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  9  ماموریت هاي عملیاتیاهداف و 

 10 تقدیر و تشکــــــــــــر
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  :پيام هيئت مديره 
که توفیق یک سال خدمت گزاري دیگر نصیب فرمود تا در کنار مدیران و  خداوند متعال را شاکریم    

کارکنان تالشگر شرکت تعاونی در جهت نیل به مقاصد خرد و کالن خود که رشد توسعه اقتصادي استان 
زرخیز خوزستان و همراهی ، همکاري و مشارکت با شرکت هاي فوالدي منطقه به وِیژه مجموعه معظم 

والد ایران همواره سرآمد تمام اهداف بوده ، بکوشیم و افزون بر آن سعی در جهت گروه ملی صنعتی ف
  .برآوردن انتظارات سهامداران و کسب بازدهی معقول براي ایشان را هیچ گاه از نظر دور نداشته باشیم 

در سالی که پشت سر نهادیم ، هیئت مدیره شرکت ضمن حفظ و صیانت از امانت و موهبت  در دست ، 
ام تالش خود را براي استفاده از فرصت ها و شرایط پیش رو در حوزه فعالیت هاي مختلف انجام داده و تم

در این میان با توجه به شرایط متغیر و ناپایدار بازار ، فضاي حاکم بر کسب و کار و تداوم رکود موجود در 
بعنوان حوزه فعالیت این ( یران اکثر بنگاههاي اقتصادي از جمله صنعت فوالد و گروه ملی صنعتی فوالد ا

اقدامات موثري انجام که از نتایج و پیامد آنها توفیق نسبی در تحقق اهداف اساسی و عملیاتی ) شرکت 
  . شرکت می باشد 

واقف بوده لذا در تبیین و ترسیم  رامی بر اوضاع اقتصادي کشور آگاه واطمینان داریم که سهامداران گ
و مواردي را به اجمال  تعاونی و شرکت اقتصاد کشور ، صنعت فوالد نفضاي کسب و کار در سطح کال

  . می رساند  اختصار به استحضار
  مرور کلی بر وضعيت و تحوالت کالن اقتصادی کشور - ۱

  : علیرغم ارائه تصویر مثبت و بهبود فضاي شاخص هاي کالن اقتصادي کشور نظیر 
 درصد  15 هورم به محدودتکاهش نرخ  •

 ساله  رشد اقتصادي بعد از یک دوره دومثبت شدن  •

 هاي پولی قابل قبول  ثبات نسبی نرخ ارز از طریق مدیریت صحیح منابع ارزي و سیاست •

 خروج برخی از شاخص هاي اقتصادي از حالت هشداري  •

 ...و •

در این سال مشکالت و موانعی بروز نموده ،  یکی از سالهاي سخت اقتصادي کشور بود 1393سال 
  . تشبیه کرد  "سکته اقتصادي  "را به ان آن  که می تو

 50- 60و سقوط بهاي آن به محدوده  کاهش قیمت نفت بعنوان اصلی ترین منبع درآمد کشور -
یش در کانون پمالی احتمال کسري بودجه را بیش از  منابعدالر براي هر بشکه در شرایط کمبود 

 93آمده در بودجه عمومی سال  اصالحات به عمل این موضوعموید توجه خود قرارداده که 
جهان در مهم حوزه انرژي این رخداد سوء آثار و نتایج  پیش بینیبازتاب و کشور و همچنین 

  .کشور به وضوح نمایان  می باشد  94بودجه سال  و تصویب تدوین

 "بازار بورس "نوسان و افت و خیز شاخص دماسنج اقتصاد کشور در کنارکاهش قیمت نفت، -
درصدي را براي سهامداران خود  8/20را نیز شاهد بوده بگونه اي که در این سال بازدهی منفی 

درصدي خود مواجه و رکورد تاریخی بیشترین ریزش در  21به دنبال داشته و شاخص کل با افت 
 .  به ثبت رسانید ) واحد 3590به میزان ( طی یک روز 
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مهم تجهیز منابع مالی و تخصیص و توزیع آن در            با رسالت ( نظام بانکی –بازار پول       -
همچنان بر مدار نرخ سود سپرده و بهره تسهیالت بانکی ) بخش هاي مختلف و فعالین اقتصادي

از سال گذشته با رویکرد حفظ سپرده هاي موجود و ) بخصوص در قالب ارائه طرح هاي ویژه(باال 
ه به برنامه کنترل تورم از طریق اعمال سیاست کاهش جذب منابع جدید ادامه داده که با توج

این امر موجب کاهش میزان وام دهی بانک ها به ویژه در حوزه          ) نرخ نقدینگی(حجم پول
  . فعالیت هاي تولیدي گردید

این موضوعات ضمن افزایش هزینه هاي تامین مالی براي بنگاه هاي اقتصادي ، سهولت  
بانکی را بسیار محدود نموده و موجبات تشدید مشکالت مالی بنگاه ها  دسترسی آنان به منابع

در حوزه کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش الزم براي تداوم فعالیت هاي جاري و توسعه اي 
  .  گردید 

کارگاههاي تولیدي و و کاهش فعالیت ها در روند نگران کننده تعطیلی  سالبعالوه در این    -
بنابر  کهادامه داشته فرصت هاي اشتغال  و در نتیجه کاهش کوچک و متوسطواحدهاي صنعتی 

از جمله  ه دالیل مختلفدرصد این واحد ها ب 69متولی ، آمارهاي ارائه شده از سوي نهادهاي 
و ) فقدان بازار براي تولیدات(کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش ، کاهش تقاضاي موثر

 . ت توقف به سر می برند المشکالت تامین مواد اولیه در ح

  
  مرور کلی بر وضعيت و تحوالت صنعت فوالد  - ۲

را در معنا داري  را به اتمام رسانید که از دو سال قبل رکود 93صنعت فوالد کشور در حالی سال 
و  تداوممعامالت انواع محصوالت فوالدي بخصوص مقاطع ساختمانی را بنا به دالیل مختلف از جمله 

ایط رکود تورمی حاکم بر فضاي اقتصادي ، کاهش حجم مبادالت و معامالت شدت گیري شر
 هايمحصوالت فلزي ناشی از افت تقاضا موثر ، رکود موجود در بازار مسکن و ساخت و ساز واحد

عرضه براي درست عدم مدیریت  ،مسکونی ، عدم تخصیص اعتبارات عمرانی به پروژه هاي جدید
خوردن تصمیمات اقتصادي خریداران و معامله گران فوالد به نتایج  هبرخی محصوالت و مضافاً گر

  . صبر و انتظار از سوي آنان را تجربه کرده است پیش گرفتن سیاست  مذاکرات هسته اي و در

با افت روز شمار قیمت محصوالت فوالدي در بازار داخل  93البته رکود این دو سال و بویژه سال 
همسو با کاهش قیمت هاي جهانی این کاالي استراتژیک همراه بوده بطوریکه در برخی موارد              

اعف دیگري قیمت هاي فروش را به کمتر از قیمت تمام شده محصوالت تولیدي تنزل داده و ضرر مض
  .را نیز از این محل متوجه فوالدسازان نمود

هزینه هاي نیروي انسانی ( بهرحال تداوم وضعیت تبیین شده باال در کنار افزایش هزینه هاي سربار 
و مشکالت کمبود نقدینگی و تامین و تجهیز منابع مالی ...) حامل هاي انرژي ، افزایش مالیات ها و –

هاي سنگین براي واحد هاي فوالدي بخصوص نوردکاران گردید ،  بگونه اي الزم موجبات ضرر و زیان 
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که در بیشتر این واحد ها شاهدکاهش ظرفیت تولید و در مواردي توقف تولید بویژه براي واحد هاي 
  . کوچک بخش خصوصی بوده ایم 

               البته سیـاست هاي حمایتـی اعمال شده در جهت تقویـت صنعت فوالد از سوي دولـت در 
  :حوزه هاي 

 با احتمال تمدید آن براي سال آینده  93آزاد سازي صادرات فوالد در سال  -

 ممنوعیت واردات برخی محصوالت فوالدي مانند شمش و میلگرد با ارز مبادله اي  -

 %  20تا % 10به % 4تغییر حقوق گمرکی واردات فوالد و افزایش تعرفه واردات از  -

 فروشی محصوالت فوالدي در بورس کاال به اشخاص حقیقی و حقوقی تحقق امکان خرده  -

به مدد تعیین و تکلیف موضوع مذاکرات  94و چشم انداز نسبتاً مثبت اقتصاد کشور در سال 
هسته اي در احتمال رفع تحریم هاي ظالمانه اعمال شده در سایه تدبیر و تالش مستمر 

 می تواند... انشاا "همدلی و همزبانی  ملت ، دولت و"دولتمردان و فعالین اقتصادي در سال
در غیر  . به فضاي کسب و کار باشدنوید بخش عبور از دوران سخت رکود فعلی و بازگشت رونق 

اینصورت با تکیه بر امکانات و توانمندي هاي داخلی کشور و در چارچوب سیاست هاي کلی 
وسعه فعالیت هاي اقتصادي کشور را ابالغ شده اقتصاد مقاومتی می بایست زمینه استمرار و ت

  . فراهم نمود 

  :مرور کلی بر وضعيت کسب و کار شرکت تعاونی کارکنان  - ۳
فعالیت شرکت تعاونی کارکنان گروه ملی صنعتی فوالد ایران بعنوان مجموعه با توجه به ماهیت  

منعطف با تنوع و تعدد  اقتصادي چند منظوره و با مزیت بهره مندي از ساختار هلدینگی –اجتماعی 
موضوعات کاري در زمنیه هاي مختلف تولیدي ،  خدماتی و بازرگانی و سالیان متمادي فعالیت در 
 -حاشیه صنعت فوالد و افتخار همکاري و همراهی از بدو شکل گیري با مجتمع بزرگ تولیدي

و همچون سایر فعالین  صنعتی گروه ملی صنعتی فوالد ایران ، از این قاعده و شرایط مستثنی نبوده
اقتصادي با تاثیرپذیري از چالشها، موانع ، محدودیت ها و دشواریهاي موجود در مسیر فعالیت هاي 

کاهش سهم بازار کار ، . اقتصادي کشور که در سطور قبلی بصورت اجمال بازگو شد ، مواجه گردید
اي موارد افزایش ریسک و  محدود شدن زمینه توسعه فعالیت ها و همکاري هاي تجاري و در پاره

از جمله نتایج غیر ... درآمد و اتخاذ تدابیر احتیاطی بازدارنده ، کاهش نقدینگی و در نتیجه کاهش 
             قابل اجتناب و موانع موثر در فضاي کسب و کار تعاونی کارکنان در دست یابی کامل به اهداف 

  . بود  93در سال برنامه ریزي شده 
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           و علیرغم مشکالت و تنگناههاي موجود توانستیم با استعانت از خداوند بزرگ و  علی ایحال
و بهنگام  بهره گیري از اراده استوار گروهی و خرد جمعی و اتخاذ تصمیمات و راهکارهاي اقتضایی

، سال گذشته را با توفیق نسبی و مجموعه اي از دستاوردهاي اجرایی به پایان برسانیم و گزارش 
  .حاضر که خالصه اي از عملکرد شرکت را در بر دارد گواهی بر این مدعاست 

  
  عملکرد اجمالی شرکت تعاونی کارکنان و شرکت های تحت پوشش

  ۱۳۹۳در  سال عملياتی 
  

  ت های اجتماعی و رفاهیيفعالحوزه ) الف 

ارائه خدمات رفاهی و عمومی با هدف ایجاد سهولت در خرید و رفع نیازمندي هاي خانواده  .1
کارکنان گروه ملی صنعتی فوالد ایران ، کارکنان و سهامداران شرکت تعاونی از طریق ارائه 

زاق عمومی جمعـاً تسهیالت فروش اعتبـاري در قالب فعالیت فروشگـاه هاي کاالي خانگی و ار
درصد  1/6ریال که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان  73,050,308,634به مبلغ 

 .رشد را نشان می دهد 

نفر از کارکنان  2324اجراي قرارداد ارائه بخشی از خدمات پشتیبانی ، اداري و پرسنلی  .2
کت سرمایه گذاري و توسعه قراردادي شاغل در گروه ملی صنعتی فوالد ایران با عاملیت شر

 .اقتصاد گستر اکسین 

 ت های اقتصـادی يحوزه فعال) ب

کیلوگرم انواع قراضه خام و تحویلداري مقادیر  30,410,424تهیه ، تامین و خرید و فروش مقدار  .1
 . 93مذکور به واحد فوالدسازي گروه ملی صنعتی فوالد ایران در طول سال 

کیلوگرم و انجام فرآیند   9,343,363انجام فعالیت مرتبط با فرآوري ضایعات فلزي به مقدار  .2
 .تحویلداري آن به مشتریان 

شمش ، اسلب و (کیلومتر انواع محموله هاي فوالدي  –تن  61,607,340حمل و جابجایی  .3
 .ظرفیت بار درون و برون شهري  17,669و غیره در قالب ) محصوالت نهایی

ي قرارداد فرآوري ضایعات فلزي واحد فوالدسازي گروه ملی صنعتی فوالد ایران به میزان اجرا .4
 .کیلوگرم قراضه فوالدي  651,000کیلوگرم مذاب و  3,400,000
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انجام فرآیند فرآوري و فروش پودر اکسید خطوط نوردي گروه ملی صنعتی فوالد ایران به مقدار  .5
 . کیلوگرم  18,000,000

هره برداري از دستگاه هاي کالف صاف کن بخش نورد میلگرد گروه ملی صنعتی اجراي پیمان ب .6
 .کیلوگرم مفتول شاخه شده   3,740,857فوالد ایران و تولید 

انجام عملیات تست آلتراسونیک لوله هاي تولیدي کارخانه لوله سازي گروه ملی صنعتی فوالد  .7
 .شاخه  3,168ایران به میزان 

و بسته بندي غبارهاي جمع آوري شده سیستم غبارگیر واحد فوالدسازي  اجراي قرارداد ، تخلیه .8
 .کیلوگرم  706,200کیسه معادل وزن تقریبی  1000گروه ملی صنعتی فوالد ایران به مقدار 

 .انجام عملیات تعمیرات نسوز کوره هاي پیشگرم واحدهاي نوردي و کوره هاي واحد فوالدسازي  .9

قالب فعالیت کارگاه ساخت و مونتاژ در زمینه اجراي پروژه هاي ارائه خدمات فنی و مهندسی در  .10
 ... .ساخت قطعات مکانیکی و تجهیزات صنعتی ، ساخت سازه هاي فوالدي و 

در                ) در سطح تعمیرات و تغییرات جزیی(اجراي دو قرارداد مربوط به پروژه هاي ساختمانی  .11
 . یران بخش هاي تولیدي گروه ملی صنعتی فوالد ا

کیلوگرم محصوالت نهایی کارخانجات گروه ملی  74,366,000عاملیت و کارگزاري فروش مقدار .12
 ) .تیرآهن ، میلگرد ، کالف و مفتول ( صنعتی فوالد ایران 

جهت ) دستگاه خرد کننده ضایعات فلزي(نصب ، راه اندازي و بهره برداري از دستگاه شریدر  .13
 .در شرکت تامین و فرآوري ضایعات فلزي ایرانیان  93فرآوري قراضه فلزي از خردادماه 

 4000هکتاري به میزان  8اجراي عملیات محوطه سازي و خاك ریزي اراضی شرکت در محدوده  .14
متر مکعب نخاله هاي سرباره با عاملیت شرکت تامین و فرآوري  40,000کامیون معادل تقریبی 
 .ضایعات فلزي ایرانیان 

  ت های ستادی يفعال) ج

جلسه آن منجر به  32گزاري جلسات مستمر ، منظم و هدفمند هیئت مدیره که حداقل تعداد بر .1
  . تنظیم صورتجلسه گردید 

  ....پیگیري و استیفاي حقوق شرکت در زمینه هاي مختلف مالیاتی ، بیمه اي ، دعاوي حقوقی و  .2
هاي تحت پیگیري و وصول بخش قابل مالحظه اي از مطالبات مالی شرکت تعاونی و شرکت  .3

بخشی به صورت وجوه نقد و (پوشش از شرکاي تجاري در چارچوب قرارداد و پیمان هاي منعقده 
  ).بخشی دیگر به صورت تخصیص آهن االت
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تهیه و تدوین برنامه هاي عملیاتی با تعیین اهداف کمی و کیفی براي تمامی شرکت هاي تابعه  .4
  . 1393جهت سال 

اعمال نظارت ، کنترل و هدایت مستمر شرکت هاي تحت پوشش از طریق برگزاري مجامع  .5
  . عمومی ، جلسات جامع مشترك ، جلسات تخصصی و سرکشی و بازدیدهاي دوره اي از آنها 

مرور و کنترل دائمی جریان نقدینگی و اعمال مدیریت بهینه منابع و مصارف با هدف تداوم روند              .6
 .تجاري  –هاي جاري ، حفظ سهم بازار و ایفاي تعهدات و تکالیف در مبادالت مالی  فعالیت

 .پاسخگویی به مراجعات مختلف سهامداران محترم در خصوص موارد گوناگون در طول سال  .7

انجام مدیریت امور سهامداري و خرید و استرداد سهام از سهامدارانی که تقاضاي استرداد سهام  .8
  . انتظار داشتند خود را از تعاونی 

سهم استردادي ، سهامداران متقاضی  3000پاسخگویی و تامین وجه و پرداخت بهاي قریب به  .9
 .استرداد سهام 

عادي ، فوق العاده و (برنامه ریزي و تدارك مقدمات برگزاري سه نوبت مجامع عمومی شرکت  .10
  . 1393در ماه هاي تیر و اسفند سال ) عادي به طور فوق العاده

در چارچوب  1392ریال از سود سهام عملکرد سال  85,000,000,000وجه و پرداخت بیش از  تامین .11
  .مصوبات مجمع عمومی ساالنه 

انجام مذاکرات ، مکاتبات ، هماهنگی و پیگیري هاي مستمر موضوع فروش و  واگذاري کامل  .12
  .قدرالسهم شرکت تعاونی در شرکت سرمایه گذاري و توسعه فوالد جنوب 

یگیري هاي مستمر به منظور وصول سود سهام حق الشراکه از محل سرمایه گذاري بلند انجام پ .13
  . 1392مدت در شرکت سرمایه گذاري و توسعه فوالد جنوب مربوط به سال مالی 

انجام مطالعات و بررسی هاي عارضه یابی و تهیه گزارشات آسیب شناسانه کلیه شرکت هاي  .14
 . و پیشگیرانه ) برنامه هاي بهبود(اصالحی تحت پوشش و طراحی و تدوین اقدامات 

و اعمال تاثیرات آن با توجه به  93ارزیابی مجدد ارزش امالك و مستغالت شرکت در پایان سال  .15
ریال به ارزش جاري هر سهم  400,000مبلغ  01/01/94سهم استردادي که از تاریخ  2917کاهش تعداد 
 .اضافه گردید

راساس اصالحات به عمل آمده در قانون اصالح موادي از قانون تطبیق و اصالح اساسنامه شرکت ب .16
 . 93بخش تعاون در چارچوب مجمع عمومی فوق العاده اسفندماه 
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  شرکت تعاونی کارکنان گروه ملی صنعتی فوالد ايران

32,031  

  صورت سود و زیان
  1393اسفند ماه  29براي سال مالی منتهی به 

 مبلغ به میلیون تومان

  1392سال   1393سال   
  5,359  5,653  فروش خالـص

       :کسر می شود 

  )4,135(  )4,415(   کاالي فروش رفتهبهاي تمام شده 

  1,224  1,238  سود ناویژه
  : اضافه می شود 

  11,166  4,393  سایر درآمدهاي غیر عملیاتی

  12,390  5,631  جمع سود ناویژه عملیاتی
  :کسر می شود 

  )1,099(  )1,012(   هزینه هاي اداري تشکیالتی

  11,291  4,619  سود ویژه 
      : کسر می شود 

  )63(  )52(  مالیـات

  )225(  182  تعدیالت دوره

  )44(  -  اندوخته ها

  10,959  4,749  سود قابل تخصیص 

      
      

  ترازنامه 
  1393اسفند ماه  29در تاربخ 

  مبلغ به میلیون تومان
  

  دارایی ها
29/12/1393  29/12/1392  

  22,275  24,121  دارایی هاي جاري

  9,756  9,832  دارایی هاي غیر جاري

  32,031  33,953  جمع دارایی ها
      

  بدهیها و حقوق صاحبان سهام

  2,244  10,046  بدهیهاي جاري

  حقوق صاحبان سهام

  4,288  3,991  سرمایه

  14,539  15,167  اندوخته ها

  10,960  4,749  سود و زیان انباشته

  29,787  23,907  جمع حقوق صاحبان سهام

  

  

    33,953     جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام

  

  

32,031 
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  ت های کاری شرکت تعاونی کارکنان گروه ملی صنعتی فوالد ايرانبرنامه اهداف و اولوي
  ۱۳۹۴در سال  

  

  ت های اساسی  اهداف و ماموري) الف 

مرور و کنترل دائمی جریان نقدینگی و اعمال مدیریت بهینه منابع و مصارف با اولویت تامین  .1
  .فایده و  بررسی آثار هر یک از آنها  –سرمایه در گردش شرکت هاي تابعه با لحاظ هزینه 

م در ایجاد               بازنگري اصالح و تنظیم مجدد زنجیره کسب و کار با احتساب شرایط پیرامونی و اهتما .2
هم افزایی در چارچوب مزیت هاي ساختار هلدینگی با هدف کاهش محدودیت ها و تنگناهها و               

  .بهره گیري از فرصت هاي محیطی 
اصالح و تعدیل اهداف ، برنامه ها و رویه هاي عملیاتی از طریق بازنگري و تقویت نظام گردش و  .3

  . درون مجموعه اي در قالب برگزاري جلسات جامع و تخصصی با مدیران پایش اطالعات کارکردي
تعدیل و تغییر در ترکیب سبد دارایی هاي شرکت از محل فروش بخشی از امالك و مستغالت و  .4

سهام سرمایه گذاري شده بلند مدت و تقویت افزایش دارایی هاي جاري به منظور تسهیل در 
  .قاء بهره وري و استفاده بهینه از آنها اجرا و حفظ تداوم فعالیت ها ، ارت

تالش و اهتمام در جهت منطقی سازي هزینه انجام فعالیت ها از طریق کاهش قیمت تمام شده  .5
  .کاال و خدمات و کنترل موثر هزینه ها 

ارتقاء بهره وري مالی و عملیاتی شرکت از طریق مدیریت بهینه سبد دارایی ها با توجه خاص به  .6
  .رخ بازدهی آنها اصول ریسک و ن

انجام مطالعات به منظور توسعه بازار و تسري فعالیت ها در سایر عرصه هاي کسب و کار با لحاظ  .7
  . ارزیابی ریسک و مخاطرات احتمالی و تامین و تجهیز منابع مالی 

با توجه به شرایط متغیر و ناپایدار موجود در ( بازبینی مداوم استراتژي ها و پایش مستمر بازار  .8
به منظور کاهش ریسک فعالیت ها و مخاطرات تجاري ، افزایش کارایی و رقابت ) ازار کسب و کارب

  .  پذیري و انجام اقدامات اصالحی و پیشگیرانه 
تجمیع سازمان و فعالیت هاي اداري ، اجرایی و اقتصادي تعاونی در قالب ساختارهاي متمرکز،   .9

رمایه ها و منابع موجود و نیز ارتقاء سطح کمی و منعطف و چاالك به منظور استفاده بهینه از س
  .کیفی خدمات و فعالیت ها 
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  اتی يت های عملياهداف و مامور) ب 

                تقویت رویکرد خدمات عمومی و رفاهی با هدف ایجاد سهولت هر چه بیشتر و رفع   .10
کاالي خانگی از طریق  نیازمندي هاي خانواده ها در قالب فعالیت فروشگاه هاي ارزاق عمومی و

ارائه تسهیالت فروش اعتباري جهت کارکنان گروه ملی صنعتی فوالد ایران ، کارکنان و 
  .93درصد افزایش نسبت به سال   10سهامداران شرکت تعاونی به میزان 

برنامه ریزي و انجام تمهیدات بایسته بمنظور کسب ، مدیریت و تثبیت موقعیت شرکت در امر  .11
درصد از سهم بار ضایعات فلزي ذوبی مورد نیاز کارخانجات گروه ملی  40تهیه و تامین حداقل 

  .صنعتی فوالد ایران 
 120,000حداقل توسعه و تقویت فعالیت هاي بازرگانی در حوزه محصوالت فوالدي از طریق فروش  .12

درچارچوب قرارداد عاملیت و کارگزاري ( تن انواع تولیدات گروه ملی صنعتی فوالد ایران
و سایر  شرکت هاي فوالدي با اخذ نمایندگی فروش در چارچوب رویه ها و روش هاي ) فیمابین

  .معمول فروش محصوالت فوالدي 
کیلومتر انواع بار  - تن   60,000,000جابجایی تا اهتمام و تالش مستمر و فراگیر براي حمل و نقل و  .13

و کاال در حوزه درون و برون شهري با تاکید بر حمل مواد اولیه و محصوالت تولیدي کارخانجات 
  .منطقه 

تن ضایعات ذوبی از سرباره ها و مذاب برگشتی بخش  6,000جداسازي و فرآوري حداقل  .14
  . فوالدسازي گروه ملی صنعتی فوالد ایران 

نجام فرآوري پودر اکسید حاصله از فرایند تولید خطوط نوردي کارخانجات گروه ملی صنعتی ا .15
  .تن در چارچوب شرایط پیمان منعقده  18,000فوالد ایران حداقل 

حفظ و مدیریت بهینه قرارداد کارگزاري منابع انسانی در کارخانجات گروه ملی صنعتی فوالد  .16
  .ایران 

شرکت خدمات صنعتی (دید در حوزه شرکت هاي پروژه محور کسب قرارداد و پیمان هاي ج .17
  ).پوالدکار ایرانیان و شرکت ساختمانی و تاسیساتی توسعه گستر آتیه سرزمین ایرانیان

هکتاري منوط به کسب مجوز تغییر  26آماده سازي ، افراز ، بازاریابی و فروش قطعات زمین  .18
  .کاربري 

فعالیت ها به منظور پاسخگویی به انتظارات منطقی مدیریت ، برنامه ریزي و هدایت مجموعه  .19
 ).جامع ( ریال سود خالص  45,000,000,000سهامداران و کسب حداقل 

  



  شکر الخالقيشکر المخلوق لم 

در پایان گزارش هیئت مدیره از فرصت استفاده نموده و مراتب تشکر و قدردانی 
  :حقوقی و حقیقی زیر تقدیم می دارد 

عموم سهامداران محترم که با همراهی و رهنمودهاي خود هر آنچه از موفقیت ها محقق 

عموم مدیران و کارکنان ساعی و تالشگر شرکت که با تدابیر و تالش هاي جهادگونه و درك 
 . زمینه دستیابی به دستاوردها را میسر ساختند

و )بعنوان بازرس قانونی شرکت ( موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود
همکاران ارجمندشان که همواره از همکاري و رهنمودهاي موثر و به هنگام ایشان در اصالح 

ان و کارکنان شریف مجموعه بزرگ گروه ملی صنعتی فوالد 
ایران بعنوان شریک تجاري عمده و اصلی که همواره از سعه صدر ، احترام و اعتماد متقابل 

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان مرجع نظارتی که همواره از نظرات و 
 .ویژه در برگزاري مجامع شرکت بهره مند شده ایم 

هیئت رئیسه مجمع که در کمال امانت داري و مسئولیت پذیري با تدبیر و شایستگی تام 

 تو خشنود باشی و ما رستگار             
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شکر المخلوق لم يمن لم 

  

  :ر و تشکر يتقد
در پایان گزارش هیئت مدیره از فرصت استفاده نموده و مراتب تشکر و قدردانی 

حقوقی و حقیقی زیر تقدیم می دارد خالصانه خود را حضور اشخاص 
عموم سهامداران محترم که با همراهی و رهنمودهاي خود هر آنچه از موفقیت ها محقق  -

 .شده ، مرهون اعتماد و حمایت آنان بوده 

عموم مدیران و کارکنان ساعی و تالشگر شرکت که با تدابیر و تالش هاي جهادگونه و درك  -
زمینه دستیابی به دستاوردها را میسر ساختند منطقی از شرایط خطیراین دوره

موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود -
همکاران ارجمندشان که همواره از همکاري و رهنمودهاي موثر و به هنگام ایشان در اصالح 

 .امور بهره مند شده ایم 

ان و کارکنان شریف مجموعه بزرگ گروه ملی صنعتی فوالد هیئت مدیره ، مدیر عامل ، مدیر -
ایران بعنوان شریک تجاري عمده و اصلی که همواره از سعه صدر ، احترام و اعتماد متقابل 

 . آنان برخوردار بوده ایم

اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان به عنوان مرجع نظارتی که همواره از نظرات و  -
ویژه در برگزاري مجامع شرکت بهره مند شده ایم هدایت آنان به 

هیئت رئیسه مجمع که در کمال امانت داري و مسئولیت پذیري با تدبیر و شایستگی تام  -
 . اداره و مدیریت جلسه را متقبل می شوند 

  

خدايا چنان کن سرانجام             کار                      خدايا چنان کن سرانجام

  

  

  

 



    

  شرکت تعاونی کارکنان گروه ملی صنعتی فوالد ایران

  45پالك  – نبش خیابان شهید منصفی 

  33365004: نمابر  - 

www.insigpc.com 
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شرکت تعاونی کارکنان گروه ملی صنعتی فوالد ایران

نبش خیابان شهید منصفی  – خیابان عارف  – امانیه  - اهواز

-  33731602 –  33332563: تلفن 

www.insigpc.com
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