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تقسیم  700ریال سود هر سهم در مجمع عمومی عادی کچاد

درآمد هر س��هم در سال مالی  1397نس��بت به سال مالی  1396به
میزان  456ریال  ،معادل  121درصد افزایش داشته است .
مجمع عمومي عادی ساليانه صاحبان سهام شرکت معدنی و صنعتی
چادرملو با حضور اکثریت س��هامداران روز چهارشنبه  8خرداد 1398
درمحل سالن تالش ،برگزار شد.
در اين جلس��ه پس از انتخاب آقاي دکتر قنبری مدیر عامل ش��رکت
س��رمایه گذاتری امید ،بعنوان رئيس مجمع و ناظرين آقايان مرتضی
علی اکبری نماینده شرکت توسعه معادن و فلزات و داوود حسنی زاده،
نماینده سهام عدالت و همچنین محمودی نماينده سازمان بورس و
اوراق بهادار و بهرامیان نماینده موسسه حسابرسي رايمند و همكاران .
مهندس محمود نوريان بعنوان مدير عامل شركت گزارشي از عملكرد و
برنامه هاي اجرايي شامل عمليات استخراج  ،توليد و فروش محصوالت
و طرح ها و برنامه های سال جاری شرکت به اطالع حاضران رساند .
در ادامه جلسه گزارش بازرس قانوني در خصوص عملكرد هيات مديره
 ،صورتهاي مالي مش��تمل بر ترازنامه  ،سود و زيان و يادداشت هاي
پيوس��ت آن براي سال مالي منتهي به  1397/12/29قرائت و مجمع
پس از اس��تماع توضيحات هيات مديره و بازرس قانوني به اتفاق آرا
ضمن تائيد عملكرد هيات مديره  ،صورتهاي مالي و يادداش��ت هاي
پيوس��ت آن براي سال مالي منتهي به  1397/12/29را تصويب نمود
و تصمیم��ات ذیل اتخاذ و مورد تصويب ق��رار گرفت -1.در ارتباط با
تقسيم سود سال مالي منتهي به  1397/12/29مقرر گرديد مبلغ 23
میلیارد و  450میلیون ریال از کل س��ود ش��رکت در س��ال  1397به
مبلغ  27میلیارد  868,میلیون ریال ،به ازاي هر سهم  700ريال بين
سهامداران توزيع گردد.
 - 2اعضای هیات مدیره مشابه دوره قبل انتخاب گردیدند .
 - 3موسسه حسابرسي رايمند و همكاران به عنوان حسابرس و بازرس
اصلي و موسس��ه حسابرس��ي دش و همكاران به عنوان بازرس علي
البدل براي سال مالي  1398انتخاب شده اند.
 - 4معامالت مشمول ماده  129اليحه اصالحي قانون تجارت مورد
تائيد و تصويب قرار گرفت .
-5حق حضور و پاداش هيات مديره تعيين شد.
 -6روزنامه دنياي اقتصاد جهت درج آگهي هاي شركت تعيين گرديد
 -7مجمع مراتب تقدير خود را از زحمات هيات مديره و كليه كاركنان
شركت اعالم داشت
بر اس��اس همین گزارش مهندس نوریان مدیر عامل شرکت معدنی
و صنعتی چادرملو ( س��هامی عام) در گ��زارش عملکرد هیأت مدیره
در س��ال  - 1397دس��ت یابی به اهداف تولید فراتر از برنامه  ،بهره
ب��رداری از کارخانه مگامدول احیای مس��تقیم و دیگر موفقیت ها را
حاصل تالش کلیۀ کارکنان  ،رهنمودها و همراهی صاحبان محترم
سهام و سیاستهای متخذه توس��ط هیأت مدیره عنوان کرد و گفت :
ایـن ش��ـرکت در سال  1397بـا اتخاذ تدابیر مناسب مشکالت پیش
روی را تا حد امکان برطرف نموده و در حصول به اهداف پیش بینی
آمار استخراج  ،تولید و فروش (به تفکیک محصول)

داخل لوازم ،تجهیزات
شده ،از جمله استفاده از حداکثر ظرفیت ساخت ِ
یدکی مصرفی در مجتمع های معدنی و صنعتی  ،بیش از
و قطع��ات ِ
کارکنان امانی و
برای
آموزشی
های
دوره
ساعت
نفر
 64هزارو 900
ِ
ِ
پیمانکاران برگزار نموده است.
همچنی��ن طی س��ال  ، 1397در تداوم برنامه ه��ای ارتباط صنعت با
دانش��گاه  ،دوره های کارآموزی دانشجویان دانشگاههای کشور  ،در
گرایشـهای استـخراج  ،فـرآوری  ،تولید  ،برق و مکانیک در مجتمع
ه��ای معدنی و صنعتی  ،به میزان  8هزار و  842,نفر س��اعت برگزار
کرده است.
مهندس نوریان همچنین پس گزارش عملکرد تولید و فروش و درآمد
شرکت به تشریح طرحها و فعالیتهای سرمایه ای در دست اقدام شرکت
اش��اره کرد و گفت  :با توجه به مجوز اکتش��اف صادر شده از سوی
س��ازمان صنعت  ،معدن و تجارت استان یزد در تاریخ 1397/11/28
برای معدن (  ) D19عملیات اجرایی اکتشاف مقدماتی و تفصیلی این
معدن آغاز شده است.
انتظار داریم با دس��تیابی به س��نگ آهن تودۀ معدنی (  ، ) D19از
بـروز ریسک فقـدان ذخیـرۀ معـدنی مناسب جلوگیری نمائیم  .وی
برآورد هزینه سرمایه گذاری اجرای این طرح را  ،حدود  19هزار میلیارد
ریال عنوان کرد .

مدی�ر عامل چادرملو همچنین س�ایر طرح های این ش�رکت را به

شرح زیر اعالم کرد .

 -1طرح احداث نیروگاه خورشیدی :
ش��رکت بنا دارد نس��بت به احداث ی��ک واحد نی��روگاه  10مگاواتی
خورش��یدی  ،در جوار نیروگاه  500مگاواتی س��یکـل تـرکیبی خـود

در مجتمع صنعـت��ی  ،اقـدام و مقـدمات عملـیات اجـرایی آن آغـاز
ش��ده است .هزینه س��رمایه گذاری در طرح فوق به میزان  7میلیون
یورو خواهد بود.
 -2مشارکت در افزایش سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر :
به موجب مصوبه هیأت مدیره شرکت  ،موضوع مشارکت در افزایش
سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر همواره مورد توجه مدیریت بوده است.
شرکتهای س��رمایه پذیر عمدت ًا در زمینه های معدن و صنایع معدنی
وابس��ته  ،تأمی��ن و انتقال آب و تأمین مال��ی فعالیت می نمایند .طی
سال  1397مبلغ  5هزارو  318میلیارد ریال بابت مشارکت در افزایش
سرمایه شرکتهای سرمایه پذیر  ،پرداخت شده است.
 -3مشارکت در بهره برداری از معادن سنگ آهن استرالیا و احداث
کارخانه های تولید کنسانتره به میزان  12و نیم میلیون تن :
ش��رکت معدنی و صنعتی چادرملو به همراه شرکت معدنی و صنعتی
گل گهر و شرکت فوالد مبارکه (از طریق شرکت فوالد هرمزگان) و
شرکت فکور صنعت و هرکدام با مشارکت به میزان  25درصد موضوع
سرمایه گذاری در استفاده از ذخائر سنگ آهن کشور استرالیا و تولید 12
و نیم میلیون تن کنسانتره را پیگیری و حق السهم مشارکین  ،مطابق
برنامۀ زمان بندی پرداخت شده است.
سـرمایه گـذاری مشـارکین در بهره برداری از معدن و تا پایان فاز 1
که کارخانه  5میلیون تنی کنسانتره به بهره برداری خواهد رسید  ،به
میزان  88میلیون دالر آمریکا پیش بینی شده است.
برای اجرای فاز  1و فازهای  2و  3معادل  85درصد مجموع س��رمایه
گ��ذاری که محدود ب��ه مبلغ  960میلیون دالر آمریکا می باش��د  ،از
تسهیالت فاینانس کشور استرالیا استفاده خواهد شد.

محم�ود نوری�ان در ادامه ،طرح ها و فعالیت های س�رمایه ای آتی

شرکت را هم اینگونه بیان کرد :

-1طرح احداث کارخانه گندله س��ازی جدید با ظرفیت  4میلیون تن
در سال :
اجرای طرح مذکور با برآورد سرمایه گذاری حداقل به میزان  20هزارو
 974میلیارد ریال (ش��ـامل  89میلیون یورو) در دسـت مـطالعه می
باشد.
 -2طرح احداث کارخانه نورد با ظرفیت  1/1میلیون تن در سال :
اجرای طرح مذکور با پیش بینی س��رمایه گذاری حداقل به میزان 11
هزارو  673میلیارد ریال (ش��امل  52میلیون یورو) در دسـت مـطالعه
می باشد.
وی در خصوص تامین مالی این دو پروژه گفت  :ش��رکت درگذش��ته
امکان دریافت فاینانس خارجی (ژاپن) برای هزینه های احداث کارخانۀ
گندله سازی جدید و با ظرفیت  4میلیون تن در سال و همچنین امکان
استفـاده از تسهیالت بانک ایـران و اروپـا  ،برای تأمین نقدینگی مورد
نیاز خرید ماشین آالت و تجهیزات بخش خارجی احداث کارخانه های
نورد خود را دنبال نموده اس��ت .لیکن محدودیتهای ناش��ی از اعمال
تحریم های آمریکا علیۀ ایران ،تالشهای گذشته را فع ً
ال با وقفه مواجه
کرده است.
 -3مش��ارکت در احداث کارخانه های گندله ،آهن اسفنجی ،فوالد و
تأسیسات زیربنایی منطقۀ آزاد تجاری ُمکران :
موضوع مشارکت در احداث کارخانه های گندله  ،آهن اسفنجی  ،فوالد
و تأسیسات زیربنایی در منطقۀ آزاد تجـاری ُمکران واقـع در شهرستان
چابهار (با مش��ارکت شرکتهای معدنی و صنعتی چادرملو و گل گهر ،

فوالد مبارکه) از برنامه های بلند مدت شرکت می باشد.
مشارکت در طرحهای سایر شرکتها :


 -1شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس :
هدف عمدۀ طرح انتقال آب نمک زدائی شده  ،توسط سه خط انتقال از
خلیج فـارس به صـنایع جنـوب شرق کشور و تأمین بخشی از نیازها
و مصارف آب مجتمع های تولیدی در حال بهره برداری و طرح های
توسعه آنها شامل  :معـادن مس سـرچشمـه  ،سنـگ آهن گـل گهر،
سنـگ آهـن چادرملو (استان های هرمزگان ،کرمان و یزد) می باشد.
مسیر خط انتقال از غرب بندرعباس شروع و بعد از تأمین آب مجتمع
معدنی و صنعتی گل گهر به طرف مجتمع مس سرچشمه ادامه یافته و
نهایت ًا به صنایع فوالدی و معدنی استان یزد منتهی می گردد.
وی در این زمینه افزود :اجرای قطعۀ س ّوم طرح به طول  360کیلومتر
مربع از مجتمع مس سرچش��مه تا صنای��ع فوالدی در منطقه اردکان
استان یزد و همچنین انشعاب صنایع معدنی چادرملو می باشد .قطر
نامی لوله های مورد استفاده در این قطعه  1هزارو  300و  900میلیمتر
می باش��د ،دبی آب انتقالی در این مس��یر  1و نیم مترمکعب بر ثانیه
خواهد بود .در این قطعه عملیات نقشه برداری و مسیرگشایی از طریق
مناقصۀ عمومی ب��ه پیمانکار واگذار گردی��ده ،و تاکنون با مبلغ 110
میلیارد ریال هزینه 23 ،درصد و پیش��رفت فیزیکی بعمل آمده است .
خاتمه عملیات اجرایی مهر ماه سال  1399پیش بینی گردیده است.
مدیر عامل چادرملو ّ
کل سرمایه گذاری پیش بینی شده جهت اجرای
این طرح عظیم ملی را  110هزار میلیارد ريال اعالم کرد و گفت  :تا
پایان سال  1397بیش از  47هزار میلیارد ريال هزینه شده است.
 -2مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرحهای تولید فوالد :
مهندس نوریان اضافه کرد :در راس��تای مصوب��ات هیأت مدیره و در
جهت مشارکت با بخشهـای خصوصی ،این شرکت اقدام به مشارکت
در سرمایۀ شرکت آهن و فوالد غدیر ایـرانیان بـه میزان  30درصد ،
شـرکت آهـن و فوالد ارفع به میزان  43درصد  ،شرکت صنایع آهن
و فوالد َس��رمد اَبرکوه به میزان  65درصد  ،شرکت فوالد شاهرود به
میزان  35درصد و شرکت کاوند نهان زمین به میزان  29درصد سهام ،
نموده است .همچنین این شرکت در اجرای طرح احداث کارخانۀ تولید
الکترود گرافیتی با ظرفیت  30هزار تن در سال  ،به میزان  31درصد
در سهـام شـرکت نـوین الکترود اردکان  ،مشـارکت نموده و شرکت
فوق در مرحله قبل از بهره برداری می باشد.
 سود خالص :


با توجه به مندرجات در فوق و لحاظ تأثیر تغییرات هزینههای عملیاتی
 ،مالی و سایر درآمدها و هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی ،تغییرات در
قیمت های فروش و احجام مقداری فروش و تغییرات بهای تمام شده
کاالی فروش رفته موجب شده که سود خالص از مبلغ  12,584میلیارد
ریال در س��ال  1396به مبلغ  27,868میلیارد ریال در سال  ،1397به
میزان 121درصد افزایش یابد.
ارقام  -تـن

اقالم صورت سود و زیان:

ارقام ـ میلیون ریال

