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شرکت آب و فاضالب شهرى استان گیالن به استناد الیحه قانونى نحوه 
خرید و تملک اراضى و امالك... مصوب 1358/11/17 شوراى انقالب قصد 
دارد زمینى به مساحت 298 متر مربع را به منظور اجراى طرح  حفر چاه 
آب خود واقع در شهرستان املش- منطقه خرشتم بر اساس کروکى ذیل 
خریدارى نماید. بدین وسیله ازمالک یا مالکین و صاحبان هر نوع حقوق 
در زمین یاد شده دعوت مى شود تا حداکثر ظرف 15 روز از تاریخ انتشار 

با  آگهى  این  دوم  نوبت 
اسناد  داشتن  همراه  به 
مالکیت  مثبته  مدارك  و 
دفتر  به  نظر  مورد  زمین 
و  آب  شرکت  حقوقى 
استان  شهرى  فاضالب 
رشت-  در  واقع  گیالن 
باغ  قدس(  پارك  جنب 
محتشم) مراجعه نمایند.

 د  وشنبه  27 خرداد 1398  شماره 5047 

جلسه مجمع عمومى سالیانه صاحبان سهام شرکت توسعه معدنى 
و صنعتى صبانور با حضور 91/56 درصد از ســهامداران و به ریاست 
محمد حســین قائمى راد روز شــنبه 13 خرداد ماه 1398 در محل 
مجموعه فرهنگى تــالش وزارت کار و امور اجتماعى واقع در خیابان 
ولیعصر باالتر از جام جم نرسیده به چهار راه شهید چمران، برگزار شد.
هیات رئیســه مجمع مرکب از آقاى شهاب الدین یاسمى و آقاى 
محمد گلشنى نماینده سهامدار عمده، محمد کالنترى منشى جلسه 
و نمایندگان ســازمان بورس اوراق بهادار و موسسه حسابرسى آزمون 

پرداز ایران مشهود بود.
پــس از قرائت گــزارش هیات مدیره از ســوى آقــاى مهندس 
محمد کالنتــرى مدیرعامل شــرکت و قرائت گزارش حســابرس و 
تصویب صورتهاى مالى و ترازنامه شــرکت براى سال مالى منتهى به 
1397/12/29 دراین جلسه مقرر شد مبلغ 480 ریال به ازاى هر سهم 

پرداخت شود.
همچنین موسسه حسابرسى آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان 
بازرس اصلى وموسسه حسابرســى بهراد مشار به عنوان بازرس على 
البدل شرکت براى ســال مالى 98 انتخاب شدند و روزنامه گسترش 
صنعت معدن و تجارت (صمت) به عنوان روزنامه رسمى و کثیراالنتشار 

تعیین گردید.

پیام هیات مدیره
ضمن عرض ســالم، خیرمقدم و سپاس از حضور و همراهى کلیه 
صاحبان محترم سهام ونمایندگان ایشان، حسابرس و بازرس مستقل 
قانونى و نماینده محترم سازمان بورس در جلسه مجمع عمومى عادى 
شــرکت توسعه معدنى و صنعتى صبانور، مفتخریم گزارش عملکرد و 
فعالیت هیات مدیره براى سال مالى منتهى به 1397/12/29 که با اتکا 
به خداوند متعال و حمایت و اعتماد سهامداران محترم و حاصل تالش 
و فعالیت مدیریت و کارکنان شــرکت مى باشــد را به مجمع محترم 

عمومى صاحبان سهام تقدیم نماییم.
اگرچه در 3ماهه ابتدایى سال گذشته شاهد افت چشمگیر قیمت 
محصــوالت زنجیره فوالد به ویژه محصوالت تولیدى شــرکت بودیم 
اما به جهت افزایش تقاضاى کشــور چین به مــواد اولیه تولید فوالد 
و عــزم جدى دولت براى تکمیل زنجیره فوالد و به تبع آن راه اندازى 
کارخانجات فــرآورى ماه معدنى آهن در راســتاى جلوگیرى از خام 

فروشى، در ادامه سال روند افزایش قیمها مناسب گردید.
علیرغم نوسانات و محدودیت ها و تحریم هاى موجود، کارکنان و 
مدیریت شــرکت کلیه توان خود را بر صرفه جویى و عبور از شــرایط 
بحرانى با اثرات سوء کمتر متمرکز نموده اند. وظیفه خود مى دانیم که 
از همراهى، همدلى و شکیبایى شما سپاسگزارى نموده و اعالم داریم 
همواره آماده پاسخگویى و شــنیدن نظرات ارزشمند شما سروران و 

سهامداران عزیز هستیم.

اهداف مدیریت و راهبرد مدیریت براى دستیابى به آن اهداف
1ـ شــرکت توسعه معدنى و صنعتى صبانور (سهامى عام) داراى 
ســه واحد مجزاى تولید کنسانتره شهرك، گندله همدان و کنسانتره 
همدان و همچنین داراى معادن استخراج سنگ آهن باباعلى، گاللى و 
شهرك مى باشد که ظرفیت اسمى واحدهاى تولیدى کنسانتره شهرك 
1/000/000 تن و کنســانتره همدان 600/000 تن و گندله همدان 
550/000 تن مى باشــد و مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات شرکت از 
معادن در اختیار خود تامین مى گردد. مواد اولیه کارخانه گندله سازى 
همدان از محل کارخانه کنســانتره اسدآباد همدان تامین مى گردد و 
براى منطقه شــهرك همانطور که پیش تر توضیح داده شد مدیریت 
در حال مطالعه ایجاد یک کارخانه گندله سازى جهت تولید گندله از 
محل کارخانه کنسانتره شهرك اســت که در صورت تحقق این امر، 
شرکت بجاى فروش کنسانتره پس از تبدیل، آنرا به صورت گندله به 

فروش خواهد رساند.

2ـ شرکت در نظر دارد با احداث کارخانه 1 میلیون تنى گندله در 
منطقه بیجار از فروش کنســانتره جلوگیرى و پس از تبدیل به گندله 
در کارخانه مذکور اقدام به فروش نماید که این امر باعث افزایش ارزش 
افزوده در شرکت خواهد شد. زمان برآورد اجراى طرح 2/5 الى 3 سال 
مى باشد که بودجه آن از محل تسهیالت ارزى و ریابى صندوق توسعه 
ملى و بانکهاى داخلى و از محل افزایش سرمایه پیش بینى شده است.

مرور کلى بر جایگاه شــرکت در صنعت و وضعیت رقابتى آن در سال 
مالى مورد گزارش

شرکت توسعه معدنى و صنعتى صبانور در جایگاه تولید مجموع 
محصوالت سنگ آهن دانه بندى شده، کنسانتره و گندله آهن در بین 
شرکتهاى بورسى و پس از دوقلوهاى سنگ آهنى (شرکتهاى گل گهر 
و چادرملو) داراى جایگاه سوم و در بین کل شرکتهاى حوزه استخراج 
و تولید و فرآورى محصوالت معدنى ســنگ آهن داراى جایگاه ششم 

مى باشد.

چشم انداز شرکت تا 3 سال آینده
نیل به دســتیابى به رتبه برتر کیفیت، سوددهى و ایمنى بعنوان 
یکى از 10 شرکت حوزه اکتشاف، استخراج و فرآورى مواد معدنى

راهبردها:
تحقق تولید سالیانه 2 میلیون تن گندله، 2 میلیون تن کنسانتره 

و استخراج 4 میلیون تن سنگ آهن
ارتقا ســازمان به عنوان شــرکت داراى باالترین نسبت درآمد به 
هزینه در میان شــرکتهاى معدنى کشور و یکى از ده شرکت سودآور 

برتر معدنى کشور.
ورود به عرصه اکتشــاف، اســتخراج و فرآورى سایر مواد معدنى 
منجملــه طال، مس، ســرب و روى به صورت مســتقل یــا از طریق 

مشارکت راهبردى با شرکت هاى صاحب نام داخلى و خارجى
افزایش دامنه اکتشــافات معادن و مجوزهاى اســتخراج معادن 

سنگ آهن شرکت
مرور کلى بر عملکرد شــرکت، میزان دستیابى به اهداف تعیین 

شده و دستاوردهاى مهم در سال مالى مورد گزارش
در ســال مالى مورد گزارش، شــرکت صبانور به منظور تداوم و 
استمرار فعالیت و حضور موثر در صنعت سنگ آهن، اقدامات بسزایى 

انجام داده که دستاوردهاى حاصله به شرح ذیل است:
1ـ افزایش ظرفیت تولید کارخانجات کنسانتره و نیل تدریجى به 
ظرفیت اســمى کارخانه هاى مذکور با انجام اصالحات الزم مهندسى 

وتامین مواد اولیه مناسبتر.
2ـ پیشبرد طرح هاى توسعه ایز جمله راه اندازى کارخانجات فاز 

دوم کنسانتره کردستان و گندله همدان
3ـ افزایش ظرفیت تولید ســنگ آهن دانه بندى شــده مناسب 

جهت تامین به موقع خوراك کنسانتره.
4ـ انجام مطالعات اکتشــافى جامع و کشــف توده هاى جدید و 

احتساب به عنوان ذخایر جدید معدنى شرکت.
5ـ بررسى و حذف فعالیتها و هزینه ها و مخارج فاقد ارزش افزوده 
و صرفه جویى و کاهش هزینه هاى تولیدى و ادارى جهت بقا و حفظ 

فعالیت شرکت.
6ـ افزایش بهره ورى تولید از طریق چابکى در تولید و اســتقرار 

سیستمهاى مناسب.
7ـ تامین مالى بدون هیچ گونه تحمیل هزینه مالى جهت تکمیل 
پروژه هــا از طریق پیش فــروش محصول کارخانجات توســعه اى و 

استفاده بهینه از منابع نقدینگى عملیاتى.
8ـ کاهش هزینه هاى پرسنلى و ادارى و تعدیل نیروهاى مازاد و 

فعالیت با بهره ورى بیشتر پرسنل باقیماند.
9ـ فــروش داراییهاى مازاد و بال اســتفاده شــرکت و پیشــبرد 

طرحهاى توسعه اى از این محل.

10ـ تمرکز حتى االمکان کلیه فعالیتهاى اصلى در خود شــرکت 
و افزایش بهره ورى و کاهش و حذف هزینه هاى مازاد ازجمله مخارج 

تحمیلى بیمه و مالیات.
11ـ تعیین تکلیف شرکت هاى فرعى.

بیان ریسک هاى عمده شرکت و تجزیه و تحلیل آنها
به طور کلى با توجه به نیاز کشــور و صنایع فوالد به استخراج و 
فرآورى مواد معدنى وعالوه بر آن بــازار صادراتى بالقوه اى که وجود 
دارد، ریسک شرکت توســعه معدنى و صنعتى صبانور عمدتا مربوط 
به موانع عملیاتى وتاخیر در اجراى طرح هاى توســعه اى مى باشد که 
فرصتهاى ممتازى را که با تســریع پروژه ها حاصل مى شــد از دست 

مى دهد. شرایط متغیر اقتصاد بین المللى نیز مى تواند بر روند اجراى 
طرحهاى توســعه تاثیرگذار باشد که خوشــبختانه با برنامه ریزیها و 
کارشناســیهاى صورت پذیرفته، تاکنون پیشبرد پروژه ها با عنایت به 

مشکالت نقدینگى، به نحو مطلوبى صورت پذیرفته است.

جایگاه شرکت در صنعت
شــرکت در صنعت گروه استخراج کانه هاى فلزى (سنگ آهن) و 
محصوالت فرآورى شده آن فعالیت مى کند. شرکت در بین شرکتهاى 
فعال در این صنعت با عنایت به حجم فروش و صادرات در رده ششم 

قرار دارد.

برنامه توسعه بازارهاى جدید
با توجه به کمبود کنســانتره در داخل کشــور و نیاز شرکتهاى 
فوالدى به این محصول و با توجه به اختالف قیمت داخلى نســبت به 
صادراتى، شرکت در نظر دارد عمده محصوالت خود را در داخل کشور 
بفروش رساند، با توجه به رایزنیهاى انجام شده با چند شرکت بزرگ و 
برتر فوالدى محصوالت تولیدى در داخل کشور بفروش خواهد رسید 
 FOT همچنین با توجه به زمینه هاى مناســب بــراى فروش بصورت
(کف انبار بندر امام) بخشــى از محصــوالت نیز بدین روش به فروش 

خواهد رسید.

فروش:
مبلغ فــروش دوره مورد گــزارش حدود 46 درصد نســبت به 
دوره مشابه ســال قبل افزایش داشته که ناشى از افزایش نرخ فروش 

محصوالت و افزایش مقدار فروش بوده است.
از میــزان 955/850 تن فروش دوره مورد گزارش 640/822 تن 
(67 درصد کل مقدار فروش) مربوط به فروش کنســانتره به صورت 
درب کارخانه، FOT و فروش صادراتى بوده و مابقى مربوط به فروش 

گندله به صورت فروش درب کارخانه مى باشد.
از مبلــغ 4/081/513 میلیــون ریال فروش ســال جارى، مبلغ 
2/128/904 میلیون ریال (معادل 52 درصد کل مبلغ فروش) مربوط 

به فروش کنسانتره و مابقى مربوط به فروش گندله بوده است.
فعالیت هاى مربوط به خدمات پس از فروش

شــرایط کیفــى محصــوالت تحویلى بــه خریــداران در قالب 
قراردادهاى منعقده فیمابین، بصورت مشــخص تعیین و شرکت خود 
را متعهد و ملزم به رعایت خواســته مشــتریان در کیفیت مندرج در 

قراردادها مى داند.
مفــاد قراردادهاى منعقده در خصــوص کیفیت محصوالت قابل 
فروش به خریداران، متضمن محاســبه ابزارهاى تشــویقى و تنبیهى 

براى شرکت صبانور مى باشد.
شــرکت توســعه معدنى و صنعتــى صبانور در راســتاى ارتقاء 
رضایتمندى مشتریان خود توانسته است به نحوى کیفیت محصوالت 
قابل فروش خود را ارتقا دهد که عمدتا مشــمول استفاده از ابزارهاى 

اســت که در  تشویقى شــده 
صورتحســابهاى فروش صادره 
خــود تحــت عناویــن پاداش 
افزایــش عیار و پاداش ....، ثبت 

و اعمال گردیده است.
با عنایت به اینکه خریداران 
محصوالت شــرکت، شرکتهاى 
محــدودى هســتند، تعامل با 
خریــداران در قالــب مذاکرات 
بصورت جداگانه انجام پذیرفته 
و خواسته مشتریان جهت خرید 
محصــوالت با کیفیــت تامین 

گردیده است.
پرسشــنامه هاى ارســالى 
و جمع آورى شــده ســنجش 
رضایت مشــتریان (حدود 95 
درصــد رضایت وجود دارد) نیز 

مبین همین ادعاست.
برنامه هاى آینده شرکت

1ـ توســعه زنجیره عرضه 
محصــوالت و ارتقــاى کیفیت 
محصوالت تولیدى و اســتفاده 
بهینه از ذخایر معادن و ظرفیت 

کارخانه هاى فرآورى جهت پاسخ به تقاضاى ارضا نشده بازار
2ـ بهره بردارى و تولید کامل خطوط کنسانتره و گندله تا رسیدن 

به ظرفیت اسمى.
3ـ کاهش هزینه هاى تولید از طریق خریدهاى اقتصادى از تامین 
کنندگان اصلى و کاهش مصرف مواد اولیه و سایر هزینه هاى تولیدى 

و افزایش بهره ورى.
4ـ توســعه بازار فروش محصوالت شــرکت بــا تمرکز بر فروش 

داخلى و درب کارخانه.
5ـ توسعه برند صبانور به منظور ایجاد تمایز بیشتر نسبت به رقبا.
6ـ استفاده بهینه از نقدینگى (از جمله نقدینگى ارزى) و سرمایه 
موجود جهت توسعه زیرســاختها و مقابله با تهدید نوسانات تقاضا و 

قمیت جهانى محصوالت.
7ـ استفاده از فرصتهاى بزار و معافیتهاى مالیاتى و گمرکى جهت 

توسعه صادرات و واردات.
8ـ حفظ نیروى انســانى ماهر و آموزش دیده و استفاده بهینه از 

نیروهاى موجود.
9ـ ارتقاى سطح دانش فنى و کیفى شرکت و کارکنان.

10ـ مطالعات اکتشافى جدید به همراه حفارى توده هاى معدنى 
اطراف معادن به منظور اکتشافات توده هاى جدید.

11ـ بهره بردارى از ظرفیت شرکتهاى فرعى و تابعه تاسیس شده 
و خریدارى شده به منظور گسترش بازار مربوط به محصوالت شرکت 

و سایر فعالیتهاى بازرگانى در این خصوص.
12ـ توســعه آزمایشــگاهها و کنترل عیار و کیفیت محصوالت 

تولیدى.
13ـ توســعه جغرافیایى مناطق معدنى در گستره کشورى براى 

معادن سنگ آهن و سایر عناصر فلزى از جمله سرب و روى.
14ـ افزایش ظرفیت ایجاد فضاى ســبز و تبدیل به اولین شرکت 

معدنى سبز.
15ـ ارتقاء استفاده از فن آورى اطالعات با تاکید بر نرم افزارهاى 

یکپارچه و مدرن.
 (HSEE) 16ـ توســعه و تمرکز بر فعالیتهاى ایمنى و بهداشت

جهت جلوگیرى از بروز هرگونه حوادث پرسنلى
 

 دوشنبه  20 فروردین 1397  شماره 4716 
شهرستان ها

درآمد عملیاتى
بهاى تمام شده درآمدهاى عملیاتى

سود ناخالص
هزینه هاى فروش، ادارى و عمومى

سایر اقالم عملیاتى

سود عملیاتى
هزینه هاى مالى

سایر درآمدهاى و هزین هاى غیر عملیاتى

سود قبل از مالیات
مالیات بردرآمد
سودخالص

سهم اقلیت از سود خالص
سود خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلى

سود پایه هر سهم:
عملیاتى(ریال)

غیر عملیاتى(ریال)
سود پایه هر سهم (ریال)

صورت سود و زیان تلفیقى
سال مالى منتهى به 29 اسفند ماه 1397

سال مالى منتهى به
1397/12/29
ارقام به میلیون ریال

سال مالى منتهى به
1396/12/29

(تجدید ارائه شده)

2/081/908
(1/867/229)
2/214/679

(274/152)
1/940/527

(327/713)
1/612/814
(107/131)
1/505/683
57/438
1/448/345

595
(109)
486

(257/633)
(16/519)

(222/958)
(104/755)

2/793/491
(1/628/506)
1/164/985
(172/836)
(34/126)

(206/962)
958/023
(192/063)
194/792
2/729
960/752
(16/933)
943/819
18/561
925/258

312
1
313

عملکرد مثبت هیات مدیره رضایت سهامداران را به همراه داشت

آمار تولید و فروش

درصدنوسان نوسان سال 1396 سال 1397 محصول ردیف

مقدار تولید محصوالت: 1

23 302/753 1/340/609 1/643/362 سنگ آهن دانه بندى شده  2

1 13/378 1/107/965 1/121/343 کنسانتره 3

187 209/466 111/909 321/375 گندله 4

21 525/597 2/560/483 3/086/080 جمع
مقدار تولید محصوالت:

-100 -20/336 20/336 سنگ آهن دانه بندى شده 5

-30 275/057 915/879 640/822 کنسانتره 6

-196 208/332 106/426 314/758 گندله 7

-8 -87/061 1/042/641 955/580 جمع


