
جلسه مجمع عمومي ساليانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با حضور 90/90 درصد از سهامداران 
و به رياس��ت آقاي  حس��نعلی قنبری روز چهارشنبه 4 تير ماه 1399 درمحل مجموعه فرهنگي ورزشي وزارت کار 
و امور اجتماعي س��الن تالش، برگزار ش��د  که به دليل ش��رايط خاص ش��يوع ويروس کرونا و عدم امکان حضور 
بخش��ی از س��هامداران حقيقی، مشروح جلس��ه مجمع همزمان از س��ايت های آپارات و کانال تلويزيون مجازی 
چادرملو به صورت زنده پخش گرديد . هيئت رئيسه مجمع مرکب از آقايان يونس الستی و مرتضی شبانی نماينده 
س��هامدار عمده، ناصر تقی زاده منشي جلس��ه و نمايندگان سازمان بورس اوراق بهادار بصورت آنالين، و موسسه 
حسابرسي رايمند و همکاران  بود. پس از قرائت گزارش هيئت مديره از سوی آقای مهندس ناصر تقی زاده مدير 
عامل ش��رکت و قرائت گزارش حس��ابرس و تصويب صورتهای مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 

1398/12/29 در اين جلسه مقرر شد مبلغ 700 ريال به ازای هر سهم پرداخت شود.
همچنين موسس��ه حسابرسي رايمند و همکاران  به عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی  
دش و همکاران  به  عنوان بازرس علی البدل برای س��ال مالی 99 انتخاب ش��دند و روزنامه های دنيای اقتصاد و 

جهان صنعت به عنوان روزنامه های رسمي و کثيراالنتشار تعيين شدند.
بر اس��اس همين گزارش مهندس ناصر تقی زاده مدير عامل چادرملو در س��خنرانی آغازين اين جلس��ه با موفق 
ارزيابی کردن عملکرد هيات مديره در س��ال 1398 و کس��ب توفيقاِت فراتر از برنام��ه ، که آثار آن در صورتهای 
مالی ، گزارش عملکرد هيات مديره و گزارش تفس��يری مديريت به طور مفصل برای س��هامداران محترم تشريح 
گرديده . از زحمات آقای مهندس نوريان که مديرعاملی چادرملو را در س��ال 1398 به عهده داش��تند ، تش��کر و 
قدردانی کرد و گفت : عملکرد س��ال 1398 ش��رکت در سايه تالش��های بی وقفه ايشان ، در معيت سياستگزاری 
های هيات مديره و س��عی کليه کارکنان ، رخ داده اس��ت. وی افزود : اعتقاد داريم ، رهنمودها و همراهی صاحبان 
محترم س��هام و سياس��تهای متخذه توسط هيات مديره ، موجب ش��ده است که اين شرکت در سال 1398، چون 
گذش��ته نقش خود را در زمينه تأمين مواد اوليۀ صنايع فوالد ايفاء ، و در جهت پيش��برِد اهداف اقتصادی و صنعتی 

کشور گامهای مؤثری بردارد.
ش���رکت معدنی و صنعتی چادرملو در س��ال 1398 ب�ا اتخاِذ تدابير مناسب مشکالِت پيش روی را ، تا حد ممکن 

برطرف نموده و به موفقيت های  چون :
1. اجرای برنامه هاِی استخراج و توليِد محصوالت ، فراتر از برنامه.

2. افتتاح رسمی کارخانه مگامدول احياء.
3. استفاده مناسب و بهينه مصارف انرژی )برق، آب و گاز( در مجتمع های معدنی و صنعتی شرکت.

4. اس��تفاده حداکثری از ظرفيت س��اخت داخِل لوازم، تجهيزات و قطعات يدکِی مصرفی در مجتمع هاِی توليدی، 
بنحويکه در سال 1398 بالغ بر 4,675 قلم  قطعات و لوازم مصر فی جديد، ساخت داخل شده و تاکنون 26,531 

قلم  قطعات و لوازم يدکی، از منابِع داخلی تأمين و جايگزيِن قطعاِت مشابه ساخِت خارج گرديده است.
5. پروژه های مطالعاتی، تحقيق�اتی و پ�ژوهش��ی ب�ا هدِف ک�اهِش مص�ارف و هزينه ها، بهينه س��ازی و کاهِش 
مصرف انرژی، اس��تفاده از ف�ن آوری ه�ای جديد، ان�جام اص�الحات در خ�طوط ت�وليد و بومی س��ازی و ساخت 

داخل، در سال 1398 کماکان در دست اجراء بوده و تعدادی از اين پروژه ها نيز، خاتمه يافته است.
6. در س��ال 1398 دوره هاِی آموزش��ی کارکناِن امانی و پيمانکاران، به ميزان  52,825 نفر ساعت برگزار گرديده 

است.
7. طی سال 1398 ، در تداوم برنامه های ارتباط صنعت با دانشگاه  ، دوره های کارآموزی دانشجويان دانشگاههای 
کشور ، در گرايش�های است�خراج ، ف�رآوری ، توليد ، برق و مکانيک در مجتمع های معدنی و صنعتی ، به ميزان 

18,450 نفر ساعت برگزار گرديده است.
مدير عامل چادرملو سپس به تشريح عملکرد توليد شرکت در سال 1398 پرداخت و گفت : در ساِل 1398 سنگ 
باطله 52 ميليون و 588 هزارتن و سنگ آهن  معادل 14 ميليون و 444 هزار تن استخراج شده است. همچنين ، 
مقدار 9 ميليون و 662  هزار تن کنسانتره سنگ آه�ن ت�وليد شده که  29 درصد فراتر از ظرفيت اسمی کارخانه 

ها بود. در همين ساِل  ، شرکت توانسته است 500 هزارتن انواع سنگ آهن دانه بندی نيز توليد کند.
از سوی ديگر 3  ميليون و 622 هزار تن گن�دله،   1 ميليون و 586 هزار تن آهن اسفنجی و 1 ميليون و 21 هزار 

تن شمش فوالدی در سال 1398  توليد شده است .
وی سپس به بيان عملکرد مالِی  ساِل  1398 چادرملو پرداخت و اعالم کرد :

- درآم����دها به ميزاِن  105,097 ميليارد ريال.
- ه���زينه ها به ميزاِن 55,086  ميليارد ريال.

- سود خالص به ميزاِن 50,011  ميليارد ريال بوده است .
مهندس تقی زاده يکی از مهمترين موفقيت های چادرملو در سال گذشته را  افتتاح و بهره برداری از کارخانۀ احياء 
مس��تقيم )آهن اس��فنجی( با ظرفيِت 1 ميليون و 550 هزار  تن ، عنوان کرد و گفت :با راه اندازی اين واحد، آهن 
اس��فنجی کارخانه ش��مش فوالد ش�رکت، تامين و م�وجب کاهش قي�مت تمام شده ه�ر تن ف�والد به ميزان 13 
ميليون ريال در سال 1398 گرديد. مديرعامل چادرملو در گزارش خود همچنين به طرحها  و  فعاليتهای  سرمايه 

ای  در دست اجرا و طرح های در دست بررسی در  سال 1399  شرکت اشاره کرد و گفت :
D19 عمليات اکتشاف معدن -

با توجه به مجوِز اکتشاِف صادر شده از سوی سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان يزد در تاريخ 1397/11/28 
عمليات اجرايی نقش��ه برداری اکتشافی ژئوفيزيکی به روش مغناطيس سنجی و مقاومت سنجی )IP/RS( پهنۀ 
معدن��ی جديد D19 ، انجام و عمليات مذکور به اتمام رس��يده و ادامه عمليات اکتش��اف تفصيلی پهنه مذکور در 
دس��ت اجرا می باش��د.. دس��تيابی به تودۀ معدنی سنگ آهن معدن مذکور ، از بروِز ريس��ک فقدان ذخيرۀ معدنی 
مناسب جلوگيری خواهد نمود. هزينه های سرمايه ای استفاده از اين معدِن به ميزان 25,878 ميليارد ريال برآورد 

شده است.
- طرِح احداِث نيروگاه خورشيدی :

ش��رکت نس��بت به احداث يک واحد نيروگاه 10 مگاواتی خورش��يدی ، به عنوان پايل��وت، در جوار نيروگاه 500 
مگاواتی سيکل ترکيبی خود در مجتمع صنعتی ، اقدام و اجرای طرح مذکور در سال جاری به اتمام خواهد رسيد. 
هزينه سرمايه گذاری در طرح فوق حدودا به ميزان 7 ميليون يورو خواهد بود. سهم ساخت داخل تجهيزات طرح 
ياد شده ، با توجه به بومی سازی به عمل آمده 40 درصد می باشد. توسعه نيروگاه مذکور به ميزان 100 مگاوات 

، به صورت مستقل و يا مشارکت با ساير شرکتها پيش بينی شده است.
کليۀ تجهيزات خارجی از جمله پانل های خورشيدی ، سيستم ردياب و کابل های DC خريداری و به گمرک يا 

محل اجرای طرح تحويل شده است.
- طرِح احداِث کارخانه گندله سازی شماره 2 :

با توجه به برنامه ريزی های قبلی ، ش��رکت احداث کارخانه جديد گندله س��ازی به ظرفيت 5 ميليون تن در سال 
را هدف گزاری و عمليات تکميلی اجرايی آن در سال 1399 تداوم خواهد يافت.

اين کارخانه در محل مجتمع صنعتی شرکت قرار دارد.
هزينه س��رمايه گذاری طرح فوق مش��تمل بر 85 ميليون يورو و جمعا به ميزان 26,771 ميليارد ريال برآورد شده 

است.
- طرِح احداِث کارخانه فروآلياژها :

طرح احداث کارخانه توليد فروآلياژها )فرومنگنز پرکربن و فروس��يليکومنگنز( با ظرفيت 50 هزار تن در س��ال و با 
سرمايه گذاری 20 ميليون يورو، از جمله طرحهای شرکت در سال 1399 می باشد.

- تامين سنگ آهن پايدار برای فعاليتهای جاری و توسعه فعاليتها :
ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو عالوه بر فعاليتهای معدنی مربوط به آنومالی D19 ، خريد س��نگ آهن از ساير 

شرکتها را عملياتی نموده و در آينده نسبت به توسعه اين عمليات اقدام خواهد نمود.
شرکت ، مشارکت در سرمايه گذاری و يا تمليک معادن سنگ آهن جديد را در برنامه های خود پيش بينی نموده 

است. در همين راستا ، واحد اکتشافات در شرکت ايجاد و نسبت به پيگيری طرح های مربوط اقدام می نمايد.
- مشارکت در ايجاد کارخانه های کنسانتره و گندله :

برای احداث کارخانه های کنس��انتره و گندله به ظرفيت 4 ميليون تن در س��ال ، موضوع تاسيس شرکت جديد با 
ساير مشارکين در سال 1399 مطالعه شده و فعاليت شرکت جديد به زودی آغاز خواهد شد.

- تمهيد تسهيل در زيرساخت های حمل و نقل ريلی :
ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو برای تامين پايدار و مطمئن زيرس��اختهای حم��ل و نقل ريلی ، موضوع ايجاد 

شرکت حمل و نقل ريلی برای حمل مواد اوليه و محصوالت را در دستور کار خود قرار داده است.
- مشارکت در افزايش سرمايه شرکتهای سرمايه پذير :

به موجب مصوبه هيات مديره شرکت ، موضوع مشارکت در افزايش سرمايه شرکتهای سرمايه پذير همواره مورد 
توجه مديريت بوده اس��ت. ش��رکتهای س��رمايه پذير عمدتا در زمينه های معدن و صنايع معدنی وابسته ، تامين و 
انتقال آب و تامين مالی فعاليت می نمايند. طی سال 1398 مبلغ 11,377 ميليارد ريال بابت مشارکت در افزايش 

سرمايه شرکتهای سرمايه پذير ، پرداخت شده است.
- مش��ارکت در بهره برداری از معادن سنگ آهن اس��تراليا و احداث کارخانه های توليد کنسانتره به ميزان 12/5 
ميليون تن : ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو به همراه ش��رکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت فکور صنعت 
و هرکدام با مشارکت به ميزان 33 درصد موضوع سرمايه گذاری در استفاده از ذخائر سنگ آهن کشور استراليا و 
توليد 12/5 ميليون تن کنسانتره را پيگيری و حق السهم مشارکين ، مطابق برنامۀ زمانبندی پرداخت شده است. 
س��رمايه گذاری مش��ارکين در بهره برداری از معدن و تا پايان فاز 1 که کارخانه 5 ميليون تنی کنس��انتره به بهره 
برداری خواهد رس��يد ، به ميزان 88 ميليون دالر آمريکا پيش بينی ش��ده اس��ت. برای اجرای فاز 1 و فازهای 2 و 
3 معادل 85 درصد مجموع س��رمايه گذاری که محدود به مبلغ 960 ميليون دالر آمريکا می باش��د ، از تسهيالت 
فاينانس کش��ور استراليا استفاده خواهد ش��د. وی افزود : طی سال 1398 بهای تمام شده دارائيهای ثابت شرکت 
به ميزان 4,530 ميليارد ريال افزايش يافته اس��ت.و هيات مديره ش���رکت با توجه به ني�از نق�دينگی اجرای طرح 
ها و فعاليتهای اش��اره ش��ده ، در آينده نزديک نسبت به ارائه برنامه افزايش سرمايه از مبلغ 67 هزار ميليارد ريال 
بهحداق��ل 100 ه��زار ميلي��ارد ريال ، اقدام خواهد نمود. مدي��ر عامل چادرملو در ادامه س��خنرانی خود در مجمع 
عمومی به طرحها و فعاليتهای سرمايه ای بلند مدت آتی اشاره کرد و افزود : موضوع احداث کارخانه های گندله 
، آهن اسفنجی ، فوالد و تأسيسات زيربنايی در منطقۀ آزاد تج�اری ُمکران واقع در شهرستان چابهار )با مشارکت 

شرکتهای معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر ، فوالد مبارکه( از برنامه های بلند مدت شرکت می باشد.
همچنين در راس��تای مصوبات هيأت مديره و در جهت مش��ارکت با بخش��ه�ای خصوصی، اين ش��رکت اقدام به 
مش��ارکت در س��رمايۀ ش��رکت آهن و فوالد غدير اي�رانيان ب�ه ميزان 30 درصد ، ش�رکت آه�ن و فوالد ارفع به 
ميزان 44 درصد ، ش���رکت صن�ايع آه�ن و فوالد َس��رمد اَبرکوه به ميزان 65 درصد ، ش��رکت فوالد شاهرود به 

ميزان 35 درصد و شرکت کاوند نهان زمين به ميزان 29 درصد سهام ، نموده است.
اين ش��رکت در اجرای طرح احداث کارخانۀ توليد الکترود گرافيتی با ظرفيت 30 هزار تن در س��ال ، به ميزان 36 
درصد در س��هام ش��رکت نوين الکترود اردکان ، مشارکت نموده و شرکت فوق در مرحله قبل از بهره برداری می 
باش��د. س��ود سهام سرمايه گذاريها در س��ال 1398و به ميزان 6,566 ميليارد ريال ، عمدتًا مربوط به شرکت های 
آهن و فوالد ارفع ، آهن و فوالد غدير ايرانيان و ش��رکت تأمين س��رمايه اميد می باشد. الزم به ذکر است با توجه 
به ترتيب برگزاری مجامع ش��رکت های آهن و فوالد ارفع و غدير ايرانيان س��ود عملکرد دو سال شرکتهای فوق 

در درآمد سال 1398 ارائه شده است.

مشارکت در شرکت تأمين و انتقال آب خليج فارس :
در اجراِی مصوبۀ مورخ 1392/5/12 هيئت مديرِه شرکت، مقرر گرديد، شرکت معدنی وصنعتی چادرملو با خريد 20 
درصد سهام شرکت تامين و انتقال آب خليج فارس، جهت اجرای طرح انتقال آب از خليج فارس به صنايع معدنی 
کش��ور، مش��ارکت نمايد. در حال حاضر ميزان مشارکت در سهام ش��رکت مذکور ، معادل 22/22 درصد می باشد. 
ش��رکت تامين و انتقال آب خليج فارس در تاريخ 92/4/15 به ش��مارۀ 440907 با سرمايه 3,000 ميليارد ريال ثبت 
و در حال حاضر سرمايه ثبت شده به مبلغ 40,000 ميليارد ريال می باشد. افزايش سرمايه شرکت تا مبلغ 60,000 

ميليارد ريال در مجمع عمومی فوق العاده تصويب و در حال تامين می باشد.
موقعيت طرح در استان های هرمزگان، کرمان و يزد واقع و مسير اجرای طرح، از بندرعباس آغاز و پس از عبور از 

شهرهای سيرجان و کرمان، به شهرستان اردکان منتهی می شود.
ه�دف از اجرای طرح ، ش��يرين س��ازی و انتقال آب نمک زدائی شده جهت تأمين بخشی از ني�ازها و مصارف آب 
مجتمع ه�ای ت�وليدی در ح�ال بهره برداری و طرح های توسعه شرکتهايگل گ�هر ، م�س سرچشمه و چادرم�لو 
و... می باشد. برای اجرای طرح انتقال آب ، مبلغ 110,000 ميليارد ريال ، هزينه پيش بينی شده است. هزينه انجام 
شده در مجموع طرح فوق و تا پايان سال 1398 بالغ بر 81,458 ميليارد ريال )شامل 243 ميليون يورو( می باشد.

طرح آب رسانی از بندرعباس به مسيرهای تعيين شده ، در سه بخش اجراء می گردد :
بخش اّول طرح ، از بندرعباس تا مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر، بطول حدود  303  کيلومتر، شامل خط انتقال 
لول��ه ب��ه قطر 1,600 ميليمتر و با ظرفيت انتقال 4 مترمکعب در ثانيه بوده و پيش��رفت فيزيکی اين بخش تا پايان 
سال 1398 به ميزان 95 درصد  ، خاتمه عمليات خرداد ماه سال جاری و مبلغ هزينه شده دراين بخش به م�يزان 
39,555 ميليارد ريال می باش��د. بخش دوم طرح ، از مجتمع معدنی و صنعتی گل گهر، تا مجتمع مس سرچش��مه 
بطول حدود  154  کيلومتر، شامل خط انتقال لوله به قطر 1,300 ميليمتر و با ظرفيت انتقال 2/7 مترمکعب در ثانيه 
بوده و پيشرفت فيزيکی اين بخش تا پايان سال 1398 به ميزان 82 درصد ، خاتمه عمليات شهريور ماه سال جاری 

و مبلغ ه�زينه شده در اين بخش به ميزان 13,627 ميليارد ريال ، می باشد.
بخش س��وم طرح ، از مجتمع مس سرچش��مه تا مجتمع صنعتی ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو )محل مجتمع 
صنعتی( بطول360 کيلومتر و سپس150 کيلومتر تا مجتمع معدنی چادرملو می باشد. خط انتقال لوله به قطر 1,300 
ميليمتر و900 ميليمتر با ظرفيت انتقال 1/5 مترمکعب بر ثانيه پيش بينی شده  است . پيشرفت فيزيکی اين بخش 
تا پايان س��ال 1398 به ميزان 82 درصد ، خاتمه عمليات آذر ماه س��ال جاری و مبلغ ه�زينه شده در اين بخش به 
ميزان 11,866 ميليارد ريال می باش��د. همچنين عنوان می دارد ، عمليات طرح احداث تاسيس��ات يک واح��د آب 
ش��يرين کن ، به عنوان فاز اول و از 3 فاز پيش بينی ش��ده ، در شهرس��تان بندر عباس اجرايی شده است. پيشرفت 
فيزيکی تاسيسات ياد شده ، برای توليد روزانه 600 هزار متر مکعب آب ، در پايان سال 1398 به ميزان 90 درصد 
، خاتمه عمليات خرداد ماه س��ال جاری و م�بلغ هزينه ش��ده در اي�ن قس��مت به م��يزان 16,410 مي��ليارد ريال  

می باشد.

بیان برنامه ها و چشم انداز وضعیت شرکت در سال مالی 1398
1� ادامه روند اجرای برنامه های افزایش تولید کنس��انتره س��نگ آهن، باالتر از ظرفیت اس��می )مشابه 
س��الهای گذش��ته( و تولید محصوالت سنگ آهن دانه بندی شده، گندله، آهن اسفنجی و فوالد )و نورد 

میلگرد در شرکت فوالد سرمد ابرکوه( طبق برنامه مصوب سال1397.
2� اجرای عملیات مربوط به تامین تجهیزات و ماشین آالت بخش خارجی طرح نیروگاه خورشیدی به 

ظرفیت 10 مگاوات و حمل به ایران جهت شروع عملیات نصب از ابتدای سال 1399.
3� تولید 357 هزار تن میلگرد شرکت صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه.

4� ش��روع تولید تجاری کارخانه احیاء مس��تقیم از ابتدای س��ال 1398، این کارخانه موفق گردید در 
س��ال اول  ش��روع تولید به مقدار 1/586 هزارتن، 2/3 درصد باالتر از ظرفیت اسمی )به مقدار 1/550 
هزار تن( تولید نماید که یک رکورد بی س��ابقه در بهره برداری از طرحهای صنعتی کش��ور در سال اول 

تولید می باشد.
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در نتیجه تالش بی وقفه هیات مدیره

شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو 700 ریال سود 
خالص به ازای هر سهم 

تقسیم کرد

درآمدهای عملیاتی 

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

سود ناخالص

هزینه های فروش، اداری و عمومی

سود عملیاتی

هزینه های مالی

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی

سود قبل از مالیات

هزینه مالیات بردرآمد

سال جاری

سالهای قبل

سود خالص

سود پایه هر سهم )براساس تعداد سهام در تاریخ صورت وضعیت مالی( 

عملیاتی )ریال(

غیرعملیاتی)ریال(

سود پایه هر سهم )ریال(
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صورت سود و زیان
سال  مالی منتهی به 29 اسفند 1398


