
 

 

 

 

 الرحمن الرحیم.... بسم ا

 03/21/2031به مجمع عمومی منتهی به سال مالی تولیدی توزیعی کارکنان فوالد خوزستان گزارش هیئت مدیره شرکت تعاونی 

 کارکنان فوالد خوزستان  تولیدی توزیعی  ریاست محترم مجمع عمومی شرکت تعاونی

 با سالم

ضمن حمد و ستایش خداوند متعال و قدردانی و تشکر از کلیه اعضای محترم تعاونی تولیدی توزیعی فوالد 

خوزستان  که در این مجمع حضور بهم رسانده اند ، اینجانب داریوش احمدی  به نمایندگی از اعضای هیئت مدیره 

. مراتب صورتجلسه را اعالم می دارمو پیشنهادات الزم در خصوص  5931، گزارش عملکرد مالی منتهی به سال 

این هیئت مدیره به پشتوانه حمایت بی دریغ اعضای محترم ، تمام تالش و سعی خود را برای شکوفایی تعاونی 

مصرف و استفاده از فرصتهای ایجاد شده برای کسب سود آوری و درآمد مجموعه و حفظ و توسعه منافع اعضای 

 : ا بشرح زیر میباشدمحترم  ، نموده است که خالصه آنه

اقدامات انجام شده برای فروش بخشی از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه فوالد جنوب به فوالد ( الف 

 :خوزستان 

بررای فرروش بره قیمرت ترواف ی        61/63/39و   60/51/39با توجه به تصویب مجامع عمومی تعاونی مورخ -5

 93درصدی فوالد خوزستان و  15ذاری برای ایجاد بلوک بخشی از سهام متعلق به شرکت تعاونی در سرمایه گ

درصدی تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فوالد خوزستان ، هیئت مدیره تعاونی تمام تالش و رایزنی هرای الزم  

متأسفانه انجام این . برای به سرانجام رساندن این معامله را انجام داده و از هیچ گونه اقدامی دریغ نکرده است

بررای  ( شرکت فوالد خوزسرتان ) با مشکالتی  مواجه شده و باعث گردید که نظر تنها خریدار مجموعه  معامله

درصد شرکت سرمایه گذاری تغییر یابد و مدیریت محترم شرکت فوالد خوزستان طرح خرید  15خرید سهام 

 .درصد سهام شرکت های اقماری زیر مجموعه شرکت سرمایه گذاری را مطرح نماید 06

زمان با تردید و دودلی فوالد خوزستان برای خرید سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه فروالد جررنوب  هم-1

یا حرتی شررکت های اقرماری تحرت پوشرش آن و با توجره به سریاست گذاری های انجام شده در فروالد  

غاز گردیرد و  خوزستان ، تشکیل و ایجاد شرکت های تابعه تحت پوشش مست یم فوالد خوزستان با سرعت آ

 درصدی  566ذا ، نظافت و امثالهم به یکی از شرکتهای موجود ای خدماتی مانند فضای سبز ، پخت غاکثر کاره

 

 



 

 

 

 

فوالد خوزستان واگذار شده و برنامه ریزی واگذاری سایر فعالیت های مشاوره ای ، فنری ، مهندسری و حمرل    

در این راستا  تأسیس شررکت  . سیس در حال انجام بودون ل جاده ایی و ریلی  شرکت به شرکتهای جدید التأ

دمات رخر  –حمل و ن ل ریلری   –حمل و ن ل زمینی  –شرکت  فنی و مهندسی  –خدمات مشاوره و مهندسی  

ژه ای ریری ویر ررفته و پیگر ررار گردر دستور کار شرکت فوالد خوزستان ق...... بازرگانی خارجی و  –بندری 

محرترم شررکت فوالد خوزستان مرتباً اعالم می کردند تأسریس شررکت های هرچند مدیریت .  ی گردیدرم

تابعه فوالد منافاتی با واگذاری کار به شرکتهای زیر مجموعه سرمایه گذاری که از طریق مناقصه یرا اسرتعالم   

ری ولی ادامه این روند زنگ خطر جدی برای ب ای شرکتهای زیر مجموعه سررمایه گرذا  ، برنده می شوند ندارد

 .بود

با توجه به رایزنی های بعمل آمده با مدیریت محترم شررکت ،  خوشربختانه نظرر مسراعد ایشران بررای       -9

مشارکت با مجموعه شرکتهای تابعه شرکت سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب جلب گردیرد و م ررر شرد    

ورت روب ، بره صر  درصد سهام شرکتهای تابعه شرکت سررمایه گذاری و توسرعه فروالد جنر    06طرح خرید 

درصد سهام آنها بره فروالد واگرذار شرده حرداکثر       06ی انجام شده و  از خدمات شرکت هایی که له ارمرح

در این راستا شرکتهای مهندسی مشاور پیشگامان فوالد جنوب ، شرکت گنجینه پردیس ، . استفاده بعمل آید

، شرکت یاوران فوالد جنوب و شرکت اقیانوس آزاد مورد توجه شرکت فروالد خوزسرتان قررار      RTSشرکت 

 .درصد سهام آنها آغاز گردید 06گرفته و عملیات اجرایی تعیین قیمت  این شرکتها و خرید 

شرکت گنجینه پردیس و پیشگامان فوالد جنوب معامله شده  1شرکت فوق الذکر تنها  1در حال حاضر از -9

م نشرده ولری امیردواریم در    ست و معامله ماب ی شرکتها با توجه به سیاست های فوالد خوزستان فعال انجرا ا

و اقیانوس آزاد انجام گردیرده و   RTSدرصد سهام شرکتهای یاوران فوالد جنوب ،  06خرید  ،ی نزدیکآینده ا

 .حداکثر استفاده از خدمات این شرکتها بعمل آید

اساس تعیین قیمت فروش شرکتهای گنجینه پردیس و پیشگامان فوالد جنروب ، گرزارش کارشناسری     

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا که از موسسات حسابرسی معتمد بورس و اوراق بهادار کشور بوده کره  

ه درصد سهام  هر دو شرکت خریداری شده خوشبختان 06قیمت خرید . تهیه شده است 5931در  تیرماه 

بیشتر از قیمت به روز  کارشناسی شده شرکت ارقام نگر آریا و حتی باالتر از قیمت بره روز کارشناسری   

 .میباشد 5939شده توسط آقای تجلی در سال 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 :غیر بورسی توضیحاتی در ارتباط با ارزش گذاری و تعیین قیمت شرکتهای -1

روش  9غیر بورسی  طبق استانداردهای حسرابداری و حسابرسری از    یبطور کلی برای  قیمت گذاری شرکتها       

 : زیر استفاده می گردد

 تعیین قیمت بر اساس روش سود آوری -

 تعیین قیمت براساس ارزش خالص دفتری -

 تعیین قیمت براساس خالص ارزش روز -

 ت سه روش فوق الذکرتعیین قیمت براساس متوسط قیم -

 

 نام شرکت
ازرش قیمت دفتری 

 درصد سهام 566

% 06قیمت دفتری 

 سهام واگذار شده

خالص ارزش روز  

ارقام نگر آریا در 

31 

روز  خالص ارزش

 39آقای تجلی در 

قیمت توافق شده با 

فوالد خوزستان 

 درصد 06برای 

 06سود حاصل از فروش 

 سهام% 

گنجینه 

 پردیس
19،150،666،666 50،111،300،166 19،563،666،666 59،366،666،666 91،965،666،666 13،116،619،916 

پیشگامان 

 فوالد جنوب
5،666،666،666 066،666،666 5،699،666،666 ---- 9،666،666،666 9،966،666،666 

سهامدارن 

) گنجینه

 (فروخته شده 

فوالد و ذوب جنوب   –ریال   56،161،666،666فوالدتوان  : سود حاصل از فروش ت سیم شده بین سهامداران 

 ریال 6،563،666،666سرمایه گذاری   –(   993،666،666) یاوران  –ریال   56،669،666،666

سود برگشت 

شده به سرمایه 

گذاری از محل 

فروش سهام 

 گنجینه

ریال و در مجموع با احتساب سود سرمایه گذاری   0،666،666،666فوالد و ذوب جنوب  –ریال  56،161،666،666فوالد توان 

 .ریال بابت فروش گنجینه به سود سرمایه گذاری اضافه شده است 19،066،666،666

سهامداران 

) پیشگامان 

 (فروخته شده

به شرکت سرمایه گذاری منت ل شده و در سود سالیانه این شرکت آورده  ریال و تماماً  9،966،666،666جنوب یاوران فوالد 

 .شده است

میلیارد ریال سود ت سیم شده شرکت  06شرکت های گنجینه پردیس و پیشگامان ، از مبلغ % 06با توجه به مبلغ سود حاصل از فروش 

درصد سود متعلق به تعاونی فوالد خوزستان  09و با توجه  به اینکه آن مربوط به این فروش ها میباشد  میلیارد ریال 16اری حدود سرمایه گذ

 .درصد سود سالیانه تعاونی از محل این فروش بوده است 95میباشد به صورت ت ریبی حدود 



 

 

 

 

 

برای خریدار یا فروشنده انتخاب هریک از روشهای تعیین قیمت مهم میباشرد بطوریکره هرر فروشرنده     

تمایل دارد قیمت فروش خود را بر اساس روش خالص ارزش روز تعیین نماید و بر عکس دیدگاه خریدار ، 

تعیین قیمت یک شرکت غیر بورسری ،  برر   خرید بر اساس کمترین قیمت میباشد و در اکثر موارد  برای 

خوشبختانه برا نظرر مسراعد    .  فروش صورت می گیرد/ اساس متوسط  قیمت  اقدام شده و  توافق خرید 

درصد سرهام شررکتهای    06مدیریت محترم شرکت فوالد خوزستان ، قیمت های توافق شده برای خرید 

 .زش سهام مدیریتی ، تعیین شده استاقماری  بر اساس قیمت روز آنها و با  اضافه نمودن ار

هیئت مدیره تعاونی در راستای درخواست بعضی از کارکنان محترم شرکت فوالد خوزستان برای عضرویت  -0

را در  5930در تعاونی و به جهت فراهم نمودن امکان عضو گیری جدید ، ارزش گذاری سهام تعاونی در سرال  

ا مساعد شدن زمینه انجام کار ، اقدامات الزم را انجام داده و پس از له بر کار خود قرار داده است و انشاادستو

ئه خواهد نمود و تصمیم گیری در مورد تعیین اطی مراحل قانونی مربوطه ، در مجمع عمومی گزارش خود را ار

 .قیمت هر سهم تعاونی و نحوه عضو گیری جدید انجام خواهد شد

ی ، انتخاب هیئت مدیره و استخراج آراء واریز شده به صرندوق ر  برای   50/63/31با توجه به مجمع مورخ  -0

بطور قطع و ی ین سیاست تعامل و برقراری مشارکت با فوالد خوزستان مورد تائید اکثریرت اعضرای تعراونی    

وظیفه قانونی و شرعی هیئت مدیره و بازرسان تعاونی رعایت صرفه و صالح اعضرا و حفرظ   .  قرار گرفته است

با توجه به تغییرر نظرر مردیریت محتررم فروالد      . با فوالد خوزستان و برقراری مشارکت میباشدروابط حسنه 

درصدی سهام شرکت  15درصد شرکت های اقماری ، و منصرف شدن از خرید  06خوزستان برای خرید سهام 

نمی مانرد ترا از    سرمایه گذاری ، راهی بجز  انجام تعامل و معامله و ایجاد شراکت دائم با فوالد خوزستان باقی

این طریق  هم منافع بلند مدت شرکت های تابعه شرکت سرمایه گذاری حفظ شده و هم بتوانیم نظر مسراعد  

مدیریت محترم فوالد خوزستان برای حمایت از سایر فعالیت های اقتصادی تعاونی و شرکت های تابعه شرکت 

 . سرمایه گذاری را بدست آوریم

های انجام شرده   دی آن در شرکت سرمایه گذاری و سایر سرمایه گذاریدرص 09شرکت تعاونی و سهام 

تعاونی ، امانتی از طرف اعضا بوده که به هیئت مدیره و بازرسان تعاونی داده اند و تک تک اعضای هیئرت  

ی هرای تعراونی دانسرته و از هرر گونره      وظف به حفظ و توسعه سرمایه و دارایمدیره و بازرسان خود را م

 .ی به این امر مهم دریغ نمی کنندبرای دستیاباقدامی 

 



 

 

 

 

 

 

رکت رتان و شر راونی ، شررکت فروالد خوزسر   رود تعر رهیئت مدیره تعاونی پس از ارزیابی وضعیت موجر -6

رمایه گذاری توسعه فوالد جنوب ، صرفه و صالح مجموعه تعاونی را  برقراری هر چه بیشتر تعامل با فروالد  رس

برد با فوالد خوزستان برای حفظ منافع بلند مدت سرمایه گرذاری   –خوزستان دانسته و با هر گونه معامله برد 

 .م خواهند دادهای انجام شده ، مواف ت و پشیبانی نموده و اقدامات الزم را انجا

و گروه تهیه شده و بره تائیرد حسرابرس مسرت ل     ( تعاونی)گزارش صورتهای مالی تلفی ی شرکت اصلی ( ب 

 :بشرح زیر میباشد  5931خالصه عملکرد مالی تعاونی و صورتهای مالی منتهی به سال . قانونی رسیده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 5939(ریال ) مبلغ  5931(ریال ) مبلغ  شرح ردیف

 01،150،935،169 57،117،5،7،17، 1و  5فروش خالص فروشگاه شماره  5

 6،111،139،053 50،960،355،319 1و  5سود فروشگاه های شماره  1

 099،066،000 5،196،556،395 سود قراردادهای تعاونی 9

 160،011،666 111،511،666 سود اجاره بازارچه فوالد 9

 916،166،619 593،903،939 بانکیسود حاصل از سپرده  1

 105،666،666 101،531،539 سود حاصل از سهام اتحادیه امکان 0

 990،660،133 61،506،116 سود حاصل سهام بورس کاالی ایران و فوالد خوزستان 0

 56،153،115،660  56،160،650،035 جمع سود  6

 (51،000،590،166) (50،393،163،600) هزینه های عملیاتی 3

 (1،590،319،909) 5،990،910،619 سود خالص تعاونی ازمحل فعالیت های مست م خودتعاونی 56

 503،093،666،666 191،666،666،666 سود کل شرکت سرمایه گذاری توسعه فوالد جنوب     55

 559،501،106،666 519،916،666،666 ( 55از محل ردیف ) سود تعاونی فوالد خوزستان% 09سهم  51

59 
سود ت سیم شده سال سهم تعاونی مصرف در شرکت سرمایه 

 % ( 09سهم )گذاری توسعه فوالد جنوب 
96،316،666،666 16،966،560،619 

59 

افزایش سرمایه تعاونی فوالد خوزستان در شرکت سرمایه گذاری 
توسعه فوالد جنوب که از محل ت سیم سودهای انباشته آن شرکت 

میلیارد تومان از سودهای انباشته به  11مبلغ ) گرفته است صورت 
میلیارد  0سرمایه اضافه شده و سرمایه شرکت سرمایه گذاری از 

 (میلیارد تومان افزایش یافته است 95تومان 

--- 510،166،6666،666 

51 
شرکت سرمایه گذاری  16/66/39سود ت سیم شده در مجمع مورخ 

 اعضای تعاونی توزیع شده استکه بصورت علی الحساب بین 
--- 93،960،166،666 

 191،516،065،116 91،130،910،619 جمع کل سود ناخالص    50

 (51،196،615،999) (1،630،990،090) ذخیره قانونی% 1 50

 --- --- ذخیره احتیاطی%  1 56

 (196،933،669) (996،909،606) مالیات 53

 191،066،106،919 93،615،161،133 جمع کل سود   16

15 
مبلغ افزایش سرمایه در شرکت سرمایه گذاری توسعه فوالد جنوب 

مصوبه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ  55موضوع بند 
61/63/39 

---- (510،166،666،666) 

 (93،960،166،666) ---- 51سود علی الحساب ت سیم شده از محل ردیف  11

 91،065،006،919 93،615،161،133 5931در پایان سال سود خالص قابل ت سیم  19

19 
تعداد سهام تعاونی ) سود خالص قابل ت سیم هر سهم 

113،919،019 
519 596 



 

 

 

 

 

 

 

نفر از اعضای بازنشسته اخراجی که پس از بررسی مدارک ارائه شده دارا بودن  3تعداد  5931در سال  -5

نفر  0نین  تعداد به تعاونی برگشت شده اند همچ( د بازنشسته فوال) شرایط عضویت آنها تائید شده است  

نفر که پس از بررسی لیست  0داده و با آنها تسویه حساب مالی صورت گرفته و تعداد  ءاز اعضا استعفا

 .اعضای تعاونی اسامی آنها تکراری بوده و از لیست اعضای تعاونی حذف و سرمایه آنها برگشت شده است

 ءنفر و سرمایه اعضا 9196تعداد اعضای تعاونی  5931موارد فوق الذکر در پایان سال  با توجه به  -1

 .ریال می باشد 113،919،019،666

 :ی ازشرکت سرمایه گذاری توسعه فوالدجنوب و شرکتهای تابعه گزارش مختصر( ج 

 : سیستأ

شرکت فوالدخوزستان در سال سیس هلدینگ سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب توسط مدیریت اولیه تأ ایده

 خوزستان و شرکت فوالد تجارب قبلی در موجود درصنعت فوالد و دیگر صنایع و نیز برمبنای نمونه های 5961

 .آذربایجان مطرح گردید فوالد شرکتهای فوالدسازی استان و در پتانسیل همکاری وهم افزائی موجود

 مدیریت هلدینگ وشرکتهای زیرمجموعه با لی م ررگردیدمندی ازتجارب قب بهره بمنظورحداکثر و براین مبنا

تخصص  دانش و بهره مندی از بازارکار، ایجاد مساعی مدیریت شرکتهای فوالدسازی در هدف استفاده حداکثری از

فوالدخوزستان ،گروه ملی )مدیران عامل وقت سه شرکت اصلی  اختیار بازنشسته، در میانی و و مدیران ارشد

به ( درقالب تعاونی کارکنان)حاصل ازفعالیت مجموعه هلدینگ بنحو م تضی سود قرارگرفته و (وآذربایجان

 .کارکنان شرکتهای فوالدی مزبوراختصاص یافت

سیس شررکت هلدینگ مورد تصویب قرارگرفته و مبنای تأ این تدبیر در مجامع عمومی شرکتهای تعاونی سه گانه

 .و زیرمجموعه های آن قرارگرفت 

 

 



 

 

 

 

 

 : مین سرمایه تأ

 :مین شده است محل زیر تأ ریال بوده و از میلیارد 916مین سرمایه اولیه برای تاسیس شرکت ها بالغ بر تأ

 فوالدخوزستان و آسکوتک های است راض ازشرکت  -

 ن ل ریلی و سیس شرکت حملاقتصادی تأ تسهیالت بانکی برمبنای ارائه طرح توجیه فنی و -

  (چناره)شرکت تامین موادمعدنی  خرید اقساطی سهام -

 سهام شرکت کارگزاری ستاره جنوب  مشارکت در -

 . فرع است راض اولیه وتسهیالت بانکی گردیده است و سنوات آتی فعالیت مجموعه صرف بازپرداخت اصل سود 

 :آغاز فعالیت 

این  5969در سال . شد شرکت کارگزاری ستاره جنوب آغازسیس با تأ 5961فعالیت هلدینگ در دیماه سال 

بر ارزش بالغ   از سازمان خصوصی سازی  به( چناره)مین مواد صنایع فوالد أبه خرید سهام شرکت ت شرکت اقدام

میلیون 966 سرمایه  با سیس شرکت فوالد ریل جنوبأهمچنین طی همین سال نسبت به ت.  نمود میلیارد ریال 91

 .اسالمی اقدام گردیددرصدی راه آهن جمهوری  93ریالی با مشارکت 

 

 

 



 

 

 

 :  توسعه

اینک هلدینگ سرمایه گذاری  تابعه گسترش یافته ودرمراحل بعد حوزه فعالیت شرکت با تاسیس شرکت های 

شرکت درحوزه های تولیدی،بازرگانی وخدمات تخصصی مشغول فعالیت وارائه  51با استعداد فوالدجنوب  وتوسعه

 .فوالدسازی استان خوزستان می باشدصنایع  اًخصوص صنعت فوالد خدمات به
 : تامین سرمایه شرکتهای تابعه 

 
 مبلغ سرمایه       های تابعه  شرکت

 میلیون ریال   

 تامین اولیه  محل

 استقراض  050555 کارگزاری ستاره جنوب 

 استقراض وتسهیالت بانکی ووجوه اداره شده 0500555 فوالدریل جنوب

 استقراض وتسهیالت سازمان خصوصی سازی 000055  تامین موادمعدنی

 شرکت سرمایه گذاری وسودعملکرد 050555 یاوران فوالدجنوب

 شرکت سرمایه گذاری وسودعملکرد 050555 تجارت کاالی آتیه 

PSI 0050555 شرکت سرمایه گذاری وسودعملکرد 

RTS 000555 شرکت سرمایه گذاری 

 سرمایه گذاریشرکت  00555 خط اقیانوس آزاد کشتیرانی

 شرکت سرمایه گذاری وسودعملکرد 050555 حمل ونقل گنجینه پردیس

 شرکت سرمایه گذاری 050055 واحد دولومیت   نسوزخوزستان

 شرکت سرمایه گذاری 00555 توسعه فوالدوذوب جنوب

 شرکت سرمایه گذاری 00555 فوالدتوان جنوب نیروگاهی

mmte 00055 شرکت سرمایه گذاری 

 



 

 

 

 

 :افزایش سهام شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فوالد خوزستان 

 درصد51آذربایجان  تمایل شرکت تعاونی فوالد ابراز هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری و تدبیر با 5963درسال 

سال  با احتساب سهم سود ارزیابی قرارگرفته و تملک آن شرکت درهلدینگ سرمایه گذاری مورد سهام مورد

ریال  توسط شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فوالد خوزستان خریداری و وجه  میلیارد 06به ارزش   5936

مین و درصد سهام تعاونی کارگران سرمایه گذاری تأ توسط شرکت  5963آن از محل سود توزیع شده در سال  

ده اکنون با ارزش افزوده مناسب به سهام خریداری ش. افزایش یافت  درصد 09درصد به  15اهواز از  مجتمع فوالد

 .تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فوالد خوزستان تعلق دارد

 : معرفی شرکتهای تابعه ، سهامداران وسرمایه

 :شرکت فوالد ریل جنوب  -5

 درصد سهام سهامداران سرمایه

 چهارصد میلیار ریال

 % 15 سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب

 % 93 کاال تجارت مریان

 یک سهم یاوران فوالد جنوب

 یک سهم تجارت کاالی آتیه

 یک سهم حمید شکیب مهر

 

 لکوموتیو ریل اروند -1

 درصد سهام سهامداران سرمایه

دومیلیارد و پانصد 

 میلیون  ریال

 % 33 فوالد ریل جنوب 

 یک سهم  سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب

 یک سهم کاال تجارت مریان

 یک سهم کاالی آتیهتجارت 

 یک سهم حمید شکیب مهر

 

 



 

 

 

 

 :حمل و ن ل گنجینه پردیس   -9

 درصد سهام سهامداران سرمایه

 بیست میلیارد ریال

 % 16 شرکت توسعه تجارت فراگیر فوالد خوزستان

 %13 سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب

 % 53 شرکت ایده پردازان صنعت فوالد

 % 5 خوزستانشرکت فوالد 

 % 5 تجارت کاالی آتیه

 

 :کشتیرانی خط اقیانوس آزاد  -9

 درصد سهام سهامداران سرمایه

 پنج میلیارد  ریال

 % 33 سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب

 یک سهم  مین مواد معدنی صنایع فوالدتأ

 یک سهم یاوران فوالد جنوب

 یک سهم تجارت کاالی آتیه

 یک سهم ذوب جنوبتوسعه فوالد و 

 

 :یاوران فوالد جنوب  -1

 درصد سهام سهامداران سرمایه

 بیست میلیارد  ریال

 % 33 سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب

 یک سهم  مین مواد معدنی صنایع فوالدتأ

 یک سهم نیروگاهی فوالد توان جنوب

 یک سهم تجارت کاالی آتیه

 یک سهم توسعه فوالد و ذوب جنوب

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 ( : MMTE) مهندسی فن آور معادن و فلزات  -0

 درصد سهام سهامداران سرمایه

یک میلیارد و 

دویست و سی و 

 هفت میلیون  ریال

 % 93 اینجینیرینگ شرکت ماینز اند متالز

 %  11 سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب

 % 10 اشخاص ح ی ی

 :مهندسین مشاور پیشگامان جنوب  -0

 درصد سهام سهامداران سرمایه

 یک میلیارد ریال

 % 06 شرکت توسعه تجارت فراگیر فوالد خوزستان

 %96 سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب

 یک سهم شرکت ایده پردازان صنعت فوالد

 یک سهم شرکت فوالد خوزستان

 یک سهم شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فوالد خوزستان

 یک سهم یاوران فوالد جنوب

 

 : نیروگاهی فوالد توان جنوب  -6

 درصد سهام سهامداران سرمایه

 یک میلیارد ریال

 %33 سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب

 یک سهم شرکت توسعه و ذوب فوالد جنوب 

 یک سهم شرکت تجارت کاالی آتیه 

 یک سهم مین مواد معدنی صنایع فوالد تأشرکت 

 سهمیک  یاوران فوالد جنوب

 

 (  :پارس استیل )  PSIشرکت  -3

 درصد سهام سهامداران سرمایه

 %566 سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب پنجاه میلیون درهم  

 



 

 

 

 

 

 : کارگزاری ستاره جنوب  -56

 درصد سهام سهامداران سرمایه

 پنجاه میلیارد ریال

 %33 سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب

 سهم 566 شرکت توسعه و ذوب فوالد جنوب 

 سهم 566 شرکت کشتیرانی خط اقیانوس آزاد  

 سهم 566 نیروگاهی فوالد توان جنوب  شرکت 

 سهم 566 یاوران فوالد جنوب

 

 : تجارت کاالی آتیه  -55

 درصد سهام سهامداران سرمایه

 هشتاد میلیارد ریال

 %33 سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب

 یک سهم شرکت توسعه و ذوب فوالد جنوب 

 یک سهم شرکت یاوران فوالد جنوب   

 یک سهم مین مواد معدنی صنایع فوالد   تأشرکت 

 یک سهم شرکت تعاونی تولیدی توزیعی کارکنان فوالد خوزستان

 

 :   RTSشرکت   -51

 درصد سهام سهامداران سرمایه

یکصد و پنجاه هزار 

 ریال عمان   

 % 06 گذاری و توسعه فوالد جنوبسرمایه 

 درصد  96 عبدالحکیم بن زهران الیعربی

 

 

 

 



 

 

 

 

 : مین مواد معدنی صنایع فوالد تأ -59

 درصد سهام سهامداران سرمایه

سی و هفت میلیاردو 

سیصدو هشتاد و 

سه میلیون و 

هفتصد وپنجاه هزار 

 ریال

 %33 سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب

 یک سهم شرکت توسعه و ذوب فوالد جنوب 

 یک سهم شرکت یاوران فوالد جنوب   

 یک سهم نیروگاهی فوالد توان جنوب    شرکت 

 یک سهم شرکت تجارت کاالی آتیه 

 یک درصد کارکنان شاغل و بازنشسته

 

 :توسعه فوالد و ذوب جنوب -59

 درصد سهام سهامداران سرمایه

 ریالمیلیارد  دو

 %33 سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب

 یک سهم شرکت تامین مواد معدنی صنایع فوالد 

 یک سهم شرکت یاوران فوالد جنوب   

 یک سهم نیروگاهی فوالد توان جنوب    شرکت 

 یک سهم شرکت تجارت کاالی آتیه 

 :نسوز خوزستان واحد دولومیت -51

 درصد سهام سهامداران سرمایه

 ریالمیلیارد  بیست

 %93 سرمایه گذاری و توسعه فوالد جنوب

 %  96 شرکت نسوز خوزستان  

 %  5 شرکت یاوران فوالد جنوب   

 %  5 تجارت کاالی آتیهشرکت 

 یک سهم آقای مسعود است امت  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


