سهام

31,285,84836,014,07815بدهی های بلند مدت

-تقسیم سود

عنوان
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   وضعیت جريان هاي نقدي عملیاتی-4-17
 

سال 1398)میلیون ريال(سال 1397)میلیون ريال(فعالیت هاي عملیاتی
درصد 

تغییر

10,850,35413,091,96521نقد حاصل از عملیات

)110,000(0پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد

10,850,35412,981,96520جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی

)0()5,520,877()5,525,619(پرداختی های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود

287)48,760()12,600(پرداختی های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود 

10)12,908()11,700(پرداختی های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری ها ی بلند مدت

)91()191,000()2,089,607(پرداختنی های نقدی بابت تسهیالت اعطایی به شرکت فرعی

51,602134,075160دریافت های نقدی حاصل از سود سهام

)90(286,41128,905دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها

)23()5,610,565()7,301,513(جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری 

3,548,8417,371,400108جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی 

21,633,42127,542,50727دریافت های نقدی حاصل از تسهیالت

33)27,847,586()20,913,672(پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیالت

73)6,420,041()3,701,857(پرداخت های نقدی بابت سود تسهیالت

)71()148,858()520,000(پرداخت های نقدی بابت سود سهام

96)6,873,978()3,502,108(جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تأمین مالی

46,733497,422964خالص  افزایش )کاهش( در وجه نقد

)1(1,338,2501,327,977مانده وجه نقد درابتدای سال

)279(101,978)57,006(تاثیرتغییرات نرخ ارز

1,327,9771,927,37745مانده وجه نقد در پایان سال

)60(8,007,3643,224,042معامالت غیرنقدی

جريان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي عملیاتی

جريان هاي نقدي حاصل از فعالیت هاي سرمايه گذاري

جريانهاي نقدي حاصل از فعالیت هاي تأمین مالی
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 1398در سال مالی شركت  تأمینشیوه هاي  -4-18

 دریافت تسهیالتبانکی مالی از سیستم منابع در راستای تامین مواد اولیه مورد نیاز خط تولید اقدامات الزم جهت تامین ، 

میلیارد ریال  8.231غ ریزی گردید که در همین خصوص مبلدر قالب خرید دین با بازه زمانی تسویه ماهیانه برنامه 

قرارداد فروش  تبه صورمیلیارد ریال نیز  900از بانك صادرات ایران و مبلغ  و سرمایه در گردش تسهیالت خرید دین

 فت گردید.اقساطی از بانك ملی ایران دریا

  به مبلغ ادپاسارگبه منظور ساماندهی و جلوگیری از افزایش جرایم و هزینه های مالی، تسهیالت شرکت در بانك 

میلیارد  1.810مبلغبه اقتصاد نوین بانك خرید دین و سرمایه در گردش تسهیالت همچنین و  میلیارد ریال15،600

 بروزرسانی گردید.

  میلیارد ریال تسهیالت از بانك رفاه کارگران دریافت گردید. 1.000خرید مواد اولیه مبلغ بابت 

  تر ، تها1397سال  با هدف ساماندهی بدهی های بانکی وکاهش هزینه های مالی شرکت همچون 1398در سال 

ماعی از دولت( قانون بودجه کل کشور )مطالبات سازمان تامین اجت 5تبصره  "و"بدهی های بانکی شرکت از محل بند 

 . نیامدبعمل  وافقتسازمان تامین اجتماعی با این مهم ماز سوی در دستور کار قرار گرفت که 

 ر بورس اوراق بهادار، دمیلیارد ریال اوراق مرابحه  5،000انتشار مین مالی پایدار و بلندمدت، تمام مراحل أبه منظور ت

 ده است.مین رکن ضامن تاکنون امکان پذیر نبوأآماده گردید که به دلیل عدم ت 98در شش ماهه ابتدای سال 

 شركت مالی تأمین و برنامه هاي آتی جهت ها سیاست -4-19

 موارد زیر پیش بینی می گردد: 1399در سال 

  و"دولت )بند  اجتماعی از تأمینمیلیارد ریال از بدهی های بانکی شرکت با مطالبات سازمان  25،000تهاتر حداقل" 

 قانون بودجه کل کشور( 5تبصره 

 جایگزین نمودن آن با  یامیلیارد ریال از محل انتشار اوراق مرابحه  5،000از طریق بازار سرمایه به مبلغ  تامین منابع

 .تسهیالت بانکی با نرخ کمتر

 مصوبه مذکور در  ) میلیارد ریال  3،000از محل حد اعتباری به مبلغ  ملی ایران  دریافت تسهیالت جدید از بانك های

به سال  ریاللیارد می 2،000تعطیالت آخر سال، مبلغ با آن با توجه به مصادف شدن  کهاخذ گردید  98پایان اسفند ماه 

  .میلیارد ریال حد اعتباری 3،000اقتصاد نوین  بانكموکول گردید( و 1399
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 پاسارگاد  بانك میلیارد ریال و 5،000به مبلغ بروزرسانی و تجدید تسهیالت قبلی شرکت در بانك های صادرات ایران

 .میلیارد ریال 15،600

 جایگزینی  از طریق برنامه ریزی جهت تسویه و یا بروزرسانی بدهی های بانکی و همچنین الیکاهش هزینه های م

                                                                                     در بر دارد. برای شرکت با تسهیالتی که هزینه کمتری اخذ شده درسالهای قبل تسهیالت 

  بانك سینا و ،بانك های جدید که شرکت در سالهای قبل با آنها تعامالتی نداشته است از جمله بانك دی ورود به 

 بانك خاورمیانه.

 سرمايه در گردشتغییرات -4-20

 ریال مبالغ میلیون            

درصد تغییر13971398عنوان

ی جاری 39,271,17855,172,81140دارائ

52,220,93960,912,49617بدهی جاری

)56()5,739,685()12,949,761(سرمایه در گردش
 

نسبت هاي مالی -12-4  

درصد تغییر13971398فرمولنام نسبتگروه

3.864.3914 بهای تمام شده/متوسط موجودی کاالنسبت گردش موجودی ها

28.330.89فروش/متوسط مطالبات تجاریگردش مطالبات تجاری

ی های جاری/بدهی های جارینسبت جارینسبت های نقدینگی 0.750.9121 دارای

ی ی ها نسبت بدهینسبت سرمایه گذار 0.630.630کل بدهی ها/ کل دارای

ی ها ی هانسبت بازده مجموع دارای )29(%5%7سود خالص/متوسط جمع دارای

)42(%14%24سود خالص/متوسط حقوق صاحبان سهام نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

0.440.7366   سهام معامله شده/کل سهامنسبت نقد شوندگی سودنسبت نقد شوندگی سود

1211221 سود )زیان( خالص/ تعداد سهامEPSسود هرسهم

نسبت های  فعالیت

ی نسبت های سود آور
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 1398شركت با اشخاص وابسته در سال معامالت -4-22
 

  
 مبالغ به میلیون ریال

  
 نوع وابستگی نام شخص وابسته شرح 

خريد كاال و 

 خدمات

فروش كاال و 

 خدمات

وه
گر

ی 
 ها

ت
رک

ش
 

 شرکت های فرعی

 223،071      1،941،166 مدیره هیأتعضو  شرکت ذغالسنگ  البرز شرقی

 30،061 1،449،350 مدیره هیأتعضو  شرکت پویش معادن ذوب آهن

 32،915 0 مدیره هیأتعضو  شرکت  مهندسی پویش ساخت

 15،739 47،113 مدیره هیأتعضو  شرکت تارابگین

 0 0 مدیره هیأتعضو  باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن

 29،225،490 2،662،237 مدیره هیأتعضو  شرکت دوآرت

 0 0 مدیره هیأتعضو  شرکت پویش درمان ذوب آهن

 29،527،276 6099866 جمع

سته
واب

ص 
خا

 اش
ایر

س
 

 - - سهامدار اصلی اجتماعی تأمینسازمان  شرکت اصلی

 های وابسته شرکت
 1،633،388 0 مدیره هیأتعضو  شرکت پاالیش قطران

 12،471،511 6،531،973 مدیره هیأتعضو  شرکت پویش بازرگان ذوب آهن 

 14،104،899 6،531،973 جمع

 1،751 120،161 ت مدیرهأعضو هی شرکت فرآورده های نسوز ایران مدیران اصلی شرکت

 سایر اشخاص وابسته

 0 0 روابط خاص صندوق حمایت وبازنشستگی فوالد

 849،768 849،817 ت مدیرهأعضو مشترک هی شرکت فوالد مبارکه

 9،682 0 روابط خاص شرکت تعاونی مصرف کارکنان

 0 0 روابط خاص شرکت تعاونی مسکن

 0 229،233 ت مدیرهأعضو مشترک هی ءشرکت سنگ آهن احیا

 0 0 ت مدیرهأعضو مشترک هی شرکت بورس کاالی ایران

 11،305،622 0 همگروه شرکت التیکو

 12،166،823 1،199،211 جمع

 55،798،998 13،831،050 جمع كل
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 نظام راهبري شركت-4-23
 

 هیأت مدیره و ترکیب اعضاء آن -4-23-1
 

 

 حقوق و مزايا و پاداش مديرعامل و اعضاي هیأت مديره 

ی اعضای ت مدیره و تعیین حقوق و مزایاأتصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل توسط هی 

 .دگردانجام می براساس مصوبه مجمع عمومی هیأت مدیره غیرموظف 

 از طریق شرکت سرمایه گذاری مدیره تأشرکت در ارتباط با پاداش مدیرعامل و اعضای هی کلیرویه 

 د .گردسیاست گذاری می  تأمینصدر 

 

 

 

 سمت نام و نام خانوادگی
 تحصیالت و 

 مدارك حرفه اي 

 سوابق كاري
 تاريخ عضويت

 مديره هیأتدر  

ت مدیرهرییس هیأ علی احمدیان  
ی مدیریت دکترا

 کسب و کار

 بازرگانی معاون وزیر 

 اجرایی وزیر صمت مشاور  
30/02/99  

نایب مدیر عامل و  منصور یزدی زاده
 رئیس هیأت مدیره

لیسانس مهندسی 
 صنایع

 14/09/94 بورس کاالی ایران  

محمد زارع پور 
دکترا دانشجوی عضو موظف اشکذری    مدیر عامل شرکت لیزینگ رایان

 مدیر عامل شرکت زامیاد-سایپا
30/06/98  

19/08/98 مدیر برنامه ریزی خرید شرکت  مهندسی عضوموظف بابك بیگی  

12/09/98 معاون فروش شرکت  دکترا عضو غیرموظف احسان دشتیانه  
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 جلسات در اعضا حضور و رهيمد تیأه جلسات تعداد

ن)غیر گردا جلسه به صورت دست 8جلسه حضوری و  23جلسه  که  31،  98ت مدیره در سال أتعداد جلسات هی -الف 

 نفر ساعت می باشد. 409و تعداد نفر ساعات جلسات حضوری برابر  می باشد حضوری(

 رديف
تاريخ صورتجلسه هیأت 

 مديره
 رديف

تاريخ صورتجلسه هیأت 

 مديره

1 21/01/98 13 29/07/98 

2 04/02/98 14 13/08/98 

3 18/02/98 15 27/08/98 

4 08/03/98 16 12/09/98 

5 22/03/98 17 25/09/98 

6 15/04/98 18 16/10/98 

7 29/04/98 19 30/10/98 

8 16/05/98 20 15/11/98 

9 30/05/98 21 28/11/98 

10 16/06/98 22 12/12/98 

11 30/06/98 23 26/12/98 

 24 در طی سال 12

 جلسه به صورت دست 8

 گردان)غیر حضوری(
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 ت مديره شامل : أاطالعات درباره كمیته هاي تخصصی هی

  كمیته انتصابات :

میته در تاریخ دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر تشکیل کمیته انتصابات این ک15ماده  2در راستای اجرای تبصره 

 بر اساس مصوبه هیأت مدیره تشکیل گردید. 12/09/98

 انتصابات كمیتهاعضاء

 

 انتصاباتشرح وظايف و مسئولیت هاي كمیته 

ت مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط یاد شده در دستورالعمل أبررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هی -1

 .نامزدهاحاکمیت شرکتی در خصوص استقالل 

های مدیره شرکتت أپیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت اصلی و مدیرعامل و اعضای هی -2

 .ت مدیرهأفرعی به هی

 .ت مدیرهأهای تخصصی به هیپیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته -3

ت مدیره، أت مدیره برای اعضای جدید هیأهای الزم به منظور توجیه وظایف هیپیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست -4

 مدیرعامل و مدیران ارشد.

 دستورالعمل حاکمیت شرکتی 4ماده  6دریافت اقرارنامه های موضوع تبصره  -5 

 «اصالحیه قانون تجارت 241ماده  2حاکمیت شرکتی و تبصره دستورالعمل  39دریافت اقرارنامه موضوع تبصره ماده  -6 

نام و نام 

 خانوادگی
 سمت

 تحصیالت و 

 مدارك حرفه اي 

 سوابق كاري

 تاريخ عضويت

كمیته در  

 انتصابات

ت مدیرهأرییس هی علی احمدیان  دکترا 
  بازرگانی معاون وزیر 

 اجرایی وزیر صمت مشاور  
30/02/99  

کمیتهعضو  احسان دشتیانه 12/09/98 معاون فروش شرکت  دکترا   

هعضو کمیت مهدی بهرامی 12/09/98 معاون منابع انسانی شرکت  فوق لیسانس   

 دکترا دبیر کمیته حسین ایروانی
  کارشناس ارشد برنامه ریزی و

 صنایع شرکت

 

12/09/98  
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  كمیته جبران خدمات:

در تاریخ  این کمیته ،دستورالعمل حاکمیت شرکتی مبنی بر تشکیل کمیته جبران خدمات 15در راستای اجرای ماده 

 بر اساس مصوبه هیأت مدیره تشکیل گردید. 12/09/98

  جبران خدمات كمیتهاعضاء

 جبران خدمات شرح وظايف و مسئولیت هاي كمیته

 بررسی کفایت، اثربخشی و رعایت برنامه های حقوق و مزایا -1

 تشویقی به شرح زیر: طرحهای بررسی و تصویب-2

شرکت اصلی  اجرایی مدیران و معاونین مورد در بلندمدت و مدت کوتاه تشویقی طرحهای الف( بررسی و تصویب  

 ت مدیره شرکت های تابعه.أو همچنین در مورد مدیر عامل و اعضای هی

 از تشویقی پرداخت های سایر و شرکت کارکنان و مدیران برای پاداش تشویقی و مزایا ب(  بررسی و تصویب  

 شرکت. ویس

مدیران اجرایی  و معاونین مورد در بازخرید قرارداد و استخدامی سیاست های و مشی ها خط ج( بررسی و تصویب 

 .گردد تصویب مدیره تأهی توسط که عامل مدیر بازخرید یا استخدامی استثنای قرارداد به شرکت

درخواست معاونت مربوطه که در قالب قانون بررسی و تصویب پرداخت های تشویقی اعم از نقدی و غیرنقدی بنا به -3

 .تجارت و یا سایر دستورالعمل های شرکت  امکان پرداخت وجود ندارد

: پرداخت های تشویقی غیرنقدی شامل اعطای امکانات رفاهی از قبیل رزرو رایگان اماکن تفریحی و اقامتی 1تبصره

 وام ضروری خارج از نوبت و ...چادگان و انزلی، اعطای وام  های با نرخ بهره کم، پرداخت 

: در مواردی که درخواست اعطای پاداش از سوی معاون ذینفع می باشد در کمیته جبران خدمات معاون مربوطه 2تبصره

 حق رای ندارد.

 سمت خانوادگینام و نام 
 تحصیالت و 

 مدارك حرفه اي 

 سوابق كاري
 تاريخ عضويت

 در كمیته انتصابات 

12/09/98 بورس کاالی ایران  لیسانس مهندسی صنایع رئیس کمیته منصور یزدی زاده  

هعضو کمیت احمد سلیمی ادکتر    12/09/98 معاون مالی و اقتصادی شرکت  

هعضو کمیت مهدی بهرامی 12/09/98 معاون منابع انسانی شرکت  فوق لیسانس   

 مدیر امور اداری و پشتیبانی   فوق لیسانس دبیر کمیته احمد اکبری
 شرکت

12/09/98  
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 و نظام كنترل هاي داخلی حسابرسی میتهك-4-23-2

 كمیته حسابرسیاعضاء

ف
دي

ر
 

نام و نام 
 خانوادگی

 سمت

عضو غیر 
موظف 
هیأت 
 مديره

 رشته تحصیلی -تحصیالت شخص حقوقی
تاريخ عضويت 

در كمیته 
 حسابرسی

 30/02/99 دکترا - بلی رئیس علی احمدیان 1

 12/10/1397 کارشناس مدیریت - خیر عضو سعید عبودی 2

 16/5/1395 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع - خیر عضو شکراله فائز 3

 - خیر عضو سید جواد کیا 4
ارشد مهندسی صنایع کارشناسی 

 ولیسانس اقتصاد بازرگانی
1/10/1395 

 19/09/1398 کارشناسی ارشدحسابداری - خیر عضو زهیر شیرین 5

 

 شرح وظايف و مسئولیت هاي كمیته حسابرسی ) بر اساس منشور مصوب كمیته حسابرسی شركت(

 ینان معقول ازمدیره و بهبود آن جهت کسب اطمهیأتبه طورکلی وظیفه کمیته حسابرسی، کمك به ایفای مسئولیت نظارتی 

سابرسی حهای داخلی، سالمت گزارشگری مالی، اثربخشی بخشی فرآیندهای نظام راهبری، مدیریت ریسك و کنترل اثر

نشورکمیته الزامات، طبق م مقررات و داخلی، استقالل حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و رعایت قوانین،

 می باشدحسابرسی 
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 به تفكیك هريك از وظايف و مسئولیت ها 1398اهم فعالیت هاي كمیته حسابرسی در سال  

 

 گزارشگري مالی -1

  ارزیابی قابلیت اعتماد گزارشگری مالی در کلیه فرایند های مورد رسیدگی حسابرسان داخلی و همچنین نظارت

 برون سازمانی و رعایت دستورالعمل های مربوطه.حسابرسان داخلی بر گزارشگری مالی 

  دریافت و بررسی و ارائه نقطه نظرات در خصوص پیش نویس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت

 شرکت وصورتهای مالی میان دوره ای. 1398و 1397در ارتباط با صورتهای مالی سال 

 حسابرسی داخلی -2

مورد( به کمیته حسابرسی شرکت ارائه و در  44 ) 1398حسابرسی داخلی طی سال گزارش های تهیه شده توسط واحد 

ت مدیره و مدیرعامل أبه هیجهت اخذ تصمیم جلسات کمیته مورد بررسی قرارگرفته اند و بر این اساس پیشنهادهای بهبود 

و پی  گردیدهبط ارسال به مدیریت های ذیر اجرا جهتگردیده است. اقدامات اصالحی پیشنهادی محترم شرکت ارائه 

  انجام گردیده است.برای سطوح مختلف شرکت های الزم تا حصول نتیجه گیری

 آمار شرح

 1392سال  تاریخ تشکیل کمیته حسابرسی در شرکت

 جلسه 97 29/12/1398تعداد کل جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی از ابتدای تشکیل کمیته تا 

 جلسه 13 تعداد جلسات برگزار شده کمیته حسابرسی در دوره مورد گزارش 

 مورد 57 تعداد تصمیمات در دوره مورد گزارش

 26 تعداد پیشنهادات در دوره مورد گزارش

 16 ت مدیره جهت تصمیم گیریأتعداد پیشنهادات ارجاع شده به هی

 6 نظرتعداد موارد ارجاع شده به کمیته حسابرسی جهت اعالم 

 1395سال  آخرین تاریخ بازبینی منشور کمیته حسابرسی

 16 ت مدیره تکلیف شده ا ستأتعداد مواردی که توسط هی
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کار حساب پیگیری برون سپاری عملیات حسابرسی داخلی شرکت و انتخاب موسسه ابتاهم اقدامات انجام شده شامل 

مه مدیریت و ناساالنه آریا طبق مصوبه کمیته حسابرسی و هیات مدیره شرکت ، پیگیری تکالیف مجمع عمومی عادی 

گیری انعقاد قرارداد پی، 1398و پایان سال انبارگردانی میان دوره ایو نظارت بر عملیات  انجام برنامه ریزی ، 1397سال

کت ، بیمارستان شهید مطهری شرالبرز شرقیشرکت های زیرمجموعه )حسابرسی داخلی و نهایی کردن  گزارش 

، ارائه گزارش حسابرسی داخلی شرکت پویش معادن( ،تارابگین شرکت پویش ساخت باشگاه فرهنگی ورزشی

 .اشندبمی  کنندگان تأمینی وارزیابی پیمانکاران ویندهای خریدتجهیزات وکاال، خدمات قراردادی،شناسایآفر

 حسابرسی مستقلتعامل با  -3

  رکت.به حسابرس مستقل و بازرس قانونی ش 1398و گزارش های حسابرسی داخلی سال  1398ارائه برنامه سال 

  کمیته حسابرسی برای حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت. 1398ارسال کلیة صورتجلسات سال 

 یری زمینه های گبا حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در نظارت بر عملیات انبارگردانی پایان سال و پی  همکاری

 قابل بهبود گزارش شده در این ارتباط.

 خصوص  بحث و تبادل نظر با حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت در ارتباط با پیش نویس گزارش حسابرس در

  شرکت. 1398صورتهای مالی سال 

 .گزارش نامه مدیریت ، اجرای تکالیف مجمع عمومی و موارد با اهمیت تاثیر گذار بر گزارشگری مالی 

 رعايت قوانین ، مقررات و الزامات  -4

 اخلییند های مورد رسیدگی توسط حسابرسان دآارزیابی رعایت قوانین ، مقررات و الزامات در کلیه فر. 

 پولشویی و دستورالعمل های مرتبط.رزیابی رعایت قانون مبارزه با ا 

 موضوع ماده ارزیابی کنترلهای داخلی مرتبط با شناسایی وافشای معامالت با اشخاص وابسته و تصویب معامالت 

 اصالحیه قانون تجارت. 129

  شرکت. 1397و خالصه مذاکرات  مجمع عمومی عادی سال  1397پی گیری نامه مدیریت سال 

 برسی حاکمیت شرکتی وپیگیری اجرایی شدن آن ازطریق خدمات مشاوره ای حسا ارزیابی رعایت دستورالعمل

 داخلی
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 اطالعات مربوط به حسابرس مستقل وبازرس قانونی-4-23-3

 نام حسابرس: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود. -الف

 شرکت، حسابرس انتخاب شده است. ساالنهفرآیند انتخاب: بر اساس تصویب مجمع عمومی عادی 

 حق الزحمه و هزینه حسابرسی :  -ب

تانداردهای بین المللی و اس میلیارد ریال 3.1یلیارد ریال، حسابرسی میان دورهم 7مبلغ  1398حق الزحمه حسابرسی پایان سال 

 است. میلیارد ریال   4.2  گزارشگری مالی

 ، حسابرس تغییر نیافته  است.تغییر حسابرس : در سال مالی مورد گزارش –ج 

( در 1347ب اصالحیه قانون تجارت )مصو 149افشای استفاده از خدمات کارشناسی در عملیات حسابرسی موضوع ماده -د

 .صورت وجود: موردی وجود ندارد

 مطابق مصوبات مجمع عمومی شرکت. هشیار بهمندافشای نام بازرس علی البدل: موسسه حسابرسی -و

 و شرح وظايف كمیسیون معامالت اعضاء-4-23-4

 كمیسیون معامالت  ءاعضا

 

 سمت نام و نام خانوادگی

 رئیس و عضو موظف مجید تقی یار

 عضو موظف نادر هادی زاده

 عضو موظف محمد حسین پیشدار

 معاون بهره برداری )عضو علی البدل( مهرداد توالئیان

 مدیر امور حقوقی )عضو علی البدل( کمال عسگری

 

 اعضاء كمیسیون معامالتو عملكرد شرح وظايف 

که در شرح وظایف آمده، در چارچوب آیین نامه معامالت، اساس آنچه حوزه عملکردکمیسیون معامالت بر 

دستورالعمل های مربوطه و سایر قوانین و مقررات مربوطه، مسئولیت تعیین روش خرید کاال و خدمات و فروش اقالم مازاد، 
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یات و کیفیت اسناد مناقصه/ مزایده/ استعالم، تعیین برنده و بررسی و اظهار نظر در مورد اصالحات بررسی کفایت، کل

 قراردادها و... می باشد.

انی( و کمیته های کنندگان و کارکنان حوزه خرید)بازرگ تأمینعالوه بر موارد فوق، مشارکت در مذاکرات بازرگانی با 

... و شرکت  وکمیته تعدیل  ،بازرگانی، کارشناسی حل اختالف، هیأت عالی حل اختالففنی  مختلف از جمله کك، زغال،

 در جلسات شورای معاونین، هیأت مدیره شرکت و ... از دیگر وظایف این کمیسیون می باشد.

 98اعضاء، شرح وظايف و عملكردكمیته ريسك در سال -4-23-5

 اعضاء كمیته ريسك

 سازمانیپست  سمت نام و نام خانوادگی

 شرکت معاون مالی و اقتصادی رئیس کمیته ریسك احمد سلیمی

 ت مدیره شرکتأعضو موظف هی عضو کمیته ریسك بابك   بیگی

 نماینده شرکت صدرتأمین عضو کمیته ریسك فائز ا...شکر

 

 1398شرح وظايف و عملكرد كمیته ريسك در سال 

 ت مدیره ارائه د هیأهاد بهبود الزم را برای تاییقرار داده و پیشن های مدیریت ریسك را مورد بررسیرویه ها و خط مشی

 نماید. می

 کند.دیره ارائه میکند و پیشنهاد بهبود الزم را برای تایید به هیأت ممناسب بودن چارچوب مدیریت ریسك را بررسی می 

  طمینان اتحقق اهداف شرکت از اجرای صحیح و کامل فرایند مدیریت ریسك توسط صاحبان ریسك در شرکت در مسیر

 نماید.حاصل می

 کند.های با اهمیت و موارد جدی عدم رعایت را به هیات مدیره گزارش می موارد مواجهه با ریسك 

 کند.بر هدایت منابع مناسب در جهت زمینه های پر ریسك نظارت می 

 بررسی  مطابق خط مشی شرکت را های بااهمیت و برنامه ریزی اقدامات پاسخگوییشیوه شناسایی و مدیریت ریسك

 کند.می

 کنند، مورد مناسب بودن سیستم های اطالعاتی و کنترل های داخلی که موضوعات و راهبردهای ریسك را گزارش می

 بررسی و ارزیابی قرار می دهد.
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 شرح وظايف سطوح سازمانی

 مديريتی

 تشکیل تیم های کارشناسی حرفه ای و آشنا به فرایندهای کارگاهی. 

 برقراری هماهنگی در برگزاری جلسات پیشبرد فرآیند مدیریت ریسك 

 ه ریسك نظارت ، ارزیابی و تصویب موضوعات مرتبط با شناسائی ، تحلیل و پاسخگوئی ب 

 راهبری کمیته های کارشناسی فرعی تحت نظارت 

 

 كارشناسی

 آشنائی کافی و تسلط بر مفاهیم بنیادی و تکنیك ها و روش های مدیریت ریسك 

 تحلیل کسب و کار مرتبط و تکمیل فرم های پیشنهادی شناسائی ریسك ها 

  تحلیل ریسك های شناسائی شده 

 استخراج راهکارهای خالقانه برای ریسك های شناسائی شده 

 اولویت بندی پاسخ ها و پیشنهاد به کمیته عالی 

 دبیرخانه

 آموزش فرآیند مدیریت ریسك 

 برقراری و هماهنگی در تشکیل جلسات 

 مدیریت بانك اطالعاتی مدیریت ریسك 

 نظارت بر انجام فرآیند مدیریت ریسك 

 جمع بندی ریسك ها ، تحلیل ها و پاسخ ها 

 ارائه گزارشات مدیریتی به مراجع ذیصالح 
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 1398ت مديره در سال أجلسات كمیته مديريت ريسك هی مارتشكیلآ

 تاريخ تشكیل جلسه
ت مديره در أحضور اعضاي محترم هی

 جلسات 

 - 15/4/98 نخست

 - 13/7/98 دوم

 - 13/8/98 سوم

 عنوان عضو کمیتهه بابك بیگی  ب 30/9/98 چهارم

 نوان عضو کمیتهبابك بیگی  به ع 2/10/98 پنجم

 عنوان عضو کمیتهه بابك بیگی  ب 30/11/98 ششم

 
یسك قرار رب کمیته مدیریت در ترکی 27/8/1398مورخ  20-2ت مدیره شرکت با مصوبه شماره أتوضیح: عضو محترم هی

  شتند.ثر داؤگرفتند و از آن تاریخ تعداد سه جلسه تشکیل گردید و ایشان  در کلیه این جلسات حضور م

 1398اهم اقدامات كمیته مديريت ريسك در سال 

 ت مدیره محترم شرکتأتهیه منشور کمیته مدیریت ریسك و تصویب آن توسط هی. 

  ت مدیره شرکتأتصویب آیین نامه داخلی کمیته ریسك هیتهیه و. 

 در راستای وظایف و مسئولیت های کمیته 1398برگزاری تعداد شش جلسه کمیته در سال. 

 ك شرکتدر راستای اجرای نظام مدیریت ریس1398اجرایی مدیریت ریسك در سال  برگزاری تعداد دو جلسه کمیته. 

  ا ایشانبهای ریسك مدیریتهای شرکت و بازنگری و شناسایی ریسکهای مرتبط پیگیری فعال سازی و تشکیل کمیته. 

 یسك و بازدید هماهنگی با مدیریت آموزش جهت برنامه ریزی سمینار وکارگاههای آموزشی مورد نیاز در فرایند ر

پیاده سازی حل و مطالعه فرایند مدیریت ریسك استقرار یافته در برخی از شرکتها با هدف یادگیری و بهبود مرا

 .فرایند در شرکت

 دداشتهای همراه بررسی و پیگیری اجرای الزامات جدید استاندارد حسابداری در افشای ریسکهای مالی مندرج در یا

 .صورتهای مالی 

 ی صنایع  و پیشنهاد شیوه ارزیابی فرایند مدیریت ریسك در سیستم ارزیابی عملکرد شرکت توسط مدیریت مهندس

 فعالیت بخش ها در نظام پاداش با هدف ایجاد انگیزه در کارکنان.ثیر نتایج أت
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 تجزيه و تحلیل ريسك هاي شركت 

 

 شرح ريسك نوع ريسك

 افزایش هزینه های بانکی نرخ بهره 

 افزایش نرخ ارز نرخ ارز

 مین مواد اولیهأافزایش هزینه های ت قیمت نهاده های تولیدی

 توقف/ محدودیت در صادرات محصوالت عوامل بین المللی یا مقررات داخلی

 کاهش سهم بازار تجاری

 عدم تحقق برنامه تولید محصوالت نهایی تولید

 کاهش بهره وری منابع انسانی نیروی انسانی

 خیر در راه اندازی طرح های سرمایه اییأت پروژه

 افزایش محدودیت های زیست محیطی محیط زیست
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 مديران اجرايی اطالعات -4-23-6

 

 محل خدمت پست سازمانی سطح شغل
تاريخ 

 استخدام

مقطع 

 تحصیلی
 نام نام خانوادگی

 مدیریت عالی
مدیرعامل شرکت سهامی 

 ذوب آهن اصفهان

حوزه مدیریت 

 عامل
20/1/1373  منصور یزدی زاده شتربانی لیسانس 

 مدیریت عالی
معاون برنامه ریزی و 

 توسعه

حوزه معاونت 

 وتوسعه برنامه ریزی
5/9/1370  

فوق 

 لیسانس
 مهدی زادانیآنصر 

 معاون بهره برداری مدیریت عالی
حوزه معاونت 

 بهره برداری
15/12/1377  مهرداد توالئیان لیسانس 

 معاون مالی و اقتصادی مدیریت عالی
حوزه معاونت 

 مالی واقتصادی
22/3/1378  احمد سلیمی دکترا 

 خریدمعاون  مدیریت عالی
 حوزه معاونت

 بازرگانی
9/3/1379  محمد جعفر صالحی لیسانس 

 مدیریت عالی
معاون منابع انسانی و 

 اموراجتماعی

حوزه معاونت 

منابع انسانی و 

 اموراجتماعی

4/10/1378  
فوق 

 لیسانس
 مهدی بهرامی

 مدیریت عالی
رئیس کمیسیون 

 معامالت

کمیسیون 

 معامالت
8/7/1374  مجید تقی یار لیسانس 
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 توسعهطرح هاي -5

  تاطالعات طرح ها و پروژه هاي شرك-5-1
 آخرين وضعیت اهم پروژه هاي توسعه وبهینه سازي ظرفیت تولید

 وضعیت هدف
درصد 

 پیشرفت

 اعتبار كل

میلیون  عنوان پروژه شروع پايان

 يورو

 میلیارد

 ريال

هزار نرمال  25تولید 

 مترمکعب بر ساعت

نرمال  900اکسیژن، 

ساعت مترمکعب بر 

هزار نرمال  10آرگون،  

مترمکعب بر ساعت 

 نیتروژن

 پلنت اكسیژناحداث  92/04 1400/02 0 34/7 65/49 در مرحله اجرا

در مدار تولید قرار گرفتن 

کوره بلند شماره یك با 

هزار  تن در  800ظرفیت 

 سال

 96/01 99/04 740/7 0 91/72 در مرحله اجرا
 كوره اساسی تعمیرات

 1بلند 

سازی شیمیایی و همگن 

کنترل دمای ذوب با 

ظرفیت یك میلیون تن در 

 سال برای هر کوره

قراردا مبادله شده و آماده جهت 

 اجرا

- 

9/4 609 

1400/04 

98/08 

 پاتیلی كوره احداث

 (LF3شماره سه )

- 1400/11 
 پاتیلی كوره بازسازي

 (LF1) يكشماره 

کیلو گرم  150جایگزینی 

کك پودر زغال سنگ با 

متالوژی در یك تن چدن 

 مذاب تولیدی

راه  98پروژه در مهر ماه سال 

اندازی و تزریق پودر زغال به 

انجام  3و  2کوره بلند شماره 

گردید و هم اکنون مراحل 

learning curve  پروژه در

حال طی شدن است. در 

خصوص کوره بلند شماره یك 

کلیه فعالیت های پروژه انجام و 

برنامه ریزی الزم جهت تزریق 

پودر زغال همزمان با راه اندازی 

 این کوره فراهم گردیده است.

99 16.55 431 98/7 95/10 
تزريق پودر زغال به 

 كوره بلندها
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آب كارخانه تأمینآخرين وضعیت اهم پروژه هاي   

 

 وضعیت هدف
درصد 

 پیشرفت

 اعتبار كل

میلیون  عنوان پروژه شروع پايان

 يورو

 میلیارد

 ريال

لیتر در ثانیه   200خرید 

پساب فوالدشهر و ایمان 

لیتر در ثانیه  70و   شهر 

 پساب روستاهای فالورجان

 97/05 1400/05 3010 0 71/36 در مرحله اجرا

پساب فوالد   خريد 

و ايمانشهر و  شهر

 روستاهاي فالورجان

 850تصفیه پساب با ظرفیت 

 مترمکعب در ساعت

در مرحله طراحی و  

 مهندسی
2 0 2500 1400/01 98/09 

خانه  تصفیه احداث

به  كارخانهپساب  در 

 BOTروش 

 ثانیهدر  لیتر 400 خرید

 پساب

قرارداد در تاریخ 

به روش  98/2/29

بیع متقابل  با شرکت 

مبادله گردید و آبفا 

در مرحله آغاز فاز 

 .اجرایی می باشد

- 0 3900 
ماه پس از اجرایی 36   

 شدن
 پساب نجف آباد خريد

خانه  انتقال پساب از تصفیه

خانه به تصفیه فوالدشهر

 کارخانه

 98/02 1400/05 450 0 35 در مرحله اجرا
انتقال پساب 

 كارخانه فوالدشهربه

 37احداث  مخزن با حجم  

 هزارمترمکعب 

قراردا مبادله شده و 

 آماده جهت اجرا
- 0 40 99/12 99/03 

شماره  احداث مخزن

ذخیره آب  2

 اضطراري كارخانه

 احداث پمپ خانه با ظرفیت

در ساعت    مترمکعب 1500

 600و خط انتقال با قطر 

 میلیمتر

 97/12 99/02 45 0 91 در مرحله اجرا

 درياچهآب  انتقال

خانه  تصفیهبه  قايقرانی

 فیزيكی
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 پژوهشی شركتي اطالعات مربوط به طرح ها

پیشرفت 

 طرح

اعتبار مورد 

نیاز )میلیون 

 ريال(

)ماه(مدت پايان  
تاريخ 

 شروع
 عنوان مجري

50% 4000 20/03/99 3 6/7/98 
شرکت میالد 

 زرین اسپادانا

اجرای عملیات خردایش، 

 25000مقدار سرند و دانه بندی 

تن لجن کنورتر جهت استفاده 

در مرحله  -در آگلومراسیون 

 تامین برق محل طرح

100% 1500 16/11/98 6 16/5/98 

دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد 

 نجف آباد

و اقتصادی  ارزیابی فنی

استحصال مواد با ارزش به 

روش های صنعتی از سرباره 

 کنورتر 

30% 3133 1/5/99 12 1/5/98 
دانشگاه 

 اصفهان

طرح مطالعات جامع آب در 

 ذوب آهن اصفهان 

1.5% 178058 31/6/1403 60 1/7/98 
شرکت پویش 

 بازرگان

عدد مکانیزم دریچه  68تامین 

کشویی و قطعات یدکی مورد 

نیاز پاتیل های فوالد سازی با 

  رویکرد بومی سازی
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 اقدامات انجام شده در جهت توسعه و تكمیل سیستمهاي اطالعاتی 

  پیشرفت پروژه ارتقاء نسخه سیستمهایERP  مطابق با چشم انداز تعریف شده 

  درصدی( 30پیاده سازی ماژول مدیریت معامالت ) پیشرفت 

  درصد( 10پیاده سازی ماژولهای مرتبط با مدیریت تامین کنندگان )پیشرفت 

  ماژول مدیریت قراردادها )در فاز مطالعه و بررسی(پیاده سازی 

  آسیب شناسی مجموعه سیستمهای حوزهSCM  رصدی(د 20، ارائه راهکارها و انجام اقدامات اصالحی ) پیشرفت 

  پیاده سازی سیستم مدیریت اسناد و اقدامات مرتبط با پروژههای توسعه موسوم بهPMIS  ز قابلیتهای ماژول ابا استفاده

 ) درفاز مطالعه و بررسی (پروژه 

  پیاده سازی مدیریت اجرایی تولید در بسترOracle ERP  حال  درصدی و در 90در مدیریت کك سازی )پیشرفت

 عملیاتی شدن(

   ت اقدام می باشد.م شده و یا در دسدر راستای تکمیل و توسعه سایر سیستمهای اطالعاتی اقداماتی به شرح ذیل انجا 

 سیستم تولید ریل طراحی و پیاده سازی 

 طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت متعلقات غلتکهای نورد 

  تکمیل سیستم نمونه برداری آزمایشگاه 

 . تکمیل و عملیاتی نمودن سامانه جامع آموزش در بخشهای مختلف 

   پیاده سازی سامانه واسط ارتباط سیستم فروش با بورس کاال 

 پارچه گردش مکاتبات و مدیریت اسنادتکمیل پیاده سازی و جایگزینی سیستم یک 
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 عملكرد اجتماعی شركت -6

 مديريت انرژي -6-1

 طبیعیوضعیت مصرف گاز 

 

  وضعیت مصرف برق:

 

191.3

227.1

270.7
229.8

224.1 228.6 226.3
239.2

376.3

262.8

204.2
231.6

231.8

198.2
224.7 236.9

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

91سال  92سال  93سال  94سال  95سال  96سال  97سال  98سال 

m3/tonش      ف      ب ع         س ت ل        خ م 

تن10000*تولید فوالد  m3/tonشدت مصرف گاز طبیعی بر اساس تولید فوالد خام 

191.3 227.1
270.7

229.8 224.1 228.6 226.3 239.2

709.0
626.0

523.0
577.0 613.0 592.8 600.9 606.2

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

600.0

700.0

800.0

91سال  92سال  93سال  94سال  95سال  96سال  97سال  98سال 

kwh/tonش      ف   ق       س ت ل        خ م 

تن10000*فوالدتولید kwh/tonخامفوالدتولیداساسبربرقمصرفشدت
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  606شدت مصرف برق  98در سال kwh/ton   53بوده است که از این میزان تنها kwh/ton آن از طریق 

شده  از برق مورد نیاز توسط نیروگاههای ذوب آهن تامین kwh/ton 553شبکه سراسری تامین شده است و 

 است.

  ، ازهای فرایندی گدرصد از سوخت مورد نیاز خود را از  55نیروگاههای برق ذوب آهن برای تولید این میزان برق

ین از طبیعی تامدرصد از انرژی مورد نیاز خود را از طریق مصرف گ 45کوره بلند و کک تامین نموده اند و تنها 

 نموده اند که این موضوع حائز اهمیت است.

 

 وضعیت مصرف گازهاي فرايندي:

 

بحران آب و توقف برخی واحدهای مصرف ،  97در سال  مصرف گازهای فرایندی به تولید آنها علت کاهش نسبت

 کننده گاز بوده است. 

 

65.3
72.3

78.8 81.5 81.9
87.3 89.7 90.6

81.5
88.9

0.0
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80.0
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100.0

89سال  90سال  91سال  92سال  93سال  94سال  95سال  96سال  97سال  98سال 

n
vw

n

 سبت    ف                   ت ل     ه 

نسبت مصرف به تولید گازهای فرایندی



 

 

62 

ت مدیرهیأیت هلگزارش فعا  

ه صاحبان سهامنبه مجمع عادی ساال  

1398اسفند ماه  29برای سال مالی منتهی به   

62 

 

 وضعیت شدت مصرف انرژي بخش هاي تولیدي ) شدت مصرف فرايندي( :

 

 

13.15

12.54

12.31

12.55
12.66

12.30

12.41

11.96

12.05
12.50 12.50

12.50

12.49 12.49

12.49

12.40

12.40

11.95

11.20
11.40
11.60
11.80
12.00
12.20
12.40
12.60
12.80
13.00
13.20
13.40

90سال  91سال  92سال  93سال  94سال  95سال  96سال  97سال  98سال 

(GJ/TON)  م      ق  س  ش      ف    ژ   خش                ف   

عملکرد هدف

45.0 46.0
40.0

52.0 53.0 51.3 54.2
60.5

56.6 56.1

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

89سال  90سال  91سال  92سال  93سال  94سال  95سال  96سال  97سال  98سال 

صد
در

 سبت    ف                                 ه          

نسبت مصرف گاز فرایندی به کل گاز مصرفی
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  : 2ژی باالتر   . تولید محصوالت خاص با مصرف انر1علت افزایش شدت مصرف انرژی  نورد در سال های اخیر .

 . کاهش تناژ تولید محصول نهایی3عملیات نصب تجهیزات پروژه ریل   

 

0.56 0.53

0.38
0.30 0.28

0.32
0.39

0.35 0.37

0.33

0.85

0.75

0.50 0.50
0.45

0.28 0.28 0.28 0.28

0.35

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

89سال  90سال  91سال  92سال  93سال  94سال  95سال  96سال  97سال  98سال 

(GJ/TON)  م      ق  س  ش      ف    ژ   خش               ف 

عملکرد هدف

3.08 3.17
2.66

2.62

2.91
3.25

3.69 3.69 3.62

3.20
3.00

3.00

2.98

2.50
2.80

3.00 3.00

3.46

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

90سال  91سال  92سال  93سال  94سال  95سال  96سال  97سال  98سال 

GJ/TON))  م      ق  س  ش      ف    ژ   خش           ف     

عملکرد هدف
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 در زمینه صرفه جويی انرژي جاري و آتیتمهیدات و اقدامات 

 ارد استقرار سیستم مدیریت انرژی مطابق با استاندISO-50001 . 

  رساندنPCI . به ظرفیت کامل در راستای کاهش مصرف کك متالورژی 

  یه خانه پساب تاسیس تصف "و  "خرید پساب شهرهای فوالد شهر،ایمانشهر و نجف آباد  "ادامه روند تکمیل پروژه

ب مورد نیاز آدرصد  70در راستای تامین بخش اعظمی از آب صنعتی مورد نیاز کارخانه ) تامین  "شهری و صنعتی 

 سال آینده(. 4کارخانه تا 

  رف آبتوسط دانشگاه اصفهان در راستای ارائه راهکارهای موثر کاهش مص "طرح جامع آب  "تکمیل پروژه. 

  بررسی و کنترل خوردگی ناشی از  "فرخوان برای اجرای طرحH2S/CO2 کان موجود در خطوط گاز کك و ام

 ستفاده حداکثری از گاز کك و کاهش بیشتر مصرف گاز طبیعی.در راستای ا " سنجی حذف رسوبات

  استای ردر  " ( و کك سازی3و2و1) بهینه سازی پیلوت مشعل های گاز کوره بلند "فرخوان برای اجرای طرح

  .کاهش مصرف گاز طبیعی

  افزایش تن ،  90 تن به 75یت تولید بخار از نیروگاه مرکزی با اهداف: افزایش ظرف 4ادامه  بازسازی دیگ شماره

 افزایش راندمان دیگ و طول عمر آن. ،مصرف گازهای فرایندی 

  بهره برداری موثر از پروژه شارژ گرم(Hot Charging )  ت.در راستای کاهش مصرف سوخ 500در نورد 

 متخصص ت های های بهینه سازی مصرف انرژی و تعامل با سایر سازمان ها و شرکانجام مطالعات در خصوص پروژ ه

 در راستای انجام پروژه های صرفه جویی و بازیافت انرژی و حرارت.

 طبیعی . مدیریت مصرف گازهای فرایندی با تمرکز بر استفاده حداکثری از آنها در راستای کاهش مصرف گاز 

  ISIRI 9653مقايسه مصرف انرژي با استاندارد ملی 

به بعد به صورت سالیانه بازرسی انطباق معیار مصرف  1392از سال 

) استاندارد   ISIRI 9653انرژی بر اساس الزامات استاندارد ملی 

معیار مصرف انرژی در فرایندهای تولید آهن و فوالد ( توسط 

بازرسان معتمد سازمان ملی استاندارد در کارخانه انجام گرفته است 

فق به کسب گواهینامه انطباق معیار مصرف و ذوب آهن اصفهان مو

 های مورد نظر شده است.انرژی در سال
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 سال گذشته . 6هرتن تولید فوالد خام در  جدول مقايسه میزان مصرف آب به ازاء

 سال
آب مصرفی كارخانه بجز شركتها ، آّب 

 مصرفی فضاي سبز و آشامیدنی
 تولید فوالد خام

مصرف آّب به تولید 

 فوالد خام

1393 15،632،613 2،707،138 77/5 

1394 15،372،814 2،297،638 69/6 

1395 15،526،746 2،241،439 93/6 

1396 14،648،528 2،285،617 41/6 

1397 11،696،330 2،267،570 16/5 

1398 14،946،388 2،391،877 25/6 

لید باعث کاهش افزایش تو در اکثر کارگاههای تولیدی، آب با توجه به تکنولوژی تولید در ذوب آهن و ثابت بودن مصرف

در ضمن  ابد.یگردد ودر صورت کاهش تولید  میزان مصرف به ازاءهرتن تولید افزایش می  مصرف به ازاءهرتن تولید می

باره کوره کن اولیه بخش آگلومراسیون  و سربرج خاموش کننده کك سازی و مخلوط مصرف پساب صنعتی در  98در سال 

باعث باال رفتن  قطع گردید و در این سه قسمت از آب صنعتی تمیز استفاده گردید که HSE، بنا به نظر مدیریت  3لند ب

 .مصرف آّب کارخانه گردید

 تمهیدات و اقدامات انجام شده شاخص براي صرفه جوئی آب

 شرح فعالیت رديف
مقدار صرفه 

 جويی

1 
مدیریت فشار  مولتی پمپ در پمپ خانه صنعتی و آشامیدنی ومدیریت مصرف آّب صنعتی و آشامیدنی با نصب 

 شبکه های مربوطه که باعث کاهش مصرف آب گردید
25 

 30 سیکل های کثیف صنعتی تازه در باستفاده از درین  سیکل های تمیز بعنوان تغذیه سیکلهای کثیف و حذف آّ 2

 20 )بجای آب صنعتی تازه(خنك کردن سرباره کوره بلند و فوالد سازی با پساب صنعتی  3

 70 نوسازی شبکه های زیر زمینی کارخانه 4

5 
عث کاهش مصرف که با 8به حدود  5/2باال بردن درجه تغلیظ آّ ب سیکل گردشی نیروگاهها از درجه تغلیظ 

 آب گردید.
70 

 50 تصفیه و فیلتراسیون آب سیکل کثیف نوردها و استفاده از آن برای سیکل تمیز 6

 20 3گردانی بلودان نیروگاه مرکزی به سیکل پمپ خانه  باز 7

 15 بازگردانی بلودان دیگهای نیروگاه هاربین به سیکل نیروگاه 8

 20 از سیکل کثیف 500تامین آب اره نورد  9
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 فعالیت هاي زيست محیطی-6-2

 98در سال پروژه هاي محیط زيست اجراشده  مهمترين

 پروژه عنوان بخش فرآيند محور
 تاريخ

 شروع

 تاريخ

 پايان
 تیوضع

 هوا

 سازی کك  کك تولید
 های درب ساخت

 کك سمت فلکسیبل
97 98 

انجام و به بهره برداری 

 رسیده است.

 فوالدسازی فوالد تولید
 سیستم سازی بهینه

 2 کنورتور غبار تصفیه
انجام و به بهره برداری  98 98

 رسیده است.

 فوالدسازی تصفیه فوالد
 LF1 سازی بهینه

 فوالدسازی
انجام و به بهره برداری  98 98

 رسیده است.
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 حیطی شركت قدامات زيست معمده ا

 98سال

 تعداد پارامتر تعداد عنوان فعالیت رديف

 1410 141 گیری گازهای حاصل از احتراق پایش و اندازه 1

 375 375 گیری گرد و غبار خروجی از منابع آالینده پایش و اندازه 2

 690 30 های کارخانه انجام آزمایشات شیمی فیزیك بر روی پساب 3

 14 14 های کارخانه انجام آزمایشات میکروبیولوژی برروی پساب 4

 204 17 های کارخانه انجام آزمایشات فلزات سنگین برروی پساب 5

 312 39 انجام آزمایشات شیمی فیزیك بر روی آب چاه های گمانه  6

 429 39 انجام آزمایشات فلزات سنگین بر روی آب چاه های گمانه  7

 - 11 انجام مانورهای واکنش در شرایط اضطراری زیست محیطی  8

 - 432 اندازه گیری گازهای آالینده و میزان کدری منابع متحرک آالینده)خودروها(  9

 - 926 های مختلف شرکت و پیمانکاران های زیست محیطی ازبخشانجام بازرسی 10

 - 30 پیمانکاران   HSE PLANبررسی و کنترل  11

  10 اندازه گیری میزان غبار محیطی 12

 40 10 اندازه گیری میزان گاز محیطی 13

 - 28 پیمانکاران   HSE PLANممیزی  14

 159 53 اندازه گیری تراز معادل صوت  15

 598 46 اندازه گیری فلزیات کمیاب در پسماندها 16

 920 46 اندازه گیری ترکیبات آروماتیك و نفتی در پسماندها 17

 644 46 اندازه گیری ترکیبات شیمیایی پسماندها 18

 64 4 در پساب های صنعتی شرکت sPCBاندازه گیری ترکیبات  19
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 برنامه هاي آتی محیط زيستاهم 

 3 باطری به مربوط فلکسیبل های درب ساخت دوم فاز  انجام 

 3 باطری درب های کننده زتمی و غبار تصفیه سیستم نصب پروژه 

 (نگیداستید پروژهی)باطری ها سلول به زغال شارژ هنگام در 3ی باطری رو بر غبار هیتصف ستمیس نصب پروژه 

 غبار تصفیه سیستم سازی بهینه پروژه LF1 فوالدسازی 

 یفوالدساز کسریم غبار هیتصف ستمیسی ساز نهیبه پروژه 

 انفجار کارگاه هیناح غبار هیتصف ستمیس اصالح و پروژه فیتعر جهت الزمی های ریگیپ انجام 

 یفوالدساز دودکشی رو بر نیآنال شگریپا ستمیس نصب 

 2 بلند کوره آسپیراسیون غبار تصفیه سیستم سازی بهینه و سازی باز پروژه 

 كی بلند کوره نیتوز واگن هیناح به مربوط غبار هیتصف ستمیس نصب پروژه 

 2 شماره بلند کوره لتریف بگ غبار  یریبارگ و هیتخل ستمیس اصالح پروژه 

 هیناح غبار هیتصفی ها ستمیسی رو بر اصالحات انجام پروژه  stack house   و cast house 3لندب کوره 

 ستمیس نصب و نیتأم پروژه  manipulator ی دهابلن کوره در مذاب خروجی مجرا به مربوط درپوش نصب جهت

 بلند کوره وزش هنگام در غبار انتشار کنترل جهت 3 و 2 و 1

 ونیآگلومراس بخش  3و 1،2ی ها نیآگلوماش غبار هیتصفی ها ستمیسی بهساز وی بازساز پروژه 

 ونیلومراسآگ بخشی ها نیآگلوماش 3 و 1 ماسوسیدی لترهایالکتروف وبیع رفع وی لیتکم اصالحات انجام پروژه 

 ناحیه های الکتروفیلتر بهسازی و بازسازی روژهپ EGF , ESP1 آگلومراسیون  

 آهك زیوس پلی الکتروفیلترهای بهسازی و بازسازی پروژه  

 انباری  بند باکس ، شامل ونیآگلومراس بخش به مربوط ستیز طیمح جامع برنامه در شده ارائهی ها پروژه انجام 

 نصب و ضیتعو برگردان، واگن( داکت و هود)  غباری آور جمع ستمیسی ساز نهیبه شرکت،ی شمال خام مواد

 ... و هیاول موادی زن رطوبت ، برگردان واگن ساختمانی ها شهیش

 جوزدان تنگهی ها حوضچه در موجود میانی محصوالت بازیافت پروژه 

 استان زیست محیط حفاظت کل اداره تاییدیه اخذ از پس جوزدان تنگه های حوضچه تثبیت و جامدسازی پروژه 

 نجوزدا تنگه در شده ساخته بتونی و فلزی مخازن از بخش اثر و مستمر ، مداوم برداری بهره 

 ایمان و شهرفوالد شهرهای از پساب انتقال جمله از شرکت های پساب و آب مدیریت به مربوط های پروژه مجموعه 

 .شرکت تولیدی های پساب تکمیلی  تصفیه خانه تصفیه ساخت و آباد نجف و فالورجان شهر،

 شیپای ها ستمیس نصب پروژه on line و اه روگاهین دودکشی خروجی رو بری  طیمح ستیز ندهیآال عوامل 

 معیوب.یی ها دودکش غباری ریگ اندازه نیآنالی زرهایآناال ضیتعو ای و اصالح نیهمچن
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 فعالیت هاي انجام شده در زمینه بهداشت  و ايمنی كاركنان-6-3

 بهداشت حرفه اي

 جمع شرح فعالیت رديف

 540 دزیمتری صدا 1

 579 اندازه گیری تراز کلی فشار صوت 2

 11 آنالیز صدا 3

 82 (WBGT)گیری استرس گرمایی محیط کار اندازه 4

 2976 اندازه گیری روشنایی محیط کار 5

 700 اندازه گیری میدانهای الکترومغناطیسی 6

 293 اندازه گیری گرد و غبار محیطی و فردی 7

 972 اندازه گیری گازها و بخارات شیمیایی 8

 258 اندازه گیری فیوم های فلزی 9

 84 (uv)اندازه گیری پرتو فرابنفش 10

 46 (IR)اندازه گیری پرتو مادون قرمز 11

 47 ارتعاش اندازه گیری 12

 92 بررسی مشاغل سخت و زیان آور 13

 20 بازدید کلی و ارزیابی کامل محیط کار)بر اساس گراف ارزیابی عوامل زیان آور( 14

 332 بازدید موردی کارگاهی 15

 4 شرکت در کمیته محدودیتها 16

 41 (تجهیزاتیشرکت در کمیته عالی ایمنی و بهداشتی کارگاهها)بر اساس گراف کمیته ایمنی  17

 HSE PLAN 19بررسی  18

 104 رسیدگی به فرم شکایات بهداشتی 19

 126 تکمیل پرونده پزشکی پرسنل 20

 632 تکمیل پرونده پزشکی پیمانکاران 21

 52 شرکت در کمیته سختی کار 22

 67 شرکت در جلسات کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار 23
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 رفاهی و آموزشی كاركنان -بهداشتیاقدامات انجام شده در زمینه -6-4

 بهداشت محیط و مواد غذايی

 و توزیع آب شرب  نمونه گیری و انجام آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب آشامیدنی و نظارت بر تهیه

 کارخانه

 تعداد كل آنالیزها تعداد نمونه ها  
تعداد بازديد از اماكن 

 طبخ و رستورانها

مشاهده تعداد مغايرتهاي 

 شده

 41 157 5536 356 مواد غذايی

 70  8002 1306 آب شرب

 

 در زمینه مقابله با ويروس كرونا اهم اقدامات انجام شده

 تهیه گزارشات کامل بهداشتی و ارسال به بخشها 

  19انجام و پیگیری کلیه اقدامات بهداشتی موثر در جهت کنترل و قطع زنجیره انتقال کووید 

  یی محل کار، پایش مشکوک و قطعی ابتال به کرونا از زمان اطالع تا زمان بازگشت به کار )گندزداپیگیری موارد

ارائه گواهی  وسالمت همکاران در تماس، عدم حضور بیمار مشکوک یا مبتال در محل کار و در نهایت تست مجدد 

 سالمت و تاییدیه طب کار(

 هیالت بهداشتی رفاهیگندزدایی اماکن عمومی،  وسایل ترابری عمومی و تس 

 توزیع اقالم بهداشتی و گندزدای و ضدعفونی کننده 

 ربوطه مانند مدیریت ایجاد محدودیتهایی در جهت کاهش و مواجهه پرسنل و انجام هماهنگی های الزم با مدیریتهای م

 محترم امور اداری و خدمات

 ...آموزش های مداوم و مستمر به گروهی، چهره به چهره، مجازی و 

 ست کرونا و غیرهام اطالع رسانی )ایجاد گروه های مجازی، پیامك، بنر، برگزاری مسابق نقاشی با موضوع شکانج 

 19یره انتقال کووید تدوین دستورالعمل های الزم در جهت انجام اقدامات بهداشتی موثر به منظور کنترل و قطه زنج 

  انجام  پایش و غربالگری پرسنل در مبادی ورودی به کارخانه 

  همکاریهای بهداشتی  با واحدهای بهداشتی مانند مرکز بهداشت استان 

 محل توزیع غذای  ونجام بازرسی های مستمر و شبانه روزی مختلف از کلیه اماکن و تسهیالت بهداشتی مراکز طبخ ا

 یکبار مصرف
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 كاركنان یمنيا

 واحد تعداد اقدام شرح رديف

1 
 ،معاون مدیر حضور با مصوب گراف طبق بخشها از تجهیزاتی ایمنی عالی کمیته بازدیدهای انجام

 بهداشت و ایمنی وسرپرستان
 جلسه 43

 جلسه 631 (OTB-10بازدیدهای) کارگاهها در پیشگیرانه ایمنی بازدیدهای انجام 2

 بازدید 1480 ایمنی موارد وکنترل روزانه و جاری تعمیرات روند بر نظارت 3

4 
 شیفت رسینباز توسط خطر پر شرایط در کار مجوزهای تایید جهت ایمن شرایط وکنترل بازدید،بررسی

 ایمنی
 بازدید 2200

 بازدید 700 حوادث از شگیریپی راستای در  ایمنی تمهیدات وارائه  PCI و ژنیاکس یها پروژه از مستمر بازرسیهای 5

 جلسه 248 رافگ طبق بخشها در ماهیانه کار وبهداشت حفاظت یها تهیوکم حوادث آنالیز جلسات برگزاری 6

 بازدید 262 حادثه وقوع علت تحلیل و تجزیه و یانسان و یزاتیتجه حوادث وقوع محل از بازدید 7

 عدد 279 پیشگیرانه و اصالحی اقدامات وبررسی انطباق عدم ارسال 8

 جلسه 10 پیمانکاران و ابخشه فنی ایمنی با مرتبط موضوعات بررسی و ایمنی کارشناسان ماهیانه جلسات برگزاری 9

 جلسه HSE 13 تیریمد با بخشها یمنیا کارشناسان یهفتگ جلسات یبرگزار 10

 مورد 189 ها هیرو و تخصصی یعموم ایمنی دستورالعملهای تایید و بازبینی و دربررسی مشارکت 11

 عدد 20 قرارداد مورد فعالیت اساس بر پیمانکارانHSE PLAN مکرر یها بررسی 12

 بازدید 6 زمانبندی گراف طبق ایمنی نظر از پیمانکاران ارزیابی 13

 جلسه 58 مختلف موضوعات با فنی ایمنی کالسهای جهت مدرس اعزام 14

 جلسه 22 وسفارشات خرید حوزه با فردی حفاظت لوازم جلسات برگزاری 15

 دیبازد 4 شرکت سطح ساختمانهای بازدید اجرای و تدوین 16

 دیبازد 5 شرکت سطح یکانکسها بازدید اجرای و تدوین 17

 مورد 48 شرکت در استفاده مورد یفرد حفاظت لوازم  تیفیک دییتا 18

 مورد 180 گرم کار مجوزهای تایید جهت ایمن شرایط وکنترل بازدید،بررسی 19

 مورد 12 یراتیپرتعم و کازیپر تایید جهت ایمن شرایط وکنترل بازدید،بررسی 20

 گزارش 11 انهیماه صورت به وشرکتها بخشها یمنیا تیوضع یابیارزش 21
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 منابع انسانی-7

 شركت در پايان هر سال آمار شاغلین-7-1
 

 1398 1397 1396 1395 1394 1393 سال

 13.338 13.717 14.227 14.836 15.378 15.982 تعداد

 

 ساختار سازمانی نیروي انسانی وضعیت

در دستور  وشهاسازماندهی ورتوسط مدیریت در این رابطه تدوین و بازنگری ساختار های سازمانی برخی از معاونت ها  

 هل انجام پذیرفتمدیریت با فرآیند های جاری شرکت به طور کام 19کار قرار گرفت و در مجموع انطباق ساختار سازمانی 

 و به تصویب کمیته عالی ساختار سازمانی شرکت رسید.

 اطالعات مربوط به آخرين چارت ساختار سازمانی شركت 
م شرکت، ت مدیره محترأتوسط هی 15/12/97در مورخ  26با عنایت به تصویب ساختار سازمانی کالن شرکت به شماره 

ی می باشد شرکت طی یك سال گذشته در مراحل نهای تغییرات اعمال شده در ساختارهای  سازمانی مدیریت های مختلف

ورد تصویب قرار و تا پایان خرداد ماه سال جاری و پس از اعمال تغییرات ،چارت ساختار سازمانی کالن شرکت بروز و م

 خواهد گرفت.

 تركیب نیروي انسانی-7-2
 

 جنسیت ماهیت شغل

 سابقه

 5كمتر از  جمع

 سال
 30باالي  20-30 10-20 5-10

 تولید
 2.915 15 244 1.333 1.314 9 مرد

 0 0 0 0 0 0 زن

 پشتیبانی تولید
 7.607 63 848 2.721 3.966 9 مرد

 10 0 2 6 2 0 زن

 ستاد
 2.423 42 596 861 914 10 مرد

 383 1 27 263 92 0 زن

 13.338 121 1.717 5.184 6.288 28 جمع 
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نوع 

 قرارداد
 جنسیت صندوق

 مدرك تحصیلی

 زير جمع

 ديپلم
 ديپلم

فوق 

 ديپلم
 لیسانس

فوق 

 لیسانس

دكتراي 

 غیر پزشكی

دكتراي 

 پزشكی

 فوالد دائم
 29 1 0 2 13 4 9 0 زن

 1.702 8 1 90 649 151 701 102 مرد

 تأمین اجتماعی دائم
 34 0 0 2 14 1 17 0 زن

 2.764 3 0 38 285 704 1.655 79 مرد

 فوالد موقت
 0 0 0 0 0 0 0 0 زن

 4 0 0 0 1 1 2 0 مرد

 تامین اجتماعی موقت
 330 5 0 5 87 25 191 17 زن

 8.475 20 0 9 240 956 4.985 2.265 مرد

 13.338 37 1 146 1.289 1.842 7.560 2.463 جمع
 

 خدمات عمومی و امور رفاهی -7-3

 مهمترين فعالیتها و دستاوردهاي شاخص     

 شرح نوع فعالیت

 هانهکتار از اراضی مورد اختالف شرکت در منطقه یك چادگان با سازمان آب منطقه ای اصف 14آزادسازی حدود  تفريحیاقامتی 

 ندر انزلی بمتر مربع  از اراضی مورد اختالف با منابع طبیعی واقع در مجتمع اقامتی تفریحی  4000آزادسازی حدود  اقامتی تفريحی

 ورزش همگانی

 رزشی پرسنلهای ورزشی اعم از ورزش همگانی ، حفظ ونگهداری اماکن ورزش همگانی وخرید البسه واستردادکلیه هزینه 

وامور اجتماعی جهت  ید اداره کل کارأیریال که پس ازت124،349،394،658به مبلغ   38ماده  2بر اساس قانون مالیاتی تبصره 

 شد. سترداد به اداره دارایی تحویلا

رستورانها 

 وپذيرايی

استای  افزایش رشروع احداث تونل انجماد وبازسازی تجهیزات وابنیه سالن آماده سازی موادپروتئینی رستوران مرکزی در 

                                                                                                                                           .کیفیت مواد اولیه ،کاهش بار میکروبی ، جلوگیری از آسیب بافت مواد پروتئینی در طول مدت انجماد

رستورانها 

 وپذيرايی

ونلی صنعتی تجوجه پز  چرخ گوشت صنعتی، تامبلر )طعم زن(، خرید ، نصب و بهره برداری از دستگاههای سرخ کن صنعتی،

 .کباب زن صنعتی در راستای افزایش سالمت پرسنل ،باالبردن کیفیت غذا وارتقاء رضایتمندی پرسنل و

عملكرد 

 اجتماعی

وبه مجمع عمومی ، برپایه مص 98کمك های عام المنفعه و همکاری با موسسات خیریه و کمك به رفاه عمومی جامعه در سال 

 میلیارد ریال 50شرکت به مبلغ 
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 1398در سال به تفكیك سطح سازمانی عملكرد آموزش شركت -7-4
 

 

 كارشناسان سرپرستان مديران
پايین تر از 

 #كارشناسی 
 مجموع

 51805 42780 5526 2955 544 تعداد حضور نفرات

 346814 273465 43087 25436 4826 ساعت-نفر

 13668 12170 894 502 102 تعداد نفرات سطوح سازمانی

 25 22.47 48.19 50.66 47.31 *سرانه آموزش 

   اپراتور، تکنسین، فورمن و ..... #

 * متوسط ساعت آموزشی به ازای هر نفر

 1398سرانه آموزشی )متوسط ساعت آموزشی به ازاي هر نفر( به تفكیك سطوح سازمانی در سال 

 تفكیك نوع دورهدرصد دوره هاي آموزشی برگزار شده به 

 

عمومی

12

تخصصی

88

  طح        

 ع         

مدیران

47

سرپرستان

51

کارشناسان

48

پایین تر از کارشناسی

22
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 1398عملكرد آموزشی به تفكیك نوع و محل آموزش در سال 

 عنوان
دوره هاي 

 داخل شركت 

دوره هاي 

خارج از 

 شركت

دوره هاي استاد 

 شاگردي

دوره هاي 

آموزشی 

 $غیرحضوري  

 مجموع

 51805 3018 22541 487 25759 تعداد حضور نفرات

 346814 17076 145847 9115 174776 نفر ساعت

 26 1.24 10.67 0.66 12.79 *سرانه آموزش 

 ELearningآزمون  و   $

 * ساعت به ازای هرنفر

 

 سال گذشته 5جدول مقايسه اي عملكرد  آموزشی طی 

 

 
1394 1395 1396 1397 1398 

 346814 329657 307415 289302 639900 نفرساعت آموزش ارائه شده به کارکنان

 51805 50168 45343 39501 87993 تعداد حضور نفرات 

 26 24 22 20 41 سرانه آموزش *

 487 459 417 268 1787 آموزشهای خارج از شرکت ) نفر دوره(

 450 677 700 1300 425 تعداد کارآموزان دانشگاهی

 * متوسط ساعت آموزش به ازای هر نفر

 

 

41

20 22 24 26

1394 1395 1396 1397 1398

1398تا 1394از سال (  ساعت آموزش به ازاي هر نفر) نمودار سرانه آموزش 

 سال

 عنوان
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  1399برنامه هاي آموزش شركت در سال -7-5

 اهم برنامه هاي آتی در خصوص ، دوره هاي آموزشی ) تخصصی و  عمومی( و میزان كلی هزينه هاي مورد پیش بینی:

 عنوان برنامه
هزينه پیش بینی شده 

 )میلیون ريال(

 3،500 استقرار مدیریت دانش

 2،500 استقرار کانون ارزیابی و توسعه مدیران و سرپرستان 

 1،500 برای اجرای آزمونهای الکترونیکی  (Test Center)ایجاد مرکز آزمون 

 1،200 راه اندازی دفتر کارآفرینی با همکاری دانشگاه اصفهان 

 1،200 های شغلی های شغلی کارکنان و تدوین راهکارهای عملیاتی جهت بهبود و کاهش استرسپروژه شناسایی استرس

 2،500 پروژه نخبه یابی و مدیریت استعداد در شرکت

 12،000 های آموزشی تخصصی با هدف کیفی سازی و  ایجاد نقشه راه آموزش  اجرای پکیج

 3،000 تگان )مهرجویان(بازنشسطرح توانمند سازی 

 27،400 مجموع هزینه های پیش بینی شده ) میلیون ریال(
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   تاكنون 1398گذشته و اقدامات بعمل آمده در سال تكالیف مجمع عمومی سال  -8
 

 اقدامات انجام شده تكلیف وضع شده بند گزارش حسابرس / بازرس قانونی 

 حساب های دریافتنی و پیش پرداخت ها )موضوع  - 4بند 

ه صورت های مالی( در تاریخ ترازنام 7و  5یادداشت های 

میلیارد ریال ، حساب های راکد  1.003مشتمل بر مبلغ

صول که در ارتباط با قطعیت وانتقالی از سنوات قبل بوده 

آن مدارک و مستندات مورد لزوم در اختیار این موسسه 

 قرار داده نشده است.  

مقررگردید ریزمطالبات وجدول سنی همراه با 

اقدامات بعمل آمده جهت وصول به صورت 

مبسوط تهیه و ظرف مدت یك ماه به 

سهامدارعمده ارائه گردد و پیگیریهای الزم 

ایج ادامه یافته و اطالع رسانی نت تاحصول نتیجه

 حاصل از اقدامات به بازار سرمایه و سهامدار

عمده صورت گیرد.ضمنا در صورت نیاز به 

ذخیره ، با در نظر گرفتن صرفه و صالح شرکت 

 اقدام الزم صورت پذیرد

مورخ  54013/98ریز مطالبات و جدول سنی تهیه و طی نامه شماره شماره 

کد سنواتی میلیارد ریال حسابهای را1.003ل گردیده است. از مبلغ  ارسا 04/06/1398

ن وصول گردیده است. همچنی 29/12/1398میلیارد ریال آن تا تاریخ  34مبلغ 

کارگروهی متشکل از نمایندگان مدیریت حسابداری عمومی، مدیریت بازرسی، 

 پرونده هایمعاونت خرید و امور حقوقی تشکیل و در حال بررسی و حل و فصل 

 راکد می باشند.

صورتهای  5-1-4-1به موجب مندرجات یادداشت   -5بند 

 مالی ، مانده طلب از موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی

درمان  کارکنان فوالد در تاریخ ترازنامه از بابت هزینه های

شامل  )میلیارد ریال   8.229پرسنل بازنشسته برابر با مبلغ 

ل ریال پرداختهای انجام شده طی سامیلیارد  1.568مبلغ 

ی ( بوده که بر اساس آخرین پیگیری های حقوق 1397مالی 

بعمل آمده ، رای قطعی مبنی بر محکومیت موسسه به 

 میلیارد ریال صادر ، لیکن چگونگی 6.073پرداخت مبلغ 

وصول آن مشخص نگردیده است. در این خصوص هر چند 

دم ، لیکن به دلیل ع تعدیالت الزم در حسابها ضروری است

،  دسترسی به پاره ای از  اطالعات و مستندات مورد لزوم

های مالی میسر تعیین آثار ناشی از آن بر اقالم صورت

 نگردیده است.

مجمع ضمن تاکید برحفظ حمایت از حقوق 

بازنشستگان محترم، مقررنمود در خصوص 

هزینه های  درمان مطابق با قرارداد شرکت 

ین بیمه دانا و یا واگذاری انجام اذوب آهن با 

امور  به  صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد 

)سقف قرارداد موجود(با پرداخت وجه نقد به 

ین بصندوق فوالد ، مشروط به مبادله تفاهم نامه 

صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد  مبنی بر 

قبولی هزینه های فوق الذکر در چارچوب 

ب بدهی صندوق حسابهای فی مابین به حسا

بازنشستگی کارکنان فوالد منظور گردد.در 

ضمن پیگیریهای الزم جهت وصول مطالبات از  

صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد، مطابق 

آرای مراجع قضایی در راستای استیفای حقوق 

 شرکت و سهامداران  به عمل آید.

 

وسط تگ اجرائیه جهت وصول این مطالبات از صندوق بازنشستگی کارکنان فوالد، بر

بت اصل و هزار میلیارد ریال با 12دادگاه عمومی شهرستان اصفهان به مبلغ  8شعبه 

ن طی آصادر گردید و متعاقب  19/08/1398تاخیر ادای دین مبلغ مذکور در تاریخ 

 شعبه بیستم اجرای احکام 30/10/1398مورخ  1398009002392470نامه شماره 

ن، سهام به شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه تهراشهرستان اصفهان 

میلیارد  7.700در مالکیت صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فوالد به مبلغ حدود 

امور  با حضور معاون محترم 20/11/1398ریال توقیف گردید. طبق صورتجلسه مورخ 

ت به ردید صندوق فوالد نسباقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مقرر گ

ین امعرفی امالک نقد شونده جهت جایگزینی با سهام توقیف شده اقدام نماید. 

مورخ  123324/98موضوع توسط صندوق فوالد انجام گردیده و طی نامه شماره 

 تأمینن این شرکت با عنوان جناب آقای ساالری مدیرعامل محترم سازما 28/11/1398

م دستور و موافقت جهت اجرای جایگزینی وثایق ملکی با سها اجتماعی،  صدور

ه بتوقیفی درخواست شده است. همچنین تفاهم نامه نحوه ارایه خدمات درمانی 

 توسط طرفین امضا شده است. 1398بازنشستگان تهیه و در آذرماه سال 

 

های صورت 10-2-3به شرح توضیحات یادداشت - 6بند 

ر از هکتا 20،190اسناد مالکیت  1389مالی، در سال مالی 

ام نمیلیارد ریال به  1،514اراضی شرکت به ارزش دفتری 

رغم اقدامات سازمان ملی زمین و مسکن انتقال یافته و علی

 حقوقی به عمل آمده از طریق دیوان عدالت اداری جهت

ز ابطال و انتقال مجدد اسناد مالکیت بنام شرکت، هنو

 ای حاصل نشده است. نتیجه

 

مجمع مقرر نمود در چارچوب استیفای حقوق 

شرکت اقدامات انجام شده در خصوص انتقال 

هکتار از اراضی شرکت  20،190اسناد مالکیت 

تداوم یافته وگزارش نتایج حاصله هر سه ماه 

 یکبار به سهامداران ارائه گردد

مایندگان ن 25/06/1387این شرکت دادخواستی با موضوع ابطال تصویب نامه مورخ 

ر به ویژه رئیس جمهور در کارگروه مسکن به طرفیت کارگروه مسکن ارائه که منج

ت و ابطال تصویب نامه توسط شعبه دهم دیوان گردید، ولی به دلیل اعتراض دول

 دیوان عدالت اداری شکایت 8ایرادات شکلی، حکم صادره نقض نموده و شعبه 

ر دصادره تجدید نظرخواهی شده و شرکت ذوب آهن را رد نموده است که از حکم 

 الت اداری در حال رسیدگی می باشد.شعبه دوم تجدید نظر دیوان عد
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 اقدامات انجام شده تكلیف وضع شده بند گزارش حسابرس / بازرس قانونی

عدم دریافت پاسخ تاییدیه های ارسالی مانده  - 7بند 

 حسابهای دریافتنی، پیش پرداختها و حسابهای دریافتنی

 شرکت و وجود مغایرتهای نامشخص

مجمع براخذ پاسخ تاییدیه ها و رفع مغایرت 

حسابهای فیمابین ظرف مدت یك ماه تاکید 

نمود و همچنین مقرر گردید گزارش اقدامات 

 انجام شده به حسابرس شرکت ارائه گردد.

ادی از پیگیریهای الزم جهت دریافت تاییدیه ها به عمل آمده و تاکنون پاسخ تعد

رکتها نیز دریافت گردیده است؛ ولی تعدادی از شرکت های طرف و همچنین ش

ی نیز شرکتهای خارجی به دالیل مختلف از پاسخگویی خودداری می نمایند و ابزار

مده آجهت الزام آنان به پاسخگویی وجود ندارد. در خصوص مغایرت های به وجود 

ان، تهیه گاز منطقه ای اصفه اجتماعی، شرکت فوالد مبارکه، شرکت تأمینبا سازمان 

یران او تولید مواد معدنی ایران، زغالسنگ پرورده طبس و شرکت سنگ آهن مرکزی 

د در تهای موجوصورت تطبیق تهیه گردیده و اقدام های الزم جهت حل و فصل مغایر

 حال انجام می باشد.

ه سرمایه در گردش شرکت اصلی در تاریخ ترازنام - 9بند 

عدم باز  میلیارد ریال منفی بوده و استمهال و 12،950به مبلغ 

پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی در سر رسید، موجب 

تحمیل هزینه مالی عمده شده است. تحت این شرایط، 

سازی که تداوم اقدامات در جریان در زمینه بهینهضمن آن

 نوسازی خطوط تولید، مدیریت منابع و مصارف، پیشبردو 

و  منابع آبی مورد نیاز تأمینبرنامه های مورد نظر جهت 

 کارگیری کلیه امکانات موجود از اهمیت بسیار زیادیبه

ر مالی برخوردار بوده، اتخاذ تدابیر الزم برای اصالح ساختا

 رسد.شرکت نیز الزم به نظر می

اختار مالی ،  مدیریت در ارتباط با اصالح س

مناسب در مورد منابع و مصارف ، پرداخت 

اقساط معوق ، تسویه بدهی به سایر اشخاص و 

 به کارگیری کلیه امکانات، برنامه ریزی الزم

انجام و طرح جامع در راستای رعایت بودجه 

بع پیش بینی شده ،مدیریت هزینه ها ، تامین منا

تهیه و  مالی با نرخ مناسب توسط هیات مدیره

 در اختیار سهامدار عمده قرار گرفته و پس از

هماهنگی اجرایی شده و گزارش مربوطه در 

قالب گزارش تفسیری مدیریت برای اطالع 

 سهامداران ارایه گردد

اجرائی آن،  کل کشور و آیین نامه 1397( قانون بودجه سال 5بر پایه بند )و( تبصره )

هیات محترم  30/4/1397ه مورخ  55413ت /54036موضوع تصویب نامه شماره 

ت نزد بانك میلیارد ریال از بدهی های شرک 9.601مبلغ   1397وزیران، در پایان سال 

ات ، صادر1.608، کشاورزی 962، ملت 4.095های کشور که به تفکیك شامل )ملی 

تهاتر دولت  اجتماعی از تأمینمیلیارد ریال( می باشد، از محل مطالبات سازمان  2.936

لغ حدود گردید و عالوه بر صرفه جویی و کاهش هزینه های مالی ساالنه شرکت به مب

از  میلیارد ریال، ضمن افزایش اعتبار مالی شرکت، شرایط استفاده مجدد 2000

 أمینتتسهیالت بانکی برای شرکت مقدور گردید. در همین راستا اقدام هایی جهت 

 انجام گردید:به شرح زیر  1398منابع مالی در سال 

 3.187بلغ ساماندهی و به روزرسانی بدهی های سررسید شده بانك اقتصاد نوین به م •

 % جرائم وجه التزام. 6میلیارد ریال و حذف 

 ریال. 2.379تسویه اوراق سلف موازی استاندارد به مبلغ  •

رخ میلیارد ریال از بانك رفاه کارگران )ن2.616دریافت تسهیالت به مبلغ  •

 معادل ریالی ارز دریافتی از بانك مرکزی.  تأمین(جهت 18تسهیالت%

ه مبلغ بطی دو نوبت امهال بدهی بابت اصل و سود تسهیالت  نزد بانك پاسارگاد  •

 (%18با نرخ  میلیارد ریال )شش ماهه 15.600کل 

یدرو  بابت میلیارد ریال از بدهی های شرکت به سازمان ایم 1500بلغ حدود تسویه م •

 پرداخت سود سهام سنوات گذشته.

ل کشور کمیلیارد ریال از بدهی های شرکت به خزانه داری  750تسویه مبلغ حدود  •

 درصد سود ابرازی سنوات گذشته. 40بابت 

رد ریال به میلیا 3.000ه مبلغ دریافت مصوبه تسهیالت خرید دین از بانك صادرات ب •

 صورت گردانی.

میلیارد  3.000دریافت مصوبه تسهیالت سرمایه در گردش از بانك ملی ایران به مبلغ  •

 ریال بر اساس مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید.

 19.665.724.087دریافت بخشودگی و تخفیف بابت تسهیالت تهاتر شده به مبلغ  •

 ورزی و عودت وجه به حسابهای شرکت.ریال از بانك کشا

ده سال برگشت وجه اضافه برداشتی و بخشودگی از بانك ملت بابت تهاتر انجام ش •

  ریال حسابهای شرکت. 154.530.733.331مبلغ  97
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فظ روند تولید، حهمچنین  به منظور استفاده بهینه از منابع بودجه سرمایه ای در راستای   

د و سایر مطلوب و باال به منظور افزایش ظرفیت تولی IRRاجرای طرح های توسعه با 

 1398موارد خریدهای سرمایه ای شامل خرید سهام شرکت ها و... از ابتدای سال 

ه گردید. بودجه سرمایه ای شرکت به صورت مستقل از بودجه عملیاتی  اجرایی و پیاد

رح  و در در این راستا شیوه نامه ای که شامل تدوین بودجه سرمایه ای به تفکیك ط

رح طناسی گزارش های توجیهی تهیه شده قالب طرح های اولویت دار، نظریه کارش

وب مطل IRRمالی پروژه های اولویت دار که دارای  تأمینها، همکاری جهت روش 

ی های سرمایه مالی، کمیته دارای تأمینمی باشد. همچنین به منظور پیشبرد بهتر طرح و 

یه ی سرماای تشکیل و در حال فعالیت می باشد. عالوه بر آن جهت انطباق دارایی ها

رکت ای با استراتژی شرکت،کمیته سرمایه گذاری متشکل از کلیه مدیران عالی ش

ان برنامه کوتاه ایجاد شده است. بنابراین با توجه به اینکه بودجه عملیاتی شرکت به عنو

خواست مدت )ساالنه( تهیه، تأیید، تصویب و ابالغ می گردد. از این رو صدور در

مصوب با  دها و سرمایه گذاری ها در چارچوب بودجهبرای انجام کلیه هزینه ها، خری

مچنین رعایت سقف بودجه وکنترل های الزم جهت موارد یادشده انجام می پذیرد. ه

...( با برنامه  وبه منظور بررسی درجه انطباق عملکرد )مانند مقادیر تولید، فروش، خرید 

 .مصوب، نشست های پایش بودجه به صورت ماهانه برگزار می گردد

زرگانی نتیجه نهایی اعالم نظر هیأت داوری اتاق با - 10بند 

در خصوص چگونگی حل و فصل اختالف حساب فی 

 541 بین با شرکت مجتمع صنایع قائم رضا، مرتبط با مبلغما

های سرمایه ای راکد موضوع میلیارد ریال پیش پرداخت

های مالی، هنوز مشخص نشده صورت 10-2-7یادداشت 

 است.

مقررگردیدپیگیری الزم جهت اخذ گزارش 

هیات داوری معمول گشته در صورت عدم 

حصول نتیجه ، اقدامات حقوقی الزم تارسیدن 

به نتیجه نهایی صورت پذیرفته وگزارش آن به 

 سهامدارعمده ارائه گردد.

 دعوی مطرح ذوب آهن به طرفیت شرکت قائم الرضا و همچنین دعوی متقابل آن

ازرگانی بمطالبات قراردادی و خسارت وارده، در مرکز داوری اتاق شرکت به خواسته 

سان اصفهان مطرح و در حال رسیدگی بوده و در مرحله وصول نظریه هیات کارشنا

هلت رسمی دادگستری می باشد و پس از رسیدگی به نظریه کارشناسی داوران در م

 30/02/1399ا تاریخ مقرر،  نسبت به صدور رای اقدام می نمایند. مدت داوری نیز ت

 تمدید شده است.

عدم رعایت مفاد قانون تجارت در خصوص  - 12بند 

 پرداخت سود سهام سنوات قبل و ثبت و آگهی تغییر آدرس

 دفتر مرکزی شرکت

اصالحیه  240توجه دقیق به اجرای مفاد ماده 

قانون تجارت و همچنین تصمیمات متخذه در 

تغییر آدرس هیات مدیره مبنی بر ثبت و آگهی 

دفتر مرکزی ، مورد تاکید مجمع قرارگرفت، 

ر همچنین در رابطه با تسویه بدهی ایمیدرو ، ب

اساس توافقات صورت گرفته اقدام الزم 

 صورت گیرد.

ت. سود سهام سنوات قبل مربوط به شرکت  ایمیدرو بوده است که تسویه شده اس

 جام شده است.همچنین ثبت و آگهی تغییر آدرس دفتر مرکزی شرکت  ان

الکیت رفع موانع قانونی نقل و انتقال اسناد م -الف-13بند 

امالک شرکت ) واقع در مجموعه بلوار شفق، بخشی از 

زمین ورزشگاه نقش جهان، ورزشگاه ملت، زمین انبار 

ر دباب مغازه  8منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس و تعداد 

 خیابان قزوین تهران(

یگیری های گذشته ، مقرر گردید در تداوم پ

اقدامات مورد نیاز )از طریق مراجع قضایی و 

سایر مراجع مربوطه ( تا حصول نتیجه قطعی و 

رفع مشکالت نقل و انتقال اسناد مالکیت 

امالک شرکت انجام و گزارش نتایج حاصل از 

 اقدامات به سهامدار عمده ارائه گردد .

  سناد مالکیت امالک شرکت:در رابطه با رفع موانع قانونی نقل و انتقال ا

مربع آن  متر 67000مجموعه بلوار شفق:با پیگیری های به عمل آمده، سند مالکیت  •

ند به نام به نام دولت صادر گردیده و در حال انجام اقدام های الزم جهت انتقال س

نین شرکت ذوب آهن با همکاری اداره کل راه و شهر سازی استان می باشد.  همچ

اداری  مربع باقیمانده پس از رد دعوی خلع ید پرونده در حال پیگیریمتر  22000

 جهت انتقال سند میباشد.
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 بخشی از زمین ورزشگاه نقش جهان: •  

 باشد. نسبت به زمین ورزشگاه نقش جهان اقامه دعوی گردیده و در حال پیگیری می

 ورزشگاه ملت: •

له دادخواستی جهت تعیین تکلیف و انتقال اسناد تهیه گردیده است که در مرح

 کارشناسی دادگستری می باشد.

 زمین انبار منطقه ویژه اقتصادی بندرعباس: •

را و تکمیل مبایعه نامه و مفاد قرارداد تنظیمی، صدورسند منوط به اج 5مطابق ماده 

ن اخیرا آر اطراف ملك مورد نظر می باشد که عملیات اجرایی پروژه و ایجاد حصار د

ت توسط مدیریت مهندسی ارشد کارخانه آغاز گردیده که بخش اعظم کار زیرساخ

ادشده شرایط ریلی و حصارکشی انبار به پایان رسیده و پس از بهره برداری از انبار ی

 صدور و نقل و انتقال سند بنام شرکت فراهم می گردد.

 باب مغازه در خیابان قزوین تهران هشت  •

 رای بدوی به نفع شرکت ذوب آهن صادر گردیده که پس از اعتراض به دادگاه

 تعیین وقت شده است. 1399تجدید نظر ارسال و جلسه رسیدگی تیرماه سال 

انجام اقدامات الزم در چارچوب صرفه و  -ب -13بند 

هکتار  35صالح شرکت در خصوص نحوه واگذاری 

ایج اراضی واقع در مسیر خط ریل کارخانه سبا و انعکاس نت

 حاصل از آن به سهامدار عمده.

مقرر گردید با توجه به اینکه اسناد مالکیت 

مربوط به شرکت ذوب آهن می باشد ، شرکت 

 ذوب آهن نسبت به انعقاد قرارداد اجاره و یا

 واگذاری آن به قیمت روز اقدام نماید.

ط ریل هکتار از زمین های شرکت واقع در مسیر خ 35اگذاری در ارتباط با نحوه و

رکه ارسال کارخانه سبا پیش نویس موافقتنامه تهیه و جهت بررسی به شرکت فوالد مبا

 گردیده و همچنین کارشناسی جهت تعیین قیمت در حال انجام می باشد.

برنامه ریزی جهت اصالح ساختار مالی  -پ - 13بند 

البرز شرقی ، تجدید ارزیابی شرکت فرعی زغالسنگ 

ز دارائیهای آن ، انجام اقدامات الزم به منظور خروج ا

 اصالحیه قانون 141وضعیت زیان دهی و شمول مفاد ماده 

صورتهای  36-2تجارت با توجه به توضیحات یادداشت 

 مالی.

مقرر گردید اقدامات و پیگیریهای الزم جهت 

زغالسنگ اصالح ساختار مالی شرکت  معادن 

ی البرز شرقی از طریق تجدید ارزیابی داراییها

آن و خروج از وضعیت زیان دهی و شمول 

اصالحیه قانون تجارت به عمل  141مفاد ماده 

آمده و گزارش آن به سهامدار عمده ارائه 

 گردد.

ین در خصوص اصالح ساختار مالی شرکت فرعی زغالسنگ البرز شرقی، امالک و زم

اجتماعی  ینتأممیلیارد ریال از مطالبات  824از طریق تهاتر مبلغ  های شرکت یاد شده

رقی از دولت به سازمان خصوصی سازی تعیین تکلیف گردیده است و شرکت البرز ش

 در حال پیگیری جهت تسویه حساب با سازمان خصوصی سازی و اقدام جهت صدور

یش سرمایه از نها ، افزااسناد می باشد. پس از تعیین تکلیف زمینها و تجدید ارزیابی آ

محل آن و از محل مطالبات سهامدار عمده ) شرکت ذوب آهن ( جهت خروج از 

ادن اصالحیه قانون تجارت و اصالح ساختار مالی شرکت مع 141شمول مفاد ماده 

ای زغالسنگ البرز شرقی انجام خواهد گردید. شایان ذکر است شرکت طبق صورته

 68.058از زیان خارج و مبلغ  30/09/1398تهی به مالی حسابرسی شده سال مالی من

 میلیون ریال سود خالص کسب نموده است.

شناسایی و  فروش امالک و دارائیهای غیر  -ت -13بند 

 مولد مازاد بر نیاز.

مقرر گردید پیگیریهای الزم و مستمر جهت 

شناسایی ، فروش امالک و داراییهای غیرمولد 

گزارش اقدامات  مازاد شرکت به عمل آمده و

ده بعمل آمده هر سه ماه یك بار  به سهامدار عم

 ارائه گردد.

ز طبق مصوبه در ارتباط با شناسایی و فروش امالک و دارائیهای غیرمولد مازاد بر نیا

ستا ، هیات مدیره محترم شرکت و شیوه نامه ابالغی ش 29/04/98مورخ  9-9شماره 

ایان سال غیر ضروری که به نظر می رسید امکان فروش تا پآن دسته از امالک مازاد 

ای الزم در حال را داشته باشند، شناسایی و جهت رفع موانع اسناد آنها ،  اقدام ه 1398

د و غیر مولد میلیارد ریال بابت فروش دارائیهای مازا 1000انجام است ، همچنین مبلغ 

ده و مابقی شمیلیارد ریال آن محقق  700بالغ بر  1398پیش بینی شده بود که در  سال 

 به دلیل عدم کشش بازار محقق نشده است.
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اتخاذ تدابیر الزم به منظور خودکفایی  -ث -13بند 

 بیمارستان شهید مطهری از لحاظ درآمد و هزینه.

نماید تا  مقرر گردید شرکت ترتیبی اتخاذ

بیمارستان شهید مطهری از لحاظ درآمد و 

هزینه به خود کفایی برسد و گزارش اقدامات 

ه بعمل آمده هر سه ماه یکبار به سهامدار عمد

 منعکس گردد .

 

درآمد  در خصوص تدابیر الزم به منظور خودکفایی بیمارستان شهید مطهری از لحاظ

ری و راهبردی بیمارستان شهید مطهو هزینه و با توجه به گزارش توجیهی کمیته 

کت ذوب پیشنهاد این کمیته مبنی بر تشکیل شرکتی با صد در صد سهام متعلق به شر

مصوبه  آهن و واگذاری امکانات و دارایی های بیمارستان به شرکت تاسیس شده، طی

دف هیات مدیره شرکت ذوب آهن، مقرر گردید با ه 17/03/1396مورخ  5-4شماره 

ح ساختار مدیریت بهداشتی درمانی شهید مطهری ذوب آهن، شرکت پویش اصال

ت واحد درمان ذوب آهن اصفهان تاسیس گردیده وتمام فعالیتهای بیمارستان به صور

لب شرکت مستقل طبق قوانین و مقررات قانون تجارت ، قانون مالیاتها و ... در قا

 ذوب آهن  در تاریخ مذکور انجام گردد. برای این منظور شرکت پویش درمان

الزم  تأسیس شد و به دلیل نداشتن کد اقتصادی و سایر زیر ساختهای 03/07/1396

ز شده آغا 1397مقرر گردید فعالیت در چارچوب شرکت پویش درمان از ابتدای سال 

من آنکه ضاست و هم اکنون نیز با تمام مشکالت  موجود ، در حال فعالیت می باشد. 

ه آن نیز تهیه و طی نامه شماره شمار 1397سابرسی شده سال صورتهای مالی ح

 ارسال شده است. شایان ذکر تأمینبه شرکت صدر  23/9/1398مورخ  96296/98

منظور  هیات مدیره محترم و به  13/07/98مورخ    16-10است  طبق مصوبه شماره  

هن و در قالب  شفاف سازی رابطه حقوقی شرکت پویش درمان و شرکت ذوب آ

عم از ساختمان اکلیه دارایی ها و اموال بیمارستان  1398قرارداد اجاره از ابتدای سال 

ار شده ، تجهیزات ، تاسیسات و اماکن وابسته به شرکت پویش درمان ذوب آهن واگذ

 است.

 

عملیات شرکت از لحاظ رعایت ضوابط و مقررات  -16بند 

رار بررسی این موسسه قسازمان بورس و اوراق بهادار مورد 

گرفته و به استثناء موضوع موضوع عدم ارائه صورتهای 

مالی ساالنه حسابرسی شده یکی از شرکت های فرعی ، 

رائه به ارائه به موقع تغییر در ترکیب اعضای هیأت مدیره ، ا

موقع صورتجلسه مجمع عمومی به مرجع ثبت شرکتها و 

 ه ثبت شده نزدارائه صورتجلسه مجمع عمومی عادی ساالن

 10مرجع ثبت شرکتها پس از ابالغ ثبت آن ، ) موضوع بند 

افشای  دستورالعمل اجرایی 10و ماده  9، تبصره ماده  7ماده 

 اطالعات ( مورد دیگری مالحظه نشده است.

 

 

 

مقرر گردید مفاد دستورالعمل اجرایی افشای 

اطالعات سازمان بورس با رویکرد اطالع 

سازی اطالعات در بورس رسانی الزم وشفاف 

 به طور کامل رعایت گردد/

 

 

 

 

ی افشای ، مفاد دستورالعمل اجرای1398برنامه ریزی مناسب به عمل آمده و در سال 

 اطالعات سازمان بورس به طور کامل رعایت  شده است.
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 اقدامات انجام شده تكلیف وضع شده بند گزارش حسابرس / بازرس قانونی

دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته  -17بند 

س شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران توسط بور

الجرا الزم ا  1397/08/12ابالغ و بخشهائی از آن از تاریخ 

گردیده است . در این خصوص اقدامات مرتبط با فراهم 

 نمودن ساز و کارهای الزم جهت رعایت کامل دستورالعمل

 حل ابتدایی قرار دارد.مذکور در مرا

مقرر گردید اقدامات الزم درخصوص اجرای 

کلیه موارد مندرج در دستورالعمل حاکمیت 

شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس 

اوراق بهادار و فرابورس ایران که مربوط به 

 وهیات مدیره و سایر مواردی که به سهامداران 

  1398سازمان بورس مربوط می باشد برای سال 

 اجرایی گردد.

ستورالعمل داقدامات شرکت در راستای فراهم نمودن ساز و کارها و رعایت مفاد این   

به شرح ذیل بوده است و سایر اقدامات الزم در خصوص رعایت کامل مفاد 

 دستورالعمل یاد شده در حال برنامه ریزی و انجام می باشد.

 تشکیل کمیته های انتصابات، جبران خدمات و کمیته ریسك •

و اوراق  بروز رسانی لیست دارندگان اطالعات نهانی و اعالم آن به سازمان بورس •

 بهادار

اکمیت تشکیل دبیرخانه هیات مدیره منطبق با ساختار مدنظر در دستور العمل ح •

 شرکتی

 تدوین و تصویب منشور هیات مدیره  •

 یین نامه تشکیالت و رویه های اجرایی دبیرخانهتصویب آ  •

 برگزاری دوره های آموزشی در زمینه های مالی و حقوقی جهت اعضای هیات •

 مدیره شرکت های تابعه

 تصویب ارزش های سازمانی •

 تصویب منشور کمیته مدیریت ریسك شرکت •

کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی در  -18بند 

 طبق الزامات سازمان بورس و 1397اسفند ماه  29تاریخ 

توجه  اوراق بهادار تهران بررسی شده است. براین اساس و با

دم به محدودیت های ذاتی کنترل های داخلی، به استثنای ع

بهره مندی واحد حسابرسی داخلی ازپرسنل باتجربه و 

کارآمد ، به مورد دیگری که حاکی از وجود نقاط ضعف 

نترل های داخلی باشد، برخورد نگردیده با اهمیت در ک

 است.

 تاکید مجمع بر استقرار کامل نظام کنترل های

داخلی ، مدیریت ریسك و راهبری توسط 

کمیته حسابرسی از طریق هیات مدیره محترم 

می باشد  در حال انجام 1398ارزیابی نظام کنترل های داخلی طبق برنامه مصوب سال  قرار گرفت .

 ده است.از طریق برون سپاری  اقدام ش  1398لی  شرکت نیز در سال و حسابرسی داخ

 کمکهای ورزشی به باشگاه فرهنگی -سایر تکالیف  1بند 

و ورزشی ذوب آهن در سال مالی جاری باشگاه به مبلغ 

اد میلیارد ریال ماز 92میلیارد ریال و تنفیذ مبلغ  250

 1397پرداختی در سال 

رهنگی و ورزشی کمکهای ورزشی به باشگاه ف

ذوب آهن در سال مالی جاری باشگاه  ، با 

 تاکید بر برنامه ریزی الزم جهت درآمدزایی و

رد میلیارد ریال مو 250خودکفایی ، جمعاً مبلغ 

تصویب قرارگرفت ، مبلغ مذکور شامل کلیه 

ز اهزینه های مستقیم و غیر مستقیم باشگاه اعم 

ای زینه هپرسنلی ، ترانسفر، قراردادها و سایر ه

باشگاه می باشد. همچنین کمکهای ورزشی به 

باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن در سال 

رد میلیا 292مالی گذشته باشگاه  جمعا به مبلغ 

 میلیارد ریال تصویبی در مجمع 200ریال شامل 

میلیارد ریال  92و مبلغ  1396عملکرد سال 

مع مازاد پرداختی بر مبلغ مذکور مورد تنفیذ مج

گرفت و مقرر گردید در سال آتی به  قرار

ی نحوی  برنامه ریزی گردد تا هیچگونه هزینه ا

به غیر از سقف کمکهای ورزشی تصویب شده 

 به شرکت ذوب آهن تحمیل نگردد

ته انجام شده موارد از طریق انعقاد قرارداد تبلیغاتی جدید و تعدیل قرارداد سال گذش

 است.

امل عهش هزینه ها توسط هیات مدیره و مدیر برنامه ریزی جهت درآمد زایی و کا

 باشگاه نیز در حال انجام می باشد.
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