
 چادرملوسود هر سهم در مجمع عمومی عادي  ریال  700تقسیم 

 افزایش داشته است .درصد  121ریال ، معادل  456به میزان  1396نسبت به سال مالی  1397درآمد هر سهم در سال مالی 

. سالیانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور بیش ازعادي مجمع عمومی  . درصد از سهامداران روز  .

.درمحل سالن تالش، برگزار شد 1398خرداد  8 چهارشنبه    

مرتضی علـی اکبـري بعنوان رئیس مجمع و ناظرین آقایان  دکتر قنبري مدیر عامل شرکت سرمایه گذاتري امید،در این جلسه پس از انتخاب آقاي 

سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و  هنماینـدمحمـودي و همچنـین  نده سهام عدالت نماینده شرکت توسعه معادن و فلزات و داوود حسنی زاده، نمای

موسسه حسابرسی رایمند و همکاران . مهندس محمود نوریان بعنوان مدیر عامل شرکت گزارشی از عملکرد و برنامه هاي اجرایی بهرامیان نماینده 

 به اطالع حاضران رساند . ه هاي  سال جاري شرکتبرنام طرح ها و شامل عملیات استخراج ، تولید و فروش محصوالت و

در ادامه جلسه گزارش بازرس قانونی در خصوص عملکرد هیات مدیره ، صورتهاي مـالی مشـتمل بـر ترازنامـه ، سـود و زیـان و یادداشـت هـاي  

ازرس قانونی به اتفاق آرا ضـمن تائیـد قرائت و مجمع پس از استماع توضیحات هیات مدیره و ب 29/12/1397پیوست آن براي سال مالی منتهی به 

و تصمیمات ذیل اتخاذ را تصویب نمود  29/12/1397عملکرد هیات مدیره ، صورتهاي مالی و یادداشت هاي پیوست آن براي سال مالی منتهی به 

 و مورد تصویب قرار گرفت .

بـه  1397کل سود شرکت در سال  میلیون ریال از 450میلیارد و  23مبلغ   مقرر گردید 29/12/1397در ارتباط با تقسیم سود سال مالی منتهی به -1

 .ریال  بین سهامداران توزیع گردد 700به ازاي هر سهم ، میلیون ریال 868, میلیارد 27مبلغ 

 مشابه دوره قبل انتخاب گردیدند .اعضاي هیات مدیره  - 2

به عنوان بازرس علی البدل بـراي  عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکارانموسسه حسابرسی رایمند و همکاران به  - 3

 انتخاب شده اند. 1398سال مالی 

 الیحه اصالحی قانون تجارت مورد تائید و تصویب قرار گرفت . 129معامالت مشمول ماده  - 4

 دیره تعیین شد.حق حضور و پاداش هیات م-5

 جهت درج آگهی هاي شرکت تعیین گردید  دنیاي اقتصادروزنامه  -6

 مجمع مراتب  تقدیر خود را از زحمات هیات مدیره و کلیه کارکنان شرکت اعالم داشت -7

مدیره در سـال در گزارش عملکرد هیأت ( سهامی عام) بر اساس همین گزارش مهندس نوریان مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 

هـا را حاصـل  تـالش  موفقیـتدیگـر  و، بهره برداري از کارخانه مگامدول احیاي مستقیم فراتر از برنامه تولید دست یابی به اهداف  - 1397

و گفت : ایـن شـرکت در سـال  عنوان کردکلیۀ کارکنان ، رهنمودها و همراهی صاحبان محترم سهام و سیاستهاي متخذه توسط هیأت مدیره 

ه از بـا اتخاذ تدابیر مناسب مشکالت پیش روي را  تا حد امکان برطرف نموده و در حصول  به اهداف پیش بینی شده، از جمله اسـتفاد 1397

  نفر سـاعت 900هزارو  64معدنی و صنعتی ، بیش از  حداکثر ظرفیت ساخت داخلِ لوازم، تجهیزات و قطعات یدکیِ مصرفی در مجتمع هاي 

 است. نمودهدوره هايِ آموزشی براي کارکنانِ امانی و پیمانکاران برگزار 



، در تداوم برنامه هـاي ارتبـاط صـنعت بـا دانشـگاه  ، دوره هـاي کـارآموزي دانشـجویان دانشـگاههاي کشـور ، در  1397طی سال همچنین 

 کـردهنفر ساعت برگزار  842هزار و , 8گرایشـهاي استـخراج ، فـرآوري ، تولید ، برق و مکانیک در مجتمع هاي معدنی و صنعتی ، به میزان 

 است.

 

  استخراج ، تولید و فروش (به تفکیک محصول)آمار 
 تـن -ارقام 

 

 



طرحها و فعالیتهاي سرمایه اي در دست اقدام شرکت به تشریح  پس گزارش عملکرد تولید و فروش و درآمد شرکت نوریان همچنینمهندس 

براي  28/11/1397با توجه به مجوز اکتشاف صادر شده از سوي سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان یزد در تاریخ   :اشاره کرد و گفت  

 معدن آغاز شده است.این عملیات اجرایی اکتشاف مقدماتی و تفصیلی )   D19معدن ( 

وي برآورد . نمائیم ذخیـرة معـدنی مناسب جلوگیري ، از بـروز ریسک فقـدان )   D19( تودة معدنی  سنگ آهن دستیابی به انتظار داریم  با 

 عنوان کرد .میلیارد ریال هزار  19، حدود  راطرح این سرمایه گذاري اجراي هزینه 

 مدیر عامل چادرملو همچنین سایر طرح هاي این شرکت را به شرح زیر اعالم کرد .

 
 : طرح احداث نیروگاه خورشیدي -1

مگاواتی سیکـل تـرکیبی خـود در  500در جوار نیروگاه ، مگاواتی خورشیدي  10شرکت بنا دارد نسبت به احداث یک واحد نیروگاه 
 میلیون یورو 7 مجتمع صنعـتی ، اقـدام و مقـدمات عملـیات اجـرایی آن آغـاز شده است. هزینه سرمایه گذاري در طرح فوق به میزان

 خواهد بود.
 

 : مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهاي سرمایه پذیر  -2
به موجب مصوبه هیأت مدیره شرکت ، موضوع مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهاي سرمایه پذیر همواره مورد توجه مدیریت بوده 

مالی فعالیت می نمایند. طی  است. شرکتهاي سرمایه پذیر عمدتاً در زمینه هاي معدن و صنایع معدنی وابسته ، تأمین و انتقال آب و تأمین
 ریال بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهاي سرمایه پذیر ، پرداخت شده است. میلیارد 318هزارو  5مبلغ  1397سال 

 
و نیم   12 مشارکت در بهره برداري از معادن سنگ آهن استرالیا و احداث کارخانه هاي تولید کنسانتره به میزان   -3

 : میلیون تن
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو به همراه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت فوالد مبارکه (از طریق شرکت فوالد هرمزگـان) 

موضوع سرمایه گذاري در استفاده از ذخائر سنگ آهن کشور استرالیا  درصد 25به میزان مشارکت و شرکت فکور صنعت و هرکدام با 
 میلیون تن کنسانتره را پیگیري و حق السهم مشارکین ، مطابق برنامۀ زمان بندي پرداخت شده است. و نیم  12و تولید 

به بهره برداري خواهد رسید ، به  میلیون تنی کنسانتره 5که کارخانه  1فاز و تا پایان  بهره برداري از معدنسـرمایه گـذاري مشـارکین در 
 پیش بینی شده است.  میلیون دالر آمریکا 88میزان 

 
مـی باشـد ، از میلیـون دالر آمریکـا  960مبلغ مجموع سرمایه گذاري که محدود به  درصد 85معادل  3و  2و فازهاي  1براي اجراي فاز 

 لیا استفاده خواهد شد.تسهیالت فاینانس کشور استرا
 

 طرح ها و فعالیت هاي سرمایه اي آتی شرکت را هم اینگونه بیان کرد : ،محمود نوریان در ادامه
 

 : میلیون تن در سال 4طرح احداث کارخانه گندله سازي جدید با ظرفیت  -1
در دســت مــطالعه  میلیون یورو) 89میلیارد ریال (شـامل  974هزارو   20اجراي طرح مذکور با برآورد سرمایه گذاري حداقل به میزان 

 می باشد.



 
 : میلیون تن در سال 1/1طرح احداث کارخانه نورد با ظرفیت   -2

در دسـت مـطالعه  میلیون یورو) 52یلیارد ریال (شامل م 673هزارو  11اجراي طرح مذکور با پیش بینی سرمایه گذاري حداقل به میزان 
 می باشد.

 احداث يها نهیهز يبرا) ژاپن(ی خارج نانسیفا افتیدر امکان درگذشته شرکتوي در خصوص تامین مالی این دو پروژه گفت : 
 نیمأت يبرا ، اـاروپ و رانیـا بانک التیتسه از ادهـاستف امکان نیهمچن و سال در تن ونیلیم 4 تیظرف با و دیجد يساز گندله ۀکارخان

 کنیل. است نموده دنبال را خود نوردي ها کارخانه احداث یخارج بخش زاتیتجه و آالت نیماش دیخر ازین مورد ینگینقد
 .است کرده مواجه وقفه با فعالً  را گذشته يتالشها ران،یا یۀعل کایآمر يها میتحر اعمال از یناش يتهایمحدود

 
 :مشارکت در احداث کارخانه هاي گندله، آهن اسفنجی، فوالد و تأسیسات زیربنایی منطقۀ آزاد تجاري مُکران  -3

موضوع مشارکت در احداث کارخانه هاي گندله ، آهن اسفنجی ، فوالد و تأسیسات زیربنایی در منطقۀ آزاد تجـاري مُکران واقـع در 
 صنعتی چادرملو و گل گهر ، فوالد مبارکه) از برنامه هاي بلند مدت شرکت می باشد. شهرستان چابهار (با مشارکت شرکتهاي معدنی و

 مشارکت در طرحهاي سایر شرکتها  :
 شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس :  -1

  
شی از هدف عمدة طرح انتقال آب نمک زدائی شده ، توسط سه خط انتقال از خلیج فـارس به صـنایع جنـوب شرق کشور و تأمین بخ

نیازها و مصارف آب مجتمع هاي تولیدي در حال بهره برداري و طرح هاي توسعه آنها شامل : معـادن مس سـرچشمـه ، سنـگ آهن 
 گـل گهر، سنـگ آهـن چادرملو (استان هاي هرمزگان، کرمان و یزد) می باشد.

نعتی گل گهر به طرف مجتمع مس سرچشمه ادامه مسیر خط انتقال از غرب بندرعباس شروع و بعد از تأمین آب مجتمع معدنی و ص
 یافته و نهایتاً به صنایع فوالدي و معدنی استان یزد منتهی  می گردد.

 
از مجتمع مس سرچشمه تا صنایع فوالدي در منطقه اردکان استان  کیلومتر مربع 360به طول اجراي قطعۀ سوّم طرح  وي در این زمینه افزود: 

 یزد و همچنین انشعاب صنایع معدنی چادرملو می باشد. 
  

مترمکعب بر  و نیم  1میلیمتر می باشد، دبی آب انتقالی در این مسیر  900و  300هزارو  1قطر نامی لوله هاي مورد استفاده در این قطعه 
 ثانیه خواهد بود.

میلیارد ریال  110مبلغ با تاکنون  و، گردیدهبه پیمانکار واگذار  از طریق مناقصۀ عمومی در این قطعه عملیات نقشه برداري و مسیرگشایی
 پیش بینی گردیده است.  1399خاتمه عملیات اجرایی مهر ماه سال  . بعمل آمده استو پیشرفت فیزیکی درصد  23 ،هزینه

 
تا  اعالم کرد و گفت :میلیارد ریال هزار  110 عظیم ملی رااین طرح کلّ سرمایه گذاري پیش بینی شده جهت اجراي مدیر عامل چادرملو 

 . هزینه شده استمیلیارد ریال هزار  47بیش از  1397پایان سال 
 

 مشارکت با بخش خصوصی در اجراي طرحهاي تولید فوالد  :   -2
در راستاي مصوبات هیأت مدیره و در جهت مشارکت با بخشهـاي خصوصی، این شرکت اقدام به مشارکت در مهندس نوریان اضافه کرد: 

درصد ، شرکت صنایع آهن و  43میزان درصد ، شـرکت آهـن و فوالد ارفع به  30سرمایۀ شرکت آهن و فوالد غدیر ایـرانیان بـه میزان 
درصد سهام ،  29درصد و شرکت کاوند نهان زمین به میزان  35درصد ، شرکت فوالد شاهرود به میزان  65فوالد سَرمد اَبرکوه به میزان 

 نموده است.



در  درصد 31در سال ، به میزان  هزار تن 30این شرکت در اجراي طرح احداث کارخانۀ تولید الکترود گرافیتی با ظرفیت همچنین 
 سهـام شـرکت نـوین الکترود اردکان ، مشـارکت نموده و شرکت فوق در مرحله قبل از بهره برداري می باشد.

 
 
 

 
 

 سود خالص : 
هاي عملیاتی و غیرعملیاتی، تغییرات هاي عملیاتی ، مالی و سایر درآمدها و هزینهبا توجه به مندرجات در فوق و لحاظ تأثیر تغییرات هزینه

 12،584در قیمت هاي فروش و احجام مقداري فروش و تغییرات بهاي تمام شده کاالي فروش رفته موجب شده که سود خالص از مبلغ 
 افزایش یابد.   %121، به میزان 1397میلیارد ریال در سال  27،868به مبلغ  1396ر سال میلیارد ریال د

 


