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 گزارشچکیده 
 نییپا عیآنها در ارتباط با صنا لیبد یب گاهیباال و جا یگردش مال لیدولت، به دل طرهیبزرگ و مادر تحت س عیاصن

 اد،یز یاسیو س ياشتغال فراوان، ارتباطات اقتصاد .کنند یم فایکننده در اقتصاد و صنعت کشور ا نییتع ینقش ،یدست

از جهات مختلف  عیصنا نیجلب توجه ا يمهم برا یقدرت، منافع سرشار، ... عوامل يمورد توجه بودن توسط ساختارها

خواهند  يو اقتصاد یتیریبه منظور حفظ سالمت مد ينظارت قو ازمندیارزشمند ن عیصنا نیرو است که ا نیاست. از ا

فساد و رانت در آنها  نهیدور بمانند و هر گونه زم اصحاب زر و زور يبود و الزم است از هر گونه مطامع و دست انداز

 شود. ریخشکانده شود تا منافع سرشار آنها به جامعه سراز

تصاد و صنعت به اق ينبوده و خدمات ارزشمند یمستثن يدینقش کل نیاز ا زیفوالد مبارکه اصفهان ن انیم نیدر ا

هر  شهیو خشکاندن ر کیشرکت استراتژ نیاساس حفظ سالمت ا نیو بر ا ستیکشور داشته است که قابل انکار ن

 رانیمد يریبکارگ لیبه دل ریچند سال اخ یشرکت است. متأسفانه ط نیا نیگونه فساد در آن الزمه دوام افتخارآفر

صنعت  نیو مشکل دار، ا فیضع نیقوان ایو  یاسیس ای یاز اغراض شخص یناش يفسادزا يساختارها جادیناکارآمد و ا

شده را در  فیخود مواجه شده است که استمرار تحقق اهداف تعر يعملکرد يدر حوزه ها يمتعدد يبا چالش ها

از  يریجلوگموضوع، به منظور  نیبه ا ژهیبا نگاه و ،یاسالم يشورا یفرو برده است و لذا مجلس انقالب ابهاماز  يهاله ا

صنعت  نیاز ا یتا به حول و قوه اله ،مسأله ورود نمود نیبه ا ندها،یو بهبود فرا یانسان يها هیو سرما یمنابع مل عییتض

 الملل تداوم بخشد. نیدر داخل و ب رانیا زیملت عز يو برکات آن را برا راتیخ يو بقا دینما ییآفت زدا

 يدر راستا ،یاسالم يمجلس شورا یذات فیو تفحص از فوالد مبارکه اصفهان، بر اساس وظا قیانجام تحق جهیدر نت

 يمجار ییشناساشد و در این راستا، دنبال  ینیو تقن یاهداف نظارت ،ینهاد انقالب نیا ینیتقن فهیو وظ ینظارت فهیوظ

 ای لیتکم جاد،یا شنهادیو پ یتیحاکم يساختارها ایو  نیاز قوان یو تفحص، ناش قیمسائل مطروحه در تحق يریشکل گ

 يبرا ییپروند قضا لیتشکی به عنوان هدف تقنینی و اسالم يبه مجلس شورا ،مربوطه يو ساختارها نیاصالح قوان

شده و برگرداندن فوالد مبارکه به  عییو اعاده حقوق تض نیبا متخلف ییتخلفات کشف شده به منظور برخورد قضا

به عنوان  ،و تفحص قیمربوط به تحق یاسالم يمجلس شورا ینامه داخل نیمواد قانون آئمطابق با  ی،اصل تیمأمور

 ، سرلوحه کار قرار گرفت و تالش بی وقفه جهت تحصیل این اهداف محقق شد.هدف نظارتی
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با  یتخصص تهیکم پنجشامل  ییشده و تحقق موضوعات مد نظر، سازمان اجرا نییبه اهداف تع یابیدست به منظور

 يندهایفرا یدانیم انراهبرو  انیمجر ، تعیین و با مشخص شدنمصوب يمحورها يرو قیتحق يشده برا تعریف فیوظا

شد که فرایند اجرایی و شکل  لیتشک ییاجرا رخانهی، دبو دستگاه هاي همکار با هیأت در این امر مهم و تفحص قیتحق

 اول بیان شده اند. گیري آن و تحقق مقدمات امر، جهت اطالع و بهره برداري، در فصل

 رعاملیمدحمیدرضا عظیمیان، و تفحص از فوالد مبارکه تا زمان عزل  قیمقدمات تحق يریمتأسفانه از زمان شکل گ

را در راه  یشد که معضالت جادیا نفع،یذ يفوالد مبارکه اصفهان و دستگاه ها ياز سو ییها تیسابق، موانع و محدود

و تفحص از فوالد مبارکه  قیتحق ،خداوند متعال اتیبا عنا تیدر نها ، اماشد یباعث م ندهایو به هنگام فرا نهیبه ياجرا

مسؤوالن امر وجود  يبرا یقابل تأمل فراوان يایگر چه هنوز هم زوا افت،یبه حد نصاب مناسب خود دست  ،اصفهان

 .به آن ورود کنند یاست به نحو مقتض مدارد که الز

 یلیحاصل شد که گزارش تفص يو تفحص، مستندات متعدد قیتحق أتیه ییاجرا يها میوقفه ت یب يتالش ها یط

مربوطه به  يها وستیدر پ زیمطالب ن نیشده است. مستندات ا انیدر فصل دوم ب ،یفن يها لیآن ها به همراه تحل

 .رندیقرار گ یتو نظار یتیحاکم ينهادها اریتاند، تا به سهولت در اخ دهیشده ارائه گرد يو دسته بند یکیصورت تفک

مسأله اي تحت عنوان خصوصی سازي یا به عبارتی تطبیق با قوانین موجود، با ابربا بررسی مستندات و تحلیل آنها و 

 تیاز اولو یمنابع دولت يآزاد ساز و يساز یخصوصي و به تعبیر بهتر خصوصی بازي برمی خوریم. اختصاصی ساز

 يزیت ياجرا به صورت ناقص، دو لبه چاقو ایو درست و  قیآن به صورت دق يکه اجرا استنظام  حیمهم و صح يها

مشکالت و افزودن رانت، کاهش رقابت و  جادیموجب ا ایتواند اقتصاد کشور را متحول و سالم سازد و  یاست که م

به  یدولت شود. چنانچه اگر ساختار یو اجتماع یاسیس ،ياقتصاد يها تیمجاز در فعال ریغ يها يربهره بردا یحت

که طبعاً نظارت  "یخصولت"شود به نام  یم جادیدر کشور ا ينشود، ساختار مصطلح شده ا یبه خصوص لیتبد یدرست

دخالت  یانحصار، و حت جادیا ،یرقانونیغ يپرداخت ها نهیاز شرکت ها را  با مشکل روبرو ساخته و زم نگونهیبر ا

 سازد. یرا فراهم م یدولت یاز عدم نظارت مراجع نظارت نانیبا اطم یدولت نیمسؤول

اصفهان، هپکو  لیاکر یمختلف از جمله شرکت پل يها را در شرکت ها يواگذار نیروشن شکست ا قیمصاد

 ییشرکت ها اری. چه بسدیتوان د یهفت تپه و ...، م شکریاصفهان، ن یمیپتروش ران،یفوالد ا یصنعت یاراك، گروه مل
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و  تیریبعد از آن با سوء مد یکرده بودند ول جادیاداشتند و هزاران نفر اشتغال  یاتیعمل تیها فعال يگذارکه قبل از وا

کشور  يرشد و ارتقا ياز سمت آن شرکت ها برا یو خدمت دیدر آن شرکت ها، تولبکارگیري مدیران متخصص عدم 

 ییشرکت هااین فرایند در کردند.  جادیرا هم ا يگسترده ا یانجام نشد و با اخراج کارکنان خود معضالت اجتماع

تکرار شد و اگر با همین شکل شده بود،  جادیگذشته ا يسال ها قدرتمند آنها طی انیبناصفهان که فوالد مبارکه  رینظ

. لذا الزم است تا خواهند رفت شیپ یتیریو مد ياقتصاد يها تیبه سمت از دست دادن مز پیش بروند، دیر یا زود،

مردان و وامدار دولت رانیدولت ها و مد ياز ناکارآمد دهید بیمجموعه ها به جمع ده ها بنگاه آس نیا نکهیز اا شیپ

 .دیشیاند يچاره ا وندند،یبپ جریانات معلوم الحال

به  یساختار شرکت از دولت رییتغ نیاز هم یو مشکالت به وجود آمده در شرکت فوالد مبارکه، ناش لیعمده مسا

سرمایه ، یبخش خصوص، یبخش عموم، دولتمرکب از  يا هیسرما با ایجادکه  يباشد، به گونه ا یم یخصوص مهین

بر آن  یکامال دولت یتیریو مد ، مالکیتی کامال مبهمو ... يخدمات کشور تیریمشمول قانون مد ينهادها، مبهمهاي 

رو است  نیشرکت با دولت است و از ا نیا يتمام رخدادها تیمسؤولبنابراین به دلیل مدیریت دولتی،  حاکم است.

نکته در  نیشوند. ا یم نییمانند وزارت صمت و وزارت رفاه تع یدولت يآن توسط نهادها رهیمد أتیه يکه اعضا

 نیشرکت ها با همه ا نیا متأسفانهوجود  نیشده صادق بوده و با ا يساز یخصوص ياز شرکتها  ياریخصوص بس

 آزادند. یتیمراجع حاکم یسو بازر یحسابرس دیاحواالت از ق

به عنوان نمونه، مدل . است يگونه از شرکت ها ضرور نیا فیتکل نییو تع نیدر قوان ياصالح و بازنگرلذا 

و  یمعضالت است که بررس نیاز ا ياری، منشأ بس44اصل  یکل يها استیارائه شده در قانون س يساز یخصوص

بازنگري  در ضرورتجنس .به امور دولت و ملت خواهد بود یسامانده يبرا يدیکل یو اصالح آن ضرورت يبازنگر

و  نیقوان میتعم، يخدمات کشور تیریو قانون مد یدر قانون محاسبات عموم یشرکت دولت فیتعرو اصالح در 

 أتیعضو ه ایو  ریکه مد ییشرکت ها برايو مقررات خاص  نیقوان نیتدو ،یدولت يمقررات مرتبط با شرکت ها

 یو به روز رسان يبازنگر، سهام عدالت يدارا يشرکت ها نیو همچن گردد یم نییآن توسط ارکان دولت تع رهیمد

...، از ، و مقررات نیدر قوان یتابعه، وابسته و فرع يمشخص در خصوص شرکت ها نییو تب فیتعر، قانون تجارت

 همین جنس است.
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رفع مشکالت قانونی، الزم است تا متخلفین امر و مخلّین ه با همه این احواالت عالوه بر توجه جدي و اولویت دار ب

نظام اقتصادي و سیاسی و اجتماعی کشور که اولویتی جز منافع شخصی و جریانی خود، نمی شناسند، شناسایی و ضمن 

 رد.بازگرداندن حقوق عامه، برخورد قضایی مناسب و متناسب براي بستن راه بر متخلفان و مجرمان اینچنینی صورت پذی

 عیو توز دی، منجر به اخالل عمده در امر تولدر شرکت فوالد مبارکه اصفهان رفتهیتخلفات گسترده صورت پذ

در گردشکار و  رییتغ قیمجاز اسلب به دالالن از طر ریعامه، سوء استفاده از فروش غ ازیو مورد ن یعموم حتاجیما

کمبود عرضه آنها، اخالل گسترده در  ای رانحصا جادیبه منظور ا ،یرقانونیجهت پوشش اقدامات غ گر،ید راتییتغ

خاص و  اي عده يبرا یرقانونیرانت و منافع و سود نامشروع و غ جادیا ت،یو در نها عیو توز يدیتول يها استیس

در نظام  زین يگریبار د انیداران عمده و خرد، از جمله دولت شده و منشأ آثار ز هامبه س انیو ز ورود ضرر نیهمچن

 دهیگرد يخوار ژهیدالالن و و يبرا یاتی، فراهم نمودن بستر فرار مالکشور، مانند گسترش فساد يو اقتصاد يدیتول

و پنهان  ژهیو يرانت ها صی. ماحصل تخص، که خالصه این تخلفات و آثار آنها در فصل سوم بیان شده استاست

و  ییاخذ پورسانت، پولشو ،م رشاء و ارتشاءارتکاب جرائ نفعان،یو ذ رانشده در جهت خالف منافع سهام دا جادیا

 که ورود ویژه دستگاه قضایی را می طلبد. استو...  یاتیفرار مال



 

 
 

 

فهرست مطالب، 

 شکل ها و جداول 
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 مقدمه و روش اجرا
 

 

 

 

ا صنایع پایین دستی، به دلیل گردش مالی باال و جایگاه بی بدیل آنها در ارتباط ب ،صنایع بزرگ و مادر تحت سیطره دولت

ی پوشیده نیست و لذا ه هاي متعدد بر کسمی کنند. اهمیت این صنایع از جنب نقشی تعیین کننده در اقتصاد و صنعت کشور ایفا

، ارتباطات اقتصادي ی خواهد شد. اشتغال فراوانهر گونه ضعف در عملکرد آنها منجر به پیامدهاي ناگوار اقتصادي و اجتماع

ین صنایع از جهات او سیاسی زیاد، مورد توجه بودن توسط ساختارهاي قدرت، منافع سرشار، ... عواملی مهم براي جلب توجه 

 مختلف است.

واهند بود و الزم خاز این رو است که این صنایع ارزشمند نیازمند نظارت قوي به منظور حفظ سالمت مدیریتی و اقتصادي 

نت در آنها خشکانده است از هر گونه مطامع و دست اندازي اصحاب زر و زور و قدرت دور بمانند و هر گونه زمینه فساد و را

 شود تا منافع سرشار آنها به جامعه سرازیر شود.

یت و جایگاه د که اهمصنعت فوالد به همراه صنعت نفت و صنعت پتروشیمی، صنایع بسیار پر اهمیت در این حوزه هستن

نایع ضامن صبی بدیل آنها در اقتصاد کشور انکار ناپذیر است. وجود پرسنل خدوم و زحمت کش و متخصص و متعهد این 

ایداري و رشد پبقاي پر افتخار این صنایع و حفظ سرمایه ملی است که طی این سالیان در کوران تهدید و تحریم، ضامن 

 کشور بوده است.

اد و صنعت کشور فوالد مبارکه اصفهان نیز از این نقش کلیدي مستثنی نبوده و خدمات ارزشمندي به اقتصدر این میان 

نه فساد در آن داشته است که قابل انکار نیست و بر این اساس حفظ سالمت این شرکت استراتژیک و خشکاندن ریشه هر گو

 الزمه دوام افتخارآفرین این شرکت است.
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 یاسالم يو تفحص در مجلس شورا قیتحق نهیشیپ  -1

 ونیسیکم نیهمچن و ینامه داخل نییآ 234سوال، تذکر و ماده  رینظ يمتعدد ینظارت يابزارها يدارا یاسالم يشورا مجلس

شکالت موجود مچالشها و  ییمجلس در شناسا ینظارت يابزارها نیاز مهمتر یکیو تفحص  قیتحق نیب نیاصل نود است. در ا

 یو معرف یماسال يدر مجلس شورا نیاصالح قوان ایو  نیبا هدف تدو فمختل يلکرد نهادها و دستگاه هادر ساختار و عم

 است. هیتخلفات به قوه قضائ

مورد در  143قط ف انیم نیو تفحص انجام شده که در ا قیتحق يتقاضا برا 365مجلس نهم  انیمجلس اول تا پا يابتدا از

ورد به م 93مصوب شده و فقط  یدر صحن علن زیو تفحص ن قیطرح تحق 118 نیب نیمصوب و در ا یتخصص يها ونیسیکم

گزارش در  64و تفحص، فقط  قیتحق يشده برا لیتشک أتیه دمور 93و تفحص منجر و از  قیانجام تحق يبرا أتیه لیتشک

 ارجاع شد. هیپرونده به قوه قضائ 26  زیتعداد ن نیصحن قرائت و از ا

 نیاست که از ا مورد درخواست 182و تفحص مربوط به مجلس نهم با  قیتحق يتقاضا برا نیشتریادوار اول تا نهم، ب در

 ییتقاضا یاسالم يدر دور اول مجلس شورا نکهیرغم ا یارجاع شد. عل هیپرونده به قوه قضائ 4گزارش قرائت شد و  6تعداد 

رخواست د زانیم نیگزارش کمتر کیتقاضا و قرائت  7و تفحص وجود نداشته است، اما دور دوم مجلس با  قیتحق يبرا

 و تفحص را داشته است. قیتحق

 بیه تصومجلس ب یپرونده در صحن علن 32و تفحص ارائه شده، ضرورت انجام  قیتحق 208مجلس دهم، از مجموعه  در

و تفحص  قیتحق پرونده 28. از مجموع دیو تفحص آغاز گرد قیتحق يها أتیه لیپرونده با تشک 28 ییاجرا ندیو فرا دیرس

قرائت  يراب یپرونده منتظر طرح در صحن علن کی یینها رشقرائت و گزا یپرونده در صحن علن 9 ییمذکور، گزارش نها

 .دیبود که به عمر مجلس دهم نرس

 عیصنا یلعملکـرد شـرکت م« ،»ـانیفرهنگ رهیعملکرد صندوق ذخ«و تفحص از  قیتحق يهامجلس پرونده سهیرئ أتیه

شـت از معادن و نظارت بر بردا يعملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص صدور مجوز واگذار«و  »رانیمس ا

استانهـا  ریو سا یبغر نجایو آذربا زدیکرمان،  ،يمرکز ان،همد يدر استانها یکرد حقوق دولت نهیو وصول و هز یمنابع معدن

 ارجاع داده است. هییبه قوه قضا یدگیرس يبرا یرا پس از قرائت در صحن علن »یمنابع معدن يدارا
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 يت با ابزارهامل ندگانیکشور بوده و در ادوار مختلف، نما يصنعت و معدن همواره مورد توجه نهاد قانون گذار حوزه

ته با توجه به سرانجام خود گام برداشته اند. الب ینظارت فیوظا ریو تفحص در مس قیتحق ندیاز فرا يریمتعدد از جمله بهره گ

 اقدامات حاصل شده است. نیاز ا یوتمتفا جیارائه شده، نتا يمتفاوت تقاضاها

 سرنوشت آنها و در ادوار هشتم، نهم و دهم یمعدن عیو تفحص در حوزه معدن و صنا قیتحق يتقاضاها نیاز مهمتر یبرخ

 از: عبارتند

 )یگانیو با یدر استان کرمان (قرائت گزارش در صحن علن زویحادثه انفجار معادن باب ن )1

 )نای(انصراف متقاض درویمیا رانیا یمعدن عیمعادن و صنا يسازمان توسعه و نوساز تیریعملکرد مد )2

 )بیآهن اصفهان (عدم تصوذوب یعملکرد شرکت سهام )3

 عدم قرائت گزارش) ب،ی(تصو رانیمس ا عیصنا یعملکرد شرکت مل )4

 )93صنعت فوالد کشور (قرائت گزارش در مهرماه  )5

 )هی(قرائت گزارش و ارسال به قوه قضائ رانیمس ا عیصنا یعملکرد شرکت مل )6

 یدولت کرد حقوق نهیمعادن و نظارت بر برداشت و وصول و هز يعملکرد وزارت صمت در صدور مجوز واگذار )7

رسال به قوه ااستانها (قرائت گزارش و  ریو سا یغرب جانیآذربا زد،یرمان، ک ،يهمدان، مرکز يدر استان ها

 )هیقضائ

 )ونیسی) (نزد کمرالکوی(ا رانیا يساز ومینیشرکت آلوم )8

 )ونیسیوابسته (نزد کم يفوالد و شرکتها یعملکرد صندوق بازنشستگ )9

 )ونیسیخوزستان ( نزد کم نیعملکرد شرکت فوالد اکس )10

 )ونیسیدر کم بیمبارکه (عدم تصوعملکرد شرکت فوالد  )11

 و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان قیتحق  -2

از امور کشور را الزم  کیو تفحص در هر  قیتحق ندگان،یاز نما یجمع ای ندهیمجلس، هرگاه نما یداخل نامهنییآ مطابق

مربوطه ارجاع  ونیسیبه کم سهیرئ أتیه قینموده که از طر میمجلس تقد سهیرئ أتیبه ه یصورت کتببدانند تقاضاى خود را به

 اریکسب نموده در اخت نهیزم نیوصول، اطالعاتى را که در ا خیاز تار هفتهموظف است حداکثر ظرف دو  ونیسیگردد. کم

 ونیسیندهند، کم صیرا کافى تشخ ونیسیاطالعات کم ان،یمتقاض ایقرار دهد. در صورتى که متقاضى  انیمتقاض ایمتقاضى 

ضرورت  لیکرده و دال عوتربط دذى ىیمقام دستگاه اجرا نیو باالتر انیمتقاض ایهفته از متقاضى  کیموظف است ظرف 
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رد تقاضاى  ای بیالذکر را استماع کند و تا مدت ده روز گزارش خود را مبنى بر تصوو تفحص و نظرات مقام فوق قیتحق

 مجلس ارائه دهد. سهیرئ أتیو تفحص به ه قیتحق

قانون آیین نامه داخلی  212، مطابق با ماده 99و تفحص از شرکت فوالد مبارکه اصفهان در مهرماه  قیتحق درخواست

و معادن  عیصنا ونیسیمحترم کم ياعضا بیمورد تصو 99و در آذرماه  دیارائه گرد ندگانینفر از نما 18 يبا امضا ،1مجلس

 مجلس قرار گرفت. 

حجت  یز سخنرانو تفحص و پس ا قیتحق يو معادن با اجرا عیصنا ونیسیمموافق ک يو پس از اعالم را 99ماه  يد 24 در

 لیر خصوص دالدو تفحص از فوالد مبارکه،  قیدرخواست کنندگان تحق ندهیبه عنوان طراح و نما یالرگان ياالسالم موسو

اضر در جلسه با ح ندهینما 245ممتنع از مجموع  يرا 8مخالف و  يرا 28موافق،  يرا 198با  ندگانیامر، نما نیو ضرورت ا

و معادن  عیناص ونیسیدارد. کم تیملت حکا ندگانیموضوع در نظر نما نیا تیو تفحص موافقت کردند که از اهم قیتحق نیا

االسالم و  حجت د،در جلسات خو زیاعضاء ن نیو ا نییو تفحص را تع قیتحق أتیه ياعضا ،شده نییتع فیوظا يدر راستا

دکتر و  سینواب رئان دکتر وحید جالل زاده و دکتر لطف اهللا سیاهکلی را به عنو س،یرئلمسلمین حسن میرزایی را به عنوان ا

 یاسالم يلس شورامحترم مج استیاساس، ر نیانتخاب نمودند. بر ا و تفحص قیتحق أتیه ریدبحجت اهللا فیروزي را به عنوان 

 و تفحص را صادر نمودند. قیتحق أتیه ياحکام اعضا 2/12/1399مورخ  96151/4نامه شماره  یط

                                                 
 سهیرئأتینموده و ه میمجلس تسل سهیرئ أتیبه ه یصورت کتباز امور کشور را الزم بداند تقاضاى خود را به کیو تفحص در هر قیتحق ،ياندهینماهرگاه  -212ماده  1

وصول، اطالعاتى را  خیاز تار فتهموظف است حداکثر ظرف دو ه ونیسی. کمدینماارجاع مى دگىیربط جهت رستخصصى ذى ونیسیظرف چهل و هشت ساعت آن را به کم
موظف است  ونیسیندهند، کم صیرا کافى تشخ ونیسیاطالعات کم ان،یمتقاض ایضى که متقا درصورتى قرار دهد. انیمتقاض ایمتقاضى  اریکسب نموده در اخت نهیزم نیکه در ا
الذکر را استماع و تفحص و نظرات مقام فوق قیضرورت تحق لیعمل آورد و دالربط دعوت بهمقام دستگاه اجرائى ذى نیو باالتر انیمتقاض ایهفته از متقاضى  کیظرف 

گزارش خارج از نوبت در دستور هفته بعد مجلس  نیا مجلس ارائه دهد. سهیرئ أتیو تفحص به ه قیرد تقاضاى تحق ای بیخود را مبنى بر تصو زارشو تا مدت ده روز گ دینما
ه رأى گذاشته بدون بحث ب ونیسیگزارش کم قه،یدقو تفحص هرکدام حداکثر به مدت ده قیتحق یمتقاض ندهیو صحبت نما ونیسیکم يسخنگو حیو پس از توض ردیگیقرار م

 ستیموظف است در مدت ب ونیسیکم گردد.ارجاع مى دگىیربط جهت رستخصصى ذى ونیسیو تفحص، موضوع به همان کم قیانجام تحق بیصورت تصو در خواهد شد.
. چنانچه دیجهت صدور ابالغ معرفى نما مجلسسیو به رئ نییتع ندگانینما نیحداکثر پانزده نفر خواهند بود از ب و ازدهیو تفحص را که حداقل  قیتحق أتیه يروز اعضا

و تفحص انتخاب  قیتحق انیمتقاض انیاز م أتیه ينفر از اعضا حداقل پنج صورتنیرایخواهند بود، درغ أتیآنان عضو ه هیو تفحص کمتر از پنج نفر باشند کل قیتحق انیمتقاض
و تفحص، گزارش  قیمهلت تحق انیماه پس از پا کیحداکثر در مدت  أتیه کنند.انتخاب مى ریدب کیو  سیرئدو نائب س،یرئ کیخود  انیاز م أتیه ياعضا خواهند شد.

را جهت قرائت  یمطرح و گزارش نهائ أتیو ه ونیسیکم يرا در جلسه مشترك اعضا أتیماه گزارش ه کیموظف است ظرف  ونیسی. کمدینمامى میتسل ونیسیخود را به کم
مقام مسئول از عملکرد خود دفاع  ای ریوز ،یدر رابطه با گزارش نهائ يریگي. قبل از رأدیارسال نما سهیرئ أتیه هب بیو پس از تصو میعت تنظسا میمدت ن يدر مجلس برا
 قرائت گردد. ونیسیکم يرا در دستور هفته بعد کارى مجلس قرار دهد تا توسط سخنگو ونیسیموظف است گزارش کم سهیرئ أتیه خواهد نمود.
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 أتیه يصدور احکام اعضا خیماه از تار 6، 1مجلس یداخل نامهنییآقانون  212ماده  8تبصره  و تفحص طبق قیتحق أتیه

مربوطه ارائه کند تا پس از  ونیسیبه کم ،یقرائت در صحن علن يخود را برا ییو تفحص، فرصت دارد تا گزارش نها قیتحق

و  أتیبا درخواست ه يشود. البته در موارد ضرور سهیرئأتیه میتقد یقرائت در صحن علن يبرا ون،یسیدر کم بیتصو

 أتیکه جلسه مشترك ه یاست. در صورت دیقابل تمد گریماه دو تفحص تا شش  قیمجلس، زمان تحق سهیرئ أتیه بیتصو

بدهد،  صیسازمان را مقصر تشخ ایرا مهم و مسؤول دستگاه  قیتخلفات موضوع تحق یصتخص ونیسیو تفحص و کم قیتحق

 در یقانون اساس 89مفاد اصل  تیدر صورت رعا طهمربو ریوز ضاحیطرح است، 2آیین نامه داخلی مجلسقانون  213طبق ماده 

صادر شود،  بیتخلف احراز و درخواست تعق ون،یسیکه در گزارش کم یدر صورت دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت.

مرجع  ای هیمجلس، حسب مورد به قوه قضائ سهیرئ أتیتخلف توسط ه، م3آیین نامه داخلی مجلسقانون  214طبق ماده 

اعالم  ونیسیآن به کم جهیو نت دگىیخارج از نوبت مورد رس ون،یسیکم يشود تا تقاضامعرفى مى يبه تخلفات ادار یدگیرس

 شود.

 و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان قیتحق تیو اهم ضرورت  -3

هزار کارخانه  3فوالد در کشور و موتور محرکه دست کم  دیمجتمع تول نیترفوالد مبارکه به عنوان بزرگ میعظ مجتمع

 میمستق ریو غ میبوده و اشتغال مستق الیر اردیلیهزار م 130بالغ بر  یثبت هیسرما يشرکت دارا نیو شرکت در کشور است. ا

 نیکشور جهان را دارد. ا 38از  شیو اعتبار الزم جهت صادرات به ب لیپتانساکنون هزار شغل است و هم  350آن بالغ بر 

بازنشسته  رانیمد يریبکارگ ت،یریمدآن در سوء یمواجه شده است که علت اصل ياریبا مشکالت بس 1397شرکت از سال 

                                                 
 بیو تصو أتی. در صورت ضرورت با درخواست هباشدیم مجلسسیتوسط رئ أتیه يصدور ابالغ اعضا ختاری از ماه و تفحص شش قیمهلت انجام تحق -8تبصره  1

 .باشدیم دیقابل تمد گریماه دمجلس تا شش  سهیرئ أتیه

 صیسازمان را مقصر تشخ ایرا مهم و مسئول دستگاه  قیتخلفات موضوع تحق یتخصص ونیسیو تفحص و کم قیتحق أتیکه جلسه مشترك ه یدر صورت -213ماده  2
 نیموظف است در اول سهیرئ أتیه در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت. ی) قانون اساس89( مفاد اصل هشتاد و نهم تیمربوطه درصورت رعا ریوز ضاحیدهد، طرح است

ساعت گزارش  میحداکثر به مدت ن ونیسیکم يسخنگو صورتنیا قراردهد در یثر تا مدت ده روز در دستور جلسه علنوصول و حداک را اعالم ضاحیموضوع است ی،جلسه علن
 عمل خواهد شد. ضاحیو سپس طبق مواد مربوط به است دهدیم

 یدگیمرجع رس ای هیقضائمجلس حسب مورد به قوه سهیرئ أتیشود، متخلف توسط ه بیتخلف احراز و درخواست تعق ون،یسیدرگزارش کم کهیدرصورت -214ماده  3
 .دیاعالم نما ونیسیآن را به کم جهیقرار داده و نت دگىیرا مورد رس ونیسیشود تا خارج از نوبت تقاضاى کممعرفى مى يبه تخلفات ادار

ه متهم و مستندات توجه اتهام ب لیتخلف، نوع جرم، دالموظف است خالصه گزارش را که در آن موضوع  ونیسیکم ه،یقضائدر صورت ارجاع گزارش به قوه -تبصره
 ردیگیقرار م یدگیورد رستهران طبق مقررات به صورت خارج از نوبت م يفریبه امور ک یدگیاز شعب دادگاه رس یکیگزارش در  نی. ادینما هیمشخص شده است، ته یقانون

 .شودیصادر م یمقتض يو حداکثر ظرف سه ماه رأ
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آن است که  یبورس داران سهامگرفتن منافع مجتمع و  دهیدر انعقاد قراردادها و ناد یاحتمال يپشت پرده و فسادها یو تبان

 یاست که فوالد مبارکه به عنوان مولود انقالب اسالم یدر حال نیرقم زده است. ا یمجتمع صنعت نیرا در ا يتخلفات متعدد

 یکرده و سرآمد رشد و تعال افتیدر  يمتعدد زیبوده و جوا دیرشد تول يقبل رکورددار تحرك برا يهاسال یط رانیا

باعث بروز  رانیپر ابهام و خالف قانون مد رشفاف،یغ ف،یاکنون عملکرد ضع یدر کشور و منطقه بوده است ول یسازمان

 .ردیقرار گ یابیبه دقت مورد ارز یستیشده که با یمسائل

 ای یاغراض شخص از یناش يفسادزا يساختارها جادیناکارآمد و ا رانیمد يریبکارگ لیبه دل ریچند سال اخ یط متأسفانه

ده است شخود مواجه  يعملکرد يدر حوزه ها يمتعدد يصنعت با چالش ها نیو مشکل دار، ا فیضع نیقوان ایو  یاسیس

 ژهیبا نگاه و ،یسالما يشورا یفرو برده است و لذا مجلس انقالب ابهاماز  يشده را در هاله ا فیکه استمرار تحقق اهداف تعر

مسأله ورود نموده است  نیبه ا ندها،یو بهبود فرا یانسان يها هیو سرما یمنابع مل عییاز تض يریموضوع، به منظور جلوگ نیبه ا

 نیدر داخل و ب انریا زیملت عز يو برکات آن را برا راتیخ يو بقا دینما ییصنعت آفت زدا نیاز ا یتا به حول و قوه اله

 الملل تداوم بخشد.

 و موضوعات نیعناو انیمسأله و ب فیتعر  -4

کاهش حجم  لیدال یبررس«و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان،  قیملت، عنوان کالن در تحق ندگانیطبق مصوبه نما بر

پرابهام، پرداخت  يارانت، انعقاد قرارداده عیتوز د،یتول يهانهیهز شیانتصابات خالف قانون، افزا ،یصادرات، عملکرد مال

از سال  رمجموعهیز يهاشرکت هیدر مجتمع فوالد مبارکه و کل دیخر ندیآدر فر تیریمداخالت متعدد مد ،یومنج يهاحقوق

 شود. یم میتقس یموضوع فرع 7و  یموضوع اصل کیعنوان به  نیشده است که ا انیب» تا کنون 97

 محور است: 1و تفحص، شامل  قیتحق نیا یاصل مسأله

 رغمیشرکت عل نیا یتیریدر سطوح مختلف مد یو تخصص يفرد تیبازنشسته و فاقد صالح رانیمد يریبکارگ لیدال

 تیریمد در يماندگار ياست برا المالتیشرکت که جزء ب نیا میبه منافع عظ ياندازعلت دست ست؟یقانون چ حینص صر

 ست؟یچ

 است: ریمحور به قرار ز 7و تفحص، شامل  قیتحق نیا يشده برا فیتعر یفرع مسائل
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گزاف  متیبا ق 2طرح نورد گرم  ياجرا يبرا ینیشرکت رده چندم چ کیبا  فاتیانعقاد قرارداد با ترك تشر لیدل )1

 مشخص شوند. یستیاندرکار باقرارداد و عوامل دست نیپشت پرده ا ست؟یچ

اکارآمد ن تیریعلت مد ست؟یافراد مؤثر بدون اشتغال به کار در مجموعه چ یعلت پرداخت حقوق کالن به برخ )2

 ست؟یچ رانیبه مد ینجوم يهاو پرداخت یداخل

 ست؟یگذشته چ يهاو حجم صادرات نسبت به سال دیتول زانیکاهش م لیدل )3

 عیوزو شبکه ت یفروش اختصاص قیرانت از طر عینحوه فروش محصوالت فوالد مبارکه پرابهام است علت توز )4

 ست؟ی) چرمجموعهیز يها(شرکت

 ست؟یمجموعه چ نیو از طرق مختلف در ا یاسیقدرت و پول با اهداف س عیعلت توز )5

 ست؟یشرکت چ نیدر ا اتیبدون جزئ جیو اعالم نتا تیفاقد شفاف یآزمون استخدام يبرگزار لیدل )6

 ست؟یه شده چدر مجموع دیتول يهانهیهز دیشد شیکه منجر به افزا دیخر ندیدر فرآ تیریمداخالت متعدد مد لیدل )7

 اهداف انیب  -5

 فهیوظ ير راستاد ،یاسالم يمجلس شورا یذات فیو تفحص از فوالد مبارکه اصفهان، بر اساس وظا قیانجام تحق جهینت در

 د:هستن ریشود که به شرح ز یدنبال م ینیتقن و یف نظارتاهدا ،ینهاد انقالب نیا ینیتقن فهیو وظ ینظارت

 ینیهدف تقن -1-5

 شنهادیپ و یتیحاکم يساختارها ایو  نیاز قوان یو تفحص، ناش قیمسائل مطروحه در تحق يریشکل گ يمجار ییشناسا

 یاسالم يمربوطه به مجلس شورا يو ساختارها نیاصالح قوان ای لیتکم جاد،یا

 یهدف نظارت -2-5

رگرداندن ده و بش عییو اعاده حقوق تض نیبا متخلف ییتخلفات کشف شده به منظور برخورد قضا يبرا ییپروند قضا لیتشک

 و تفحص قیحقمربوط به ت یاسالم يمجلس شورا ینامه داخل نیمطابق با مواد قانون آئ یاصل تیفوالد مبارکه به مأمور
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 ساختار مدیریتی هیأت  -6

 يریشکل گ ندیفرا -1-6

، فرایند انجام تحقیق 24/10/1399پس از تصویب طرح تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان در صحن علنی در تاریخ 

 این فرایند را به نمایش می گذارد. 1شکل و تفحص با تعیین اعضاي هیأت و تشکیل ساختارهاي مورد نیاز، آغاز شد. 

 

 : فرایند شکل گیري هیأت تحقیق و تفحص 1شکل 

 تأیه ياعضا -2-6

 انتخاب شدند. 2شکل نمایندگان محترم عضو هیأت تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان به قرار 

صحن علنی

یق تصویب تحق•
و تفحص و 
محورهاي آن

عکمیسیون صنای

ت تعیین اعضاي هیأ•
تحقیق و تفحص

هیأت تحقیق و 
تفحص

تعیین هیأت رئیسه•

ه ها تعیین رؤساي کمیت•
ق و مبتنی بر محورهاي تحقی(

)تفحص

تعیین سیاست هاي •
کالن

رؤساي کمیته هاي
هیأت

تعیین سیاست هاي •
اجرایی تحقیق و 

تفحص

تعیین گروه راهبري•
اجرایی

گروه راهبري 
اجرایی

عملیاتی کردن •
سیاست هاي رؤساي 

کمیته ها

تعیین مجریان و •
راهبري میدانی 

فرایندهاي تحقیق و
تفحص
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 و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان قیتحق أتیمحترم عضو ه ندگانینما: 2شکل 

 ها تهیکم تشکیل 

 یینتع یفبا وظا یتخصص یتهکم 5شامل  ییشده و تحقق موضوعات مد نظر، سازمان اجرا یینبه اهداف تع یابیدست يبرا

رؤساي کمیته هاي تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان به  .گردید یشنهادمصوب، پ يمحورها يرو یقتحق يشده برا

 انتخاب شدند. 3شکل قرار 

 

 : رؤساي کمیته هاي تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان3شکل 
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 ییاجرا يگروه راهبر 

به منظور عملیاتی کردن سیاست هاي رؤساي کمیته ها و همچنین تعیین مجریان و نهایتا راهبري میدانی فرایندهاي تحقیق 

 .یل گردید که وظیفه آن مدیریت گروه راهبري اجرایی است، دبیرخانه اجرایی هیأت تشک9/12/1399در تاریخ و تفحص، 

 بیان شده است. 4شکل در  به همراه وظایف آنها زیرمجموعه هاي دبیرخانه

 

 اجرایی: تشکیالت دبیرخانه 4شکل 

 همکار ییاجرا هاي دستگاه  -7

در طی فرایند تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان، دستگاه هاي متعددي همکاري هاي شایسته و درخور با این تیم 

 بیان شده اند. 5شکل داشته اند که در 
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 : دستگاه هاي همکاري کننده با هیأت تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان5شکل 

 اجرایی بندي زمان  -8

که با درخواست رئیس  بوده استماه از زمان ابالغ حکم  6و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان،  قیتحق زمان بندي اجرایی

پیگیري شده  1جدول نمودار گانت فعالیت هاي آن طبق ماه تمدید گردید.  2هیأت و موافقت هیأت رئیسه مجلس به مدت 

 است.

 

 و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان قیتحق ندیفرا یانجام گرفته ط يها تیفعال ينمودار زمان بند :1جدول 
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 ییاجرا ندیفرا  -9

تحقق خواسته ها در مدت زمان مقرر،  نیو تفحص و همچن قیبه اهداف تحق یابیمناسب جهت دست ریمس یبه منظور ط

کالن و اعداد  تیبه عنوان فعال ییجهت نماها معرف گام اجرا يشکل نوشته رو نی. در اشد اجرا 6شکل مطابق  ییاجرا ندیفرا

 شد: یط ریز ییکالن اجرا يمبنا گام ها نیمرتبط است. بر ا تیفعال يبرا ازینمورد  يد روز کارها معرف تعدا رهیداخل دا

 و تفحص قیآغاز تحق )1

 و تفحص قیتحق أتیصدور احکام ه )2

 و تفحص قیتحق يمحورها نییتب )3

 ها و استقرار کارشناسان تهیو کم رخانهیدب لیتشک )4

 یفرع يو محورها یمحور اصل يداده ها يگردآور )5

 مربوطه يها تهیداده ها در کم لیو تحل هیتجز )6

 برگزاري جلسات بررسی گزارش بدوي تهیه شده با اعضاي هیأت )7

 یینها لیو تحل هیداده ها و تجز لیتکم )8

 ییپرونده قضا نیو تدو یو نظارت ینیتقن یلیگزارش تحل هیته )9

 عیصنا ونیسیو تفحص و کم قیتحق أتیجلسه مشترك ه )10

 ارائه گزارش به صحن )11

 90اصل  ونیسیگزارش به کمارسال  )12

 هیبه قوه قضائ ییارسال پرونده قضا )13

 و تفحص قیتحق انیپا )14
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 اصفهان و تفحص از فوالد مبارکه قیتحق ییاجرا ندیفرا :6شکل 

از سوي دیگر به منظور استحکام فرایندها و همچنین تضمین اطالعات حاصل شده در هر گام، فرایند طراحی و شکل  

 مد نظر قرار گرفتند. 7شکل گیري فعالیت هاي مرتبط، مطابق 
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 فعالیت هاو اجراي  : فرایند طراحی7شکل 

 فعالیت ها  -10

د که جزئیات آن در ، فعالیت هایی انجام شو بر اساس فرایند طراحی مطابق با گام هاي تعریف شده، متناسب با هر کمیته

 به تفکیک کمیته ها بیان شده است. 6تا  2جداول 

 کمیته اداري و استخدامی -1-10

 یو استخدام يادار تهیکم يها تیزفعالیر :2جدول 

 جزئیات زیرفعالیت فعالیت
ت

العا
 اط

ت
ریاف

د
 

اه 
هرم

ه م
باز

در 
)

97 
ن)

کنو
تا 

 
 رکهرزومه اعضاي هیأت مدیره و مدیرعامل و مشاوران فوالد مبا

احکام -رزومه کل فعالیت هاي شغلی
 دریافتی

اي عامل و مشاوران شرکت ه رزومه اعضاي هیأت مدیره و مدیران
 تابعه

 رزومه معاونین و مدیران فوالد مبارکه
 رزومه معاونین و مدیران شرکت هاي تابعه

فهرست کل پرداخت هاي انجام شده به اعضاي هیأت مدیره 
(موظف و غیرموظف) و مدیرعامل و معاونین و مدیران فوالد 

 مبارکه

فیش موارد خارج از -پاداش-مزایا-حقوق
 موارد غیرنقدي-حقوقی
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فهرست کل پرداخت هاي انجام شده به اعضاي هیأت مدیره 
ت (موظف و غیرموظف) و مدیران عامل و معاونین و مدیران شرک

 هاي تابعه
کت قراردادهاي مشاوره فردي منعقد شده در فوالد مبارکه و شر

 هاي تابعه
  دوره اخیر 4آگهی هاي استخدام 

 شغل-محل سکونت-سن پذیرفته شده از طریق آزمون فهرست افراد
  رزومه افراد پذیرفته شده از طریق آزمون

 ها
اده

ل د
حلی

و ت
یه 

جز
ت

 

  ارزیابی میزان انطباق رزومه با مسؤولیت
  استخراج فهرست افراد بازنشسته بکارگرفته شده

  استخراج اختالف دریافتی با احکام و دریافتی هاي همتراز
در  استخراج فهرست افرادي که دریافتی داشته اند بدون اشتغال

 فوالد مبارکه و شرکت هاي تابعه
 

  بررسی نسبت هاي سیاسی افراد استخدام شده

 کمیته خرید و قراردادها -2-10

 و قراردادها دیخر تهیکم يها تیزفعالیر :3جدول 

 جزئیات زیرفعالیت فعالیت

ت 
ریاف

د
ت

العا
اط

 
اه 

هرم
ه م

باز
در 

)
97 

ن)
کنو

تا 
 

 فهرست قراردادهاي خرید مواد مصرفی

روش قیمت -مبلغ-مراحل انجام تشریفات
امضاء -طرف قرارداد-موضوع-گذاري

 روش پرداخت-کننده

 فهرست قراردادهاي خرید مواد اولیه
 فهرست قراردادهاي خرید خدمات
 فهرست قراردادهاي خرید انرژي

 قراردادهاي خرید قطعات و تجهیزاتفهرست 
 فهرست قراردادهاي توسعه اي

 ها
اده

ل د
حلی

و ت
یه 

جز
ت

 

 استخراج قراردادهاي مشکل دار
فرایند -اعم از اشکال در: طرف قرارداد

-نتیجه نهایی-روش قیمت گذاري-انعقاد
 موضوع قرارداد

  شناسایی اشکاالت و خسارات ناشی از مداخالت مدیرعامل
  فراخوان عمومی براي اطالع از جوانب قراردادها
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 کمیته تولید و فروش -3-10

 و فروش دیتول تهیکم يها تیزفعالیر :4جدول 

 جزئیات زیرفعالیت فعالیت

ت
العا

 اط
ت

ریاف
د

 
اه 

هرم
ه م

باز
در 

)
97 

ن)
کنو

تا 
 

 گزارش ماهیانه تولید
 چه محصولی؟
 به چه حجمی؟

 به چه مبلغی؟ فروش داخلیگزارش ماهیانه 
 یا بورس کاال)؟ Matchingدر چه قالبی (

 نقدي یا اعتباري؟

 به چه کسی؟

 از طریق چه بخش یا شرکتی؟

 واریز به چه حسابی؟

 گزارش ماهیانه فروش صادراتی

 ها
اده

ل د
حلی

و ت
یه 

جز
ت

 

  استخراج میزان فروش خارج از برنامه
  استخراج درآمدهاي غیرشفاف

  استخراج وضعیت پولشویی
سایر  مقایسه وضعیت و تغییرات تولید و فروش فوالد مبارکه با

 صنایع فوالدي کشور
 

فهرست اشخاص یا شرکت هایی که از فروش رانتی بهره مند 
 شده اند

 

 کمیته مسؤولیت هاي اجتماعی -4-10

 یاجتماع يها تیمسؤول تهیکم يها تیزفعالیر :5جدول 

 جزئیات زیرفعالیت فعالیت

ت
العا

 اط
ت

ریاف
د

 
اه 

هرم
ه م

باز
در 

)
97 

ن)
کنو

تا 
 

 فهرست کلیه پرداخت ها در قالب کمک و مسؤولیت هاي اجتماعی
 به درخواست چه کسی؟

 به چه مبلغی؟
 واریز به چه حسابی؟

  فهرست پرداخت هاي انجام شده براي تبلیغات
  به رسانه هافهرست پرداخت هاي انجام شده 
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فهرست پرداخت هاي انجام شده براي پروژه هاي مسؤولیت هاي 
 اجتماعی

 چه پروژه اي؟
 چه مبلغی؟

 چرا؟
 به چه حسابی؟

  کل بودجه روابط عمومی
 به چه کسی؟ میزان خرید هدایا توسط روابط عمومی

 چرا؟
 چقدر؟

 هزینه هاي تنخواه خدمات عمومی

 اختیار مدیرعامل محل هاي هزینه بودجه در

 به چه کسی؟
 چرا؟

 چقدر؟
 چه چیزي؟

  قراردادهاي روابط عمومی

ل 
حلی

و ت
یه 

جز
ت

 ها
اده

د
 

  بررسی انحراف از قواعد متعارف مسؤولیت هاي اجتماعی
  شناسایی مداخالت و پرداخت هاي سیاسی

  شناسایی خروج از قانون در حوزه کمک ها و هدایا

 کمیته حقوقی و مدیریتی -5-10

 یتیریو مد یحقوق تهیکم يها تیزفعالیر :6جدول 

 جزئیات زیرفعالیت فعالیت
ت

العا
 اط

ت
ریاف

د
 

اه 
هرم

ه م
باز

در 
)

97 
ن)

کنو
تا 

 

 فهرست کامل سهامداران
 میزان سهام؟

 آخرین روزنامه رسمی؟
 احکام صاحبان یا مدیران سهام؟

 فهرست شرکت هاي تابعه فوالد مبارکه
 میزان سهام؟

 آخرین روزنامه رسمی؟
 احکام صاحبان یا مدیران سهام؟

مایه فهرست شرکتهایی که فوالد مبارکه در آنها سهام دارد (سر
 گذاري در سایر شرکت ها)

 میزان سهام؟
 آخرین روزنامه رسمی؟

 احکام صاحبان یا مدیران سهام؟
  نهاسوابق آعزل و نصب هاي معاونین و مدیران فوالد مبارکه و 
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ق عزل و نصب هاي معاونین و مدیران شرکت هاي تابعه و سواب
 آنها

 

عزل و نصب هاي اعضاي هیأت مدیره فوالد مبارکه و شرکت 
 هاي تابعه و سوابق آنها

 

 روش تعیین نمایندگان فوالد مبارکه در شرکت هاي معدنی
سرمایه گذاري فلزات -چادرملو-گل گهر

 ...-معدنی

ه و
جزی

ت
 

ل 
حلی

ت  ها
اده

د
 

  بررسی حقوقی مالکیت فوالد مبارکه
  بررسی نظام انتصابات
  بررسی نظام ریسک

 ها تیموانع و محدود  -11

متأسفانه از زمان شکل گیري مقدمات تحقیق و تفحص از ، 1مجلس ینامه داخل نییقانون آ 215ماده بر خالف مقررات 

موانع و محدودیت هایی از سوي فوالد مبارکه اصفهان و دستگاه هاي ذینفع، ایجاد ، زمان عزل مدیرعامل سابقفوالد مبارکه تا 

 معضالتی را در راه اجراي بهینه و به هنگام فرایندها باعث می شد. برخی از این موانع و محدودیت ها به قرار زیر است: شد که

 در ارائه اطالعات ریتأخ 

 اطالعات ناقص ارائه 

 اطالعات مخدوش ارائه 

 اطالعات امحاء 

 ها میاز ورود ت يریجلوگ 

 یاطالعات يبه بانک ها یممانعت از دسترس 

 به اسناد یاز دسترس ممانعت 

 پرسنل شرکت دیتهد 

 رانیبا کارشناسان و مد میارتباط مستق ياز برقرار ممانعت 

 يرسانه ا يها یتراش مانع 

                                                 
 ازیمورد ن التیهاى اجرائى، قضائى و نهادهاى انقالب اسالمى موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهدستگاه هیو تفحص و کل قیمسئوالن دستگاه مورد تحق -215ماده  1

 تیگردند و با شکامحسوب مىو مجرم  فربط متخلباشند و درصورت عدم همکارى، مسئوالن دستگاه ذىمى أتیگذاردن اطالعات و مدارك درخواستى ه اریاخت و در أتیه
 قضائى قرار خواهند گرفت. بیو تفحص، مورد تعق قیتحق أتیه
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 تهدید و تطمیع اعضاي دبیرخانه اجرایی 

 اجرا يگزارش آمار  -12

الشریف، تحقیق و  در نهایت با عنایات خداوند متعال و تالش بی وقفه سربازان گمنام امام زمان عجل اهللا تعالی فرجه

وایاي قابل تأمل به حد نصاب مناسب خود دست یافت، گر چه هنوز هم ز 4/8/1400تفحص از فوالد مبارکه اصفهان تا تاریخ 

 م است به نحو مقتضی به آن ورود کنند.فراوانی براي مسؤوالن امر وجود دارد که الز

 ذکر شده اند. 7در نتیجه این تالش ها، دستاوردهاي متعددي حاصل شد که خالصه آماري آنها در جدول 

 تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان فعالیت هاي اجرایی: خالصه آماري 7جدول 

 آمار فعالیت
 نفر ساعت 20000بیش از  هاي انجام شده تا کنون نفر ساعت فعالیت

 ساعت 800بیش از  مصاحبه با کارشناسان مرتبط

 ارسالی نامه 1050 حجم مکاتبات
 برگه 70000نامه دریافتی بالغ بر  300

 پیامک 500دریافت بالغ بر  راه اندازي سامانه پیامک
 تماس 300دریافت بالغ بر  راه اندازي سامانه تلفن امن

 فقره گزارش و اطالع 400 دریافت بالغ بر راه اندازي سامانه هاي پیام رسان
 فقره 50بر  بالغ رسیدگی به شکایات (مکاتبات)

 شرکت 45 شرکت هاي بررسی شده
 هزار میلیارد تومان 400 مبلغ حسابرسی شده

 مستندسازي  -13

لی آن مستندات متعددي حاصل شد که گزارش تفصیطی تالش هاي بی وقفه تیم هاي اجرایی هیأت تحقیق و تفحص، 

ه به صورت تفکیکی ها به همراه تحلیل هاي فنی، در فصل دوم بیان شده است. مستندات این مطالب نیز در پیوست هاي مربوط

 و دسته بندي شده ارائه گردیده اند، تا به سهولت در اختیار نهادهاي حاکمیتی و نظارتی قرار گیرند.



 صل دومف

 

 

گزارش های 

 تخصصی



 بخش اول-فصل دوم

 

 

 مقدمه:

 يها و راهکارها چالش

 صنعت فوالد
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: چالش ها و راهکارهاي صنعت مقدمه

 فوالد
 رانیمد و گذاران استیمورد توجه س یشکوهمند انقالب اسالم يروزیپس از پ يها سال یدر ط یمعدن عیمعدن و صنا

 یلیتبد عین و صناتوجه به بخش معد ،یدر اقتصاد مقاومت يمقام معظم رهبر یابالغ هاي استیکشور بوده است. در س ییاجرا

لف کشور در مناطق مخت ییو شکوفا شرفتیپ يبسترها جادیا نیکشور و همچن يبا هدف کم کردن نقش نفت در درآمدها

 خصوصا مناطق کمتر برخوردار مورد توجه بوده است.

نوع  68جهان است)، وجود  تیدرصد جمع 1 نرایا تیکه جمع یکشف شده جهان (در حال ریدرصد ذخا 7بودن  دارا

حوزه،  نیحصوالت اماز  یبرخ دیقابل توجه در تول گاهیجا ،یاحتمال ریتن ذخا اردیلیم 57) با حدود ینفت ری(غ یماده معدن

 است. يمهم و راهبرد تین ظرفیبخش و ... نشان دهنده ا نیمتخصص در ا يروهایوجود ن

اند،  کشور داشته یعو اجتما ياقتصاد هاي در رشد شاخص يدیکل ریتاث اًمیمستق نکهیآهن و فوالد عالوه بر ا انیم نیا در

 1با کمتر از  انریا ،یانقالب اسالم يروزیاز پ شیکه تا پ حالی در. اند نموده عمل ها بخش ریبه عنوان موتور محرك سا

و  ها يدشوار چهل سال گذشته و به رغم یو پنجم نداشته است، در ط یبهتر از س یگاهیجا ،يتن محصوالت فوالد ونیلیم

حدود  دیبا تول نرایمستمر و ظالمانه، در حال حاضر ا هاي میتحر نیکشور و همچن هیعل یلیاز جمله جنگ تحم ادیمشکالت ز

تا  اي توسعه ايه برنامهدر صورت تحقق  نی. همچنباشد یرا دارا م ایرتبه دهم دن ،يتن انواع محصوالت فوالد ونیلیم 35

 هفتم خواهد بود. گاهیقادر به کسب جا رانی، ا1404سال 

آنها در تداوم و  مهم فیو وظا جینتا نیبزرگ فوالدساز در تحقق ا هاي به نقش بنگاه تیتوجه به نکات فوق و با عنا با

 يگذار استیس و مقررات و نیقوان ،يو ساختار يفرد يفسادها ها، تیریاز سوء مد یمشکالت ناش یعملکردها، برخ يارتقا

المانه و ع یمواجه گردد. ضرورت بررس هایی صنعت با چالش نیثبات و ... موجب شده تا ا یناقص و متناقض و ب هاي

 ر سازد.را روشن و هموا ندهیآ رمسی ها با رفع مشکالت و چالش تواند یم عیصنا نیا يبر رو یگسترش چتر نظارت
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 بزرگ هاي شرکت ياگذاروچالش ها و راه کارهاي   -1

 44اس مفاد اصل استوار است. بر اس یو خصوص یتعاون ،یسه بخش دولت هیبر پا رانیا یاسالم يدر جمهور ينظام اقتصاد

ت است. با توجه به دول اریو در اخت یعموم تیها و ... به صورت مالک بزرگ و مادر، معادن، بانک عیصنا هیکل یقانون اساس

صصان امر، مجمع و نظرات کارشناسان و متخ ياقتصاد تیبه وضع تیبا عنا و یقانون اساس ير بازنگراصل د نیا رییعدم تغ

 هی. در ابالغدیردگابالغ  ياز طرف مقام معظم رهبر د،ییآن پس از تا جیانجام داده که نتا هایی یمصلحت نظام بررس صیتشخ

 مورد توجه قرار گرفته است: ریز یاهداف کل ،يمقام معظم رهبر

 یبه رشد اقتصاد مل دنیشتاب بخش •

 یعدالت اجتماع نیدر سطح عموم مردم به منظور تام تیگسترش مالک •

 يو فناور یو انسان يمنابع ماد وري و بهره ياقتصاد هاي بنگاه ییکارا يارتقا  •

 یدر اقتصاد مل يرپذی رقابت شیافزا •

 ياقتصاد هاي تیفعال يدولت در تصد یتیریو مد یکاستن از بار مال •

 از نکات مهم عبارت بودند از: یبرخ هیابالغ نیاساس ا بر

 یاز بزرگ شدن بخش دولت يریجلوگ •

 تیریو مد تیمالک ،گذاري هیدر سرما یو خصوص یتعاون هاي و بخش یدولت ریغ یعموم ياجازه به نهادها •

 و ... ییمایراه آهن، هواپ مه،یب ،يمادر، معادن بزرگ، بانکدار عیبزرگ، صنا عیصنا

 از جمله: ها يالزامات واگذار انیب •

 یو تعاون یخصوص هاي بخش يتوانمندساز 

  يتحقق اهداف واگذار يبرا يبعد از واگذار ربط يمراجع ذ یبانینظارت و پشت 

  تیقومستضعف و محروم و ت هاي خانواده يبرا ییدر جهت خوداتکا ياز درآمد واگذار يرگی بهره 

 یاجتماع نیتام

 افتهی توسعه مناطق کمتر توسعه 

 یدولت ریغ ياقتصاد هاي انحصار توسط بنگاه جادیاز ا يریجلوگ 
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درست  ریدر مس ستبای یمسفانه آنگونه که أمت ،یبا اهداف متعال یدر نحوه اداره اقتصاد مل نیادیو بن ینگرش کل رییتغ نیا

 از مهم یند. برخافک هیآن بر روند اقتصاد کشور سا هاي چالش یو برخ یداشت اما حواش یمثبت جیقرار نگرفت و هرچند نتا

 عبارتند از: وستیبه وقوع پ ها يواگذار نیکه در ا هایی چالش نتری

رد آن انطباق شده با عملک فیو اهداف تعر ییو دارا يدر بدنه وزارت امور اقتصاد سازي یسازمان خصوص جادیا •

صوصا خشده  نییاهداف تع ریو حرکت در مس واگذاري نحوه ها، شرکت نییسازمان در تع نینداشته است. ا

 ناموفق بوده است. یاهداف نظارت

نابع آزاد شده در بودجه بوده است. لذا م يو جبران کسر یمال نیتام هیعمدتا از زاو واگذاري به ها نگاه دولت  •

 نشده است. ياقتصاد هاي و توسعه در بخش گذاري هیمنجر به سرما ها يواگذار

سادها و فو به وجود آمدن  سو کیمنجر به اعتراضات از  ریاخ هاي در سال ها يغلط در واگذار يکردهایرو •

 وده است.ب ها يدر واگذار تیغلط عدم توجه به اهل يکردهایرو نیاز ا یکیشده است.  گرید سوي از ها رانت

هام که س یواگذار شده در قالب سهام عدالت، در حال هاي واگذار شده خصوصا شرکت هاي در اغلب شرکت •

ان در دست همچن تیریو مد تیکارآمد، مالک هاي روش نییعدم تع لیبه ظاهر به مردم واگذار شده اما به دل

 مانده است. یدولت باق

 امر نیا و داشته معمول دور نگه هاي خود را از نظارت ،مختلف هاي واگذار شده بعضا با روش هاي شرکت •

 ياقتصاد تایدر ادب یبه نام خصولت اي واژه جادیموجب ا دهیپد نیاست. ا دهیگرد یموجب بروز مفاسد بزرگ

 يبرا محلی اه شرکت نگونهیا« ازدهم،یدولت  ییاقتصاد و دارا ریاست. بنا بر مصاحبه وز دهگردی ها سال نیا

اهداف به ظاهر  (بعضا با یمال ازاتیامت افتیاعمال نظر در در قیاز طر یاسیعناصر س مندي بهره فساد، رانت و

 اتیه ين اعضابستگان و وابستگان به عنوا لیتحم ،یخارج يسفرها رینظ یخواهانه)، استفاده از امکانات ریخ

کننده  نیمأت ای مشتري عنوان به ها شرکت نیپر سود با ا عامالتم در ورود ها، شرکت نیارشد ا رانیو مد رهیمد

ناقص  يها يارواگذ نیاز محل ا ریاخ هاي در سال يو اقتصاد یاسیاز مفاسد س یسهم بزرگ. »است دهیو ... گرد

 .ردیقرار گ یابیبوده که جا دارد به شکل مستقل مورد ارز

 يازس یتوانمند و خصوص یمانع از به وجود آمدن بخش خصوص ،مساعد در کسب و کار يفضا يعدم برقرار •

ه صورت ب رانیکسب و کار در ا طیاست. همچنان بر خالف انتظارات، مح دهیگرد یسالم مطابق اهداف ابالغ

 .باشد یم یو خصولت یو پنهان دولت از بخش دولت دایپ هاي تیو با حما یرقابت ریغ
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 ریاخ هاي ههد طی در ها امر از مشکالت عمده دولت نیا :و مقررات نیدر قوان يداریمداخالت دولت و عدم پا •

مورد  گاهچیه بایتقر یو خصولت یبزرگ به صورت دولت هاي بنگاه و ها اداره شرکت لیبوده و خصوصا به دل

 نیاز ا یخدر بر اي ستهیشا رانیهم که مد اندکی موارد در. است نگرفته قرار ها شرکت نیا رانیاعتراض مد

 بله رانیده و با مدش برکنار بالفاصله اند داده نشان مقاومت ها دولت يرتدبی بی مقابل در و داشته حضور ها بنگاه

 .اند شده نیگزجای گو قربان

هپکو  اصفهان، لیاکر یمختلف از جمله شرکت پل هاي در شرکت توان یرا م ها يواگذار نیروشن شکست ا قیمصاد

 يکه قبل از واگذار یهای شرکت اری. چه بسدیو ... د ، نیشکر هفت تپهاصفهان یمیپتروش ران،یفوالد ا یصنعت یاراك، گروه مل

دم داشتن تخصص و ع تیریبعد از آن با سوء مد یکرده بودند ول جادیداشتند و هزاران نفر اشتغال ا یاتیعمل تیفعال ها

خراج کارکنان اکشور انجام نشد و با  يرشد و ارتقا براي ها از سمت آن شرکت یو خدمت دیها، تول در آن شرکت تیریمد

 لیلدفوالد مبارکه به  رنظی ها از شرکت یبرخ نیهمچنکردند.  جادیرا هم ا اي گسترده یخود معضالت اجتماع

 هاي تیبه سمت از دست دادن مز یزمان ریخأبا ت شده بود، جادیگذشته ا هاي که در سال يقو انیبن
 بنگاه ها ده جمع به ها مجموعه نیا نکهیاز ا شی. لذا الزم است تا پروند یم شیپ یتیریو مد ياقتصاد

 .دیشیاند اي چاره، وندندیوامدار دولت بپ رانمدی و ها دولت ياز ناکارآمد دهید بآسی

 يسازساختار و آماده دیتوجه به تجدعدم ،يسازیخصوص يها براانتخاب همه بخش لیاز قب يگریعوامل د

ه از ادام نانیواگذارشده درباره اطم يهانظارت دولت بر نحوه اداره شرکت و عدم ياز واگذار شیها پشرکت

است.  دهیدر کشور انجام يسازیخصوص استیناموفق س يرابه اج يگذارهیحفظ اشتغال و انجام سرما ات،یعمل

مند از ثر و هدفؤم تیو حما تیحقوق مالک نیکار، تضمو کسب طیفساد، بهبود مح دهیمبارزه با پد دیبا نیبنابرا

 .ردیدر دستور کار ارکان حکومت قرار گ و اتحاد مالکیت و مدیریت توانمند یخصوص بخش

 يکارها هو را ییشناسا یدولت هاي شرکت ياز واگذار یناش هاي مشکالت و چالش هیجامع کل یلیاست در تحل يضرور

اشاره شده  يها ه چالشمجال محدود و با توجه ب نی. در ادیو به اجرا درآ شناسایی ها اصالح آن راستاي در جانبه و همه یفن

 :گردد یم شنهادیر پزی موارد مطابق کارها راه یدر سطور باال، برخ

 گذشته در عملکرد تیو شفاف تیاهل تیتملک با رعا یمتقاض هاي افراد و شرکت قیدق یابیو ارز ییشناسا •

 ها يواگذار و پس از نیقبل، ح ندیبه منظور فرآ ینظارت هاي دستگاه تیجامع نظارت و تقو يکردهایرو نییتع •

 )يمختلف پس از واگذار هاي و ابالغ اهداف و تعهدات روشن (حداقل انتظارات در شاخص نییتع •
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 یتیکمو حا ینظارت هاي تیولؤبا حفظ مس تیریو مد تیاز جمله در مالک یتعهد دولت به حقوق بخش خصوص •

 نفوذ يذ هاي انیافراد و جر خواهی با هدف حذف مداخالت و سهم یتیریو مد يادار ،یمال هاي نظام نیتدو •

 و تعهد به مقررات ییو الزام به تخصص گرا

 دیتول رهیعدم توازن در زنج  -2

سنگ  دیس تولو بهم خوردن باالن رهیزنج نیگذشته، عدم توازن ا يسالها یفوالد ط رهیزنج یاصل ياز دغدغه ها یکی

 يشتریب تیبا ظرف یکمتر و برخ تیاز حلقه ها با ظرف یبرخباعث شده  نیباشد و ا یم یآهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنج

باشد. در حال  رسد ادامه دار هم یو به نظر م میبحران داشته باش مکار کنند و در بخش اکتشاف و استخراج سنگ آهن ه

 %90ود حد میمستق يای، در خطوط اح%85، در خطوط گندله %95در خطوط کنسانتره حدود  تیظرف يریحاضر نرخ بکارگ

 باشد. یم %75در حدود  يو در خطوط فوالدساز

 

 1399سال  انیفوالد تا پا رهیو موازنه زنج رهیزنج تیوضع :1شکل 

 ونیلیم 40(حدود  یفعل تیفوالد خام با ظرف دیجهت تول ،شود یمشاهده م 1شکل  به طور خالصه همانگونه که در نمودار

 6,9تن گندله و  ونیلیم 14,8تن کنسانتره سنگ آهن،  ونیلیم 0,4در خطوط باالدست به  یفعل تی)، با توجه به ظرفانهیتن سال

 1404تن فوالد خام در افق  ونیلیم 55 دیتول گذاري با توجه به هدف گرید يسو از است.  ازیمورد ن یتن آهن اسفنج ونیلیم

 است. ریقابل تصو 2شکل مطابق  تیوضع یافق زمان نیتوسعه در ا یاحتمال هاي طرح تیوضع یو با بررس
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 1404فوالد در افق سال  رهیو موازنه زنج رهیزنج تیوضع :2شکل 

 است: يریگ جهیقابل نت ریموارد ز 2شکل  نمودار یبا بررس

 دیتول تیظرف در رییمثال با تغ ياست. برا يضرور ياعالم شده امر هاي تیظرف تیالتزام به اعداد فوق و رعا 

و لذا ضرورت  ابدی یم رییموازنه تغ جادیجهت ا هایازمندیکل ن انه،یتن سال ونیلیم 55از  شتریب يریفوالد خام به مقاد

 .ردیصورت پذ يزیآن برنامه ر يو برا دهمحاسبه ش دیجد طیموازنه در شرا ریدارد که کل مقاد

 فعال  يدهاموجود و واح هاي تن فوالد خام در سال، در حال حاضر طرح ونیلیم 55 دیسقف تول تیا فرض رعاب

ه و کنسانتره در گندل تیاضافه ظرف یاندک ریدر بخش سنگ آهن است. البته مقاد يتن کسر ونیلیم 32از  تیحکا

 که قابل اغماض است. شود یمشاهده م

 حرکت  يفوق، توجه معادن سنگ آهن به بحث اکتشاف و استخراج به جا ریبه مقاد يبندیا فرض صحت و پاب

 د.رابطه فراهم گرد نیالزامات الزم در ا یستیاست که با يضرور يامر رهیدست زنج نییبه سمت پا

  یینها انیمشتر يآنچه برا شود، یم دیو بلوم) تول لتیتختال (اسلب) و شمش (ب قالبعالوه بر فوالد خام که در 

 دیتول شود، یم يمحصوالت فوالد دیتول رهیدر زنج شتریاست و موجب کسب ارزش افزوده ب تیبا اهم

 تیفیبه ک است. خصوصا توجه نگوناگو هاي تیفیق در انواع مختلف و با کشامل مقاطع و ور ییمحصوالت نها

 ییربنایز يها و بخش عیصنا ازیمورد ن يکه با توسعه صنعت و تکنولوژ و همچنین فوالدهاي آلیاژي خاص هاي

 توسعه صنعت فوالد باشد. یاز اهداف اصل تواند یکشور است م
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 فوالد دیکشور جهت تول هاي رساختیز انرژي و تیمحدود  -3

عدم  زانیدرصد از م 80حداقل  کهیفوالد است بطور رهیزنج هاي چالش نیاز مهمتر يو انرژ ها رساختیز تیمحدود

 دیتول يم براو آب الز انرژي نبودن دسترس در به ها شرکت هینبودن مواد اول یواحدها عالوه بر مکف تیظرف يریبکارگ

کمتر  دیبه برنامه تول و آب نسبت يمنابع انرژ نیعدم تام لیبه دل ورفوالد کش دیدرصد تول 10. هر ساله حداقل باشد یمرتبط م

از  جود دارد: اوالًونشده است. البته در مورد آب دو راهکار  يانرژ نیمأت نهیدر زم یسفانه اقدامات اثربخشأو مت شود یم

را در مناطق  يفوالدساز ياواحده ایب را دارند، ثانمصرف آ نیاستفاده شود که کمتر دیخطوط تول يبرا هایی يتکنولوژ

از  یاضر توسط برخحکه در حال  کاري . البته راهندینما جادیکشور ا یاز جمله در سواحل جنوب داریپا یبه منابع آب کینزد

ست. از جمله ا رانیا يبه فالت مرکز یتمرکز بر انتقال آب از مناطق جنوب شود، یدنبال م يو فوالد یمعدن هاي شرکت

مادر  عیه نقش صنابتوجه  نیآب و همچن نای از ها بخش ریسا مندي انتقال، بهره نیا نهیهز لیبر تحم ها تشرک نیاستدالل ا

از  یبخش بزرگ هنکیبا توجه به ا نی. همچنباشد یم ها رساختزی و ها بخش ریفوالد در توسعه سا دیتول رینظ ییربنایو ز

 عیصنا نینتقال الذا با فرض ا ،مختلف کشور متمرکز است نقاطفوالد در  یفعل هاي شده در کارخانه دیمصرف محصوالت تول

 یچالش تواند ینقاط کشور م یکشور، انتقال سنگ آهن به جنوب و سپس حمل مجدد محصوالت به اقص یبه سواحل جنوب

در  یلفع عیناوجود ص هیتوج براي حداقل ها استدالل نیکشور باشد. هرچند ا يحمل و نقل و انرژ هاي رساختیدر ز دیجد

مناطق  در ،است دهیبا هدف صادرات بنا گرد اًکه عموم یآت هاي است توسعه يمسموع است، اما ضرور يمناطق مرکز

 نیده و همچنش تیکشور و توسعه امن يو مرز یموجب توسعه مناطق ساحل امر قطعاً نی. اابدیجنوب کشور استقرار  یساحل

 .گردد یتوسعه عدالت در سطح کشور محسوب م يدر راستا

وجه به مشکالت تطرح با  نیدقت به مرحله اجرا گذاشته شود. در ا اطرح جامع توسعه برق کشور ب یستیمورد برق، با در

و ساخت  یراحبر ط ییاست تمرکز باال يو بخار، ضرور يگاز هاي روگاهین ازیمورد ن هاي سوخت ریگاز و سا نیآب و تام

 نیبه تدو یزرگکمک ب افتهی توسعه يکشورها سهیو مقا یارتباط بررس نیگذاشته شود. در ا يو باد يدیخورش هاي اهروگین

 تیتوسعه ظرف رسد ضرورتی به نظر م 1404تن فوالد در افق  ونیلیم 55 دیتول گذاري . با توجه به هدفکند یطرح م نیا

 است. ینبی شیمگاوات قابل پ 3000 زانیبرق حداقل به م دیتول

باشد.  یمتر مکعب گاز م اردیلیم 20به  ازی، ن 1404فوالد در افق  دیگاز با توجه به اهداف تول ازیارتباط با مقدار مورد ن در

 یم ینیب شیدرصد قابل پ 40حدود  یمصرف شیمتر مکعب است و لذا افزا اردیلیم 14در حال حاضر در حدود  زانیم نیا

 .باشد
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 اردیلیم 9حدود  گذاري هیبه سرما ازین 1404تن فوالد در افق  ونیلیم 55تحقق  يرپذی با هدف امکان ها رساختیز توسعه

با هدف تحقق برنامه توسعه  کشور هاي رساختیالزم در ز هاي گذاري هیبه طور خالصه سرما 3شکل  دارد. در ییوروی

 است. دهیگرد انیب 1404صنعت فوالد در افق 

 

 1404در افق  يفوالد ساز يطرح ها لیتکم يبرا ازیمورد ن يگذار هیسرما: 3شکل 

 در توسعه فوالد ینیسرزم شیآما  -4

 مبه صورت نظا و ... یفرهنگ ،ياقتصاد ،یاجتماع ،یعیعوامل مختلف طب یابیبه ارز توان یم ن،یسرزم شیآما فیدر تعر

 هاتیوجه به منابع و قابلدر پهنه کشور با ت یاجتماع-ياقتصاد يهاتیفعال هیکل يایمتوازن و هماهنگ جغراف عیبا هدف توز افتهی

کشور و عدم  یفعل تیاست که با توجه به وضع اي توسعه يزری در برنامه يضرور داز موار یکیموضوع  نیاشاره نمود. ا

در گستره  یفاهر تیدر وضع عیشکاف وس جهیو در نت اي توسعه ياه برنامه سازي ادهیو نبود عدالت در پ ها تیاولو تیرعا

 ادعا کرد که به آن توجه نشده است.  توان یم ،یمل

 شیآما هاي تیبا اولو ،)ییپرداختن جامع به ارتباط سند توسعه صنعت فوالد کشور (از معدن تا محصوالت نها هرچند

مجال  نیر ادو راهگشا است؛ اما  يضرور يموجود، امر تیوضع یابیو چه در ارز سازي ادهیو پ نیچه در تدو ،ینیسرزم

 :رفتنکات مورد اشاره قرار خواهد گ نتری از مهم یمحدود برخ

 هیواد اولماهر، م یانسان يروین ست،یزطیبه موضوع آب، مح دیجهت توسعه صنعت فوالد با نیسرزم شیدر آما •

 نمود. ژهیحمل و نقل و ... توجه و هاي رساختیبازار هدف، ز از،یمورد ن
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 دینما فایاطق افوالد توانسته است نقش محرك در توسعه من ریمادر نظ عیوجود صنا ریاخ هاي سال یهرچند در ط •

در مناطق مختلف  عیصنا نیوجه به وجود اصرفا با ت اي توسعه منطقه هاي برنامه میموجب تنظ یستیامر نبا نیاما ا

حجم  ط،یشرا یواقع یاما با بررس دنمای یم يضرور ریآن غ يامر هرچند در کالم واضح و بحث بر رو نیباشد. ا

 .شود یاهده مفوالد در مناطق مختلف مش عیدر استقرار صنا نفوذ ياز طرف افراد ذ یاسیس ياز فشارها یعیوس

از  لیچند دل ای کیوجود  ،ینیسرزم شیاز آما یبر الزامات ناش یجامع در توسعه فوالد مبتن اي در نبود برنامه •

 .ابدیار موجب شده تا آن طرح در محل اشتباه استقر يطرح فوالد کیمجموعه عوامل الزم در انتخاب محل 

 گر،ید يها از حلقه یاز صنعت فوالد و ضعف در برخ یمختلف هاي کشور در بخش گذاري هیبه سرما تیبا عنا •

 اقدام نمود. یآت هاي تعادل در برنامه جادیدر خصوص ا ها تیبر اولو یاست تا مبتن يضرور

بهره  الح در ها و سال دهیگرد سیسأت نیاز ا شیفوالد که پ رهیاز زنج هایی در بخش گذاري هیتکرار سرما •

 خواهد شد. یمنته کیزدن اي ندهیبه اتالف منابع و رشد نامتوازن در آ باشند، یم برداري

استقرار و  هاي را در محل اي و توسعه یطیمح ستیالزامات ز یستیفوالد با دیتول رهیموجود در زنج هاي طرح •

 خود بروز دهند. را از المللی نیو ب یمل يمورد نظر قرار داده و حداکثر انطباق با استانداردها یدر پهنه مل

 رانت عیمداخالت دولت و نقش آن در توز  -5

 استیس ودولت  ریگزارش نقش و تأث یبخش از آن منظر است که در ط نیدر ا یموضوع به صورت کل نیپرداختن به ا

 .نشودصورت گرفته فراموش  يها یدر نابسامان شیها

انون قاست. هرچند در اصول  انیدر جر یو خصوص یتعاون ،یدولت هاي اقتصاد و کسب و کارها در کشور در بخش

اما در  ده،یگرد فیتعر یفوالد همچنان دولت ریمادر نظ عیاقتصاد از جمله معادن و صنا هاي بخش نیاز مهمتر یبرخ یاساس

و  يدار بنگاه رقابت و حذف دولت از يفضا جادیبر ضرورت ا یکارشناسان مبن عیو با توجه به نظر جم ریاخ هاي سال یط

 ،يم معظم رهبرتوسط مقا یقانون اساس 44اصل  هاي استیبالغ سبا ا ،یتیو حاکم ینظارت هاي تیسوق دادن دولت به مسئول

از  ناگوارتر بعضاً یطیاهداف حرکت نکرده و شرا نای سمت به ها سفانه در عمل دولتأ. متدیسمت آغاز گرد نیحرکت به ا

 .دیگرد داهوی ها بخش یگذشته در برخ
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 توضعی ها ورهد یمواجه بوده است. در مقابل در برخ دیرکود شد هاي بعضا با دوره ریاخ هاي دهه یفوالد در ط صنعت

به  1394ل به سا توان یم ،رکود ریاخ هاي از جمله دوره بوده است. یشیمحصوالت آن به شدت افزا متیصنعت و ق نیا

 اشاره نمود. رونق هاي به عنوان دوره 99و  98 هاي عنوان سال رکود و سال

ام نشده و با دولت در اقتصاد و صنعت انج هاي تیولؤو مس فیاز وظا یدرست فیسفانه تعرأکه اشاره شد مت همانگونه

و قدرت  بزرگ در دست هاي بنگاه یتیمالک اراتیو بعضا اخت تیریماندن مد یو باق سازي یتوجه به شکل ناقص خصوص

 الد با نقشنعت فومختلف از جمله ص هاي در بخش ریاخ يها سال یبزرگ و عوامل فسادزا در ط هاي از چالش یکیدولت، 

 دولت بوده است. میمستق ریغ ایو  میمستق ینآفری

 حسطدر  استیس و تیریدر کشور و با توجه به عدم ثبات مد ينوسانات ارز لیبه دل 99تا  97 هاي سال یمثال در ط يبرا

 ،متناقض اًمختلف و متنوع و بعض هاي ورالعملدست و نامه معدن و تجارت، صنعت فوالد شاهد صدور بخش ،وزارت صنعت

 انیمشتر يمند ون بهرهبد انهیسال یتومان اردیلیرانت چند ده هزار م عیآن توز جهیو ... بوده که نت گذاري متقی در مداخالت

برده  یرانت يفضا نیرا از ا یبهره اصل یکه افراد محدود و خاص شود می تر حساس یموضوع زمان نیبوده است. ا یینها

 باشند.

 صنعت فوالد؛ مشکالت و انتظارات یصندوق بازنشستگ  -6

است. اگر  یو صنعت ياقتصاد يندهایو توسعه ارزش افزوده در فرا جادیعوامل و منابع در ا نیاز مهمتر یکی یانسان يروین

صنعت توسط  نیا يفراموش کرد که سنگ بنا دینبا شود، یم ادی یاز اقتصاد مل یامروزه از صنعت فوالد به عنوان بخش مهم

 یم يرا سپر یلدوران کهنسا ایو  ستندیو مجاهدت امروز در کنار ما ن شتال ها پس از سال یگذاشته شده که برخ یکسان

دوران  ش،یدر آسا انتظار دارند تا یدر دوران بازنشستگ زیصنعت فوالد ن فیو کارگران شر رانینسل دوم مد نی. همچنکنند

فوالدساز، هر  نیترکشور و بزرگ یبنگاه صنعت نیتفحص از فوالد مبارکه به عنوان بزرگتر و قیتحق ندی. فراندینما يرا سپر

قشر  قطعاً  مورد توجه بوده است اما ریاخ هاي تیریاهداف عموما سوء مد نیشده و در ا فیتعر یچند با اهداف مشخص

 .شود پرداخته امکان حد در ها آن یبازنشستگان فوالد انتظار دارند به مشکالت کل فیشر

ها به خی نارضایتیهاي متداول قبلی بربا انتقال صندوق بازنشستگی فوالد از وزارت صمت به تعاون و تغییر برخی رویه

 داشت: میخواه تیاهم انکات ب یگذرا به برخ ايمجال اشاره نای در لذاوجود آمده است. 
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ف در برقراري یمه ماهیانه و به تبع رعایت سقها، ایجاد سقف براي پرداخت کسور حق باز مهمترین نارضایتی •

 مستمري بازنشستگی که به میزانی قابل توجه کمتر از سقف صندوق تامین اجتماعی است. 

 ایجاد نارضایتی در بازنشستگان ایثارگر به دلیل عدم اجراي صحیح مقررات مربوط به آنها •

 نینه اسفاأصنعت فوالد است. مت یاختصاص یدر صندوق بازنشستگ تیریمشکل بازنشستگان، سوء مد نیمهمتر •

 مواجه است. اي دهیمختلف از جمله عدم ورود منابع با مشکالت عد لیصندوق به دال

 تیریروش مد نییصندوق، حل مشکالت آن و تع نیهزار نفر از بازنشستگان در ا  85از  شیبا توجه به عضویت ب  •

 مراه شود.ه دارپای و جامع حل راه با تر د هرچه سریعمین منابع الزم جزو موضوعات مهمی است که بایأو ت

دشوار  يکار طیشده صندوق فوالد خصوصا با توجه به شرا ینبی شیپ داتیدر تمه یتوجه به موضوعات درمان •

 است. يصنعت ضرور نیا

و انتصاب  ونیسایمداخله س لیدر صندوق فوالد که عمدتا به دل یتیرینامناسب مد تیوضع لیدال یتمرکز بر بررس •

قرار  یررسببه طور مستقل مورد  یستیصندوق بوده است با هاي هیمتخصص و سوء استفاده از سرماریغ رانیمد

 .ردیصورت پذ یقشر مظلوم برخورد مقتض نیگرفته و با متجاوزان به حقوق ا

 صنعت فوالددر  رانیفوالد در جهان و رتبه ا گاهیجا  -7

صنعت  نیمچنهبه صنعت فوالد تعلق دارد.  رانیدر ا يدتولی وکار کسب نیمرتبط با آن، بزرگتر عیپس از نفت و صنا

 دیاخص تولبر ش میمستق ریثأمحصوالت آن ت شتریو مصرف ب دیاست که تول یافتگیتوسعه  هاي شاخص نیفوالد از مهمتر

 .شود یصنعت م نیه اب رانیو ا ایدر دن اي ژهیآن، توجه و ییتغالزابا توجه به سطح اش یکشورها دارد. از طرف یناخالص داخل

لذا  ،کرده است جادیرا به خود ا یامت یها دارد، وابستگحوزه یکه در تمام ییفوالد با توجه به مصرف باال گرید يسو از

 ياری وصنعت کمک  نیرشد ا ریکه در مس سازدیرا مجاب م یردولتیو غ یدولت يهامختلف، نهادها و سازمان يهابخش

 ریاخ هاي ر سالدداشته و  یصنعت فوالد رشد قابل توجه ،یاسالم انقالبشکوهمند  يروزیچهار دهه پس از پ ی. در طندینما

 است. افتهیدست  یبه رتبه دهم جهان
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 ددر صنعت فوال رانیفوالد در جهان و رتبه ا گاهیجا: 4شکل 

 ،افتی میبه رتبه هفتم جهان دست خواه 1404و پنج بوده و طبق برنامه تا افق  یس ،یانقالب اسالم يرتبه کشور در ابتدا

 يمحصوالت خاص در کنار محصوالت تجار دیتول کردیارتباط، اجرا کردن رو نینکته قابل تامل در ا نیمهمتر دیشا یول

 گردد. یلناخالص داخ دیکشورمان و رشد تول بینص يشتریاست تا ارزش افزوده ب

 

 : رویکرد جهانی صنعت فوالد ایران5شکل 

که  دهدیآمارها نشان م راًیاخ ینداشت ول تیاهم قدر نیتا کنون ا دیو پژوهش در صنعت فوالد شا قینقش تحق

 پونیکه مثالً در ن يابه گونه دهندیو پژوهش اختصاص م قیتحق يهاخود را به بخش يهانهیاز هز یبرتر سهم يهاشرکت

 زاتیو مواد و تجه ندهایتوسعه محصول، توسعه فرآ يهانهیدر زم قاتیبه تحق دیتول نهیدرصد از هز 7/1از  شیژاپن ب لیاست
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خود را به امر  يهانهیدرصد از هز 05/0حالت فوالدسازان کمتر از  نیدر بهتر رانیدر ا کهی . در صورتشودیتعلق داده م

 یمبن يشواهد یو گاه ودهب یقاتیتحق ریغ يرهایبعضا در مس زیحجم از بودجه ن نیسفانه همأ. متدهندیاختصاص م قاتیتحق

محصوالت خاص  دی. لذا در امر تولشود یمشاهده م گریاهداف د يبخش در راستا نیا یقانون هاي تیبر سوء استفاده از ظرف

 دیمحصوالت خاص تول میو اگر بخواه میگردیم ییهامواد و قطعات دچار چالش يساز یو بوم ندهایاصالح فرآ نیو همچن

صنعت به خارج از کشور به  نیا یوابستگ لهیوس نیو با ا میها نداردر شرکت یواقع قاتیبه تحق جهجزء تو یراه چیه میکن

 .دیحداقل خواهد رس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بخش دوم-فصل دوم

 

 

 

 

 گزارش تخصصی
 

 حقوقی و مدیریتی
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 حقوقی و مدیریتی گزارش تخصصی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیریتی است. یکی از چالش هاي بزرگ صنایع بزرگ مانند صنعت فوالد کشور، بررسی مالکیت آنها از منظر حقوقی و م

ن خود می حسابرسی دائما بر طبل خصوصی بوداهمیت این موضوع تا به آنجاست که این شرکت ها براي دور ماندن از 

وکس در موارد عدیده کوبند و از سوي دیگر شاهد دخالت هاي متعدد دولتی به صورت کامال قانونی در آنها هستیم. این پاراد

 باعث اختالفات گسترده در میان تصمیم گیران دولتی، قضایی و صاحبان صنایع و ذینفعان شده است.
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 نظر اساسنامهفوالد مبارکه از م  -1

وفق مفاد  ست.ا دهیرس یمجمع عموم دییأبه ت 28/4/1390 خی) تبصره در تار11( ) ماده و56اساسنامه شرکت مشتمل بر(

بهادار قراردارد  شده در بورس اوراق رفتهیپذ يفهرست شرکتها در عام بوده و یشرکت فوالد مبارکه شرکت سهام ،اساسنامه

 باشد. یمقررات ابالغ شده توسط سازمان بورس اوراق بهادار م تیکه به تبع آن ملزم به رعا

نکات مهم و  یاست. برخ دهیگرد نییتع الیر اردیلیم 293،000شرکت  مبلغ  هیاساسنامه، سرما راتییتغ نیبراساس آخر

 و تفحص که در اساسنامه شرکت مورد اشاره قرار گرفته است عبارتند از: قیتحق جیمرتبط با نتا

 ست.اشده  ینیب شیپ یو ورزش یآموزش ،یاساسنامه، کمک تنها به موسسات فرهنگ یضوعات فرعدر بخش مو •

مجاز  رهیدم أتیآن به ه ضیبوده و تفو یمجمع عموم فیاز جمله پاداش از وظا رهیمد اتیه يپرداخت به اعضا •

 باشد. ینم

 فوالد مبارکه از منظر سهام  -2

 یثابت و برخ یهستند که برخ يسهامداران متعدد يدارا از جمله فوالد مبارکه اصفهان، بزرگ، ياز شرکت ها ياریبس

که سهام  ییتابعه (شرکت ها يشرکت ها گرید ياند و از سو دهیشرکت مبادرت ورز نیسهام از ا دیبورس به خر قیاز طر

شرکت  نیاز هم یبرخ نکهیتوجه ا لبخود دارند. نکته جا رمجموعهیدر ز زین یشرکت مادر است) فراوان اریعمده آنها در اخت

 دهد. یسهامداران شرکت فوالد مبارکه را نشان م 1جدول  شرکت مادر هستند.جزو سهامداران خرد  زیتابعه ن يها

(مصداق بارز شرکت  که سهام عمده آنها در اختیار فوالد مبارکه است را تابعه فوالد مبارکه اصفهان ي، شرکت ها2جدول 

که ابهامات قابل توجهی در ماهیت را بیان می کند. همچنین تعداد زیادي شرکت نیز تابعه این توابع هستند )، یخصولت يها

پیوست  .شرکت می رسد که جاي بسی تأمل دارد 90آنها مشاهده می شود و تعداد کل شرکت هاي تابعه به عددي بالغ بر 

داري باالدستی و پایین دستی فوالد مبارکه و سهامداران آن و توابع و توابع توابع آن را نشان می  ، گراف سهام2و  1هاي 

 دهد.
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 سهام داران شرکت فوالد مبارکه اصفهان : 1 جدول

 ردیف
کمیت 

 سهام

نوع 

 سهام
 دار سهام

وضعیت مالکیت و مدیریت 

 سهام:
مالکیت دولتی/مدیریت -الف

 دولتی

 مالکیت مبهم/مدیریت دولتی -ب

مالکیت خصوصی/مدیریت -ج

 دولتی

درصد 

 سهم
 مجموع

1 

ک 
ي ی

اال
ه (ب

مد
ن ع

ارا
مد

سها
د)

رص
د

 

یم
ستق

م
 

 19/29 الف (سهام عدالت) شرکت هاي سرمایه گذاري استانی

06/83 

 20/17 الف )(ایمیدرو سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنایع ایران 2
 8/13 ب په)س(تابعه بانک  شرکت سرمایه گذاري مهر اقتصاد ایرانیان 3
 42/10 ب (تابعه بانک رفاه) سرمایه رفاهشرکت توسعه  4
 91/2 ج (تابعه شستا) شرکت سرمایه گذاري صدر تأمین 5
 49/2 الف بانک تجارت 6
 34/2 ب صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر 7
 88/1 ب شرکت بهسازان انرژي تدبیر زنگان 8
 46/1 ج صندوق بازنشستگی کشوري 9

 37/1 ب )(بازنشستگی بانک ها مدیریت سرمایه صباشرکت توسعه و  10
 سهامداران خرد

 (زیر یک درصد)
 94/16 94/16 الف/ب/ج تعداد زیادي از اشخاص حقیقی و حقوقی

 88/48 )الفجمع درصد سهام با مالکیت و مدیریت کامال دولتی (

 81/29 )بخصولتی) و مدیریت کامال دولتی ( جمع درصد سهام با مالکیت مبهم (ترکیب خصوصی و دولتی:

 37/4 )ججمع درصد با مالکیت کامال خصوصی و مدیریت کامال دولتی (
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 : شرکت هاي تابعه فوالد مبارکه اصفهان2جدول 

 درصد سهام فوالد در تابعه شرکت تابعه فوالد مبارکه ردیف

 21/95 فوالد هرمزگان جنوب 1
  صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان 2
  فوالد امیرکبیر کاشان (فجر) 3
 75 بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (ایریسا) 4
  فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه 5
 22/39 هلدینگ سرمایه گذاري توکا فوالد (وتوکا) 6
 73/52 هلدینگ فوالد متیل 7
  فوالد تاراز چهارمحال 8
 44/10 صنعتی و معدنی چادرملو (کچاد) 9

 43/42 سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات (ومعادن) 10
  فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاري 11
  ورق خودرو چهارمحال و بختیاري 12
 24/99 فنی مهندسی فوالد مبارکه 13
 9/98 معدنی و صنعتی فوالد سنگ مبارکه 14
 9/99 فلز تدارك 15
  نوین الکترود اردکان 16
 7/30 نقش جهانآتیه فوالد  17
 08/10 معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) 18

 یفوالد مبارکه از منظر حقوق تیریو مد تیمالک  -3

 اصل می شود:، مشاهدات زیر حی مانند فوالد مبارکه اصفهانبا لحاظ سهامداران و شرکت هاي تابعه شرکت هاي بزرگ

یا سهام  ي دولتیبانک ها طریق بازنشستگان یاعمده سهام آنها، عمومی است، به عبارتی تأمین سرمایه آن از  )1

 عدالت یا ... محقق شده است.

 مدیریت سهامداران عمده، دولتی است. )2

 برخی شرکت هاي تابعه، خود سهامدار شرکت مادر هستند. )3
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ابعه تشبکه هاي پیچیده اي از سهامداري میان شرکت هاي تابعه و همچنین شرکت مادر و شرکت هاي  )4

رفی این تابعه نیز در است و از ط» فلز تدارك«سهامدار عمده تابعه » فوالد مبارکه«وان مثال وجود دارد. به عن

 سهام متقابل هستند. داراي» توکا فوالد«و » فوالد متیل«فوالد مبارکه سهام دارد. یا به عنوان مثالی دیگر، 

  عمده شبکه سهامی شرکت هاي تابعه، میان خودشان گردش می کند. )5

 متعددي هستند. شرکت هاي وابستهاي تابعه، خود داراي برخی شرکت ه )6

 خود شرکت هاي مادر مقداري از سهام عرضه شده خود در بورس را خریداري می نماید. )7

  برخی توابع نیز مقداري از سهام عرضه شده شرکت مادر در بورس را خریداري می نمایند. )8

  .خودشان نیز سهام متقابل دارند وابستگانبرخی توابع با  )9

 ينهادها-مبهم-یبخش خصوص-بخش عمومی-(دولتیبیترک يا هیسرما يدارا ،بزرگ يشرکت ها شتریببنابراین، 

شرکت  نیا يتمام رخدادها تیهستند، لذا مسؤول یکامال دولت تیریمدو ...) و  يخدمات کشور تیریمشمول قانون مد

 وزارتمانند وزارت صمت و  یدولت يآن توسط نهادها رهیمد أتیه ياعضارو است که  نیبا دولت است و از ا

مراجع بازرسی  قابل توجه اینکه متأسفانه این شرکت ها با همه این احواالت از قید حسابرسی و. شوند یم نییرفاه تع

 آزادند.حاکمیتی 

 نکته قابل توجه اینکه: •

به  س خ/م/5170شماره و تفحص، در نامه  قیتحق اتیدر پاسخ به استعالم ه يساز یسازمان خصوص
 1400 وریشهر 31 خیسهام عدالت فوالد مبارکه تا تار تیریو مد تینموده که مالک دیتاک 20/4/1400 خیتار

 عیاز وقا يراینمود که بس دیو تفحص مشاهده خواه قیچند در ادامه گزارش تحق هر .باشد یم درویمیبر عهده سازمان ا

ازمان س دیاما تاک باشد، یخارج م زین یخصوص هاي حاکم بر شرکت نیو قوان ها هیگزارش شده از چارچوب مجاز رو

 ت.تابعه خواهد داش هاي صورت گرفته در فوالد مبارکه و شرکت عیدر قضاوت وقا ییباال تیاهم يساز یخصوص
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 تحلیل مشاهدات -1-3

براي شرکت  2پیوست مثال مطابق  با رسم گراف سهامداري شرکت هاي مادر و توابعو بر اساس مشاهدات بیان شده، 

آمده  1شکل نوع شبکه سهامداري در چنین شرکت هاي بزرگ و توابع آن وجود دارد که در  3، به طور کلی فوالد مبارکه

 است.

2شرکت 1شرکت 

سهامی متقابل: 1نوع 

1شرکت 

2شرکت  nشرکت 

سهامی گردشی: 3نوع 

شرکت اصلی

1شرکت تابعه  2شرکت تابعه  nشرکت تابعه 

 سهامی اقماري: 2نوع 
 : ساختار کلی شبکه هاي سهامداري شرکت هاي مادر و توابع آن1شکل 

، هر یک از شرکت ها درصدي از سهام شرکت دیگر را در اختیار شبکه سهامی متقابلیا  1در شبکه سهامداري نوع 

که گر چه تابعه فوالد مبارکه هستند، اما درصدي از سهام فوالد مبارکه را نیز  3جدول دارد، مانند شرکت هاي مندرج در 

دارند. جالب اینکه شرکت هاي تابعه نیز سهامدار شرکت هایی هستند که آن شرکت ها نیز سهامدار شرکت هاي تابعه اند. 

 مثالی از این شرکت ها را بیان می کند. 4جدول 
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 : شرکت هاي تابعه سهامدار در فوالد مبارکه به عنوان نمونه اي از سهامی متقابل3جدول 

 شرکت تابعه ردیف
درصد سهم فوالد 

 در تابعه

درصد سهم تابعه در 

 فوالد

 0018/0 43/42 شرکت سرمایه گذاري توسعه معادن و فلزات 1
 1428/0 9/99 شرکت فلز تدارك فوالد مبارکه 2
 518/0 08/10 شرکت صنعتی و معدنی گل گهر 3
 535/0 44/10 شرکت صنعتی و معدنی چادرملو 4
 0067/0 7/30 شرکت آتیه فوالد نقش جهان 5

 2043/1 جمع درصد شرکت هاي تابعه در فوالد

 : سهام متقابل شرکت هاي تابعه فوالد مبارکه با سهامداران خود به عنوان نمونه اي از شبکه سهامی متقابل4جدول 

 ردیف
شرکت تابعه فوالد 

 مبارکه اصفهان

درصد سهم 

فوالد در 

 تابعه

 متقابل در تابعهشرکت سهامدار داراي سهم 
درصد سهم 

 سهامدار در تابعه

1 
سرمایه گذاري توسعه 

 معادن و فلزات
43/42 

  شرکت مدیرت اکتشاف منابع معدنی پایا
 7 شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

  شرکت صنعتی و معدنی گل گهر
  شرکت صنعتی و معدنی چادرملو

2 
شرکت فوالد هرمزگان 

 جنوب
21/95 

 سهام مدیریتی مهندسی فوالد مبارکهفنی 

 سهام مدیریتی شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال بختیاري
 1 شرکت فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان

 6/24 شرکت بین المللی سیستم ها و اتوماسیون
 سهام مدیریتی شرکت معدنی و صنعتی فوالد سنگ مبارکه

3 
شرکت فنی مهندسی فوالد 

 مبارکه
24/99 

 سهام مدیریتی شرکت فوالد هرمزگان
 سهام مدیریتی شرکت فوالد سفید دشت چهارمحال و بختیاري
 1 شرکت فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان
 سهام مدیریتی شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان
 سهام مدیریتی شرکت بین المللی سیستم ها و اتوماسیون

 سهام مدیریتی شرکت معدنی و صنعتی فوالد سنگ مبارکه
 سهام مدیریتی شرکت ورق خودرو چهارومحال بختیاري
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 سهام مدیریتی شرکت پشتیبانی و توسعه فن آوري و نوآوري فوالدمبارکه

4 
شرکت بین المللی سیستم 

 ها و اتوماسیون (ایریسا)
75 

 مدیریتیسهام  شرکت فنی مهندسی فوالد مبارکه
 سهام مدیریتی شرکت پشتیبانی و توسعه فن آوري و نوآوري فوالد مبارکه

 1 باشگاه سپاهان نوین

5 
شرکت معدنی و صنعتی 

 فوالد سنگ مبارکه
9/98 

 سهام مدیریتی شرکت فلز تدارك فوالد که

 سهام مدیریتی شرکت فوالد امیرکبیر کاشان

 سهام مدیریتی شرکت ایریسا

6 
شرکت سرمایه گذاري 

 توکا فوالد
22/39 

 سهام مدیریتی شرکت فنی مهندسی فوالد مبارکه
 22 شرکت فوالد متیل

7 
شرکت فلز تدارك فوالد 

 مبارکه
 

9/99 

 1 شرکت سرمایه گذاري توسعه و فلزات
 سهام مدیریتی شرکت فوالد هرمزگان جنوب

 سهام مدیریتی شرکت ایریسا
 سهام مدیریتی فوالد متیلشرکت 

 سهام مدیریتی شرکت فوالد امییر کبیر کاشان
 سهام مدیریتی شرکت آتیه فوالد نقش جهان

  شرکت تامین آب صفه
 سهام مدیریتی شرکت امین طب سپانو

 73/52 شرکت فوالد متیل 8

 سهام مدیریتی شرکت فوالد هرمزگان جنوب
 سهام مدیریتی فوالد مبارکهشرکت فنی مهندسی 

 سهام مدیریتی شرکت صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان
 سهام مدیریتی شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاري

 سهام مدیریتی شرکت فلز تدارك فوالد مبارکه
 سهام مدیریتی شرکت آتیه فوالد نقش جهان

9 
شرکت صنعتی  و معدنی 

 چادرملو
44/10 

  شرکت نوین الکترود اردکان
  شرکت مجتمع فوالد زاگرس اندیمشک

  شرکت اروند کک ایرانیان

10 
شرکت صنعتی و معدنی 

 گل گهر
08/10 

  مجتمع فوالد زاگرس اندیمشک
  مدیریت اکتشاف منابع پایا

  اروند کک ایرانیان
  شرکت فوالد سترك پارس شرق منطقه آزاد چابهار
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تیار دارد، ، شرکت اصلی، سهام عمده شرکت هاي تابعه را در اخشبکه سهامی اقماريیا  2در شبکه سهامداري نوع 

 اما شرکت هاي تابعه سهمی در شرکت اصلی ندارند، مانند شرکت هاي فوالد تاراز و فوالد سفید دشت.

این  م دارد، و به همین ترتیب، یک شرکت در شرکت دیگري سهاشبکه سهامی گردشی 3در شبکه سهامداري نوع 

ن نوع سهام در فوالد زنجیره سهام به گردش در می آید تا اینکه دوباره بخشی از سهام به شرکت اولی باز می گردد. مثال ای

ري ومعادن در مبارکه و توابع آن، سهامداري فوالد مبارکه در شرکت گل گهر و سهامداري گل گهر در ومعادن و سهامدا

لز تدارك در توکا فه است و یا سهامداري فوالد مبارکه در توکا و سهامداري توکا در فلز تدارك و سهامداري فوالد مبارک

 مثال دیگري از این نوع است.

نوع سهامی هستند که کار را پیچیده  3با توجه به این موارد، در واقع، شرکت مادر و توابع آن داراي شبکه ترکیبی از هر 

نام گذاري می شود. گراف  شبکه سهامی آشوبیارمی از شبکه سهامی را به وجود می آورد که تر می کند که نوع چه

 است. 2شکل نوعی شبکه سهامی آشوبی مطابق 

1شرکت 

3شرکت kشرکت 

2شرکت  nشرکت 

 سهامی آشوبی: 4نوع 
 : گراف نوعی شبکه سهامی آشوبی2شکل 

 اکنون باید به این پرداخت که چنین ساختارهایی از لحاظ اقتصادي، مستعد چه فسادهایی خواهد بود.
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نت، با توجه به دلیل ایجاد سهم مشترك در گردش اقتصادي میان دو شرکت، عالوه بر ایجاد را شبکه سهامی متقابل

کی از شرکت یفرض کنید تصمیم بر فروش  میان آنها، ظرفیت باالیی براي پولشویی دارد. به شفاف نبودن گردش سرمایه

ارزش گذاري  هاي داراي سهام متقابل گرفته می شود. براي تعیین قیمت این شرکت، الزم است تمام سهام و مایملک آن

متقابل،  ودن سهامبشرکت به دلیل دارا  شود، بنابراین شرکت داراي سهام متقابل نیز باید قیمت گذاري شود حال آنکه این

ود و طبق شاین فرایند در علم منطق دور نامیده می براي تعیین قیمت نیازمند تعیین قیمت شرکت اول خواهد بود. 

خواهد  در پی این استدالل منطقی، تبعات زیر بر شکل گیري چنین شرکت هایی مترتب .دور باطل استقواعد منطق 

 بود:

 تیسهامداران اقل ینظارتکاهش توان  •

 از شرکت رونیاشخاص ب يو کاهش منابع برا هیاز واقع سرما شینشان دادن ب •

 تیو اکثر تیسهامداران اقل نیب یندگیمشکل نما شیافزا •

 قیتشو جهیتو در ن تابعه يتوسط شرکت ها مادرو فروش سهام شرکت  دیبازار به واسطه خر يها متیق يدستکار •

 سهام شرکت دیبه خر یرونیگذاران ب هیسرما

سهام با  دیخر جهیسهام و در نت یاز ارزش واقع یو آگاه مادرشرکت  یاز اطالعات نهان تابعه ياطالع شرکت ها •

 تیکمتر از سهامداران، بخصوص سهامداران اقل یمتیق

 ، گر چه ظاهرا پولشویی در آن وجود ندارد، اما به دلیل اینکه:شبکه سهامی اقماري

ی کند. مثال م مادردر اقماري گنجاند، که ایجاد رانت و رقابت با شرکت  مادراشخاصی را می توان از شرکت  )1

ه شرکت فرد الف یکی از مدیران شرکت مادر است که به عنوان نماینده شرکت مادر به عضویت هیأت مدیر

از سود آن بهره  مادر را دریافت وتابعه اي در آمده است. با استفاده از این سمت بخشی از قراردادهاي شرکت 

بدتر  ر می آورد.می برد. از سوي دیگر با نفوذي که دارد، اشخاص مد نظر خود را در شرکت تابعه به استخدام د

ن فراوان سخن ، می توان در رابطه با آاینکه یک نفر در چند هیأت مدیره عضو شود که در مبحث تعارض منافع

این شرکت و  ت اینچنینی در شرکت فوالد مبارکه و ایجاد شبکه هاي اشخاص درسرایی کرد. مثالی از انتصابا

 آمده است. 3توابع آن و حتی سایر سازمان ها و نهادها و شرکت ها، در گراف پیوست 

در واگذاري محصوالت به شرکت هاي اقماري، شرکت هاي اقماري می تواند با احتکار، گران فروشی و...  )2

خیانت در امانت، پولشویی و رانت شوند. به عنوان نمونه شرکت فوالد مبارکه ورق را به  باعث اخالل در بازار،
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تومان به یکی از توابع می فروشد و آن تابعه نیز به جاي عرضه مصوب آن، ورق  18200قیمت مصوب بورسی 

اصل وارد شبکه شده تومان در بازار آزاد می فروشد. در این شرایط، سود غیر قانونی ح 23000را به قیمت آزاد 

 و افراد خاصی ذیفع آن خواهند بود و عمال پولشویی رخ داده است.

ی متقابل را نوع گسترده تري از شبکه سهامی متقابل است که همان مسائل بیان شده براي سهام شبکه سهامی گردشی

بکه به شدت افزایش شت و ... در این دارد به اضافه اینکه شفافیت آن به شدت کاسته خواهد شد و لذا امکان پولشویی و ران

 خواهد یافت.

فیت و قدرت ، تمام ظرفیت هاي شبکه هاي دیگر را با ظرشبکه هاي سهامی آشوبیبر اساس استدالل هاي بیان شده، 

لی فساد خواهند هاي اصکانون بیشتر داراست و به طور مشخص هر جا در شبکه گره یا حلقه اي ایجاد شد، احتماال گره ها 

یزند که از تشکیل آنها د. به عبارتی گره هاي ایجاد شده در گراف سهامداري شرکت ها و توابع آنها، نقاط بالقوه فساد انگبو

 باید به شدت احتراز کرد.

 نتیجه -2-3

نهادهاي مشمول قانون -بخش خصوصی-بیشتر شرکت هاي بزرگ داراي سرمایه اي ترکیبی (دولت
کامال دولتی هستند، لذا مسؤولیت تمام رخدادهاي این شرکت مدیریت خدمات کشوري و ...) و مدیریت 

با دولت است و از این رو است که اعضاي هیأت مدیره آن توسط نهادهاي دولتی مانند وزارت صمت و 
وزارت رفاه تعیین می شوند. بنابراین به هیچ دلیلی نمی توان شرکت هاي اینچنینی را از حسابرسی و 

 بازرسی مستثنی نمود.

ساد ساختاري را سوي دیگر، این شرکت ها به دلیل بهره گیري از شبکه سهامی آشوبی، تمام ظرفیت هاي گفته شده فاز 

مانی می توان جلوي در چنین شرایطی تنها ز». هر چه خوبان! همه دارند، تو یکجا داري«در خود نهفته است و به قول شاعر 

لبته شبکه نظارتی اتوابع آن افرادي پاکدست و قابل اطمینان باشند و  تشکیل شبکه فساد را گرفت که کلیه مدیران شرکت و

 پاکدست و قدرتمند نیز آنها را پشتیبانی نماید که در عمل دور از انتظار است.

پولی و مالی مانند  قاعدتا مشاهده چنین شبکه هایی در صنایعی مانند نفت، پتروشیمی و صنایع معدنی و همچنین نهادهاي

اختاري این مجموعه سور از انتظار نیست. از این رو براي جلوگیري از تشکیل چنین شبکه هایی، الزم است اصالح بانک ها، د

 ها سرلوحه کار قرار گیرد.
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 باید توجه ویژه مبذول داشت: سه موضوع اساسی براي اصالح معضالت چنین شرکت ها یا نهادهاییدر نتیجه به 

زم است مورد اندکی از مالکیت و یا مدیریت دولتی را دارا می باشد، الهر شرکت یا نهادي که درصد هر چند  )1

ل سهام به شرکت حسابرسی و بازرسی مستمر قرار گیرد، حتی اگر این مالکیت یا مدیریت حداقلی به واسطه انتقا

 ها و مجموعه هاي تابعه، منتقل شود.

نشده و به طور  با ساختارهاي شبکه اي داده قوانین به گونه اي اصالح شود که اساسا اجازه ایجاد شرکت هایی )2

 ود.واضح هیچ شرکت دولتی، چه از لحاظ مدیریتی و چه از لحاظ مالکیت، با سهام ترکیبی تأسیس نش

ري موارد، دلیلی ندارد که تعدادي از سهامداران که تحت عنوان سهامدار عمده معرفی می شوند و در بسیا )3

ازنگري در این بست، براي کلیه سهامداران تصمیم بگیرند. لذا الزم است درصد ا 50مجموع سهام آنها کمتر از 

 خصوص در ساختارهاي حقوقی مدیریتی شرکت ها صورت پذیرد.

 رقابت مدیران با شرکت  -4

عان آنهاست که به یکی از معضالت شرکت ها و سازمان هاي وابسته به دولت، حضور مدیران آن ها در دایره رقبا و ذینف

شود و در صورت  جلوگیري از این موارد و تضییع حقوق عامه، قوانین پیشگیرانه اي تنظیم و بر طبق آن رفتار میمنظور 

 تخلف، بر اساس همین قوانین با متخلفین برخورد خواهد شد.

له، توانند معام اساسنامه شرکت فوالد مبارکه اصفهان، هیچ یک از مدیران شرکت نمی  41و  40و  39به استناد مواد 

گسترش  رقابت و دریافت تسهیالت از این شرکت داشته باشند. طبیعی است که چنین شرکتی با گردش مالی هنگفت و

 نمود. خدمات و نفوذ در صنایع کشور، در صورت تخطی از این امر، ضرر قابل توجهی را متوجه منابع ملی خواهد

 مشاهدات -1-4

ران آن نشان می دهد که این مدیران چندان پایبند به قوانین مذکور بررسی اطالعات دریافتی از این شرکت و وضعیت مدی

 دهد.، برخی از این افراد و ارتباطات داخلی و خارجی آنها با شرکت فوالد مبارکه اصفهان را نشان می 5جدول نبوده اند. 
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 : سمت هاي مدیران شرکت فوالد مبارکه در سایر شرکت ها5جدول 

 سمت در شرکت مربوطه عضویت در سایر شرکت ها سمت اشخاص ردیف

 محمود ارباب زاده  1
نایب رئیس هیأت 

مدیره فوالد 
 سفیددشت

 نایب رئیس هیأت مدیره فوالد سفید دشت
 رئیس هیأت مدیره تولیدي صنایع توکا

 عضو عادي فوالد هرمزگان جنوب

مدیر عامل فوالد  سیروس حامدي  2
 متیل

  پیشرو تجارت مجد

 نماینده فوالد مبارکه فوالد متیل

 مهدي توالئیان  3
مدیر عامل شرکت 

مهندسی فوالد 
 مبارکه

  بهروش سپاهان

 نماینده فوالد مبارکه مهندسی فوالد مبارکه

4  
حسین محمد 

 قورچانی
مدیر عامل فلز 

 تدارك

  سپهر توسعه سپاهان

 نماینده فوالد مبارکه فلز تدارك

  وحید عبادي واال  5

  رانتهیه و توزیع مواد ریخته گري و قطعات صنعتی ای
  بازرگانی نواندیشان اطلس ایرانیان
 نماینده فوالد مبارکه ورق خودرو چهارمحال و بختیاري

  طاهري غالمرضا  6

 نماینده فوالد مبارکه آتیه فوالد نقش جهان
 عضو هیأت مدیره صنایع برشی ورق فوالدي مبارکه

 بازرس علی البدل هواپیمایی فراز جی
 عضو هیأت مدیره سا)بین المللی مهندسی سیستم ها و اتوماسیون (ایری

 عضو هیأت مدیره فوالد متیل
 هیأت مدیرهعضو  آسیا سیر ارس

 عضو هیأت مدیره فوالد گستران هرمزگان

  صادق نجفی خضرلو  7

 صنعتی و معدنی چادرملو
نماینده فوالد (نایب رئیس 

 هیأت مدیره)
مؤسسه پژوهشکده علوم مدیریت بازرگانی و 

 مهندسی سیستم ها آذربایجان
 عضو هیأت مدیره

 عضو هیأت مدیره مؤسسه آموزش بازرگانی
 عضو هیأت مدیره مؤسسه انجمن مدیریت جهادي کشور

مادر تخصصی سازمان صنایع کوچک و شهرك 
 هاي صنعتی ایران

رئیس هیأت مدیره و 
 مدیرعامل
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 عضو هیأت مدیره مؤسسه انجمن خانه قلب تبریز
 رئیس هیأت مدیره بهره برداري قطار شهري تبریز و حومه

 عضو هیأت مدیره امید دریامدیریت کشتی راهبران 
 نایب رئیس هیأت مدیره کشتیرانی حافظ دریاي آریا

 نایب رئیس هیأت مدیره کشتیرانی حفیظ دریا
 عضو هیأت مدیره مؤسسه بنیاد خیریه مصلی تبریز

 عضو هیأت مدیره عمران و توسعه آذربایجان
 عضو هیأت مدیره کشتیرانی جمهوري اسالمی

  محمد فالح  8
 نماینده فوالد مبارکه صنعتی و معدنی گل گهر

 عضو هیأت مدیره سنگ آهن گهر زمین
 عضو هیأت مدیره سرمایه گذاري هالل احمر ایران

9  
حمیدرضا خسروانی 

 پور
 

 نماینده فوالد مبارکه امین طب سپانو
 نماینده توکا فوالد بهسازان صنایع خاورمیانه

 نماینده ایریسا توکا بتن

  نقويسید مهدي   10
 نماینده فوالد مبارکه فناوري و پژوهش سهند آهن و فوالد خاورمیانه

 عضو هیأت مدیره ایریسا
 عضو هیأت مدیره فوالد تاراز چهارمحال و بختیاري

  جواد نیلی  11
 نماینده فوالد مبارکه تأمین ماشین آالت ساختمانی و نصب (تامکو)

 عضو هیأت مدیره ریلتوکا 

  علی امرائی  12
 نماینده فوالد مبارکه صنایع معدنی فوالد سنگان خراسان

 عضو هیأت مدیره سنگ و آهن فوالد سنگان
 عضو هیأت مدیره تأمین و توسعه زیرساخت هاي شرق ایران

  طهمورث جوانبخت  13

 نماینده فوالد مبارکه بورس کاالي ایران
 عضو هیأت مدیره توسعه توکاسرمایه گذاري 

 عضو هیأت مدیره سرمایه گذاري توکا
 عضو هیأت مدیره مؤسسه خیریه جواداألئمه فوالد مبارکه

 عضو هیأت مدیره آتیه سپاهان
 عضو هیأت مدیره بهسازان صنایع خاور میانه

 عضو هیأت مدیره مؤسسه خیریه حضرت رسول اکرم(ص)
 عضو هیأت مدیره اي امید آتیه فوالد خدمات بیمه

 نماینده فوالد مبارکه مجتمع فوالد زاگرس اندیمشک  داریوش دلفانی  14
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 بازرگانی پدیده نیکان صبا
عضو هیأت مدیره و 

 مدیرعامل
 عضو هیأت مدیره فرهنگی ورزشی آینده سازان فوالد خوزستان

 مدیرهعضو هیأت  ورزشی ستارگان سینما و موسیقی
 عضو هیأت مدیره انبارهاي عمومی اصفهان

مدیر حوزه مدیر  مژگان نامداري  15
 عامل

 نایب رئیس هیأت مدیره هواپیمایی فراز جی

مدیر عامل توکا  عبدالرضا جمالی  16
 فوالد

 عضو هیأت مدیره توکا فوالد
 عضو هیأت مدیره پترو فناور جوان چهلستون

 عضو هیأت مدیره توسعه اوج سپهر اصفهانسرمایه گذاري عمران و 
 عضو هیأت مدیره بازرگانی و خدمات بندري ایران

17  
فاطمه سادات هاشمی 

 فشارکی
مدیر عامل شرکت 

 توسعه توکا

 نماینده صدر تأمین توکا فوالد
 نماینده تولیدي توکا سبز سبدگردان آتیه توکا (بورسی)

 رنگنماینده توکا  کارگزاري باهنر
 عضو هیأت مدیره بازرگانی توکا تدارك

 نماینده توکا بتن سرمایه گذاري توسعه توکا
 سهامدار سانیان صنعت اصفهان

 عضو هیأت مدیره توکا تولید اسپادان

مدیر عامل فوالد  فرزاد ارزانی  18
 هرمزگان

 نماینده فوالد مبارکه فنی مهندسی فوالد مبارکه
 عضو هیأت مدیره هرمزگانفوالد 

 عضو هیأت مدیره صندوق پژوهش و فناوري غیردولتی استان هرمزگان
 عضو هیأت مدیره تأمین و توسعه زیرساخت خلیج فارس

 عضو هیأت مدیره صنایع معدنی و فوالدي ستاره سیمین هرمز
 عضو هیأت مدیره نورد ورق هاي فوالدي هرمزگان

 عضو هیأت مدیره پژوهش سهند آهن و فوالد خاور میانهفناوري و 
 عضو هیأت مدیره تعاونی مسکن کارکنان فوالد مبارکه

 عضو هیأت مدیره ایریسا

 

 ، ارتباطات حقیقی و حقوقی این اشخاص را بیان می کند.3پیوست  گراف



 

51 

 

 تحلیل مشاهدات -2-4

 زیر قابل استخراج است:، موارد 3و پیوست  5بر اساس اطالعات مندرج در جدول 

رموظف در تعداد زیادي از مدیران جزء و کل فوالد مبارکه اصفهان به صورت عضو هیأت مدیره موظف یا غی )1

 شرکت هاي تابعه و یا زیرمجموعه هاي توابع منصوب شده اند.

 تند.سهاز سوي دیگر همین افراد در شرکت هاي زیرمجموعه تابعه و یا شرکت هاي پیمانکاري آنها عضو  )2

 راهم نمود.فدر نتیجه این ارتباط به راحتی می توان شرایط را براي رانت، پولشویی و اختالس این افراد  )3

ختالس و بر این اساس گر چه در ساختار اصلی شرکت فوالد مبارکه اصفهان نمی توان به راحتی دست به ا )4

ین دارایی ها در دست پیمانکار و یا بورس، اپولشویی زد، اما به راحتی با انتقال دارایی در قالب شرکت تابعه و 

 اشخاص مورد نظر قرار خواهد گرفت.

 نتیجه -3-4

ازي، یکی از مهم ترین روش هاي براي اختالس و پولشویی در شرکت هاي بزرگ، این است که به نام خصوصی س

ا حقوقی افراد حقیقی یشرکت هایی در پایین دست شرکت تأسیس می شود که بخشی از سهام آنها به صورت خصوصی به 

عمال از  ومنتقل می شود. در این شرایط بخشی از دارایی هاي شرکت اصلی به این شرکت هاي زیرمجموعه منتقل شده 

دون ارزیابی تحقق زنجیره نظارت و ارزیابی خارج خواهد شد. در پی آن، با انعقاد قراردادهایی ظاهرا قانونی و رسمی، ب

 به اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد نظر منتقل می شوند. موضوع قرارداد، این اموال

 در فوالد مبارکه یقانون فیو تکال یشرکت تیاصول حاکم  -5

سط سازمان تو 12/8/97 خیبه تار 97ب//037/440 اساس نامه شماره بر ،4، مطابق پیوست یشرکت تیدستورالعمل حاکم

هران و فرابورس بر این اساس شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ت شده است. غاروراق بهادار، ابال بورس و

امل و حداکثر کایران موظف هستند ضمن اصالح اساسنامه و تصویب آن در مجمع عمومی، مواد این دستورالعمل را به طور 

 طی یک سال به اجرا در آورند.
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ه و قاعدتا در ظرف فته شده در بورس، از این امر مستثنی نبودشرکت فوالد مبارکه نیز به عنوان یکی از شرکت هاي پذیر

 ر ادامه می آید،ي که دموارد نشان می دهد کهها ی بررس زمانی تعیین شده، موظف به انجام تکالیف مندرج بوده است، اما

 :نشده است تیشرکت رعااین توسط 

صول ابه اهداف مندرج در  یابیتمناسب جهت دس يوکارها ساز ي) در خصوص مستند ساز3) ماده(2(تبصره •

 یشرکت تیحاکم

 رهیمد تیأه ياعضا تیبودن اکثر رموظفی) در خصوص غ4(ماده •

 تیأه وظفرمیغ ياز اعضا یکیتجربه مرتبط حداقل  و یمال التی) در خصوص دارا بودن تحص4) ماده(5(تبصره •

 رهیمد

 ) در خصوص پرداخت به موقع سود سهام6(ماده •

متناسب با عملکرد  يبه گونه ا ییارشد اجرا رانیمد و رهیمد تیأه ياعضا يایمزا حقوق و نییتع رامونی) پ12(ماده •

 سهامداران همسو با منافع بلند مدت شرکت و آنان و

 رهیمد تیأجبران خدمات تحت نظر ه و سکیانتصابات، ر تهیکم لی) درباره تشک15(ماده •

 ریسا و یحسابرس تهی، کمرعاملیمد و رهیمد تیأه یاثربخش یابیارز و ي) در خصوص عدم مستندساز16(ماده •

 یفرع يدر شرکتها ربطیذ رهیمد تیأه ياعضا و رعاملیمد و رهیمد تیأه یتخصص يها تهیکم

 میحوه تنظ، نرهیمد تیأه ياعضا ریسا و رعاملی، مدرهیمد تیأه اراتیاخت و فیوظا بی) موضوع تصو19(ماده •

 آنها بیتصو و يریگ میتصم و رهیمد تیأدستور جلسات ه

مستندات  خالصه موضوعات قابل طرح در هر جلسه به همراه دعوتنامه و می) درخصوص تنظ21) ماده(2(تبصره •

 جلسات لیبا فاصله مناسب درخصوص تشک مربوطه به نحو و

 رهیدم تأیه بیبا تصو رهیمد اتیه رخانهیدب استیبه سمت ر رهیمد تیأه ری) موضوع انتصاب دب22(ماده •

 وشماره جلسه خیتار بیبه ترت رهیمد اتیصورت مذاکرات جلسات ه يخصوص نگهدار ) در23(ماده •

ش شدوره  يبرا رهیمد تأیجلسه ه نیجلسات در اول يبرگزار خیتار و بیترت بی) درخصوص تصو24(ماده •

 يماهه بعد

 رهیمد تأیجلسات ه ماتیدر خصوص تصم رهیمد تأی) موضوع لزوم درج نظرات مخالف اعضاء ه26(ماده •

 ) در رابطه با منع تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت هاي فرعی28ماده( •
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 در یشرکت تیحاکم يها هیرو و یاصل رانیمد يایمزا اطالعات حقوق و ي) درخصوص لزوم افشا42(ماده •

 شرکت ینترنتیا گاهیپا

 و اهداف تیمورأفوالد مبارکه از منظر م  -6

 کردیبا رو ،کشور یو اجتماع ياقتصاد ،ینقش موثر در توسعه صنعت يفایا تیمورأمبارکه قرار است بر اساس م فوالد

مراه دارد که از ه يمتعدد يها چالش ریمس نیدر ا اما باشد،در حال حرکت  ی این صنعتجهانتراز  يدر راستا داریتوسعه پا

 ها، يگذار هیاسبد سرم ،یانسان يروین ياصالح ساختارها به آب، معضالت حمل و نقل شروع و ،يانرژ ه،یمواد اول نیمأت

 گردد.  یاتیلو عم فیاز آنها تعر کیهر  يالزم برا يکند و الزم است راهکارها یم دایو ... ادامه پ عاتیضا تیریمد

 نییبه پا یدنمع يورود شرکت ها لیبه دل رایموضوع اخ نیاست و ا هیمواد اول نیشرکت تام يچالشها نیاز مهمتر یکی

شور کدر خارج از  یراهکار آن تملک و مشارکت در معادن بزرگ کشور و حت نیدست خود مضاعف شده است و مهمتر

 نیشکل تاممبه رفع  یانیاکتشاف و استخراج کمک شا وزر يها يتوسعه اکتشافات و استفاده از تکنولوژ نیاست و همچن

 شرکت خواهد کرد. هیمواد اول

 روگاهین نیمچنهباال و  روز و با بازده يبا تکنولوژ يها روگاهیو ساخت ن ید به طراحبرق شرکت با ورو نیتام موضوع

ب، الزم است آ نی. در ارتباط با تامدیبرق را جبران نما نیاز مشکل تام يتواند بخش عمده ا یم يو باد يدیخورش يها

 .اطراف شرکت انجام شود يهاپساب شهر هیو تصف انتقال ،يپروژه جمع آور لیالزم در تکم يها يریگیپ

محصوالت  يهاب شیمتاثر از افزا ریسال اخ 3 یشرکت در ط يسودآور شیافزا لیدل نیتر يدیدهد کل یها نشان م یبررس

دو  یارکه در طشرکت فوالد مب اي توسعه يکردهای. با توجه به روشود¬یمربوط م دیدر حجم تول شیبوده و کمتر به افزا

است.  يات ضروراتفاق نیا شهیر ی، بررس1400تا  97 يدوره سالها رروند د نیو با توجه به کند شدن و توقف ا ریدهه اخ

ه ضرورت است ک یاز موضوعات یبه عنوان اهداف اصل یشرکت و مطرح شدن اهداف جانب يدیدر اهداف کل رییتغ نیهمچن

 شود. یشیاصالح آن چاره اند يو برا قرار گرفته یمورد بررس درویمیا رینظ هایی دارد توسط سازمان
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 صاب و حفظ عظیمیان در مدیریتآن در انت نقش دولت و مدیران ارشد  -7

 هیامات بلندپامق یبازار فوالد، برخ تیریفوالدسازان و دولت در خصوص نحوه مد نبی تنش ها و پس از ماه 97مهرماه 

 رییبه تغ میدولت، تصم يبا مداخالت رانت زا يفوالد هاي شرکت رانیمد یدولت و وزارت صمت با توجه به مخالفت برخ

 استیو تفحص، ر قیتحق اتیکشور به ه یرتبه نظارت یعال ينهادها یخاز بر یگرفتند. بر اساس گزارشات ارسال رانیمد نیا

 انیمیرضا عظ دیخود، حم تیریمد يروزها نی) در واپسيعتمداریصمت (شر ریوز ي) با همکارانی(کرباس درویمیعامل ا اتیه

ند هفته قبل از چ ،لیلد نیبوده و به هم يکه بازنشسته وزارت راه و شهرساز انیمینمودند. عظ یبهرام سبحان نیگزیرا جا

الزم به  يها هیدییأت را ترك نموده بود، بدون اخذ یقبل تیبه موجب قانون مسئول ،فوالد مبارکه یعامل ریانتصاب در پست مد

از جمله  نهادها و افراد یو پنهان برخ دایصورت گرفته پ يمخالفت ها يدوره حضور و یط وارد شد. در دیمنصب جد

 .دیمتخصص نما ریبازنشسته و غ ریمد نیا ينتوانست دولت را مجاب به برکنار یالماس يمجلس شورا ندگانینما

در فوالد  انیمیبودن حضور عظ یقانون ریمجدد بر غ دیکل کشور و تاک یبا انتشار گزارش سازمان بازرس 98مهرماه  در

جمهور و  سییمعاون اول ر حیبا مخالفت صر بار نیانجام داده که ا يو يجهت برکنار ییها صمت تالش ریمبارکه، وز

 .دیمواجه گرد يجمهور استیدفتر ر سییر نیهمچن

نظارت بر عملکرد  ری، مسمردم ندگانیحاکم بر نما یانقالب يکردهایپس از شروع به کار و با توجه به رو ازدهمی مجلس

 يریشگیپ يبرا ندگانینما یافتاد. همزمان برخ انیشرکت به جر نیو تفحص از ا قیتحق ندیگرفته و فرا شیبنگاه بزرگ را پ نیا

 يها منجر به نامه نگار تالش نیآن شدند. ا تیریمد رییتغ ریگیپ ،شرکت نیا در یاسیس تیریاز مد یخسارت ناش شیاز افزا

توسط  زیدرخواست ن نیشد. ا تیریمد نیدر ا رییجمهور و درخواست جهت تغ سییبا ر 1399صمت در اسفند  دیجد ریوز

خود تا بعد از انتخابات  تیریبه مد انیمیگرفته شد تا عظ میجواب مانده و ظاهرا تصم یب ،جمهور سییر رامونیپحلقه اول 

 یناش يها بیکاهش آس يمعترض و در تالش برا ندگانیبا هدف قانع کردن نما ینیادامه دهد! لذا رزم حس يجمهور استیر

 .نمود مدیران با تجربه فوالد مبارکهشرکت با افزودن دو نفر از  نیا رهیمد اتیدر ه یراتییاقدام به انجام تغ ،انیمیاز حضور عظ

از  يریماه، با بهره گ 3به مدت  رهیمد اتیکردن جلسات ه لیضمن تعط انیمیعظ یقانون ریغ یاماما در کمال تعجب و در اقد

در  رییبا تغ یو واعظ انینهاوند ،يریجهانگ انیو با توسل به آقا اصفهانوقت استاندار  عباس رضایی یاسینفوذ و مداخله س

 یتیامن يخصوص الزم است نهادها نیدر ا. افتیخود دست  يبه خواسته ها رهیمد اتیشده جهت ه یمعرف ياعضا

 نیا لیدال بهکه  یو ابهامات 1400تا  97 يسالها یدر ط ریمداخالت صورت گرفته و افراد درگ ییو قضا
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قانون و ممانعت  يدر اجرا درویمیعامل ا اتیه سییصمت و ر ریعدم اقتدار وز نیهمچن .نمایند يریگیبوده پ ها تیحما

 باشد. یم يریگیمسئول قابل پ يتوسط دستگاه ها ره،یمد اتیجلسات ه یلیتعط زا
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 گزارش تخصصی
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 سرمایه گذاري



 

57 

 

تصادي و مالی، اقگزارش تخصصی 

 سرمایه گذاري
 تیفعال يباال کند. حجم یم فایا هیدر بازار سرما یکشور بوده و سهم مهم یشرکت صنعت نیشرکت فوالد مبارکه بزرگتر

 اریدر اخت یمال عیمنابع وس ییتوسعه و از سو يپروژه ها يو اجرا يگذار هیفروش،  سرما  د،یاز جمله در بخش خر یمال يها

فاسد کالن وقوع م يبرا یبزرگ لیپتانس ی،تیریو مد یانضباط مال جودشرکت با فرض عدم و رانیمد ریعامل و سا ریمد

 هیبه عنوان سرما الیر 133,107,294,195,218جمعاً مبلغ  1399اسفندماه  انیخواهد بود. شرکت فوالد مبارکه تا پا ياقتصاد

 هیط به سرمافوق مربو غاز مبل یشرکت صورت گرفته که بخش 35در  يگذار هیسرما نیبلندمدت پرداخت نموده که ا يگذار

زمان  یر طدشده و  سیسأو ت نیمأآنها توسط شرکت فوالد مبارکه ت هیاول هیاست که سرما ياقمار يها در شرکت يگذار

و  یمعدن يها سهام شرکت دیمربوط به خر يگذار هیسرما گریگردد. بخش د یم قیها تزر شرکت نیوجوه مختلف به ا زین

نگ آهن سچادر ملو، شرکت  یوصنعت یتوسعه معادن و فلزات ، شرکت معدن يگذار هیشرکت سرما رینظ ي،گذار هیسرما

ت گرفته و طع مختلف صورها در مقا يگذار هیسرما نیباشد. ا یاز سهام آن متعلق به شرکت م یگل گهر بوده که بخش

 یدر برخ حضور شرکت دأییهمزمان با ت گری. به عبارت دردیصورت پذ کیبه تفک یستیبودن آن با یمثبت و منف لیتحل

قالم ا یبرخ يساز یشرکت و مشارکت در بوم يدیکل يهاي ازمندین ریو سا یمعدن يها ها در شرکت يگذار هیسرما

و  یفن هیقد توج) فا1400تا  97 ي(سالها یمورد بررس یخصوصا در دوره زمان ،گرید يها يگذار هیسرما یبرخ ک،یاستراتژ

در آن  یو گروه يفرد يصورت گرفته و شائبه انتفاع ها یاسیس يسفارش ها ایعامل و  ریمد صیبنا به تشخ طبوده و فق یمال

 وجود دارد. 

 لیاما به دل ،شده راه گشا باشد میتحقق اهداف ترس يتواند در راستا یم ،ها گروه از شرکت کیشرکت به  لیچند تبد هر

. دیو تفحص مشاهده گرد قیتحق ندیفرا نیدر ح يا دهیمتخصص اشکاالت عد ریافراد غ يریو بکارگ حیعدم نظارت صح

 ره،یمد أتیه یآورده که با تمسک به مصوبات به ظاهر قانون ودبه وج ییوابسته، فضا ياقمار يهاشرکت جادیمثال، ا يبرا

شرکت ها سوق داده شده و سپس در محل دلخواه و مورد نظر که شرکت  نیبه ا يگذار هیشرکت در قالب سرما یمنابع مال
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 ییپولشو رینظ یاتاقدام نهیتواند زم یشرکت ها م نیمواجه بود، مصرف گردد. وجود ا تینمودن آن با محدو نهیدر هز یاصل

و تفحص از منظر  قیتحق ندیفرا يها افتهی. در ادامه به ارائه دیگردد را فراهم نما یم یو ارتشاء که از لحاظ قانون جرم تلق

تابعه در ادامه مرور  ينکات مشاهده شده در شرکت ها نیتر مهم زا یبرخ نیپرداخت. همچن میخواه يگذار هیو سرما یمال

 گردد. یم

 ها تیتمام شده فعال يبها شیافزاکاهش سود به دلیل   -1

ت می پذیرد که با هاي اقماري صور از فعالیت ها در شرکت فوالد مبارکه از طریق انعقاد قرارداد با شرکتانجام بخشی 

به شرکت جلوگیري  میسر بوده و از تحمیل هزینه اضافی انجام آنها از طریق شرکت ی  شرکت،توجه به پتانسیل نیروي انسان

ره وري نیروي هاي اقماري ضمن کاهش به فعالیت ها ار طریق شرکتانجام  خواهد شد. به عبارت دیگر انعقاد قرارداد و

وص  و به عنوان در این خص کاهش سود می شود وجب افزایش بهاي تمام شده و طبعاًم ،نسانی و بی انگیزه نمودن کارکنانا

 ه شرکت فوالدق بسهام آن متعل) %99( یمهرج یمهندس یبا شرکت فن 45808396شماره  توان به انعقاد قرارداد یمنمونه 

رارداد مورد اشاره به مدت اشاره نمود. ق ،باشد یمبارکه م فوالد رمجموعهیز يشرکتها ریبه سا متعلق زین یبق ما) %1( مبارکه و

 ،یظارت کارگاهن )%8( ه،ینظارت عال) %71( بابت الیر 200,000,000,000به مبلغ  29/12/99تا  1/1/99 خیاز تار کسالی

ي که براي آن ا پروژه است. دهیمنعقد گرد موارد ریسا ) بابت%3( و 2کسب دانش نورد گرم و قاتیتحق مطالعات و )18%(

 يانداز هکه را می شود شرکت محسوب کیاستراتژو مهم  ياز پروژه ها وشروع  1389از سال  قرارداد مشاوره منعقد گردیده

پروژه  یکیزیف شرفتیپ کنیداشته باشد. ل ینقش بسزائ يسودآور شیافزا اسلب و زانیورق وکاهش م دیلتواند در تو یآن م

عادل مبلغ م ،انجام شده بابت پروژه نهیاز هز)  %57 (از شیجالب آنکه ب بوده و)  %8/1 (تنها 1399سال  انیتا پا

 و شده اختپرد طرف قراردادباشد که در قالب قرارداد به شرکت  یم هیمربوط به نظارت عال ،الیر 160,163,710,372

 است نموده نهیهز، دباشن ینفر آنان بازنشسته م) 12( پرسنل که نفر از) 53( يایمزا بابت حقوق وشرکت نیز مبلغ مذکور را 

 .باشد) یم الیر 250,000,000بالغ بر ماهیانه از افراد مذکور کی متوسط حقوق هر نهی(هز

، یانسان يروین نیتام نمودکه بابت اشاره رویتوکا ن توسط شرکت یانسان يروین نیتوان به قرارداد تام یگرمید يازنمونه ها

رکت طرف ) به ش%16,5یمناسبت يو پرداختها %22(موارد مشمول حقوقي شرکت فوالد مبارکه اقدام به پرداخت باالسر

 است. دهیخدمات گرد دیتمام شده خر يااقدام عمالَ موجب به نیکه ا دینما یقرارداد م
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فوالد نقش  هیتآ رعاملیضرور مد ریغ تیبابت مامور الیر 1,613,758,000توان به پرداخت مبلغ  یم گرید ينمونه ا در

 د.فوالد مبارکه اشاره نمو یازشرکت تراست یکیاز  دیجهان به کشور عمان جهت بازد

 فعالیت هاي ارزي غیرشفاف و فاقد نظارت  -2

 ي، قطعا دارادارد هدف يمحصوالت به بازارها یفوالد و صادرات برخ دیدر تول که ییباال لیشرکت فوالد مبارکه با پتانس

 طیا توجه به وجود شراب نیب نیمناسب است. در ا يها و ابزارها زمیمکان ازمندیآن ن تیریمد يبوده که برا ییباال يمنابع ارز

 يریع و جلوگمناب تیریدر مدوجود سالمت  ياست مراقبت الزم برا يضرور ران،یا هیعل کایظالمانه آمر يها میخاص تحر

تا  97 يسالها یط در يعملکرد شرکت در حوزه منابع ارز یفضا فراهم شود. با بررس نیبه بهانه ا یاز سوء استفاده احتمال

است که در  نیا . نکته مهمستکه در ادامه به آن اشاره شده ا دیها مشاهده گرد تیاز ابهامات و عدم شفاف يموارد 1400

به صورت  شده و يها و کشورها خوددار افراد، شرکت یبرخ یاز مالحظات از بکاربردن اسام یبرخ تیرعا يگزارش برا

 .حروف استفاده شده است یاز برخ نینماد

 آن اتیو نحوه اداره عمل "الف"شرکت  تیماه -1-2

است و با توجه به سهم فوالد مبارکه از شرکت فوالد  لیگروه فوالد مت رمجموعهیز ياز جمله شرکتها "الف"شرکت 

 یم 1جدول شرکت به شرح  یاز اطالعات ثبت یشود. برخ یشرکت به عنوان عضو گروه فوالد مبارکه محسوب م نیا ل،یمت

 .باشد

 : نمونه اي از اطالعات ثبتی شرکت الف1جدول 

 ..... سرمایه شرکت

 بازرگانی عمومی  موضوع فعالیت 
 "ب"شهر  دفتر مرکزي 

 درصد) 100فوالد متیل ( سهامدار
 "ع" آقاي مدیر الیسنس
 2004 سال تاسیس
 تا کنون) 1398(از  "ر"آقاي  مدیر عامل
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سن (مح لیعامل فوالد مت ریشرکت توسط مد ماتیباشد و تصم یو مصوب م یرسم رهیمد تأهی فاقد "الف" شرکت

 گردد. ی) اجرا م"ر" يعامل شرکت (آقا ری)، و مد"ع" ي(آقا "الف"شرکت  تیری)، مدیعیرض

 ریمد ياه در پست يتصد لیبه دل یعیمحسن رض يمصوب وجود نداشته و آقا رهیمد اتیشرکت ه نیکه در ا ییاز آنجا

 یوان شخص اصلفوالد مبارکه به عن یو مال يپست معاون اقتصاد نیو همچن لیفوالد مت نگیهلد رهیمد ئتیعامل و عضو ه

شرکت با ابهام  تای) نحوه اداره عمل"الف"عامل شرکت  ری(مد "ر" يبا آقا شانینوع رابطه مشکوك ا لیو به دل ریگ میتصم

 .مواجه است یاساس

ر کارشناسان وجود داشته و طبق نظ يدیشرکت، تعارض منافع شد ماتیاست که در اتخاذ تصم ينکته ضرور نیتوجه به ا

ضور داشته و حشرکت  اتیبوده که در اداره عمل ینفع يافراد ذ يتحقق خواسته ها ياخذ شده در راستا ماتیاز تصم یبرخ

 وجود نداشته است. مبارکهاخذ شده از طرف فوالد  ماتیتصم يبر رو یعمال کنترل

حضور افراد  لیشرکت به دل نیشفاف عملکرد ا ریجهت روشن شدن ابعاد غ ییقضا يهایریگیشود پ یم شنهادیپ نیبنابرا

و پس از  لیتمفوالد  نگیهلد رهیمد ئتیعامل و عضو ه ری(مد یعیهمچون محسن رض ات،ینفوذ در اداره عمل يذ اینفع  يذ

 انیمیعظ درضایوقت)، حم یو مال يجوانبخت (معاون اقتصاد طهمورثفوالد مبارکه)،   یو مال يآن در پست معاون اقتصاد

 .دی) به عمل آ"الف"عامل شرکت  ری(مد "ر" يوقت فوالد) و آقا رهیمد ئتیه سیرئ بیعامل و نا ری(مد

شرکت فوالد مبارکه با  يارز اتیانجام عمل يمجوزات الزم براعدم وجود  -2-2

  یدر قالب شرکت تراست "الف"شرکت 

مبارکه در قالب  فوالد ينقل و انتقاالت وجوه ارز اتیعمل يخود را برا تیرسماً فعال 1398از اواخر سال  "الف" شرکت

 زانیم نیه باالترب 1399در سال  اتیعمل نیست. حجم اآغاز کرده ا رهیمد اتیو بدون عقد قرارداد و مصوبه ه یشرکت تراست

 افته است. ی شیافزا یتراست يشرکتها و بانکها نیدر ب

 یعیمحسن رض يآقا يو فشارها ها تیاز حما یمبادالت در آن شرکت ناش شیافزا یبه گفته کارشناسان مطلع علت اصل

 يو پس از آن پست معاون اقتصاد لیفوالد مت نگیهلد رهیمد تیأعامل و عضو ه ریمد يها در سمت شانیحضور ا لیبه دل

و معاون  یو مال يجوانبخت در سمت معاون اقتصاد يآقا سطبه عمل آمده تو يهایهمکار نیفوالد مبارکه و همچن یو مال

 فروش فوالد مبارکه بوده است. 
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 نیماب یف یاستدر قالب شرکت تر يبابت انجام خدمات ارز يقرارداد چگونهیاست که ابتدا ه ينکته ضرور نیبه ا توجه

 يآقا يبه امضا و میتنظ يقرارداد اتیماه انجام عمل نیو پس از چند دهیمنعقد و امضا نگرد "الف"شرکت فوالد مبارکه و 

رارداد مذکور است. الزم به ذکر است که ق دهیوقت فوالد) رس رهیمد ئتیه سیرئ بیعامل و نا ری(مد انیمیعظ درضایحم

 امضا و ابالغ شده است.  رهیمد اتیبدون اخذ مجوز و مصوبه ه

 قیاز طر يزار يتهایبا دستور العمل فعال یضمن موافقت کل 21/11/1399فوالد مبارکه در مصوبه مورخ  رهیمد اتیه

با  ياودات جارمر ؛يامور جار تیته که به منظور تمشوابسته به شرکت فوالد مبارکه، مقرر داش یکارگزار داخل يشرکتها

شماره  انجام شود. در مصوبه رهیمد اتیه 12/6/97مورخ  618/12/155بر اساس مصوبه شماره  "الف" یشرکت تراست

   خیدر تار ریبا ارائه مصوبه اخ رهیمد اتیبرده نشده لذا ه "الف"از شرکت  ینام چیه 12/06/1397مورخ  618/12/155

 رکهد مباکه عمده سهامشان متعلق به فوال هایی¬شرکت تیو با اولو یتراست ياه¬با شرکت يمجوز همکار 21/11/1399

 مورد موافقت قرار داده است.  نیمابیاست را طبق تفاهم نامه ف

نقل و  از یناش يها سکیکالن کشور و به منظور کاهش ر يها استیاست که بر اساس س ينکته ضرور نیتوجه به ا 

 یدر حال نیام شود. اانج یمل تیامن یعال يمجوز از شورا يدارا يها بانک قیاز طر يارز اتیانتقاالت ارز الزم بوده که عمل

که تحت  ینکبا يها و با حساب "الف"فوالد توسط شرکت  يارز تاز مراودا یتیبخش با اهم 1398است که از اواخر سال 

انجام  يه براکشود  یم دیبوده انجام شده است. مجددا تاک گرید يها شرکت ایاشخاص و کنترل آن شرکت نبوده و به نام 

را قبل  رهیمد تایعامل وقت) نه تنها مجوز ه ری(مد انیمیعظ درضایحم يآقا "الف"نقل و انتقال ارز توسط شرکت  اتیعمل

 قیانتقال ارز از طر واقدام به نقل  یمل تیامن یعال ياخذ ننموده بلکه بر خالف مجوز شورا "الف"با شرکت  تیاز شروع فعال

 نموده که بعضاً فاقد مجوزات الزم بوده اند. یتراتست يها شرکت

و  یکت تراستدر قالب شر "الف"فوالد جهت شروع به کار با شرکت  رهیمد اتیتوجه به عدم اخذ مصوبات الزم از ه با

 انیمیا عظرض دیحم انیخصوص و نظر به نقش آقا نیدر ا یمل تیامن یعال يمصوبات و مجوزات شورا تیعدم رعا نیهمچن

وقت)،  یمال يو معاون اقتصاد لیفوالد مت نگیهلد رهیمد ئتیعامل و عضو ه ری(مد یعیعامل وقت)، محسن رض ری(مد

نجام ا ي) برا"الف"عامل شرکت  ری(مد "ر"يوقت و معاون فروش) و آقا یو مال يطهمورث جوانبخت (معاون اقتصاد

شرکت،  نیاف اشف ریروشن شدن ابعاد پنهان و عملکرد غ يشود که برا یم شنهادیبدون اخذ مجوزات الزم، پ يارز اتیعمل

 :دیبه عمل آ لیدر رابطه با موضوعات ذ ییقضا يهاي ریگیپ
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 وصول شده يمحل و نحوه خرج شدن کارمزدها •

 يشرکتها وخارج از کنترل، تحت نام اشخاص  ینکبا يدر حسابها يگردش وجوه حاصل از نقل و انتقاالت ارز •

 اشخاص نامبرده اینفع و  يذ

 "الف"ها و مخارج انجام شده در دفتر شرکت  نهیهز •

  "الف"مجموعه شرکت  ریشده در ز جادیا يها و تراست ها شرکت تیوضع -3-2

و  "م" يدر کشورها یرانیا ریاشخاص غ تیبا مالک گریشرکت د نیچند يمجموعه خود دارا ری، در ز"الف" شرکت

ه نقش افراد ک ییآنها انجام شده است. از آنجا اریتحت اخت یبانک يها حساب قیاز طر يارز اتیبوده و گردش عمل "ن"

 یود م) مشه"الف"عامل شرکت  ری(مد "ر" يآقا وطهمورث جوانبخت  ،یعیهمچون محسن رض نهیزم نیدر ا ریگ میتصم

جهت شفاف شدن  ،یو اطالعات یتیامن يالزم توسط نهادها يهاي ریگیشود که پ یم شنهادیپ ،یتیمسائل امن لیباشد و به دل

 .دیمذکور به عمل آ یتراست يها انجام شده توسط شرکت یمال اتیها و حجم عمل نوع رابطه اشخاص و شرکت

  "الف"انجام شده با شرکت  يحجم مبادالت ارز -4-2

 يدر دفاتر حسابدار يارز يمرتبط با وصول و پرداختها اتیو عملدهد که کارمزدها  یانجام شده نشان م يهای بررس

از آن در دفاتر فوالد مبارکه  یاطالعات ،یعدم وجود مستندات کاف لیبه دل ایثبت شده و  ریشرکت فوالد مبارکه، بعضاً با تاخ

منجر به عدم  يدر دفاتر حسابدار یها و مراودات مال در ثبت حساب یمال اطکه عدم وجود انضب ییثبت نشده است. از آنجا

طهمورث جوانبخت  ،یعیمحسن رض انیو نظر به نقش آقا گرددیم یمال يعدم گزارش آن در صورتها تیو درنها تیشفاف

عدم  لیفوق به دل لافراد مسئو ياز سهل انگار یدر خصوص آثار ناش ییقضا يهایریگیشود که پ یم شنهادیپ نهیزم نیدر ا

. عملکرد شرکت دیموهوم به عمل آ يسودها میموهوم و تقس یبا منافع مال یمال يصورتها بیو تصو قیارائه اطالعات دق

 .قابل مشاهده است 2جدول تاکنون در  1399سال  ياز ابتدا "الف"
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 تاکنون 1399سال  ياز ابتدا "الف"عملکرد شرکت  :2جدول 

 شرح فعالیت
 درهم یورو

 کارمزد مبلغ مبادله شده کارمزد مبلغ مبادله شده

 7،064،627 2,018,464,799 471،464 134,703,990 وصول منابع ارزي
 6،139،760 1,754,217,259 424،830 121,379,972 پرداخت و انتقال ارز

 13،204،387 3،772،682،058 896،294 256،083،962 جمع

 "الف"عدم وصول مطالبات از شرکت  -5-2

فوالد  شرکت یاز وجوه حاصل از فروش صادرات الیر 38,851,846,483,016معادل مبلغ  4/5/1400طبق تراز مورخ 

شرکت  ل،یمت شرکت فوالد 12/9/1399مورخ  991545شود. با توجه به نامه شماره  یم ينگهدار "الف"مبارکه نزد شرکت 

باشد.  یم هیوجتوجوه نزد شرکت مذکور فاقد  ينگهدار نیراندارد. بناب يعاد تیبوده و امکان فعال میمشمول تحر "الف"

هره بو  يریپذ سکیشرکت را جهت به حداقل رساندن ر يدرهم از منابع نقد 2,500,000مبلغ  "الف"شرکت  نیهمچن

 کنیباشد، ل یارات مدرهم ام 3,500,000پرداخت نموده اند که با کارمزد مربوطه بالغ بر  "ب"به شرکت  ینگیاز نقد يبردار

صول مبلغ  به صورت مؤثر نسبت به و زیشرکت فوالد مبارکه ن رانیاز باز پرداخت وجوه تاکنون امتناع نموده و مد

 قیت بوده و از مصاد) اساسنامه شرک37) ماده(7با بند( ریمطالبات خود اقدام ننموده که موضوع مغا الیر 236,250,000,000

 گردد. ی) قانون تجارت محسوب م142ماده(

نتخابات ریاست اتأمین ارز براي بانک مرکزي در آستانه پیشنهاد پرابهام   -3

 جمهوري

 يرکزبانک م يبه معاون ارز 3/10/99مورخ  2553/99/91000005نامه شماره  یشرکت فوالد مبارکه ط رعاملیمد

معادل  ای( وروی ونیلیم 50معادل  ارز نیتام شنهادیپ ي،بانک مرکز سیمذاکرات انجام شده با رئ رویپ ،رانیا یاسالم يجمهور

  داده است.، دارد تیاولو ونتکه به نظر آن معا يمصرف در موارد يبرارا  )وآنی ایدرهم  دالر،
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بالغ بر  رانیمس ا یلمثال شرکت م ،ها شرکت ریاز تهاتر با سا يکسر نیو تام يشرکت به منابع ارز دیشد ازیتوجه به ن با

 يدر راستا احتماالً ي،رجمهو استیبه انتخابات ر کیدر زمان نزد يو ارائه ارز به بانک مرکز نیتام شنهادیپ ،دالر ونیلیم 335

 است.و روابط پنهان بوده  ریمنافع غ

  توسط فوالد هرمزگان  يمطالبات ارز هیعدم تسو  -4

سنوات  يارز يپرداخت ها شیپ هیبه عمل آمده، شرکت فوالد هرمزگان تا کنون نسبت به تسو يها یاساس بررس بر

نجام نداده و مبالغ ا ياقدام موثر وروی 3,336,020و  هیروپ 440,996دالر،  167,832به مبلغ   کیجمعاً به تفک 1398و 1397

 1397وط به سال مرب یالیر يپرداخت ها شیاز پ الیر 2,262,359,329مبلغ  نیننموده است. همچن فیتکل نییرا تع یپرداخت

انجام  یادراتصاز مطالبات فروش  وروی 17،138،950نشده است. ضمن آنکه مبلغ  هیباشد که تاکنون تسو یو قبل از آن م

شده است. عالوه ن واردکشور  ينشده و ارز مذکور به چرخه ارز هیتاکنون تسو 1397مربوط به سال  ایشده به شرکت مارچگال

 1395از سال  ووری 1,226,755شده توسط فوالد هرمزگان به ارزش  يداریخر یواردات هیاز کاالها و مواد اول یبرآن بخش

 يو حمل کاالها دیاسناد خر افتیعدم در لیشود که به دل یم يفوالد نگهدار یدر انبار گمرك و انبار اختصاص 1399 تیلغا

راژ به شرکت و دمو يانبار دار نیسنگ يها نهیهز لیامر باعث تحم نیباشد که ا یم فیو بالتکل دهینگرد صیمذکور ترخ

 خواهد شد.

 نزد بانک سپه یواردات يعدم رفع تعهد ارز  -5

جهت  نیده وبه همتاکنون اقدام ننمو 1398خود از سال   یواردات ياز کاالها یبخش صیفوالد مبارکه نسبت به ترخ شرکت

) مجموعه مقررات 4ره () بخش اول تبصيبانک سپه به استناد بند ( نیاست. بنابرا دهیآنها نزد بانک سپه رفع نگرد يتعهد ارز

از  یناش الیر اردیلیم 900بالغ بر  مهیمبادرت به مطالبه جر 29/03/1396 خیتاربه  91274/96ه به شمار يبانک مرکز يارز

 کاال نموده است. یقطع صیعدم ارائه پروانه ترخ

 

 یفراز ج ییمایهواپ سینامناسب و پرابهام در شرکت تازه تأس يگذار هیسرما  -6
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داره ثبت در ا 11/08/1399 خیدر تار 14009552197 یو شناسه مل 66025به شماره ثبت  یفراز ج ییمایشرکت هواپ

 رانیه و مدشرکت و نقش فوالد مبارک نیا سیتاس یاست. در بررس دهیاصفهان به ثبت رس يتجار ریشرکتها و موسسات غ

 است: تیحائز اهم ریآن نکات ز

 يرضا طاهرغالم يو به نام آقا یخصوص یبه عنوان شرکت یفراز ج ییمایدر مرجع ثبت شرکتها، کل سهام هواپ •

بلغ است که م یدر حال نیاست. ا دهیفوالد مبارکه) ثبت گرد يو امور شرکتها يگذار هی(معاون سرما

فوالد  لهیه وسب ه،یاول هیسرما الیر 4،200،000،000،000از  يدرصد نقد 35مربوط به  الیر 1،470،000،000،000

 زانیبه م يهرغالمرضا طا يمجاز آقا ریامر به منزله تصاحب و برداشت غ نیاست. لذا ا دهیگرد نیمبارکه تام

 باشد. یشرکت م نیاز منابع ا الیر 1،470،000،000،000

 يشرکتها رهیمد اتیکارکنان دولت در ه تیعضو تیدر خصوص ممنوع یقانون اساس 141به موجب اصل  •

 نکهیابا توجه به  ،ییاجرا يشغل توسط کارکنان دستگاه ها کیاز  شیب يتصد تیو قانون ممنوع یخصوص

، لذا شود یممحسوب  "ییدستگاه اجرا" يخدمات کشور تیریقانون مد 5به استناد ماده  درویمیسازمان ا

د. باش یمورد اشاره م نیبرخالف قوان یشرکت خصوص نیا رهیمد اتیدر ه يخانم مژگان نامدار تیعضو

ن توسط امضا کنندگا تیشرکت که بر عدم وجود ممنوع نیموسس یجمع عمومصورتجلسه م يامضا نیهمچن

 باشد. یاشاره دارد مصداق اعالم مطالب خالف واقع م

رکت شدر  يگذار هیشرکت، سرما رهیمد أتیه 24/6/1399مورخ  1309/11/199بنا بر ابالغ مصوبه شماره  •

 زیوار یصبه حساب شخ الیر 4,200,000,000,000بابت مبلغ  نیو از ا دهیرس بیبه تصو یفراز ج ییمایهواپ

از  ریستفاده غااما از بابت  ،است دهیوجوه مسترد گرد ،ینظارت يتوسط دستگاه ها رتیشده است. با اعالم مغا

 یل کارمزد اعالممعاد الیر 175,744,109,589مجاز از منافع بالغ بر  ریو استفاده غ یبه حساب شخص زیوجوه وار

کور بالغ بر مجاز از منافع وجه مذ ریو استفاده غ یوجوه به حساب شخص زیدرصد)، ضرر وار 18( يبانک مرکز

 وارد شده است. انیدرصد)، ز 18( يبانک مرکز یاعالم مزدمعادل کار الیر 175,744,109,589

اره ه شممصوب 20/11/99مورخ  3990/99/91000005نامه شماره  یط يخانم مژگان نامدار رهیمد اتیه ریدب •

صوص با توجه خ نیاعالم نموده است. در ا کنیآن را کان لم  يرا اشتباه و اجرا 24/06/99مورخ  1309/11/199

مصوبه  نیاد امتعاقب آن به استن یلو ما ییشرکت و اقدامات اجرا سیوقوع تخلفات ذکر شده در تاس نکهیبه ا

 ت.اس يریگیشرکت قابل پ نیا سیدر تاس يو یبه نقش اساس تیتخلف با عنا نیبوده لذا ا یواقع ریغ



 

66 

 

عامل و معاون  ریمد اتی) و دفاع1400فوالد مبارکه (مرداد  1399سال  یبا توجه به مشروح مذاکرات مجمع عموم  •

 يزیارو اعالم بازگشت وجوه و یگزارش حسابرس و بازرس قانون يشرکت در خصوص بندها يو اقتصاد یمال

بازگشت  عایدر حساب بوده و سر دمحدو اریوجوه در حد مدت بس نکهیر و ادر شرکت مذکو يگذار هیبابت سرما

 یا بررسبذکر کرده اند،  یانسان يرویدر شرکت وجود نداشته و شرکت را فاقد ن یاتیعمل چگونهیشده و ه

نجام شده از ا يها نهیهز نیاز مبلغ سپرده و همچن یسود ناش زانیم یو بررس ییمایشرکت هواپ یمال يصورتها

 واقع بودن اظهارات مشهود است. الفخ ،ییجمله حقوق و دستمزد و پاداش اعطا

 یمال و يو اعالم به معاون اقتصاد 12/5/1400 خیو تفحص در تار قیتحق أتیه يریگیپ یقابل ذکر است ط •

 ییمایاپت هومرتبط با شرک یسازمان حسابرس يبر اظهارات خالف واقع در مجمع در خصوص بندها یشرکت مبن

 ده است.شاعمال حساب  5121113سند  یهمان روز مبلغ مذکور به حساب فوالد مبارکه برگشت و ط ،یفراز ج

ص جمهور در خصو سییو ر یاسالم يمجلس شورا ندگانیبر درخواست نما یعامل شرکت مبن ریمد يادعا  •

اظهارات  عامل فوالد مبارکه در ریمد یاز جهات مختلف فاقد وجاهت است. از طرف ییمایشرکت هواپ جادیا

و در  داند یم رتاز اعمال نظا یو مستثن یفوالد مبارکه را خصوص یمختلف بر اساس مصلحت موضوع، گاه

ستورات د يآن را اجرا لیشرکت عمل نموده دل يدستورالعملها ایو  رهیمد اتیکه بر خالف نظر ه يموارد

 هیوجتوجه  چیاصل کار و شکل انجام آن به ه ییمایشرکت هواپ جادیدولت اعالم نموده است. در خصوص ا

 است. یفاقد اعتبار قانون یباشد و استناد به دستورات موهوم دولت ینم ریپذ

نقش  شرکت، در مراحل مختلف يگذار هیاز معاونت سرما یافتیگزارش در حیشرکت به تصر نیا لیدر تشک •

شاوران ماز  گرید یکیرسد محمود مهران پور  یبه نظر م نیقابل توجه است. همچن انیداوود کشاورز يآقا

 راتیو تاث زانیخصوص م در ینظارت ينقش بوده اند. لذا الزم است نهادها يخصوص دارا نیدر ا زین انیمیعظ

 الزم را انجام دهند. يریگینقش نامبردگان پ

 مارستانیدر طرح ب يگذار هیسرما بابت غیرمناسبمشارکت   -7

طب سپانو  نیدر حال احداث که توسط شرکت ام مارستانیو مشارکت در سهام ب يگذار هیفوالد جهت سرما شرکت

مورد  23/9/1398خیبه تار يدادگستر یکارشناسان رسم أتیتوسط ه سهام که متیق یابیدرحال احداث بوده پس از ارز

)سهام  %39,96(لیجهت تحص الیر 221،840،699،030شده، مبلغ  يگذار متیریال ق 555,156,904,482بالغ بر و یابیارز

پروؤه که تا آن  تیبا توجه به وضع پرداخت نموده است. 9902298003و  9903211044اسناد شماره   یشرکت مذکور ط
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و  الیر 608,000,000,000به مبلغ  نیشامل زم یابیبوده، عمده مبلغ ارز يبردار گود کارگاه و زیزمان صرفاَ  شامل تجه

 بوده است. الیر 90,000,000,000به مبلغ  مارستانیب یموافقت اصول

زش خالص آن قرارگرفته که مجموع ار یابیارز دیمجدداَ شرکت مورد تجد هیسرما شیجهت افزا 17/3/1400  خیتار در

عمده  .دیمان یپرداخت م الیر 317,000,000,000شرکت بابت سهم خود مبلغ  شده و الیر 2,073,498,000,000بالغ بر

بوده  الیر 250,000,000,000به مبلغ  یو موافقت اصول الیر 1,581,947,900,000به مبلغ  نیانجام شده بابت زم یابیارز

 است.

ر مجدداَ منظو نیبه هم تملک کامل شرکت گرفته و سهم سهامداران و یمابق دیبه خر میشرکت تصم 1400 رماهیت در

 شیافزا %38شده است. ( نییتع الیر 2,867,498,000,000که مجموع ارزش خالص آن  ردی گیقرار م یابیشرکت موردارز

و موافقت  لایر 2,179,926,000,000به مبلغ  نیزم مل) عمده ارزش شرکت شایابیارز نیپس از آخر کماهیارزش در مدت 

 بوده است.  الیر 250,000,000,000به مبلغ  یاصول

 کهیوده در حالب یارزش بابت موافقت نامه اصول الیر 250,000,000,000تن مبلغ سهام در نظرگرف دینکات محل درخر از

 ندارد.  یارزش چندان نیبنابرا وجود شرائط، دشوار نبوده و در صورت یموافقت اصول افتیدر

 گردد: یخصوص مطرح م نیدر ا ریواشکاالت ز راداتیبا توجه به موارد فوق ا هذایعل

جاهت شرکت توسط شرکت فوالد مبارکه فاقد و یکارشناس نهیسهم هز الیر 1,712,000,000پرداخت  مبلغ •

 .باشد یم یقانون

 نیشرکت ام اسپادانا و مشارکت با مارستانیجهت احداث ب الیر 1,368,839,899,030به مبلغ  يگذار هیسرما •

 هیاز توج ه بوده ونام) اساس2) ماده (2با مفاد بند ( ریاهداف در اساسنامه مغا ینیب شیعلت عدم په طب سپانو ب

 باشد. یبرخوردار نم یکاف

 نیو همچن يدارمسائل ا ریمتحمل بابت اخذ مجوز و سا يها نهیها در استان و هز مارستانیب تیبا توجه به وضع •

زارش گریال در  250,000,000,000لحاظ مبلغ  مارستان،یاستقبال وزارتخانه مربوطه در خصوص احداث ب

 رسد. یبنظر نم یواقع مارستانیب ی، بابت موافقت اصول یابیارز
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در  کنی) اصفهان بوده ل5منطقه ( يطب سپانو متعلق به شهردار نیشرکت ام ينهایمتر از زم 2500حدود  تیالکم •

 یباالتر ازمبلغ واقع یبابت ارزش سهام به ارزش نیطب سپانو منظور و از ا نیجزء اموال ام نهایزم نیسهام ا یابیارز

 منظور شده  است.

 يکاربر يربع دارامتر م 12,168محل احداث پروژه به متراژ  نیانجام شده زم یکارشناس یابیدر ارز نکهینظربه ا •

تاکنون  از بابت  کنیبوده ل  یو درمان یبه بهداشت  يرکاربرییبه  تغ ازین مارستانیاحداث ب يبوده که برا یآموزش

 .) أخذ نشده است5ماده ( ونیسیو کم يمجوزات مربوطه از شهردار

به مبلغ  الیر 608,000,000,000) ، از مبلغ 20/3/1400تا  23/9/98) ماه ( از18در فاصله ( نیارزش زم شیافزا  •

محل  الیر 2,179,926,000,000)  به مبلغ  20/4/1400 خی( تار کماهیو در قاصه  الیر 1,581,947,900,000

 باشد. یم دیترد

 یتیامن ياز دستگاهها یکیاز  الیباغ و دیخر  -8

 رهیمد أتیه 26/06/1398مورخ  975/05/178و مصوبه  04/06/98مورخ  96462/9806/25000تفاهم نامه شماره رویپ

موسسه  نیبما یف يقرارداد ن،یکارشناسان منتخب طرف أتیه 30/07/1398مورخ  94/98شماره ن/ هیشرکت و بر اساس نظر

زار و هشتصد و نود هوسه  یس دی) با موضوع خرداریعنوان خر به(بعنوان فروشنده) و شرکت فوالد مبارکه ( نیسامانه گستر ام

 متیا قب) با مشخصات ذکر شده در قرارداد و 2دو ( یپالك ثبت يمتر مربع دارا یسانت کیو هفت متر و هفتاد و 

 به فروشنده پرداخت گردد: ردایتوسط خر ریز بیبه ترت دهیریال، که مقرر گرد 181،690،593،500

با شماره   شقرارداد به حساب  يامضا خیهفته از تار کیریال از مبلغ قرارداد ظرف  90،845،296،750مبلغ  •

 یقیاز اشخاص حق يشعبه ابر اصفهان به حساب احد ينزد بانک کشاورز  6301600000000000861531387

 شود. یم زیفروشنده وار لیبه عنوان وک

 لیتحو و هیدر زمان تخل یفقره چک ضمانت شده بانک کی یریال از مبلغ قرارداد ط 72،676،237،400مبلغ  •

در زمان  موضوع قرارداد لیفروشنده در تحو ریشود. در صورت تأخ یموضوع قرارداد به فروشنده پرداخت م

 کند. بند اقدام نیا ضوعتواند نسبت به وصول چک مو یقرارداد، فروشنده نم نیمقرر در ماده چهارم ا

 یسند رسم میهمزمان با تنظ یفقره چک ضمانت شده بانک کی یریال از مبلغ قرارداد ط 18،169،059،350مبلغ  •

 شود. یبه فروشنده پرداخت م یمورد معامله و در دفترخانه اسناد رسم
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 الزم به ذکر است که: 

و باغ ها از  یزراع یاراض يکاربر ریین تغقانو 2ماده  2و تبصره  2ماده  کیتبصره  يشده در اجرا ادی یاراض •

 ت.داده شده اس رییتغ ي(اطالعات) به گردشگر هیبا درخواست مالک اول 1396در سال  یزراع يکاربر

 انیل مددجواز سهام آن متعلق به سهام عدالت {( شام یبخش 1398که در سال  یدر شرکت یمیتصم نیانجام چن •

 نیباشد، ا ی)} مکارگران و ... ر،یعشا ان،یروستائ ،یستی(ره)، سازمان بهزینیامداد امام خم تهیتحت پوشش کم

ر شده محصو نیزم کیکه صرفاً  ریال 181،690،593،500موضوع که پرداخت مبلغ نیدر ا ییها نهیهز نیچن

 یبع مالمنا نیتأم دازمنین یامور رفاه ياستفاده کارکنان برا يبه اهداف مد نظر شرکت برا دنیرس يباشد و برا یم

از  شیب دیخر متیرسد ق یبوده و به نظر م یمنطق هیباشد که فاقد توج یم يسال متماد نیچند یدر ط يادیز

 روز باشد. یواقع متیق

 توکا يگذار هیاز شرکت سرما نیزم دیخر  -9

به شرکت فوالد مبارکه عنوان نموده  20/02/1396مورخ  10468/13/96نامه شماره  یتوکا فوالد ط يگذار هیسرما شرکت

و انجام  یدر دست بررس ریدر شرکت توان -يخراز دیشه دیپست جد-ولت چهلستون لویک 400با توجه به خط انتقال "اند: 

گذرد. از آن  یکت توکا فوالد ممتعلق به شر نیخط مذکور از زم از یطرح، بخش نیاساس ا نیباشد. بر ا یم یمطالعات فن

قابل استفاده گردد.  ریغ یقانون يها میمذکور با توجه به حر نیمترمربع از زم 200،000به کیشود نزد یامر باعث م نیجا که ا

 يداریتوسط فوالد مبارکه خر کورمذ يها نیبا فوالد مبارکه، زم نیبخش از زم نیگردد با توجه به مجاورت ا یم شنهادیلذا پ

و امور  يگذار هیمعاونت سرما شنهادیموضوع مطرح و با پ رهیمد أتیه 21/11/1398راستا در جلسه مورخ  نیدر هم "گردد.

 يتوکا فوالد به بها يگذار هیطرح ساخت استخر سوم از شرکت سرما يمذکور جهت اجرا نیزم دیبر خر یشرکت ها مبن

به مساحت  4/1/216 یشش دانگ پالك ثبت  03/12/98 خیبه تار است. براساس قرارداد منعقده دهموافقت ش ،یکارشناس

 ان،یاع هیکل نیمتر مربع به انضمام دو حلقه چاه و همچن 95،774به مساحت  1/216 یمتر مربع و شش دانگ پالك ثبت  63،270

فوق به  یجود در اراضو اشتراکات و انشعابات مو وباتمتعلقات و منص ریو سا یاستخر خاک ،ياریآب ستمیس سات،یتأس ه،یابن

 ياجرا نکهیگردد. نظر به ا یم يداریخر يدادگستر یکارشناسان رسم أتیه هیریال و بر اساس نظر 152،041،910،000مبلغ 

 یقانون يها میمذکور با توجه به حر نیمتر مربع از زم 200،000به  کیشود نزد یباعث م ادشدهی يها نیطرح در محدوده زم

برق، با افت ارزش  مواجه خواهد شد،  ستگاهیمجاورت با ا لیبه دل زیها ن نیزم یما بق گرید يقابل استفاده گردد. از سو ریغ
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 هیطرح ساخت استخر فاقد توج يمذکور جهت اجرا نیزم دیبر خر یو امور شرکت ها مبن يگذار هیمعاونت سرما شنهادیلذا پ

 باشد. یم یمنطق

 مبارکهسهام خزانه شرکت فوالد   -10
زانه و در دستورالعمل سهام خ يدر راستا 1399-6-24مورخ  20000-2-3161شماره ه شرکت ب رهیمد أتیطبق مصوبه ه

 الیر 15,447,538,688,222سهام معادل  1,015,868,836تعداد  6/2/1400 خیسهام خزانه تا تار لیمفاد برنامه تحص ياجرا

د مبارکه سهام خزانه توسط فوال لیشاخص کل در دوره تحص یوند کاهششده است. ر لیتحص الیر 15,206با نرخ متوسط 

 بوده است: ریبه شرح ز

 واحد 1,492,939معادل  99-6-7سهام خزانه مورخ  لیشروع تحص خیتار •

 واحد 1,186,956معادل  1400-2-6سهام خزانه مورخ  لیتحص خیتار نیآخر •

 % 49/20ل درصد کاهش شاخص ک-واحد  305,983کاهش شاخص کل  زانیم •

 اشد:ب یم ریسهام شرکت به شرح ز یسهام خزانه توسط شرکت فوالد مبارکه، روند کاهش لیبا اعمال تحص کنیل

 الیر 18820معادل  99-6-7سهام خزانه مورخ  لیشروع تحص خیسهم در تار متیق •

 الیر 12220ل معاد 1400-2-6سهام خزانه مورخ لیتحص خیتار نیسهم در آخر متیق •

 %35سهم   متیدرصد کاهش ق  -  الیر 6600سهم  متیکاهش ق زانیم •

کاهش  شتریب %51/14 زانیکاهش سهام شرکت فوالد مبارکه با شاخص کل، سهام شرکت به م زانیم سهیمقا ،جهینت در

 باشد. یسهام خزانه م لیبرنامه تحص یاز عدم کارآئ یداشته که ناش

 2/9/99 تیلغا 12/7/99سهام خزانه از  لیمدارك دوره تحص ریتهران و سا به مکاتبات سازمان بورس اوراق بهادار باتوجه

ه است. بر اساس سهام خزانه شد لیاز عوامل عدم اثربخش بودن برنامه تحص یکینشده که  تیرعا یمحدوده زمان کنیبوده ل

 است. عخزانه ممنو نتحت عنوا ی،سهام دیقانون تجارت، خر 198ماده 

که  يفوالد مبارکه در سه ماهه ا یشرکت بازارگردان چگونهسؤالی که مطرح می شود این است که: 
 ؟!سود داشته است الیر اردیلیم 1000 بالغ بر همه مردم ضرر نموده اند،

سهام  یگردانرصندوق بازا سیتاس 22/7/1399مورخ  1337/11/201مصوبه شماره  یشرکت فوالد مبارکه ط رهیمد اتیه

 يگذار هیدرصد سهم شرکت سرما 001/0درصد سهم فوالد و  999/99معادل  تیگروه فوالد مبارکه را با مالک يها شرکت
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آغاز  1399از فصل چهارم سال  صندوق عمالً تیفعال .استنموده  بیتصو الیر 7,778,260,000,000 هیتوسعه توکا و سرما

، کسب سود یبورس در ان مقطع زمان تیاست که با توجه به وضعسود داشته  الیر 1,000,000,000,000بالغ بر  مجموعاً و

نشانگر  کهروند بصورت مکرر انجام شده است  نیباالتر بوده و ا متیو فروش در ق نییپا متیسهام در ق دیخر انگریمذکور ب

گذاران و سهامداران  هیااز حقوق  سرم انتیو ص هینامه حفظ ثبات بازار سرما نیبا آئ ریو مغا يریگ صرفا کسب منفعت و نوسان

 بوده است.

 هیسرما شیالزامات قبل و بعد از افزا تیعدم رعا  -11

شرکت  هیرماس شیافزا 25/12/1399 خیفوق العاده صاحبان سهام شرکت فوالد مبارکه در تار یمجمع عموم يبرگزار با

 یبه مجمع عموم رهیدم اتیه شنهادیشد. در پ بیاز محل سود انباشته تصو الیر اردیلیم 293،000به  الیر اردیلیم 209،000از 

ست اجرا (احداث توسعه در د يطرح ها لیجهت تکم ازیاز منابع مورد ن یبخش نیتام" هیسرما شیافزا نیا لیفوق العاده دل

 قابل توجه است: ریخصوص نکات مهم ز نیذکر شده است. در ا ") 2خط نورد گرم 

 یاشکاالت قانون -1-11

 دیق هیسرما شیاافز یاصل لیبه عنوان دل 2انجام توسعه نورد گرم  ه،یسرما شیافزا یهیدر گزارش توج هرچند که •

خذ نشده و صالح ا يگزارش مذکور مجوزات طرح توسعه از مراجع ذ خیتا تار نکهیشده است اما با توجه به ا

بوده است،  با ابهام مواجه آن همچنان يو نحوه اجرا یخارج يشدن قرارداد توسعه مذکور با طرفها ییاجرا

دن حسابرس و مواجه بوده و قانع ش یبا مشکالت ییاز لحاظ اجرا هیسرما شیطرح افزا يریپذ هیتوج نیبنابرا

 سوال دارد. يجا نهیزم نیدر ا یبازرس قانون

نامه  نییآ 5سهام خزانه بوده و با توجه به مفاد ماده  يشرکت دارا ه،یسرما شیافزا بیکه در زمان تصو ییاز آنجا •

) و به لحاظ  15/4/94بورس و اوراق بهادار مورخ  یعال يو عرضه سهام خزانه (مصوب شورا ينگهدار د،یخر

شود، لذا  یمحسوب م ينقد ریسود به شکل غ عیتوز یبه نوع هیسرما شیافزا نیحقوق سهامداران ا تیرعا

را ارائه  هیسرما شیافزا هیدییتا يحرفه ا ریبه صورت کامال غ یابرس و بازرس قانونکه چرا حس ستیمشخص ن

مجوز  قیدقا نیدر آخر ،يداده و چرا سازمان بورس بدون توجه به دستور العمل مذکور و به شکل ناباورانه ا
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نامه مذکور سهام خزانه  نییاست که طبق آ ينکته ضرور نیدهد. توجه به ا یم ئهرا به شرکت ارا هیسرما شیافزا

 نشده است.  تیحقوق سهامداران رعا هیسرما شیافزا نیدر ا نیباشد بنابرا یسود نم افتیمشمول در

 یاشکاالت شکل -2-11

که  یشکل راداتیرا بدون توجه به ا هیسرما شیگزارش افزا ،یبه عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانون یحسابرس سازمان

 نیدر ا یرس قانونرسد که نحوه عمل باز ینموده است. به نظر م دییداشته، تا یو حسابرس يحسابدار يعمدتا جنبه کنترلها

 نیان جزء به ادارد چراکه سهامداران باالخص سهامدار یبررس يها جا یدقت در بررس تیعدم توجه و رعا لیبه دل نهیزم

 یشده است. برخ تیرعا هایدر بررس یشکل يهایژگیو یجنبه ها حت یاست که تمام نیگزارشات اتکا نموده و تصور عامه بر ا

 باشد: یم لیموارد به شرح ذ نیاز ا

 زاتیتجه آالت و نیمربوط به ماش ریالی – يارز يها نهیاز هز يبرآورد هیسرما شیافزا یهیدر گزارش توج •

مبلغ  یاخلد يدیتول زاتیتجه دیخر ياست که چرا برا نیبخش سوال ا نیآورده شده است. در ا یداخل يدیتول

در  نیشده است؟ ا ریعریال تس 275،000تا  الیر 260،000از  وروی) آورده شده و با نرخ هر ورویها به ارز ( نهیهز

 شد. یبرآورد م الیبه ر دیبا یداخل يدهایاست که خر یحال

 دیخر يها نهیاز هز یبه عنوان بخش دیکه با صیو ترخ یگمرک يها نهیتعجب است که چرا هز يجا نیهمچن •

 ست.لحاظ شده ا یداخل دیآالت تول نیماش يها نهیاز هز یمنظور گردد به عنوان بخش یخارج زاتیتجه

است که  یدر حال نیاست. ا افتهیدست  میتختال ضخ دیظاهرا فوالد مبارکه به تول ،يرسانه ا غاتیبا توجه به تبل •

 1،890،000بالغ بر  يا نهیهز هیسرما شیافزا یهیگزارش توج 28جدول صفحه  32 فیو در رد 5-3-2-4در بند 

د بودجه شده برآور 1401و  1400 يسالها درضخامت تختال با زمان پرداخت  شیبابت پروژه افزا الیر ونیلیم

 است.

آورد مخارج افشا شده و بر 2شده، احداث واحد نورد گرم  یماهه حسابرس 6 یمال يصورتها 13-5 ادداشتیدر  •

ست. حال سوال اشده  دییتا یتوسط حسابرس و بازرس قانون الیر ونیلیم 64،808،836 زانیپروژه به م نیا لیتکم

 258،360،451بالغ بر  یمبلغ 1399بهمن  28 خیحسابرس در گزارش منتشره خود به تار نیکه چگونه هم نجاستیا

 !!دارد  شیبرابر افزا 4از  شینموده که ب دییتا 2احداث پروژه نورد گرم  يرا برا الیر ونیلیم
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 یشرفتیپپروژه عمال  نیشود که ا یفوالد مبارکه مشخص م 2پروژه احداث خط نورد گرم  شرفتیپ تیوضع یبررس با

 .ردیحقوق سهامداران انجام پذ عییالزم در خصوص تض يریگینداشته و ضرورت دارد پ

 ها تیتمام شده فعال يبها شیافزا لیکاهش سود به دل  -12

که با  ردیپذ یمصورت  ياقمار يانعقاد قرارداد با شرکتها قیشرکت فوالد مبارکه از طر ها در تیاز فعال یبخش انجام

 يریه شرکت جلوگب یاضاف نهیهز لیبوده و از تحم سریشرکت م قیشرکت،انجام آنها از طر  یانسان يروین لیتوجه به پتانس

 يروین يره ورضمن کاهش به ياقمار يشرکت ها قیها از طر تیفعال نجامانعقاد قرارداد و ا گریخواهد شد. به عبارت د

صوص  و به عنوان خ نیشود. در ا یتمام شده و طبعاً کاهش سود م يبها شینمودن کارکنان، موجب افزا زهیانگ یو ب یانسان

د ق به شرکت فوالآن متعل م) سها%99که ( یمهرج یمهندس یبا شرکت فن 45808396توان به انعقاد قرارداد شماره  ینمونه م

رارداد مورد اشاره به مدت باشد، اشاره نمود. ق یفوالد مبارکه م رمجموعهیز يشرکتها ریمتعلق به سا زین ی) ما بق%1مبارکه و (

 ،یظارت کارگاه) ن%8( ه،ی) نظارت عال%71بابت ( الیر 200,000,000,000به مبلغ  29/12/99تا  1/1/99 خیاز تار کسالی

آن  يکه برا يااست. پروژه  دهیموارد منعقد گرد ری) بابت سا%3و ( 2وکسب دانش نورد گرم  قاتیو تحق طالعات) م18%(

 يکه راه انداز شود یشرکت محسوب م کیمهم و استراتژ يشروع و از پروژه ها 1389از سال  دهیقرارداد مشاوره منعقد گرد

پروژه  یکیزیف شرفتیپ کنیداشته باشد. ل یزائنقش بس يش سودآوریاسلب و افزا زانیورق وکاهش م دیتواند در تول یآن م

معادل مبلغ  انجام شده بابت پروژه، نهی) از هز %57از(  شی) بوده و جالب آنکه ب %8/1تنها(  1399سال  انیتا پا

شده و  ختداباشد که در قالب قرارداد به شرکت طرف قرارداد پر یم هیمربوط به نظارت عال ال،یر 160,163,710,372

نموده است  نهید، هزباشن ی) نفر آنان بازنشسته م12) نفر از پرسنل که (53( يایمبلغ مذکور را بابت حقوق و مزا زیشرکت ن

 باشد). یم الیر 250,000,000بالغ بر انهیاز افراد مذکور ماه کیمتوسط حقوق هر  نهی(هز

 ،یانسان يروین نیت تاماشاره نمودکه باب رویتوسط شرکت توکا ن یانسان يروین نیتوان به قرارداد تام یگرمید يها ازنمونه

رکت طرف ) به ش%16,5یمناسبت يو پرداختها %22(موارد مشمول حقوق يشرکت فوالد مبارکه اقدام به پرداخت باالسر

 است. دهیخدمات گرد دیتمام شده خر يااقدام عمالَ موجب به نیکه ا دینما یقرارداد م

فوالد نقش  هیتآ رعاملیضرور مد ریغ تیبابت مامور الیر 1,613,758,000مبلغ توان به پرداخت  یم گرید ينمونه ا در

 فوالد مبارکه اشاره نمود. یتراست يازشرکتها یکیاز  دیجهان به کشور عمان جهت بازد
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 شرکت در خارج از منافع سهام داران یاز اعتبارات مال يریبهره گ  -13

مبارکه، مقرر  هیشرکت فوالد مبارکه، بانک قرض الحسنه رسالت و سپاه ناح نیموجب تفاهم نامه سه جانبه منعقد ب به

رده مذکور، به گردد و از محل اعتبار سپ يشرکت فوالد مبارکه در بانک رسالت سپرده گذار ياز محل منابع نقد دهیگرد

فقتنامه موا يدر اجرا رداخت گردد.پ التیتسه %2با کارمزد  الیر 150,000,000مبارکه مبلغ هیشده توسط سپاه ناح یافراد معرف

و  زیاروبه حساب قرض الحسنه رسالت  3301002و  1211218 ياسناد حسابدار یط الیر 430,000,000,0000فوق مبلغ 

 سپرده شده است. 

ادل سود سپرده باشد که حداقل مع یبا منافع سهامداران شرکت م ریمغا ر،یمنابع شرکت و استفاده جهت غ سازي سپرده

 شده است. لیتحم انیبه منافع سهامداران ضرر و ز الیر 77,400,000,000بالغ بر  یبانک يها

 تابعه يها شرکت قیاز طري غیرقانونی ها تیانجام فعال  -14

ها  شرکت نیا قیطر مواجه شود از یقانون رادیبا ا که بعضاً  یو وجوه ها تیاز فعال ياریبس ياقمار يها شرکت جادیبا ا

 اشاره نمود: ریز يتوان به پرداخت ها یگردد. به عنوان مثال م یم نهیهز

 یمهرج یمهندس یشرکت فنپرداخت از طریق  -1-14

 با یطه استخدامراب که فاقد يافراد از نفر )51( اقامت هتل و نهیهز الیر  3,800,000,000مبلغ پرداخت  •

 د.شرکت مذکوربوده ان

 ز شرکت به افراد واشخاص خارج ا الیر 8,218,000,000به مبلغ  جمعاً هیبن لباس وکارت هد هیته •

 2,234,075,000به مبلغ   لپ تاپ جمعاً و مودم و فیشکالت، گز، ادکلن، ک ،، خشکبارلیآج دیخر •

 خارج شرکتاشخاص براي  الیر
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 شرکت توکا تدارك قیپرداخت از طر -2-14

شرکت  سود سهام از افتیعدم در نیهمچن و )محرمانه ی(شرکت تراست» ب«شرکت  يها نهیپرداخت هز •

 الیر 256,442,233,789مبلغ  مذکور جمعاً

 رعاملیرافور جهت استفاده مد وتایتو دستگاهک ی دیبابت خر الیر 14,590,000,000پرداخت مبلغ  •

 .به شرکت توکا تدارك مامور شده است شرکت که کارمند شرکت فوالد مبارکه بوده و

نخواه به تجهت پرداخت  نینامه تنخواه شرکت در اخد تضم نی) آئ3( )،2( )،1مفاد مواد ( تیعدم رعا •

 .طرف قرارداد یقیاز اشخاص حق یکیبه  الیر 5,000,000,000مبلغ 

 الیر 1,467,540,000به مبلغ  خاص خارج شرکت جمعاًبه اش هیپرداخت هد •

 یقانون فیوظا اهداف و به عنوان کمک، خارج از الیر 2,342,000,000پرداخت مبلغ  •

به گونه  میمستق يها اتی) قانون مال169با ماده ( ریطرف قرارداد مغا يبه وکال یعدم اعالم مبالغ پرداخت •

 افتیکت دراز شر الیر 20,514,574,545دوسال  مبلغ  یط لیوک نکهیا رغمیمورد عل کیکه تنها در  يا

اعالم شده  الیر 1,508,752,780کور ذسال م دو یط  یاتیمبلغ درآمد اظهار شده به امور مال کنینموده ل

 .است

 تابعه يها سود شرکت يهموارساز  -15

سود و پوشش عملکرد نامناسب آنها وجود  ي، امکان هموارسازمتعددهاي  رمجموعهیو ز ياقمار يها با وجود شرکت

تعداد  30/4/99 خیباشد در تار یسهام آن متعلق به شرکت فوالد مبارکه م %9/98دارد. به عنوان نمونه شرکت فوالد سنگ که 

 یبه شرکت فوالد مبارکه واگذارم یو فلزات را با عرضه بلوک دنتوسعه معا يگذار هیسهم خود در شرکت سرما  84,700,000

ارزش داشته  الیر 13570 سال معادل انیسهم در پا نیا کهیبوده درحال الیر19,350مذکور خیهرسهم درتار متیق .دینما

با توجه به  مالَبوده که ع الیر 489,000,000,000سهام در سال مذکور، بالغ بر دیحاصل ازخر انیز گریاست. به عبارت د

از شرکت فوالد  انیز نیسهام، ا دیبوده و با خر ینیب شیمذکور قابل پ انیسهام، ز دیروندکاهش شاخص بورس در زمان خر

 سنگ به شرکت فوالد مبارکه منتقل شده است.
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از (در فروش محصول خود به شرکت فوالد هرمزگان  فیشرکت فلز تدارك اقدام به اعطاء واعمال تخف نیهمچن

سود به شرکت  باعث انتقال زانیم نیریال نموده که عمال به هم 239،000،000مبلغ , گروه فوالد مبارکه) به يشرکتها

 .الذکر شده استریاخ

 تابعه يها شرکت قیاز طر روینو تأمین مالی  يریبکارگ  -16

ده و بعضاً زمان بر ضوابط مشخص بو قواعد و يو استخدام افراد در شرکت فوالد مبارکه دارا يریبکارگ نکهیتوجه به ا با

 قیطر اشد ازب ینم سریسفارش شده که امکان جذب آنها توسط شرکت فوالد مبارکه م باشد، لذا استخدام افراد خاص و یم

 اشاره نمود: ریتوان به موارد ز یم. به عنوان نمونه ردیپذ یصورت م ياقمار يها شرکت

رکت فوالد شم آن متعلق به سها %99( یمهر ج یمهندس یتوسط شرکت فن روی) نفر ن180تعداد ( 1/5/98 خیتار در •

سمت  يدارا یستگ، بازنشسته بوده و قبل از بازنش) نفر ازآنان19جذب شده اند که ( و يریباشد) بکارگ یمبارکه م

وده اند. راه و...  ب ری، معاون وزصمت استان رکلی، مدهشرکت فوالد مبارک رهیمد أتیه تیهمچون عضو ییها

 ال،یر 612,000.000 ال،یر 370,000,000 ال،یر 796,000,000همچون  یمبالغ شانیازا يتعداد انهیماه یافتیدر

 روهایناست در جذب  یها حاک یباشد.  بررس یم الیر 525,000,000 ال،یر 478,000,000 ال،یر 326,000,000

 فرادا تیو جذب اکثر دهینگرد تیرعا یآنان، نظام پرداخت و دستورالعمل استخدام يایوپرداخت حقوق ومزا

وعاً مجم 99تا  97 يکر است شرکت موصوف در فاصله سالهاذالزم به بوده است.  یسفارش و يبصورت دستور

عمده منابع  مالًعوبا شرکت فوالد مبارکه بوده  الیر 1,319,015,022,277به مبلغ  ) فقره قرارداد جمعا29ً( يدارا

 گردد. یم نیمأموصوف ت يقراردادها قیشرکت از طر یگنینقد

شده  يریارگافراد و وابستگان کارمندان پرنفوذ شرکت فوالد مبارکه جذب و بک ياقمار يها ازشرکت يتعداددر  •

 انهیاهمشرکت فوالدمبارکه با متوسط حقوق  رعاملیبرادرمد انیمیعظ احمدرضا يتوان به آقا یکه ازجمله م

خواهر قائم  يمبارکه، رضوان نامدار دحراست وقت شرکت فوال ریباشد، فخارزاده فرزند مد یم الیر 249,736,769

ص  براساس اشخا از ياست تعداد یحاک های بررس هذایعل شرکت فوالد مبارکه و... اشاره نمود. رعاملیمقام مد

 شده اند.   يریمجموعه بکار گ ریز يدر شرکتها يمراودات اقتصاد ایو  یاسی، سیروابط شخص

و در  نیفوالد مبارکه) با موضوع تأم ياقمار يها (از شرکت رویبا شرکت توکا ن يفوالد مبارکه  قرارداد شرکت •

ابزارآالت آنان در  هیمختلف و ته یشغل يدر رده ها کارفرما (فوالد مبارکه) ازیمورد ن یقراردادن منابع انسان اریاخت
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) قرارداد 3ز ماده() ا4نموده است. بر اساس مفاد تبصره( عقدهمن 88  /15/11خیشرکت فوالد مبارکه از تار ینواح هیکل

 نیگردد و ا یم یشرکت فوالد مبارکه معرف یو سازمانده یانسان يرویموضوع قرارداد از طرف معاونت ن يروهاین "

) همان ماده: 3طبق تبصره( "باشد. یکاهش م ای شیقابل افزا یو سازمانده یانسان يرویمعاونت ن دییبنا به تأ رویتعداد ن

محاسبه  یو سازمانده یانسان يرویاز طرف معاونت ن یطبق جدول اعالم ستیبا یبه پرسنل م یمبلغ حقوق پرداخت"

ندارد   رویدر جذب ن ياریاخت چگونهیدر عمل ه رویگفته ، شرکت توکان شیلذا  با توجه به موارد پ  "و پرداخت شود

و دور زدن  یسفارش يروهاین يریبکارگ يبرا یمبارکه  محمل فوالد قیاز طر روین یشرکت و معرف سیتاس جهیدر نت

 باشد. یم روین يریمقررات بکارگ

 تابعه يها شرکتسطح مدیران  در نیروهاي شرکت يریبکارگ  -17

 یکرس ياز آنها دارا يمختلف، در تعداد يها شرکت خود در يگذار هیسرما زانیشرکت فوالد مبارکه با توجه به م

 ریپذ هیشرکت سرما رهیمد اتیه خود در ندهیبه عنوان نما یقیشخص حق یراستا اقدام به معرف نیبوده که در ا رهیمد أتیه

 یاشخاص معرف نکهیبه ا تیشده است. با عنا زمنصوبین ریپذ هیرماشرکت س رعاملینموده و بعضاً  شخص مذکور به عنوان مد

 یاصل تیتواند باعث اخالل در روند فعال یم ندهیآنان به عنوان نما یباشند معرف یشده، عمدتاَ کارمند شرکت فوالد مبارکه م

خود را از شرکت  قکه افراد مذکور حقو یشخص مذکور در شرکت فوالد مبارکه گردد. عالوه برآن درحال یو سازمان

آنان در شرکت فوالد مبارکه  يکار تیجزء قعال زین ر،یپذ هیسرما يشرکتها رهیمد اتیو زمان حضور در جلسات ه افتیدر

به عنوان پاداش وحق حضور در  یمبالغ پاداش، ، اضافه کار وایمزا ،عالوه بر پرداخت  کامل حقوق  کنید لگرد یمحسوب م

به   یتوان به پاداش پرداخت یم به عنوان نمونه است. دهیپرداخت گرد شانیا به ریپذ هیسرما يشرکتها رهیمد اتیجلسات ه

  رعاملیبه دستور مد  یافتیدر يو پاداش ها ای، مزاعالوه بر حقوق رکه اشاره نمود کهمعامالت شرکت فوالد مبا ونیسیرکمیمد

است.  دهیپرداخت گرد شانیباشگاه سپاهان به ا رهیات مدیدر ه تی، بابت فعالالیر 400,000,000شرکت فوالد مبارکه مبلغ 

 اتیبه عنوان پاداش ه لایر 23,928,000,000مذکور، جمعاَ مبلغ  يها شرکت ي) قانون تجارت از سو134ماده ( يدر راستا

شرکت در  ندهیکه نما یقیمبالغ را به اشخاص حق نیشرکت ا کنیل دهیدر وجه شرکت فوالد مبارکه پرداخت گرد رهیمد

خارج از ساعات  تیاشخاص مذکور، فعال نکهیپرداخت نموده است. با توجه به ا اندموصوف بوده  يها شرکت رهیمد اتیه

شده به حساب  زیعهده دار بوده اند لذا پاداش وار يادار يخود را در ساعات کار یندگینما فینداشته و وظا يموظف کار

 یآنان م یحق قانون اضافه بر بوده و یمنطق هیباشد و پرداخت آن به اشخاص، فاقد توج یمتعلق به شرکت م عمالً شرکت،

 باشد.   
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 یم ریپذ هیشرکت سرما رهیمد اتیه بارکه درشرکت فوالد م ندهیکه نما یاز موارد شخص يدر پاره ا گر،ید يسو از

عضو  سهام و ندهیابه عنوان نم گریشرکت  د  کیوالد مبارکه در ف ياقمار يها از شرکت یکی ندهیخود به عنوان نما ،باشد

خود در  یاصل تیمربوط به قعال فیوظا نکهیعالوه بر ا کورشخص مذ گری. به عبارت داست دهیگرد یمعرف رهیمد اتیه

 بوده است. رهیمد اتیعضو ه گری) شرکت د2والد مبارکه را عهده دار بوده همزمان در (فشرکت 

 شرکت ها یارزش واقع ابهام در  -18

 جادیا گریدکی در مذکور يشرکتها يگذار هیسرما نیهمچن شرکت فوالد مبارکه و يگذار هیبا سرما ياقمار يها شرکت

شرکت  کهیدر حال باشد یم ریپذ هیبه محاسبه سهام شرکت سرما ازیشرکت ن کیمحاسبه ارزش سهام  يبرا نیشده اند و بنابرا

 يذارگ هیخود در شرکت اول سرما زیکه آن شرکت ن نموده يگذار هیسرما گریشرکت د کیخود در  زین ریپذ هیسرما

توان به  ینه مبه عنوان نمو باشد. ینم سریها م شرکت ینموده و با دور تسلسل صورت گرفته  امکان محاسبه ارزش واقع

 ریم آن متعلق به سا) سها%26) سهام آن متعلق به فوالد مبارکه و(%28فوالد نقش جهان اشاره نمود که ( هیآت نگیشرکت هلد

است که در  ياشرکتها به گونه  نیباشد وساختار ا ی) شرکت م21( يشرکت خود دارا نیباشدا یفوالد مبارکه م يشرکتها

 اشد.ب ینم نییبودن سهام متقابل قابل تع دارا لیشرکتها به دل نیا یبوده وارزش واقع سهام يدارا گرید کی

 شرکت در قالب مطالبات ینگیخروج منابع و نقد  -19

 يها هره) با نرخ(ب یمال نهیهز الیر  38,000,000,000,000بالغ بر ینگینقد نیجهت تام 99شرکت فوالد مبارکه در سال 

 يلب سپرده گذاراز وجوه خود را در قا الیر  41،209،360،000،000پرداخت نموده است. همزمان شرکت  مبلغ   %20 يباال

به  انیب ضرر و زتر بوده و موج نیپائ التیشده از نرخ تسه افتیدر سودنموده که  نرخ  يکوتاه مدت در بانک ها نگهدار

 داران شده است. سهام

جمعاَ مبلغ  10/8/99مورخ  9908101145و   99 /30/7مورخ  9907301138اسناد  ی، طوقت شرکت رعاملیدستور مد به

شرکت پرداخت و در سر فصل  ینگیجهت کمک به نقد سا،یریا یالملل نیب یبه شرکت  مهندس  الیر 1,400,000,000,000

 ازمندی) اساسنامه ن37) از ماده (9پرداخت مذکور مستند به بند ( نکهیبه ا تیاست. با عنا دهیالحساب  درج گرد یمطالبات و عل

) %75(  گرید يباشد. از سو یم یباشد. لذا عدم اخذ مصوبه و پرداخت مبلغ مذکور فاقد وجاهت قانون یم رهیمد اتیمصوبه ه
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 ریسا يوجه از سو رداختپمتعلق به شرکت فوالد مبارکه بوده و پرداخت مبلغ فوق الذکر به سبب عدم  سایریسهام شرکت ا

 گردد. یم سایریداران شرکت ا سهام ریسا يرانت برا جادیسهامداران به تناسب سهم، موجب ا

 ها در شرکت يگذار هیعدم وصول سود سهام بابت سرما  -20

ت با اشخاص مشارک ایسهام و  دیتابعه، شرکت مادر اقدام به خر يها شرکت سیهمانگونه که اشاره شد عالوه بر تأس

 الیر 79,371,899,883,000مبلغ ، صورت گرفتهطبق بررسی هاي که  است شرکت نموده سیجهت تاس یو حقوق یقیحق

 41,209,360,000,000 افتیدرتوسط شرکت وصول نشده که با توجه به  ریپذ هیسرما يها بابت سود سهام شرکت در شرکت

، ریپذ هیوسرما ياقمار يها سود سهام از شرکت سهم افتیدر صورت در شده توسط شرکت، افتیدر یبانک التیتسه الیر

 اریاخت سهام در زانیمبه سبب  شرکت فوالد مبارکه نکهیبه ا تیبا عنا نیهمچن .دیگرد یرفع م یبانک التیتسه افتیبه در ازین

اقدام  شد عدمبا یها م شرکت نیا رهیمد اتیه مجمع و ماتینفوذ قابل مالحظه در تصم ي، داراریپذ هیسرما ياز شرکتها

ت فوالد مبارکه آن شرک نفعیشرکتها که ذ نیسهام توسط ا دبر پرداخت سو ی) قانون تجارت مبن240ماده ( يشرکت در راستا

 ینادرست تلق میتصم قیاز مصاد و ینگیاز کمبود نقد یناش یبار مال لیداران در تحم شرکت وسهام انیز بوده موجب ضرر و

 به عنوان نمونه: گردد. یم

 الکترود اردکان نیدر سهام شرکت نو يگذار هیسرما -1-20

ر اردکان دالکترود  دیکارخانه تول سیجهت تاس یاز اشخاص حقوق يشرکت فوالد مبارکه در قالب مشارکت با  تعداد

 نیه است.  در انمود الیر 4،129،328،960،000الکترود اردکان بمبلغ  نیدر سهام شرکت نو يگذار هیاقدام به سرما زد،ی

که مبلغ ، شرکت فوالد مبار1399سال  انیتا پا کنیل رفتهیذارز توسط شرکت فوالد مبارکه صورت پ نیتام راستا،

 شیساب جهت افزاالح یشده، پرداخت و مبلغ مذکور را به عنوان عل نییمازاد بر سهم مشارکت تع الیر 1،471،429،083،925

  است. درحسابها ثبت نموده یآت هیسرما

شرکاء طرف  ریسا يرانت برا ادجیمازاد برسهم، موجب ا پرداخت مبلغ شرکت فوالد، يدرصد 38سهم  نکهیبه ا تیبا عنا 

موجب  بوده و هیاقدام مذکور فاقد توج نیگردد بنابرا یشرکت نم دیعا يسود چگونهیمبلغ ه نیگردد و از ا یمشارکت م

 یم ینادرست تلق میتصم قیاز مصاد و دهیعنوان سهامدار شرکت گرد بهداران از جمله دولت  به سهام انیز ورود ضرر و

 گردد.
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 سهام يو واگذار یصنعت فوالد ج شگامانیشرکت پ سیتاس -2-20

در  ید جصنعت فوال شگامانیشرکت پ سیاز بازنشستگان خود اقدام به تاس تیشرکت فوالد مبارکه اصفهان جهت حما

  شیافزا به میمتص تگاننموده است و  با هدف کمک به بازنشس الیر 1,000,000به مبلغ  48899بشماره  12/10/1391 خیتار

ز بازنشستگان  به ازاء ا) نفر 8061تعداد ( يراستا  برا نیدر هم دینما یسهام به بازنشستگان خود م يشرکت و واگذار  هیسرما

 6/12/91 خیدر تار الیر لونیم 2,834سه مرحله ( مبلغ  یط  الیر 8,061,000,000بلغ ومجموعاَ م  الیر 1,000,000هر نفر مبلغ 

 نیا  دینما یم  زیشرکت  مذکور وار اب) بحس الیر ونیلیم 50,33و مبلغ  24/6/1392 خیدر تار الیر ونیلیم 194و مبلغ 

 الیر 3,078.000,000مذکور فقط مبلغ  خیودر تار دهیثبت نگرد 30/7/1394شرکت  هیسرما شیاست که اوالَ  افزا یدرحال

 يبتدادر ا  اَی. ثاناست فتهای شیافزا  الیر 8,780,000,000شرکت به مبلغ  هیسرما تاَینها 19/1/1396 خیدر تار و ابدی یم شیافزا

ن منتقل ازنشستگابشرکت، سهام بنام  سیبعد از تاس دهی) نفر از بازنشستگان ثبت و مقرر گرد4نام (ه سهام ب شرکت سیتاس

 نفر 4498ام تعداد سهام، تا کنون سه يبر واگذار یمبن ینیالزم و عدم اخذ تضم داتیتمه ینیب شیبه علت عدم پ کنیشود. ل

هام همچنان به نام  س ،شرکت سی) سال از تاس9(یدرفاصله زمان گریاست. به عبارت د دهیردبه نامشان منتقل نگ از بازنشستگان

شرکت  نموده و جادیا) نفر از بازنشستگان را 4صرفاَ ( يبرا يموجبات رانت و سودآور یو وجه پرداخت دهیافراد منتقل نگرد

وق جهت احقاق حق یاقدام، بوده است يدادیرو نیچن یکه عامل اصل یحقوق تیشخص کیفوالد مبارکه به عنوان 

مبارکه  والدمنعقده با شرکت ف يدادهابابت قرار شرکت فقط از الزم بذکراست مجموع درآمد بازنشستگان ننموده است.

 .بوده است  الیر 900,000,000,000بالغ بر 24/5/1400 تیلغا 1397ازسال 

 رانیشرق ا رساختیو توسعه ز نیدر سهام شرکت تأم يگذار هیسرما يواگذار -3-20

 فوالد سنگان یمعدن عیبه شرکت صنا

در سهام  يگذار هیسرما يبا واگذار 1/7/98مورخ  187/04/179مصوبه شماره  یشرکت فوالد مبارکه ط رهیمد أتیه

ه فوالدسنگان موافقت نموده است و قرارداد مصالحه  ب یمعدن عیبه شرکت صنا رانیشرق ا رساختیتوسعه ز و نیشرکت تام

منعقد  الیر 583,999,982,000فوالد سنگان به مبلغ  شرکتجهت مصالحه سهام به  1/12/98مورخ  3504/91000005شماره 

 خیاز تار انهیصورت ماهه نزد مصالح (شرکت فوالد) ب ) قسط ازمحل مطالبات متصالح (فوالد)12(یط دهیو مقررگرد

موجب  ،روز متیسهام به ق يتمام شده و عدم ارزش گذار ي(سهام) به بها يگذار هیسرما يتهاتر شود. واگذار 15/12/98

 سهامداران شرکت فوالد مبارکه شده است. انیو ز ضرر
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 درویمیسود سهام اعدم پرداخت  -4-20

توجه به مصوبه  باشد. با یسهم را دارا م 35,943,344,339درصد سهام شرکت فوالد مبارکه معادل  17,2معادل  درویمیا

ولت بالغ بر هم، سهم دهرس يبه ازا الیر 225سهام بالغ بر  سود عیتوز بر یمبن 15/5/1399ساالنه مورخ  یمجمع عموم

 یدر ماده قانون مقرر یظرف زمان سهام در ) قانون تجارت سود240ماده( با ریمغا کنیل شود. یم الیر 8,087,252,476,275

 ).الیر 8,087,252,476,275=225×35,943,344,339( نشده است پرداخت رالذکریاخ

 در سهام شرکت فلز تدارك يگذار هیسرما -5-20

باشد.  یمدرصد سهام شرکت فلز تدارك متعلق به فوالد مبارکه  99/99شرکت معادل  یمال يها صورت داشتدایطبق 

 خیکور تا تارو مانده مطالبات از شرکت مذ الیر 998،999،970،000در شرکت فلز تدارك بالغ بر  يگذار هیمانده سرما

شرکت  یرس قانوناد گزارش حسابرس و بازبه استن گرید يباشد. از سو یم الیر 10,614,721,125,528بالغ بر   23/5/1400

از  تیحما و سیتأس نیهمچن باشد. یتوسط شرکت فوالد مبارکه م ینگینقد نیشرکت منوط به تأم تیمذکور، تداوم فعال

 شیافزا بتنها موج نه ها، از شرکت نگونهیبه اشرکت  فوالد مبارکه  یاصل يتهایاز فعال یبخش يها و واگذار شرکت نگونهیا

 يو واسطه گر یلدال يها تیرا به علت فعال یلیتحص يخدمات وکاال نهیبلکه هز شود، ینم تهایفعال در یو اثربخش ییکارآ

 هیبه سرما لیتبد ای وثبت به عنوان مطالبات  ها و شرکت نگونهیانتقال منابع به ا وجوه و قیدهد. ضمن آنکه تزر یم شیافزا

پرداخت  يبرا یاحتمال دهاز اهداف مقرر در اساسنامه شرکت و سوء استفا خارج جوهتواند موجب استفاده از و یم ،يگذار

 یح ممطر ریواشکاالت ز راداتیصورت گرفته به شرکت مذکور ا يها درخصوص پرداخت هذایعل شود. یرقانونیغ يها

 ردد:گ

 يبه شرکت گسترش فناور 9909037023سند شماره  یط الیر 10,0000,000,000پرداخت کمک  به مبلغ  •

با شرکت  نیماب یمنظور نمودن به حساب ف و ت فلز تداركکرونا توسط شرک يماریجهت مبارزه با ب یخوارزم

) اساسنامه 2ده () بند(ب) ما5با جزء( ریموسسه ندارد مغا تیماه شرکت بوده و رندهیکمک گ نکهیا ثیفوالد ازح

 .باشد یشرکت م

هام فوالد س دیارکه به حساب شرکت فلز تدارك جهت خرتوسط فوالد مب الیر 9,887,485,809,169مبلغ  زیوار •

 باشد. یم یرکتش تی) دستورالعمل حاکم28( ماده ریاغوالد مبارکه مفشرکت به  تیمبارکه با توجه به تعلق مالک
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  فوالد هرمزگان  شرکت فوالد هرمزگان در شرکت سنگ و يگذار هیسرما -6-20

وسط شرکت ت وروی 2,532,650شرکت فوالد هرمزگان، مبلغ  رهیمد اتیه 26/12/98مورخ 26/98-17به مصوبه  تیعنا با

 دهیفوالد نقش جهان منظورگرد هیحساب شرکت آت يمذکور به شرکت سنگ و فوالد هرمزگان پرداخت و به بدهکار

سنگ وفوالدهرمزگان به مبلغ  شرکت) سهام %51( دیره،خریمد اتیه 16/99-4است.متعاقب آن وفق مصوبه 

فوالد  هیتآمعادل مبلغ فوق از حساب مطالبات شرکت  1/9/99مورخ 990901051سند  یوط بیتصو الیر 227,323,320,000

عاَ مبلغ مجمو 98و 97در سهام  شرکتها منظور شده است. شرکت مذکور در سنوات  يگذار هینقش جهان و بحساب سرما

والد سهام،ارزش شرکت سنگ و ف یابیدر خصوص ارز یداشته وبراساس گزارش کارشناس انیز الیر 36,492,865,143

است که در  یلدرحا نیشده است . ا میتقو الیر 445,732,000,000) بالغ بر ی(ارزش معامالت ژهیو يبراساس برآورد بها

سهام طبق ارزش  ارزش نییسهام،تع يفتردارزش سهام طبق ارزش  نییازجمله تع یابیارز يروشها ریمذکوربراساس سا یابیارز

هام طبق ارزش ارزش س نیی،تعيارزش سهام طبق نرخ سودآور نییبازار،تع انیو جر متیارزش سهام طبق ق نیی،تعسهام یاسم

 يتصادو اق یارزش سهام طبق ارزش ذات نییارزش سهام طبق ارزش معدل ؛تع نیی،تعیآت ينقد يهاانیخالص جر یفعل

 باشد. یمل ممحت يگذار ارزش از شیب کمتر و متیبه ق یابیارز فوق، يبراساس روشها یابیصوت ارز درصورت نگرفته که 

 هیعهد، فاقد توجفوالد نقش جهان  بدون وجود قرارداد و ت هیبه شرکت آت وروی 2,532,650مبلغ  هیضمن آنکه پرداخت اول

 باشد. یم یو قانون یفن

 سهام شناور شرکت فوالد هرمزگان در بورس  -21

نموده است.  نییتع %25 زانیحداقل سهام شناور را به م 29/4/1399خ هـ مور57832ت/45403مصوبه  یط رانیوز أتیه

مصوبه فوق  تیبه شرکت فوالد هرمزگان اجرا و رعا 4/5/99مورخ  125022/2/99نامه شماره  یط رانیسازمان فرابورس ا

به  28/5/99مورخ  99-196844/05نامه شماره  یزطیشرکت اعالم و شرکت فوالد هرمزگان  ن تیالذکر را با توجه به مشمول

حداقل سهام شناور  تیبر رعا یمصوبه مذکور مبن يسهام) اجرا %95,2 يشرکت فوالد مبارکه به عنوان سهامدار عمده (دارا

درصد  95,2 زانیبه م کهسهام شرکت فوالد مبار زانیبا مصوبات فوق م ریمغا کنی. لدینما یرا به همراه نامه فرابورس اعالم م

باشد. عدم  یم 29/4/1399هـ مورخ 57832ت/45403مصوبه  تیباشد. که نشانگر عدم رعا یم رییبصورت ثابت و بدون تغ

توسط معامله گران بزرگ  متیق يکارسهام شناورآزاد، امکان دست زانیبودن م نییسهام شناور مقرر شده و پا زانیم تیرعا

 هیوعمق بازار سرما ییباعث کاهش کارآ تیو در نها یمتیحباب ق لیزارو تشکبا یبه گمراه جرتواند من یو م شیرا افزا
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شرکت فوالد هرمزگان در  رشیقابل ذکر است با توجه به پذ نیگردد. همچن هیگذاران به بازار سرما هیوسلب اعتماد سرما

عرضه و  رش،یسوم فصل دوم دستورالعمل پذ ش) بخ6( به موجب ماده %5 زانیبازار دوم فرابورس، حداقل سهام شناور به م

 95,2 زانیسهام شرکت فوالد مبارکه به م زانیشده است که با توجه به م نییتع رانینقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس ا

 نشده است. تیرعا زیدرصد و ثابت بودن آن مفاد دستورالعمل مذکور درخصوص حداقل سهام شناور ن

 يگذار هیدر سرما غاتیتبل نهیلحاظ هز  -22

در  الیر 21,800,000,000فوالد مبارکه سپاهان، مبلغ  یورزش یصورت گرفته به باشگاه فرهنگ ينظر از پرداختها صرف

ت. پرداخت اس دهیدر سهام  منظورگرد يگذار هیپرداخت سرما شیپرداخت و به حساب پ غات،یبابت تبل مایوجه صدا و س

 شد.با یم هیوفروش محصول، فاقد توج دیدر تول نحصارشرکت و وجود ا تیفعال تیمذکور با توجه به ماه نهیهز

 آن نهیمتعارف بودجه باشگاه فوالد مبارکه سپاهان و نحوه هز ریغ شیافزا  -23

تعلق به ) درصد سهام آن م95که ( دهیگرد سیتاس 10/4/87 خیفوالد مبارکه سپاهان در تار یورزش یفرهنگ تشرک

شاغل در چارت م ياساس طرح طبقه بند باشد. بر یتابعه م يها شرکت ری) درصد آن متعلق به سا5( شرکت فوالد مبارکه و

) 131تعداد به ( نیا 99در سال  ) نفر و95شاغل ( يروهایتعداد ن 98که درسال  دهیگرد ینیب شیپ روی) نفر ن78شرکت تعداد (

ورزشگاه  ينگهدار و ریتعم به عنوان اسپانسر باشگاه و غاتیتبل نهی) قالب تحت هز2شرکت فوالد مبارکه در( است. دهینفر رس

وه مبادله شده در وج گریبه عبارت د .دینما یرا به باشگاه پرداخت م ی) وجوهمانکاری(شرکت کارفرما وباشگاه پ نقش جهان

  شود.      یم ییباشگاه به عنوان درآمد شناسا یمال يودر صورتها نهیشرکت فوالد مبارکه به عنوان هز یمال يصورتها

 یغی، ارائه خدمات تبلیبابت سه موضوع تفاهم نامه خدمات ورزش 1399تا  1397سنوات  یبه باشگاه در ط یپرداخت مبالغ

 .باشد یم 3جدول ورزشگاه نقش جهان به شرح  ينگهدار و
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 : مبالغ پرداختی به باشگاه3جدول 

 جمع نگهداري ورزشگاه نقش جهان ارائه خدمات تبلیغی تفاهم نامه خدمات ورزشی سال 

1397 29,500,000,000 482,500,000,000 34,478,877,761 546,478,877,761 
1398 40,500,000,000 820,000,000,000 70556,522,928 931,056,522,928 
1399 34,156,608,340 1,430,000,000,000 50,784,364,560 1,514,940,972,900 

 2,992,476,375,589 155,819,765,249 2,732,500,000,000 104,156,608,340 جمع

به  1397بت به سال نس 99و 98در سال  یغیبه باشگاه بابت ارائه خدمات تبل یگردد مبلغ پرداخت یمشاهده مهمانگونه که 

اساس  رباست که   ينکته ضرور نیفوق ذکر ا يها است. در خصوص پرداخت افتهی شی) درصد افزا300( ) و200( بیترت

 گرید ياز اسپانسرها زین یورزش راهنیدر پشت پ غیتواند بابت تبل یم اهقرارداد منعقده باشگاه با شرکت فوالد مبارکه، باشگ

 دینما یاخت مورزشگاه نقش جهان را تقبل و به باشگاه پرد  يها نهیضمن آنکه شرکت هز .دیدرآمد کسب نما استفاده و

 دهینگرد زیکه واربارریال  به شرکت فوالد م 155,819,765,249باشگاه از محل ورزشگاه نقش جهان به مبلغ  يدرآمدها کنیل

 ینم زیاروبه حساب شرکت  کنی، ل صولگردد.  توسط باشگاه و یو توسط باشگاه وصول به حساب درآمد باشگاه منظورم

 گردد: یمطرح م ریاشکاالت ز و راداتیبه عملکرد باشگاه ا یدگیرس هذایعل گردد.

در  شانیبه ا لایر 9,675,800,000در قالب قرار داد مشاوره وپرداخت مجموعاَ مبلغ  روی) نفر ن16( يریبکارگ •

 .نشده است ینیب شیمشاغل باشگاه، مشاوره در چارت پ يمطابق چارت و طرح طبقه بند کهیحال

 یت و طموافق یورزش يمهایمطلوب ت جیدر صورت کسب نتا يفوالد مبارکه با پرداخت پاداش نقد رعاملیمد •

 3.450,000,000راستا مجموعاَ مبلغ  نیاست درا دهیبه باشگاه ابالغ گرد 10/91000072-1232/99شماره نامه 

 رعاملیه مدب الیر 2,760,000,000مبلغ  باشگاه و رهیمد اتیبه اعضاء ه الیر 690,000,000شامل مبلغ الیر

 پاداش توسط نییتع باشگاه از شرکت، تیشخص کیبا توجه به اصل تفک است. دهیباشگاه پرداخت گرد

 ریجمله مد باشگاه از  رهیمد اتیاز اعضاء ه باشد الزم بذکر است سه نفر یم یمنطق هیشرکت توج رعاملیمد

به  ره،یمد اتیپاداش ه از الیر 517,5000,000مبلغ  کارمند شرکت فوالد مبارکه  بوده و حراست شرکت، وقت

 .است دهیپرداخت گرد شانیا

) قانون 241شرکت برخالف ماده( سود ده بوده و 1398 یدوره مال منتشره در یمال ياه اساس صورت باشگاه بر •

 1,600,000,000) سود مبادرت به پرداخت مبلغ %6حداکثر ( عیبر توز ی) قانون تجارت مبن241اصالح ماده (

باشد در  یمازاد بر سقف مقرر قانون م الیر 1,269,799,604نموده که مبلغ  رهیمد اتیبه عنوان پاداش ه الیر
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 هیباشگاه جهت توج یمجمع عموم کنیل ،ده بوده انیسپاهان ز یورزش یفرهنگ شرکت 31/3/99به  یسال منته

سودده نبودن باشگاه  لیبه عدم امکان پرداخت پاداش به دل نظر و رهیمد اتیخود به اعضاء ه يپرداخت ها

تحت  الیر 1,600,000,000 مبلغ اَراستا مجموع نیدرا لسات نموده وحق الج رمتعارفیغ شیمبادرت به افزا

 و )134( دموا اقیس عرف و با ریپرداخت نموده که موضوع مغا رهیمد اتیحق الجلسات به اعضاءه میعنوان ترم

 باشد. ی) قانون تجارت م241(

 يها میت در یپست سازمان فوالد مبارکه سپاهان عالوه بر یورزش یازکارکنان شرکت فرهنگ ) نفر15( حدود •

 الیر 6,380.950,000بابت جمعاَ مبلغ  نیاز ا بوده و میهمچون سرپرست ت ییقرارداد و سمت ها يدارا یورزش

 يادار فیاظودر باشگاه جهت انجام  لزوم حضور و یکه با توجه به رابطه استخدام دهیپرداخت گرد شانیبه ا

موجب  یورزش تیعالهمزمان با ف يدر وقت ادار تیارداد و انجام فعال، انعقاد قریمقرر شده مرتبط با پست سازمان

 باشد. یم یقانون هیبوده و پرداخت مبلغ  فوق فاقد توج  فیاخالل در انجام وظا

افراد  از ) نفر32(به  الیر 90,934,000,000جمعاَ مبلغ  1399-1400بزرگساالن در فصل  بالیوال میت تیبابت فعال •

که  کنانیز باز) نفر ا5است ( یحاک های است. بررس دهیپرداخت گرد می، سرپرست تانیمرب ،کنانیمشتمل بر باز

 نینداده اند. همچن انجام میت يدر طول فصل برا يباز چگونهیداشته اند ه افتیدر الیر 1,130,000,000جمعاَ مبلغ 

رپرست وعوامل س، یعنوان مرب ) نفر از افراد به12از مبلغ فوق بابت پرداخت به ( الیر 17,994,000,000مبلغ 

 یانضباط و هادادیرو يبرگزار یینامه اجرا نیآئ )16مطابق با ماده ( کهیحال در دهیپرداخت گرد میت ییاجرا

فر فاقد ن) 12جذب ( شده و ینیب شی) نفر پ5( بالیوال میجهت ت یفن مجموع کادر بالیوال ونیسمصوب فدرا

 باشد. یوجاهت م

) نفر 78شگاه  (با یمشاغل و چارت سازمان يشده در طرح طبقه بند ینیب شیپ یانسان يرویتعداد ن نکهیا رغمیعل •

چه در نگاه اول   گرا) نفر مشغول بکار بوده اند. 121( 1400سال  ) نفر و131تعداد ( 1399در سال   کنیباشد ل یم

 آن است که انگریب یلیتکم يهای بررس اما ،گردد یم یلقت زیبرانگ نیاقدام فوق تحس ،اشتغال یفعل تیدر وضع و

  رعاملینظر مد اساس و ... و فقط بر نشیگز شامل آزمون، ینموده مراحل استخدام یشده بدون ط يریافراد بکارگ

 .خواص بوده است سفارش قیو از طر رانیمد انیوآشنا کانیاز نزد عموماً بوده و

ر توسط دال 80,000و مبلغ  الیر 54,450,000,000، مبلغ يحق کارگزار تخت عنوان و کنانیجهت جذب باز •

) فصل چهارم 7( ه) ماد7-7پرداخت شده است با توجه به  بند ( کنانیبرنامه باز رانیمد باشگاه به کارگزاران و

به عهده  يارگزارکنقل وانتقال، پرداخت حق  امرفوتبال در  یکارگزاران داخل تیفعال ژهیمقررات و نامه و نییآ

 .باشد یم یه و پرداخت صورت گرفته فاقد وجاهت قانونبود کنیباز



 

86 

 

عنوان حق بعالوه برمبلغ قرارداد،  الیر 163,203,975,240 مبلغ 1400) تا97جهت فصول( کانیجهت جذب باز •

مبلغ  بیرتت) نفر از آنان به 4که جهت ( يبه گونه ا دهیپرداخت گردی قبل ياز باشگاهها کنانیباز تیرضا

وده است. ب الیر 12,556,450,000و  الیر 12,620,000,000، الیر 25,000,000,000، الیر 55,875,160,000 

 باشد. یم یمنطق هیرداخت مبلغ مذکور فاقد توجپ

مقرر   28/4/95 مورخ 8/5759/95/261و نامه  رانیا یاسالم يفوتبال جمهور ونیفدراس یابالغ يوفق بخشنامه ها •

از  ،"اننکیازب تیحق عضو") تحت عنوان %5(  برتر معادل گیفوتبال ل و کادر کنانیاز حق الزحمه باز دهیگرد

که سهم  هبود الیر 10,059,245,904 ،نشدهمبلغ کسر  که ستاز آن ا یحاک های بررس .گردد حق الزحمه کسر

 باشد. یم الیر 4,023,698,362و سهم باشگاه بالغ بر  الیر 6,035,547,542بالغ بر  ونیفدراس

ه عنوان ب الیر 8,943,829,236مبلغ  جمعاً 1400-1399بابت فصل  31/3/1400 تیلغا 10/6/1399 خیاز تار •

مبلغ     انهیماه طور متوسطه ب گریبه عبارت د .است دهیباشگاه پرداخت گرد رعاملیپاداش به مد و ایمزا حقوق و

باشد از  یممتعارف  زانیاز مخارج  ایمزا حقوق و نیکه ا دهیپرداخت گرد ایمزا حقوق و الیر 924,904,781

 .باشد یم ایمزا نامه مدون در خصوص حقوق و نییامر نبود آ نیمهم ا لیدال

 فوالد یورزش یباشگاه فرهنگ نیبما 15/10/99 مورخ 5104/44/110/99شماره  يتفاهم نامه همکار موجبه ب •

 دستورالعمل ومورد توافق در قالب بخشنامه ها  يها نهیدر زم يبا موضوع همکار مبارکه سپاهان و بانک شهر

شگاه (کارت با يبرا یصدور کارت بانک -بانک از باشگاه  یمال يتهایو بانک شهر شامل حما يبانک مرکز يها

انجام  یررسبضمن  منعقد شده است.15/10/1400 تیلغا 15/10/99خیاز تار باشگاه و... يتوانمندساز-)يهوادار

 مبلغ 1400-1399سال  یط کنیانجام نشده است. ل نیغات از جانب طرفیو تبلخدمات  چگونهیه شده،

نقد متعلق به  وجوه ياز سپرده گذار یفوق ناش زی. واراستنموده  زیبه حساب باشگاه وار الیر 9،064،990،341

ذکور به عنوان  شرکت فوالد مبارکه در بانک شهر بوده که براساس توافقات بانک و شرکت فوالد مبارکه مبلغ م

 شده است. زیحساب باشگاه واره از درآمد سپرده ب یبخش

ضمن   31/3/98به  یدوره منته يباشگاه برا 25/6/98ساالنه مورخ  یجلسه مذاکرات مجمع عموم طبق صورت •

 نیید سهام تععنوان سوه ب الیر 600,000,000) قانون تجارت، مبلغ 240( ماده يدر اجرا یمال يصورتها بیتصو

 ،ییها شناسا در حساب 97از سنوات  الیر 6,600,000,000مبلغ  ینطبق سرفصل سود سهام پرداخت نینموده همچن

 باشد. ی) قانون تجارت م240) و (90با مواد ( رینشده که  موضوع مغا هیکنون تسو تا کنیل

، ی) نفر مرب4( ،کنی) نفر باز34) نفر مشتمل بر (53( ،دهیار گردزبرگ ونانیکه در کشور  يجهت مسابقات کارگر •

نداشته  با موضوع سفر یارتباط چی) نفر همراه اعزام شده اند که اعزام افراد همراه که ه12( ) نفر سرپرست و3(
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 ریتوان به مد یباشد. از جمله افراد همراه م یم هیفاقد توج و شدهبه شرکت  یبار مال لیو تحم نهیهز جادیموجب ا

 مشاغل شرکت فوالد مبارکه  اشاره نمود. يطبقه بند و یسازمانده ری، مديامور ادار

 :گردد یمطرح م ریفوتبال فوالد مبارکه سپاهان موارد ز میعملکرد ت در خصوص قرارداد و •

 شود یم نییتع یچانه زن قیصرفاَ از طر نبوده و یقاعده خاص يدارا کنانیحق الزحمه و پاداش باز نییتع. 

 اذب شود.ک متیق جادیتواند باعث ا یرا فراهم نموده و م یسوء استفاده و دالل اتاقدام موجب نیا

اذب  شده ت کو رقاب رانیدر ا یورزش يها باشگاه یتمام نهیهز شیاقدامات مذکور موجب افزا نیهمچن

 از باشگاهها  را موجب خواهد شد. یلیحذف خ جهیو در نت

 هان با دوجورزشگاه نقش  ریبه عنوان مد یشیمحمد قر يآقا يریعالوه بر بکارگ نیباشگاه سپاهان نو 

 د نموده است.قراردادمنعق ،فوتبال و بزرگساالن هندبال نوجوانان کنیبه عنوان باز يتن از فرزندان و

 مبلغ فوتبال به کنیباز یمحمد محب ي) قرارداد منعقده با آقا3) بند (ب) ماده (4( جز براساس 

که منجر  ییاروپا یخارج يها میاز ت شنهادیپ افتیدر صورت در دهیمقرر گرد ،الیر 36,994,750,000

موجب ه شد. ب واهدصادر خ کنیباز  ITC ،وروی 200,000مبلغ  افتیبه عقد قرارداد شود در ازاء در

مغانلو  يبا آقا یمحب يآقا ،پرتغال يکالرا فوتبال سانتا میباشگاه فوالد مبارکه سپاهان و ت نیتوافق ب

نشده  ییساشنا ینامه و انتقال به باشگاه خارج تیاز محل جزء مذکور، درآمد صدور رضا کنیمعاوضه ل

 .است

 يمحسن طاهر يا آقابه انعقاد قرارداد بباشگاه فوالد مبارکه، اقدام  گ،یگساالن لرهندبال بز میت يگریجهت مرب •

به مبلغ   جمعاً  ییدهاقراردا کن،یبه عنوان باز زین يتن از فرزندان و نموده و با دو الیر 5,379,700,000به مبلغ 

 .است دهیمنعقد گرد الیر 5,555,200,000

ض الحسنه به صندوق قر ریشرح زه ب الیر 8,000,000,000فوالد مبارکه سپاهان، مبلغ  یورزش یشرکت فرهنگ •

ه که اقدام نمود ییها شناسا در حساب يرتجاری(ع) کمک و مساعدت نموده و تحت عنوان بدهکاران غ یامام عل

 شود. یم هیفوق فاقد توج

 اَ مبلغدر قالب متمم نموده و جمع کنانیباز ياقدام به اصالح قراردادها 1399سال  انیباشگاه در پا  •

ارداد اقدام فوق متمم در قر ینیب شیعنوان متمم پرداخت نموده است با توجه به عدم پبه  الیر 51,000,000,000

 باشد. یم هیفاقد توج

ذکور که پرداخت م دهیتوسط باشگاه پرداخت گرد ایتحت عنوان کمک و هدا الیر 54,976,303,825مبلغ   •

 باشد. یم یفاقد مصوبه مجمع عموم
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 یعنوان سرمربه ب ایکدیمحرم نو يبا آقا 1400-99بابت فصل  نعقاد قراردادباشگاه فوالد مبارکه سپاهان اقدام به ا •

ه شامل پاداش در مجموع کل پرداخت انجام شد نموده و الیر 40,000,000,000فوتبال بزرگساالن به مبلغ  میت

 )B(ي گریمدرك مرب ياراد ایدکینو يآقا نکهیبوده است با توجه به ا الیر 61,757,250,000و آپشن 

 یساس قرارداد سرمربو پرداخت بر ا یعنوان سرمربه ب قرارداد باشد لذا انعقاد یم )AFC( ایفوتبال آس ونیکنفدراس

 ونیصوب فدراسم انی) دستورالعمل نظام هماهنگ آموزش و ارتقاء مرب15با ماده ( ریو مغا یقانون هیفاقد توج

 باشد. یفوتبال م

 "با موضوع   1397-12-25 خیبه تار 8650/22نعقاد  قرارداد به شماره اقدام به ا باشگاه فوالد مبارکه سپاهان  •

 یورزش یفرهنگ باشگاه يباز يها طیبل هیو کل یکیالکترون يها طیو توسعه سامانه جامع فروش بل دیتول ،یطراح

مل شا هوپاد نموده که مبلغ قرارداد رتتجا ستایبا شرکت و " نگیفوالد مبارکه سپاهان و اسپانسر

 های . بررسباشد یم نگیبابت اسپانسر الیر 65,000,000,000و مبلغ  طیفروش بل يریال برا 15,000,000,000

 :باشد یم صوصخ نیدر ا ریز راداتیاز وجود ا یحاک

  ات کاهش تماشاگر، خدم لیبه دل ره،یمد اتیه 1398-10-04 خیبه تار 1648بر اساس صورتجلسه

ا زمان تاست که  یدرحال نیریال ازقرارداد حذف شده است ا 65,000,000,000به مبلغ   نگیاسپانسر

 )63( عادلم ي) باز38تعداد ( ،ي) باز60به تعداد ( یو حذف یگبرگزارشده ل يهاي حذف، ازمجموع باز

وق موجب لذا اقدام ف ،دیگرد یدرآمد محقق م زانیم نیحداقل به هم ستیبا یدرصد برگزار شده و م

 ریال شده است. 40,950,000,000به مبلغ  انیز رر وض

  روسیو وعیبا توجه به ش ره،یمد اتیه 1399-04-07 خیبه تار 05/99-02بر اساس صورتجلسه شماره 

 الیر 7,500,000,000ریال   به  15,000,000,000را  از مبلغ  طیاز فروش بل يکرونا قرارداد بهره بردار

در  ستیحاک دهبعمل آم يهای مجموع بررس که تا زمان حذف، از است یدرحال نیکاهش داده است ا

ام داده که تعداد انج  زبانیبه عنوان  م یو حذف گیدر ل ي) باز16باشگاه فوالد مبارکه کالً ( 98-99فصل 

 10,350,000,000نسبت معادل   نیحداقل به هم ستیبا یدرصد برگزار شده و م )69معادل ( ي) باز11(

کاهش  از یاز قرارداد ناش الیر 2,850,000,000لذا عدم وصول مبلغ  دیگرد یدرآمد محقق م الیر

 باشد. یم انیورود ضرر وز قینامتناسب قرارداد از مصاد

تحت عنوان صدور  1395-07-18  خیبه تار  3790باشگاه فوالد مبارکه سپاهان اقدام به انعقاد قرارداد به شماره  •

که با  دینما یبخش بوستان م دینو يای) با شرکت تجارت پودی(کارت خري از کارت هوادار يو بهره بردار

 یخسارت م الیر 3,000,000,000درخواست مطالبه  1399توجه به عدم تحقق قرارداد شرکت مذکور در سال 
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به آن  ریال 1,400,000,000به پرداخت مبلغ  منجر رعامل،یکه بر اساس صورتجلسه صلح و سازش مد دینما

 يدال برکارها یمدارك و مستندات خصوص نیکه در ا ستیبعمل آمده حاک يهای شرکت شده است بررس

 نیا يدالئل فسخ قرارداد فوق برا نینداشته و همچن دانجام شده توسط شرکت فوق و صورتجلسات مربوطه وجو

 باشد. یمشخص نم أتیه

 باشد: یم یمنطق هیوجتنموده که فاقد  نهیرا هز ریشرکت مبالغ ز •

 ریال 119,000.000باشگاه جمعاً به مبلغ  نیو معاون رهیمد أتیجهت ه چرزی) جفت کفش اسک7( دیخر 

 دون اسپرت ب نیریال از فروشگاه پرش 579,600,000) عدد توپ مولتن جمعاً به مبلغ 140( دیخر

 دو مرحله یمناقصه ط يبرگزار

 دم پرداخت عریال و 1,300,000,000عاً به مبلغ از آل اسپرت جم یافتیقاچاق البسه در نهیپرداخت هز

 ورود به کشور یعوارض قانون

  اشخاص  مناقصات از ي) عدد هانتر بدون برگزار17( دیخر نهیهز الیر 1,540,000,000پرداخت مبلغ

 هو ارائه اسناد و مدارك مثبت یقیحق

 ریال 327,000,000باشگاه جمعاً به مبلغ  نیو معاون رهیمد أتیجهت ه  انیو شلوار از هاکوپ دکتیخر 

 يارشن جهت ورزشگاه نقش جهان  بدون برگز ئوممبران وژریال ورق  1,612,525,000مبلغ  دیخر 

 و ارائه اسناد و مدارك مثبته  یقیمناقصات از اشخاص حق

 ریال 111,355,000فوالد مبارکه به مبلغ  رانیجهت مد داسیو کفش اد راهنیپ دیخر 

 ریال 773,500,000فوالد مبارکه به مبلغ  رانیجهت مد  چرزی) جفت کفش اسک130( دیخر 

 ریال 63,000,000فوالد مبارکه به مبلغ  رانیجهت مد داسیو کفش اد راهنیپ دیخر 

) 1000( یرق) عدددستگاه دوچرخه ب80( دیمبادرت به خر 1398-06-04 خیباشگاه فوالد مبارکه سپاهان درتار •

 رانیدشده، جهت م افتیوجوه در ریال) از محل تفاهم نامه منعقده با شرکت و 77,000,000وات (هرعدد 

ه خالف اساسنامه ریال نموده، ک  6,160,000,000 یبه مبلغ کل سایریا شرکت فوالد مبارکه از شرکت آرمان فراز

 باشد. یباشگاه فوالد مبارکه سپاهان م

کت فوالد امور ورزش شر سیرئ 1398-11-15 خیبه تار 386/9/67300نامه  یپاهان طباشگاه فوالد مبارکه س •

 رانیمد جهت و چرم، لیبا دسته است وی) عدد ساعت هوشمند سامسونگ مدل اکت88( دیمبارکه مبادرت به خر

 .ریال نموده است 4,119,764,000فوالد مبارکه  به مبلغ 



 

90 

 

 ریاردش يصل با آقافمبادرت به انعقاد قرارداد و به مدت دو  1397-03-01 خیتار باشگاه فوالد مبارکه سپاهان در  •

به مبلغ   هر فصل يمسابقات برا یبه جهت شرکت در تمام یو به منظور استفاده از خدمات سرمرب یقلعه نوع

 داً نسبت بهو مجد دینما یم 98-99قرداد در  فسخریال نموده سپس باشگاه فوالد اقدام به  25,000,000,000

 نییتع ی مبانکه اوالَ  .دینما یریال منعقد م 70,000,000,000به مبلغ  98-99فصل  يبرا يدیقرارداد جد میتنظ

سخ قرارداد ف اَیباشد ثان یمشخص نم يفصل باز کی يبرا الیر 25,000,000,000پرداخت مبلغ  مبلغ قرارداد و

 الیر  1.990,000,000مبلغ  شانیاجاره منزل ا يبرا نیباشد. باشگاه همچن یم هیمبلغ فاقد توج يسه برابر شیافزا و

 12,000,000,000مبلغ  ستیبا یاستغفا داده م يگریدر اواخر فصل از مرب شانیا نکهیا رغمیعل پرداخت نموده و

و مقررات  نیوفق قوان الزم بذکر است است .  رفتهینمود که اقدام صورت نپذ یکسر م شانیاز قرارداد را از ا  الیر

گاه مبادرت به شود که باش زیوار گی) درصد از قرارداد منعقده به سازمان ل5باشگاه ( ست،یبا یم گیسازمان ل

ریال  791,843,270نسبت به کسر مبلغ  کنیل اقدام گیریال از بابت سهم سازمان ل 4,750,000,000 غکسر مبل

 .ننموده است یاقدام قرارداد يو آپشن ها پاداشبابت  یاز بابت مبالغ پرداخت

 امکیس يبا آقا مبادرت به انعقاد قرارداد به مدت دو فصل 1397-03-01 خیباشگاه فوالد مبارکه سپاهان درتار •

ریال  5,444,085,600باشگاه فوالد مبارکه جمعاً مبلغ  يا رسانه ریبه منظور استفاده از خدمات مد یخان چیقل

 ریمد فیارداد، وظاقر انیبا پا و دهیمنعقد گرد ینوع لعهق يآقا هیتوص پرداخت نموده است. قرارداد مذکور که با

پرداخت  د ولذا انعقا .باشدیدر حال انجام م 99-1400 لدر فص یوفق سنوات قبل توسط روابط عموم يرسانه ا

 یباشگاه  ارائه م یمتوسط روابط عمو آن، انیپس از پا خدمت قبل از قرارداد و نیا نکهیمبلغ مذکور با توجه به ا

 ي) درصد5( ریال بابت سهم 272,204,280 غمبل باشگاه مبادرت به کسر نیباشد. همچن یم هیتوج قدشود فا

 .قرارداد اقدام ننموده است يقرارداد، پاداش و آپشن ها یاز بابت مبالغ پرداخت گیسازمان ل

پاهان، شرکت فوالد متعهد به پرداخت س یورزش یدر قرارداد منعقده شرکت فوالد مبارکه  با شرکت فرهنگ  •

مبلغ  نیفوالد مبارکه سپاهان  شده که ا یورزش یورزشگاه نقش جهان به شرکت  فرهنگ يو نگهدار ریتعم نهیهز

باشگاه سپاهان هر ماهه نسبت به ارسال  دادبوده است . براساس قرار الیر 216,809,999,000بالغ بر  1400در سال 

 ي)، کارهايکارگر يها نهی(مبالغ قابل پرداخت از بابت هزیانسان يروین يها نهیهز يصورتحساب، که حاو

طبق مفاد قرارداد   يباالسر %15معادل  زیشده ن يداری(به  اقالم خر  یاحتمال يدهایاز فوالد مبارکه و خر یارجاع

 يرا پس از کسر درآمدها تیدر مقابل شرکت وجه مربوط به صورت وضع  دینما یم  اقدام) است  گرددیتعلق م

است که  کل درآمد  انگرآنیصورت گرفته ب يهایبررس کنیشود. ل یپرداخت م تیورزشگاه از صورت وضع

ها کسر  تیریال  از صورت وضع 93,711,223,425جمعاَ به مبلغ   1400 تیلغا 1397حاصل از ورزشگاه از سال 
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 یورزشگاه را تقبل وشرکت فرهنگ ریوتعم ينگهدار يها نهیشرکت فوالد مبارکه هز گرینشده است به عبارت د

کسب شده را برداشت وبه شرکت اعالم  يها درآمدها نهیهز افتیعالوه بردر زیفوالد مبارکه سپاهان ن یورزش

 .ننموده است

 يروین نید تامفوالد مبارکه وطرف قراردا ياقمار ي( از شرکتها رویشرکت توکا ن قیاز طر يروزیهومن ف يآقا •

فاظت اسناد در فوالد با سمت کارشناس ح  الیر 1,404,000به مبلغ  کسالهیفوالد مبارکه) با قرارداد  يبرا یانسان

 شرکت رعاملیسپاهان وبه عنوان مد یورزش یسپس به عنوان مسول حراست شرکت فرهنگ مبارکه جذب و

 21/08/1399 خیرباشگاه به تا رهیمد أتیشوند . بر اساس مصوبه ه یمشغول بکار م نیسپاهان نو یباشگاه فرهنگ

 1,800,000,000به  1,404,000,000ریال در هرماه (مجموع قرارداد از  150,000,000حقوق نامبرده تا سقف 

 558,208,000، مبلغ الیر 470,000,000عالوه بر پرداخت مابه التفاوت به مبلغ  تیدر نها و ابدی یم شیافزا )الیر

 کسالی در مجموعاَ قتیسال و... پرداخت شده است (درحق انیکارانه و پاداش پا عنوان پاداش، زتحتین الیر

عدم  انگریب اقدام مذکور .بوده است) مانکاریپ قیشده از طر يریبکارگ يروین یافتیدر الیر 2,358,208,000

به روابط  با توجه نینهمچ باشد. یدستمزد م حقوق و نییتع و رویجذب ن مشخص در دستورالعمل مدون و وجود

سال  یشده و ط يریبکارگ هیصفائ یمجموعه ورزش يروزیمسعود ف ياز اشخاص به نام آقا ياحد حادث شده،

 .ریال به نامبرده پرداخت شده است 597,920,000مبلغ  1399

فوالد کت ) از شر%73(حدود  فوالد مبارکه یورزش یدرآمد شرکت فرهنگ از الیر 1,518,685,980,000مبلغ  •

شرکت ها و  نگیاسپانسر و یمال تیبر جذب حما یموضوع نشانگر عدم اقدام موثر مبن نیباشد که ا یمبارکه م

 .اشدب یم تیظرف نیدر خصوص استفاده موثر از ا غاتیانجام تبل قیموسسات از طر

 وسب مناسب جهت ک يها هیرو يو برقرار هیکسب درآمد از اماکن باشگاه از جمله مجموعه صفائ جهت •

 شود. یخصوص اجرا نم نیدرا یگونه کنترل چیصورت نگرفته و ه يدرآمد در باشگاه اقدام موثر ییشناسا

 يها تمیآاز یدستورالعمل مصوب بوده برخ نامه و نیپرسنل فاقدآئ يایمزا باشگاه درخصوص پرداخت حقوق و •

سایر  ال،یر 191،900,000)، 3( مزایا سایر ال،یر 18،341،328،440پرسنل شامل مزایاي غیرنقدي  يایمزا حقوق و

 لباس و ال،یر 4،419،120،000، کارانه و پاداش الیر 9،533،991،370 سنلپاداش پر ال،یر 29،348،900 مزایا

 یداخت معامل پررینظر مد فقط با الیر 1،596،032،258ذهاب  ایاب و ال،یر 2،836،725،732لوازم ورزشی 

 گردد.



 

92 

 

رکت فوالد ش نیو معاون رانینفر مد 40عنوان پاداش به ه ب الیر 8,340,000,000مبلغ  نیباشگاه سپاهان نو •

 )الیر 180,000,000 کیهر  رانیمد ریسا ال،یر 370,000,000  کیهر  نیو معاون رعاملی( مدن هرمزگا

 پرداخت نموده است.

 نیاهان نوسپ یورزش یشرکت فرهنگ شرکت فوالد مبارکه و نیماب  99 /17/8مورخ  2086  /99قرارداد شماره  •

 101,400.000,000جهت کارکنان شرکت فوالد مبارکه به مبلغ  یکاپشن ورزش13000 لیو تحو دیبا موضوع خر

 نیهان نوسپا یورزش یتوسط شرکت فرهنگ الیر 91,260,000,000منعقد شده است. البسه مذکور جمعاَ   الیر

 هنیکه موجب هز ،ریالبسه توسط غ دیخر يعمالَ واگذار شرکت فوالد مبارکه قرار گرفته است. اریدر اخت و هیته

که شرکت  یلدر حا ، وشرکت فوالد مبارکه شده يتمام شده برا متیاز ق شیب الیر10,140,000,000شدن مبلغ  

منابع به شرکت  بالوجه قیتزر یبوده و نوع  هیفاقد توج ،باشد یامور ورزش م يدارواحد ا يفوالد مبارکه دارا

 باشد. یم نیش سپاهان نوورز یفرهنگ

 تابعه  يها انجام شده در شرکت يها نهیهزبرخی   -24

 شرکت حمل و نقل توکا -1-24

حدود  1400 وریتا شهر 1397شرکت حمل و نقل توکا از سال  یپرسنل ریو غ یاتیعمل يها نهیهز زانیم

بوده  يفاکتور دیها مربوط به خر نهیاز هز یصورت گرفته بخش يها یباشد که بر اساس بررس یم الیر 1,890,000,000,000

مورخ  36/99نامه شماره  یگرفته حراست شرکت ط تصور يریگیاز فاکتورها وپ يکه با توجه به مشکوك بودن تعداد

بودن  يمالَ صوراز پرسنل وجود داشته که ع يبا عنوان فروشنده نزد احد یمهر جعل ياعالم نموده که تعداد 1400 /24/6

 .باشد یم یآت يها يریگیپ ازمندیکشف و احصاء مبلغ مذکور ن دینما یم دیأیوجوه را ت یقانون ریاسناد وبرداشت غ
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 شرکت فوالد هرمزگان -2-24

 خرید و پرداخت هزینه هاي خودرو -1-2-24

لغ د مبتوانن یم انهیخودرو ماه يها نهیسرپرستان جهت هز سا وؤر ،رانی، مدنیشرکت فوالد هرمزگان معاون در

با  اریاخت و درتوانند خودر یم ای و افتیدر الیر 16,500,000و  الیر 19,305,000 ال،یر 35,750,000 الیر 42,900,000

 :صورت گرفته يها یس. بر اساس بررندینما افتیبدون راننده در ایراننده و 

 الیر 3,196,108,800 انهیسال نهیبا هز رعاملیمد اریدستگاه خودرو سانتافه در اخت کی •

 الیر 13.160,448,000جمعاَ مبلغ  انهیسال نهیبا هز نی) نفر از معاون5( اری) دستگاه خودرو سراتو در اخت5( •

 3,393,632,000  جمعاَ انهیسال نهیبا هز رانی) نفر از مد4( اریسمند و پژو در اخت ي) دستگاه خودرو سوار4( •

 مانکاریپ يها شرکت قیعقد قرارداد اجاره خودرو از طر اب الیر

جمعاً  انهیال و سالری 250،675،200به مبلغ  انهیماه ،فاتیتشر اریدر اخت کیاتومات تارایو ی) دستگاه سوزوک2( •

 ریال 6،016،204،000

جمعًا  انهیل و سالریا 70،659ماه  کیدستگاه در  هر يبرا رانیمد اریپژو در اخت ایسمند و  ي) دستگاه سوار4( •

 ریال 3،391،632،000

ر تهران و شرکت واقع د ) دستگاه خودرو مگان جهت استفاده در دفاتر2دستگاه خودرو سراتو و ( )2( دیخر •

 اصفهان

 رافور جهت استفاده در دفتر تهران وتایدستگاه خودرو تو) 1( •

 بندرعباس یجهت استفاده در روابط عموم زیدستگاه خودرو رون •

 ساختمان در تهران دیخر -2-2-24

 24/06/99 خیدر تار  02/07/1399 خیبه تار 13/1399-20شماره  رهیمد أتیبه هشرکت فوالد هرمزگان بر اساس مصو

 575،000،000،000جمعاَ به ارزش   يباب تجار کیو   یمسکون يبا کاربر ي) واحد5ساختمان ( کدستگاهی دیاقدام به خر

 خیبه تار 6/1400-8به شماره  رهیمد أتیبه موجب مصوبه ه دیرکه پس از خ دینما یم یشرق لیبرز ابانیریال واقع در خ

راستا شرکت جهت  نیودر ا ندیاقدام نما   يکاربر نهیکل پنج طبقه جهت هز ای) طبقه 2( يکاربر ریینسبت به تغ 29/03/1400
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در  ریاشکاالت ز و راداتیریال پرداخت نموده است. ا 65،087،052،831مبلغ  ودنی) واحد5) از مجموعه (2( يکاربر رییتغ

 گردد: یمطرح م ریصورت گرفته به شرح ز دیخصوص خر

 یساختمان نیبه چن ازیندر دفتر تهران، اساساَ شرکت  روی) نفر ن3با توجه به ساختار شرکت فوالد هرمزگان و وجود ( •

 .باشد یم یمنطق هیتوج صورت گرفته فاقد دیخر نداشته و

باشد که  یم داشته يتجار يبابت آن  بخش از ساختمان که کاربر یاز ثمن پرداخت الیر 26,000,000,000مبلغ  •

 باشد. یشرکت م يبرا ییفاقد هرگونه کارآ

ختمان بوده در رشته راه و سا يدادگستر یکارشناس رسم هیمجموعه مستلزم أخذ نظر نیا دیخر نکهینظر به ا •

ارشناس مذکور مبلغ براساس نظر ک نییتع ساکن اصفهان نموده که عمالً یشرکت اقدام به انتخاب کارشناس رسم

 باشد. یمحل ابهام م

 .پرداخت شده است  فوق دفتر زیریال بابت تجه 12،194،760،000مبلغ فوق، يها نهیعالوه برهز •

 بندرعباس در یساختمان مسکون دیخر -3-2-24

) واحد در 6( دیاقدام به خر 30/11/98 خیبه تار 24/98-11شماره  رهیمد أتیفوالد هرمزگان بر اساس مصوبه ه شرکت

مذکور با  ياالزم به ذکر است واحده دینما یآن شرکت را م دیفوالد مبارکه و با نرخ خر ی) طبقه از شرکت مهندس2(

شرکت  رعاملیمد و نیوناز معا ) نفر4( اریریال در اخت  5,000,000,000آنها به مبلغ  زیو پس از تجه نیمهمانسرا تأم يکاربر

 .باشند قرار گرفته است یدر رفت وآمد م يشکل پرواز به یفوالد هرمزگان که همگ

  يپرواز رانیجهت مد مایهواپ طیبل نهیهز -4-2-24

 يپرواز شرکت فوالد هرمزگان به صورت نیو معاون رعاملی) مشتمل بر مد5صورت گرفته تعداد ( يهای دگیرس حسب

شده  يداریخر طیلتعداد کل ب ندینما یشنبه ظهر به هرمزگان آمده وبا پرواز چهارشنبه ظهر به شهر خود مراجعت م يروزها

 .باشد یم الیر 6,824,554,430شده  نهیمبلغ هز ) فقره و1126(
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 هاي تابعه آن شرکت شرکت توکا فوالد و -3-24

 خرید سهام -1-3-24

 یابیس ارزسهام) توسط شرکت توکا فوالد بر اسا دی(خر روین انیو پارس مریپل ایپو يها مشارکت در شرکت •

توسط  یابیارز نکهیکه از باب ا ال،یر 74,000,000,000اصفهان بالغ بر یقاتیو تحق یسهام توسط شهرك علم

 .باشد یم یفاقد وجاهت قانون رفتهیصورت نپذ یاز جمله کارشناسان رسم نیمتخصص

 يرکت هااز ش دی) سهام شرکت توکا تول %36مقدار(  5/9/1398 خیتوکا فوالد در تار يگذار هیشرکت سرما •

فت شرکا در به علت مخال 1398در سال  کنیل  ،يداری) ریال  خر1000هر سهم ( یرا به مبلغ اسم رمجموعهیز

 تمی) براساس ق یقبل(همان شخص بند  یقیشرکت، اقدام به فروش سهام به شخص حق يها تیخصوص فعال

ز اشرکت الزم بود  یتخصص نهینموده که با توجه به زم يرشته حسابدار یرسم توسط کارشناس يگذار

 استفاده گردد. زیرشته ها ن ریکارشناسان سا

 انتفاع فردي -2-3-24

 يگذار هیسرما نگیوابسته به هلد يو توکا رنگ که شرکتها دیریال شرکت توکا تول 4،000،000،000مبلغ پرداخت 

کاال  افتیون دربد رو،ین انیو پارس مریپل ایپو يها در شرکت يگذار هیسرما کیشر، یقیاز اشخاص حق یکیتوکا فوالد به 

 پرداخت صورت گرفته جنبه کمک داشته است. قتیکه در حق ،و خدمات

 فروش آپارتمان -3-3-24

اغ خواجو و ساخته شده خود در چهار ب ي) واحد آپارتمان ها32فروش تعداد ( شیشرکت توکا بتن نسبت به فروش و پ

 يآپارتمان ها نکیامالك اقدام نموده است. ل نیو استعالم از مشاور يدادگستر یکارشناس رسم هیهر با اخذ نظرسپاهان ش

 دارانیرخ ییبه صورت مذاکره فروش رفته که نحوه انتخاب و شناسا یو فراخوان عموم دهیمراحل مزا یمذکور بدون ط

 باشد. یو مقررات م نیو خارج از ضوابط و قوان ستیمشخص ن
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 فروش زمین نیروگاه -4-3-24

ا بافت سپاهان واقع در مورچه خورت به شرکت تار يگاز روگاهین نیتوکا فوالد نسبت به فروش زم يگذار هیشرکت سرما

 اقدام نموده است. دهیکردن مراحل مزا یو ط يبدون برگزار الیر 4،500،000،000 یبه مبلغ کارشناس ،یج

 واگذاري عرصه و اعیان -5-3-24

 ریوکا ستو ساختمان دفتر حمل و نقل شرکت  نیزم انیعرصه و اع يفوالد نسبت به واگذارشرکت توکا حمل و نقل 

 لیت قائم پروفبه شرک دهیکردن مراحل انجام مزا یو ط يبدون برگزار الیر 31،000،000،000 یسپاهان، به مبلغ کارشناس

 اقدام نموده است. يراز

 واگذاري دفتر کار -6-3-24

 یکارشناس متیباب دفتر کار واقع در مجتمع کوثر اصفهان به ق کی يبه واگذاربرش ورق فوالد، نسبت  عیشرکت صنا

 یقیشخص حق فربه دو ن یو فراخوان عموم دهیکردن مراحل انجام مزا یو ط يبدون برگزار الیر 16،221،400،000به مبلغ 

 اقدام نموده است.

 رکت فلز تدارك ش -4-24

 سفر خارجی -1-4-24

 نهیبه هز الیر 3,554,599,395پرداخت انجام شده بابت آنها جمعاَ به مبلغ  شی، پی) فقره سفارش خارج6به علت لغو (

 .منظور شده است

 کسري ورق -2-4-24

مدارك  و اسناد چگونهی، بدون وجود هیفقره سفارش خارج کیورق مربوط به  يریال بابت کسر 2،182،853،958مبلغ 

 .است دهیمنظور گرد نهیبه هز
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 خرید و فروش سهام -3-4-24

 هیسرما نیظ و مبآگاه، حاف يکارگزار يو فروش سهام توسط شرکتها دیخر اتیعمل الیر اردیلیم 17,000مجموعاَ بالغ بر 

د ماه مبلغ اسفن انیشرکت فلز تدارك صورت گرفته که تا پا یو اطالع قبل یشرکت فلز تدارك، بدون هماهنگ تیبه طرف

 ده است.ش ییشرکت فلز تدارك شناسا يدر حسابها يگذار هیسرما شکاهش ارز انیبه عنوان ز الیر 172,811,308,126

 پرداخت فوق العاده حقوق خارج از مرکز -4-4-24

باشد لذا  یم شرکت در شهر اصفهان تیفعال است، ولی شرکت فلز تدارك، شهر تهران یمحل ثبت اصل نکهیبا توجه به ا

پرسنل شرکت،  ینیدر احکام کارگز» کزفوق العاده خارج از مر« تحت عنوان یتمیاقدام به درج آ 1/11/99 خیشرکت از تار

ظام پرداخت شرکت دستورالعمل ن )5-8( با بند ریموضوع مغا نینموده که ا پرسنلبه  الیر 1,069,562,241و پرداخت مبلغ 

 .استو اصالحات و الحاقات مربوطه 

 پرداخت هاي خارج از فیش حقوقی -5-4-24

از  ینیناوعتحت  یپرداخت يایبابت پرداخت حقوق و مزا الیر 9,706,035,031مبلغ  15/6/1400تا  1/1/97 خیاز تار

اش به اعضاء حق جلسات، و پاد ،يپاداش نقد ،یخارج و یداخل يها تیاضافه کار، مأمور رعامل،یحقوق مد میجمله: ترم

 است. دهیعامل شرکت پرداخت گرد رانیو مد رهیمد أتیه

 پیش پرداخت خارج قرارداد -6-4-24

ارداد مبادرت ) مبلغ قر%20پرداخت ( يطرف قرارداد بجا ینیچ ياز شرکتها یکیپرداخت به  شیشرکت فلز تدارك  در پ

وص مطالبات در خص ییشرکت طرف قرارداد اقدام به طرح ادعاها گرید ياز سو ) مبلغ قرارداد نموده و%70به پرداخت (

 الیر 35,497,037,854مبلغ مازاد  به مبلغ از حد نصاب مقرر، عمالَ  شیپرداخت صورت گرفته ب شیخود نموده وبا توجه به پ

 .به شرکت برگشت نداده است
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افراد در شرکت توسعه  یجهت برخ یانتفاع شخص جادیعملکرد پر ابهام و ا  -25

 توکا 

 ایآس ل،یا رفسرب، توک ،يکرو يها و فروش سهام شرکت دیپروژه کردن و خر قیاز طر هیاختالل در بازار سرما •

ین صورت ا، به سهام متیق يدستکار قیمتعارف از طرریغ يبه منظور کسب سودها ،ارس، توکا رنگ و ... ریس

نوان عاز اشخاص خاص (به  یبرخ يامذکور را بر يها شرکت، سهام شرکت نیعامل اریمدخانم هاشمی،  که

سوبان و من رانیداز م گرینفر د نیعامل فوالد مبارکه و چند ریحوزه مد ریو مد یحراست و معاون مال ریمثال مد

 و فروش کرده است. دیبا استفاده از اعتبارات شرکت خر ،آنها) به قصد کسب سود

 ونیلیم 600و  اردیلیم 1ارس به مبلغ  ریس ایسهام شرکت آس یجهت بازارگردان لیعقد قرارداد با شرکت توکا ر •

 ر العملها و دستو هیخارج از رو ،یبازارگردان اتیشخص جهت انجام عمل کیوجه به  نیتومان و پرداخت ا

 يع در بندهاموضو نیا و قرارداد وجود داشته نیا تیکه در ماه یبا توجه به اشکال اساس ،سازمان بورس يها

از طرف  ياشرکت توسعه توکا آمده و تا کنون پاسخ قانع کننده  99سال  یمال يها در گزارش صورت یبازرس

ه شخص موصوف ب یقرارداد و مبالغ پرداخت نیا یواقع تیشرکت ارائه نشده است. الزم است ماه نیعامل ا ریمد

 شود. يریگیپ یو اطالعات ینظارت يتوسط نهادها

 1399ر سال درا به شرکت توسعه توکا  یتومان اردیلیم 40 نیسنگ انیکه ز يو فروش سهام کرو دیقرارداد خر •

 يودهاداشته س یکردن سهام سععامل شرکت با قصد پروژه ریچند مد بخش هم هر نیوارد آورده است. در ا

ست. الزم است مواجه شده ا مشکلو در حال حاضر با  دینتوانسته موفق عمل نما یول ،دیکسب نما یمتعارف ریغ

 .شود یبررس قایسهام دق نیا دیخر تیو ماه لیدل
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 خالصه تخلفات مالی  -26

 بخش مالی، اقتصادي و سرمایه گذاري : خالصه تخلفات مالی4جدول 

 مبلغ تخلف ارزي  مبلغ تخلف ریالی  موضوع تخلف  ردیف

1  
 نفر نیرو از طریق شرکت فنی مهندسی مهر جی و 180جذب وبکار گیري 

 پرداخت حقوق غیر متعارف 
160،000،000،000   

2  

تخدامی با ) نفر از افرادي که فاقد رابطه اس51پرداخت هزینه هتل و اقامت (
، گز، شرکت بوده اند.و تهیه بن لباس وکارت هدیه، آجیل، خشکبار، شکالت
رکت شادکلن، کیف و مودم و لپ تاپ، کمک و...به افراد واشخاص خارج از 

 ) اساسنامه   2) بند(ب) ماده(5مغایر با جزء (

18،061،615،000   

3  
ه عضویت همزمان معاون خرید وقت وعضو هیات مدیره شرکت فوالد مبارک

) 241ده () قانون اصالح ما241در هیات مدیره شرکت گل گهر مغایر با ماده (
 قانون تجارت 

    

4  
 واریز توسط فوالد مبارکه به حساب شرکت فلز تدارك جهت خرید سهام

) 28یر ماده (فوالد مبارکه با توجه به تعلق مالکیت شرکت به فوالد مبارکه مغا
 دستورالعمل حاکمیت شرکتی 

9،887،485،809،169   

   8،087،252،476،275 جارت ت) قانون 240عدم واریز به موقع سود سهام ایمیدرو مغایر با ماده(  5

6  
 عدم وصول مطالبات ارزي از یکی از شرکتهاي خارجی خریدار محصوالت

 33340086یورو     فوالد مبارکه

7  

یک به جمعاً به تفک 1398و 1397عدم تسویه پیش پرداخت هاي ارزي سنوات  
د هرمزگان  یورو توسط فوال 3,336,020روپیه و  440,996دالر،  167,832مبلغ  

بلغ مریال پیش پرداخت تسویه نشده وکسري ورق به  3,554,599,395ومبلغ 
 ریال کسري ورق در شرکت فلز تدارك  2,182,853,958

    

8  
بلغ    دم تسویه پیش پرداخت هاي ارزي سنواتی راکدجمعاً به تفکیک به مع

یوان چین ،  129,000,000درهم ،  27,000,000یورو ،  71,000,000
 وون کره جنوبی توسط فوالد مبارکه  7,633روپیه هند  75,000,000

    

9  
عدم تعیین تکلیف ووصول  وجوه حاصل از فروش صادراتی شرکت فوالد 

 مبارکه نزد یکی از شرکتهاي تراستی 
38،851،846،483،016   

10  
سط فوالد عدم ترخیص بخشی از کاالها و مواد اولیه وارداتی خریداري شده تو

سناد اکه به دلیل عدم دریافت  1399لغایت  1395مبارکه هرمزگان از سال 
 و حمل  خرید

 یورو  1226755  
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 مبلغ تخلف ارزي  مبلغ تخلف ریالی  موضوع تخلف  ردیف

11  
پرداخت مازاد بر سهم مشارکت تعیین شده، پرداخت و مبلغ مذکور را به عنوان 

 علی الحساب جهت سرمایه گذاري در سهام شرکت نوین الکترود اردکان
1،471،429،083،925   

 2532650   پرداخت  به شرکت آتیه فوالد نقش جهان  بدون وجود قرارداد و تعهد  12

13  

ریال با  15,447,538,688,222سهام معادل  1,015,868,836تحصیل تعداد 
) قانون تجارت دارا بودن بیش از( 198ریال مغایر با ماده ( 15,206نرخ متوسط 

) سهام فوالد هرمزگان وعدم آزاد سازي سهام جهت شناور بودن مغایر با  95%
 29/4/1399هـ مورخ 57832ت/45403مصوبه 

    

14  

یمه از شرکت توسط بانک سپه بابت عدم رفع تعهد ارزي مستند به مطالبه جر
) مجموعه مقررات ارزي بانک مرکزي به شماره 4بند (ي) بخش اول تبصره (

ضمن آنکه مبلغ در سیستم مالی شرکت ثبت  29/03/1396به تاریخ  91274/96
 نشده است . 

900،000،000،000   

15  

بیمارستان اسپادانا در حالیکه موافقت سرمایه گذاري غیر ضرور جهت احداث 
از  2,500ریال ارزیابی و مقدار  250,000,000,000اصولی بیمارستان به مبلغ 

) اصفهان بوده است 5زمین که در ارزیابی لجاظ شده متعلق به شهرداري منطقه (
همچنین شرکت  جهت تاسیس شرکت هواپیمایی فراز جی  سرمایه گذاري 

 نیز غیر ضرور وفاقد توجیه می باشد .نموده که این موضوع 

2،838،839،899،030   

16  
پرداخت  در وجه شرکت فرهنگی ورزشی فوالد مبارکه سپاهان که این مبالغ به 

 عنوان هزینه تبلیغات و... منظور شده 
2،992،476،375،589   

17  

) نفر نیرو در قالب مشاوره در شرکت فرهنگی  ورزشی سپاهان ، 16بکارگیري (
پرداخت به عنوان پاداش کسب نتایج مطلوب در وجه هیات مدیره در حالیکه 

) نفر از کارکنان باشگاه در تیم هاي 15شرکت زیان ده بوده ، بکار گیري (
) نیرو مازاد بر چارت سازمانی در شرکت فرهنگی 40ورزشی،بکارگیري (

ان حق رضایت ورزشی فوالد مبارکه ، پرداخت  مازاد عالوه برمبلغ قرارداد بعنو
) نفر از کارکنان فوالد نظیز 12) نفر  بازیکنان از باشگاههاي قبلی،اعزام (4(

) نفره  کارکران جهت برگزاري مسابقات جهانی 34مدیر اداري  به همراه تیم(
 کارگري

166،653،975،240   

18  

دقیقه براي تیم  1317) نفر از بازیکنان  مجموعا5َتعداد( 99-1400درفصل فوتبال
)نفراز بازیکنان درتیم 26تعداد( 1400تا  1397زي نموده و طی سه فصل با

بزرگساالن  ، فاقد عملکرد و بازي بوده در حالیکه جمع مبلغ پرداختی به ایشان  
 ریال  65،350،664،716

203،631،255،000   
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 مبلغ تخلف ارزي  مبلغ تخلف ریالی  موضوع تخلف  ردیف

19  
قبل  نسبت به فصل 99-1400)نفراز بازیکنان، درفصل17حق الزحمه وپاداش(

     )افزایش %209مجموعاَ  (

20  

پرداخت  به عنوان کمک هزینه ورزشی در وجه مدیر عامل ، معاونین ومدیران 
) عدد ساعت هوشمند سامسونگ مدل اکتیو با 88شرکت فوالد مبارکه واهداء (

ریال  4,119,764,000مدیران فوالد مبارکه  به مبلغ دسته استیل و چرم، جهت 
 ریال 6,160,000,000) عدد دوچرخه برقی به مبلغ 80و(

30،000،000،000   

21  
آقاي اردشیر قلعه نوعی به عنوان سرمربی وانعقاد  98-99فسخ قرارداد فصل 

 قرارداد جدید  وایجاد بار مالی جدید 
50،000،000،000   

22  
عدم وصول درآمد مربوط به قرارداد فروش بلیط الکترونیک به بهانه کرونا در 

 حالیکه  با توجه به مبلغ قرارداد 
43،800،000،000   

23  
) طبقه در تهران توسط فوالد هرمزگان  که عمال خرید 5خرید ساختمان (

مذکور فاقد توجیه وغیر ضرور بوده ضمن آنکه بهاي کارشناسی توسط 
 مستقر در اصفهان تعیین شده است .کارشناس 

575،000،000،000   

24  
خرید وفروش سهام براي شرکت فلز تدارك  توسط شرکتهاي کارگزاري بر 

اساس مصوبه هیات مدیره فوالد مبارکه که منجر به کاهش ارزش سهام  
 خریداري شده وزیان به شرکت شده است  

172،811،308،126 

 

   ومطالبات ارزي در فوالد هرمزگانعدم تسویه پیش پرداخت ها   25

 یورو20،474،970

 روپیه440،996

 دالر167،832

  181,690,593,500 باغ ویال از یکی از دستگاههاي امنیتی  سرمایه گذاري غیر ضرور در خرید  26
  152,041,910,000 سرمایه گذاري غیر ضرور در خرید زمین از شرکت سرمایه گذاري توکا   27

 66،449،288،280،370 تخلفات ریالی و ارزيجمع 

 دالر 167,832

 پیهرو 440,996

 یورو 20,474,970

 72،840،670،635،000 تخلفات معادل ریالیجمع 

 

 



 چهارمبخش -فصل دوم

 

 گزارش تخصصی

ارتباطات و نیروي 

 انسانی
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ارتباطات و نیروي  تخصصیگزارش 

 انسانی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

بزرگ و حساس، خارج شدن آن مجموعه ها از  يمتخصص در بنگاه ها ریغ رانیمد يریاز بکارگ یاز انحرافات ناش یکی

مرتبط و عدم  ریغ رانیمد يریبه کشور است. بکارگ یو اجتماع ياقتصاد يجد بیآس جهیمدار استاندارد عملکرد و در نت

متعارف،  ریغ ي، پرداخت ها یارتباطات شخص حیو ترج یاسیس اتمالحظ تیمشاغل، اولو يالزم برا یستگیتوجه به نظام شا

 نیاز مهمتر یبه برخباشد. در ادامه  یحوزه م نیدر ا تیریاستخدام و ... از جمله موارد سوء مد یقانون يندهایدور زدن فرا

 .میپرداز یموضوع م نیها در رابطه با ا افتهی
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 و عموماً رمتخصصیعامل و مشاوران غ ریمد ره،یمد اتیه ياعضا يریبکارگ  -1

 تابعه يها بازنشسته در فوالد مبارکه و شرکت

بازنشسته بوده و اعاده  یمسئول نظارت يدستگاه ها حیبر اظهار نظر صر ی) مبتنانیمیرضا عظ دیعامل فوالد مبارکه (حم ریمد

محاسبات  وانیکل کشور، د یبنا بر اظهار نظر سازمان بازرس نیبوده است. همچن یپس از انتصاب و فاقد وجه قانون يبکار و

و  یقانون ریبازنشستگان در فوالد مبارکه غ يریوزارت صمت، بکارگ يها استیسبر  یمبتن نیو همچن 90اصل  ونیسیوکم

فاقد تخصص در صنعت فوالد بوده و بنا بر نظر  انیمیعظ گریدولت بوده است. از طرف د یاعالم يها استیمخالف س

 یتخصص تیصالح قدفا يو ،یبنگاه بزرگ مل نیدر ا تیریساله مد 3صنعت و با توجه به سابقه  نیکارشناسان متخصص ا

مربوطه  نیدر امانت توسط مسئول انتیخ ینوع يریبکارگ یفن نیهمچنو  یشرکت بوده است. لذا به لحاظ قانون نیاداره ا يبرا

 بوده است.

از افراد فاقد  افتندیتابعه حضور  يفوالد مبارکه و شرکتها یتیریدر مناصب مد انیمیاز افراد که همراه با عظ ياریبس

 افراد عبارتند از: نیاز ا یبرخ یدستگاه ها بوده اند. اسام ریو عموما بازنشستگان سا یتیریو مد یفن تیصالح

 انیمیرضا عظ دیحم •

 يمژگان نامدار •

 يرضوان نامدار •

 خیش یعل •

 یرمعصومیم رضایعل دیس •

 انیمیاحمد رضا عظ •

 یزدخواستیرضا  •

 يآباد نیحس ییرضا نیحس •

 فخار زاده میکر •

 تاج يمهد •

 انییرسول سرا •

 مظفر پوررنجبر •

 یعبدالرضا جمال •

 راد یاسداله زمان ریام •

 انیداوود کشاورز •

 محمود مهران پور •

 یکفعم نیحس •

 محمد فالح •

 یانیاکبر پور یعل •

 نژاد یکیآنت دیمج •

 یعیمحسن رض •

 عصار زادگان دیحم •

 يشهرام اجتهاد دیس •

 مقدم یاله عادل تیعنا •
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 ییامرا یعل •

 وند یشهرام عال •

 یبافت ییرزایم دیوح •

 يحامد روسیس •

 نیمحمد رضا منتظر دیس •

 ییمحمد رضا جعفر آقا •

 یعطااله معروفخان •

• ... 

 خدمات  یافتمشاوره با افراد سفارش شده و بدون در يقراردادها  -2

 یج یمهندس یتحت عنوان مشاوره توسط شرکت فن ییاز افراد قراردادها يبه عمل آمده، با تعداد يها یتوجه به بررس با

که عمدتاً شرح خدمات آنها در موضوع  یدهمنعقد گرد 1جدول باشد)، به شرح  یسهام آن متعلق به فوالد مبارکه م 99%(

به کارفرما اشاره شده است. ضمن آنکه  يو صرفاً به ارائه خدمات مشاوره ا یدهقرارداد) مشخص نگرد 2و  1قرارداد (مواد 

 گردد. یم یینکارفرما تع یدبنا به صالحد یاده و محل کار اکثرآنها دفتر تهران اعالم ش

 يمشاوره فرد يقراردادها: 1جدول 

 ینام و نام خانوادگ فیرد
تاریخ 
 قرارداد

 (ماه) مدت قرارداد
 مبلغ قرارداد

 )الیر ونیلیم(
 شرح خدمات

 ارائه خدمات مشاوره به کارفرما 1200 12 1/9/99 ینخع احمد  1
 مشاور در حوزه تحت سرپرستی مدیر عامل 1077 12 1/1/99 انیحشمتی عل قدرت  2
 ارائه خدمات مشاوره 720 12 1/1/99 ناصر الدین اسالمی فرد  3
 ارائه خدمات مشاوره 1200 12 1/1/99 مالک الهی  4
 ارائه خدمات مشاوره 960 12 1/1/99 فخراله موالیی  5
 خدمات مشاورهارائه  934 12 1/9/99 ي قهسارهاحمد محمد  6
 ارائه خدمات مشاوره به کارفرما 1200 12 1/9/99 مقدم یقاسم یرعلیام  7
 ارائه خدمات مشاوره در حوزه امور حقوقی 730 12 1/9/99 زاده یپژمان گرج  8
 ارائه خدمات مشاوره 480 12 1/9/99 حسن گوهر پور  9
 کارفرماارائه خدمات مشاوره به  1200 12 1/9/99 یمیابراه نیحس  10
 ارائه خدمات مشاوره به کارفرما 2400 12 1/9/99 انیداوود کشاورز  11

 876 12 1/9/99 نیمحمد رضا منتظر دیس  12
ارائه خدمات مشاوره بصورت موردي و یا 
حسب دستور کار اعالمی و بر حسب نیاز 

 کارفرما
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 ارائه خدمات مشاوره 2164 12 1/9/99 یعزت اهللا زارع  13
 ارائه خدمات مشاوره 800 12 1/9/99 یعیفرحناز رب  14
 ارائه خدمات مشاوره 564 12 1/9/99 یمحمدرضا دهقان  15
 ارائه خدمات مشاوره 625 12 1/9/99 یکرم يمهد  16
 ارائه خدمات مشاوره 300 12 1/9/99 یمهرداد حقان  17

 600 12 1/9/99 یمانیناصر نر  18
ارائه خدمات مشاوره در زمینه اطالع رسانی 

 2گرم پروژه نورد 

 420 12 1/9/99 يزیر عزصن  19
یع ارائه خدمات مشاوره به سازمان معادن و صنا

 معدنی ایران(ایمیدرو)

 936 12 1/9/99 دوز نیپوستوحید   20
ارائه خدمات مشاوره بصورت موردي و یا 

 حسب دستور کار اعالمی

 که: دیصورت گرفته مشخص گرد يها یدر بررس

نها دراستان از آ يمحل سکونت تعداد نکهیبا توجه به ا و ردیپذ یصورت نم ياکثر مشاوران ثبت کارکرد يبرا •

پرداخت حقوق  گردد وی آنان ارائه نم ياز سو يثرؤخدمات قابل توجه وم عمالً ،باشد یجز اصفهان مه ب يگرید

 .باشد یمتعارف مرغیو هیفاقدتوج شود، ینان پرداخت مآاز  یکه به بعض الیر 600,000,000تا  انهیماه

که بعضاً  يه نحومتعارف است برینبوده و غ یتابع ضوابط خاص مبالغ، شیصادره بر قراردادها وافزا يها هیاصالح •

ه خدمات ب و تیدر نوع فعال يرییتغ گونه چیکه ه یدرحال افتهی يدرصد 300 شیافزا کسالی یمبلغ قرارداد ط

 شود. یعنوان مشاور مشاهده نم

 شده ادیشخاص ا کهي طوره ب، داشته است ییارتباطات نقش بسزا ،خدمات مشاوراناستفاده از  در رسد یه نظرمب •

 بوده اند. و... ریمعاون وزشرکتها ،  رهیمد تیأدره تیهمچون عضو ییسمت ها يدارا قبالَ

 بکارگیري غیرقانونی بازنشستگان  -3

ه شده اند که از بازنشستگان طی این مدت در فوالد مبارکه به کار گرفت نفر 200بیش از طبق بررسی هاي صورت گرفته 

 درج شده است. 2جدول در  انآن مشخصات برخی از
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 بکارگیري شدند (حمیدرضا عظیمیان) فوالد مبارکه که توسط مدیرعامل وقت بازنشستگان شاغل درتعدادي از : 2جدول 

 نام و نام خانوادگی ردیف نام و نام خانوادگی ردیف

 محمدعلی شهریاري  69              رضا یزدخواستی                           1
 مسعود دادخواه  70 کریم فخارزاده  2
 علی اکبر ترابی  71 نصراله صالحی سده  3
 عبدالرضا جمالی  72 عزیزاله عصاري  4
 صادق حیدري  73 عباس کفاش تهرانی  5
 فرهاد دیانت  74 ایرج فخري   6
 جمشید احمدي  75 رحمت اله اسکندري  7
 مسعود طالبیان  76 محمدرضا منتظرین  8
 علی شمسی نیا  77 محمود ارباب زاده  9
 شعبان معصومی  78 قدرت اله نوروزي سامان  10
 بهزاد فضل الهی  79 محمودرضااسدي   11
 محمدحسین آقایی  80 احمدرضا یارمحمدیان  12
 غالمحسن آرین فر  81 حسن ابریشم کار  13
 جمشید امام دادي  82 حسین ابراهیمی  14
 عباس زارع  83 قدرت اله حشمتیان  15
 فریدون صمیمی  84 عبدالرسول سعیدي  16
 بهنام زمانی  85 محمد رضا شیخ  17
 محسن همت  86 احمد حاجی هاشمی  18
 یوسف یوسفی پرشکوه  87 عظام دین صدیقی  19
 داود کشاورزیان  88 احمد محمدي قهساره  20
 اسرافیل احمدیه  89 محمد رضا پیروز مهر  21
 عباسعلی ادیب پور  90 ابوالقاسم جابري  22
 محمدرضا اسدي  91 اصغر اسماعیلی  23
 سعید اسکندري  92 فرزاد ارزانی  24
 اصغر اسماعیلی  93 محسن همت  25
 ابوالقاسم جابري  94 قاسم خلیلی  26
 جمعهفضل اله امام   95 بهمن ضیاییان  27
 عبداله تاج الدین  96 سعید رحمتی  28
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 ایرج محمدي  97 علی رضا محمدي  29
 شاهرخ پورمستدام  98 جواد محمدي زاده  30
 علیرضاپژوهنده  99 مرتضی طالیی  31
 مجیدبینایی  100 مهدي توالییان  32
 محمدبیگی  101 مجتبی اکبریان  33
 تقی بیات ریزي  102 حمیدرضا اصغري  34
 امراله باغشور  103 سیروس خزایی  35
 عباسعلی هادي  104 فرحناز ربیعی  36
 قدرت اله نصري  105 محمد علیپور  37
 روح اله عظیمی  106 امان اله رحیمی  38
 قاسم خلیلی  107 حسین کفعمی الدانی  39
 کاووس اسماعیل نژاد  108 محمدرضا ساکت  40
 مسعود ابطحی  109 مهدي تاج  41
 یعقوب جواد پور  110 محمد حسین جانثاري  42
 مهدي کیانی اشترجانی  111 حسن درویشی  43
 غالمحسین شمشکی  112 بهروز دادرس  44
 بهروز فروزي  113 محمد اسماعیل حاج محمدي  45
 حیدر بیات فرد  114 محمودرضا اسدي  46
 غالمرضا متقی  115 محمود ساالري  47
 آدرین معتضد کیوانی  116 مجید بیتایی  48
 علی اکبر ترابی  117 جمشید امام دادي طارمی  49
 عبدالرضا تجلی  118 علی ذاکري  50
 سید علی نیري  119 کاوس اسماعیل نژاد  51
 محسن همت   120 رضا گرامیمحمد   52
 مسعود سروش  121 محمدرضا سلوکی  53
 محمدرضا گپل پور  122 محمدرضا صدیقیان  54
 علی بهشتی روي  123 محمود شفیعی سرارودي  55
 هوشنگ صادقی  124 اکبر واعظی  56
 احمد حاجی هاشمی  125 روح اله صادقیان  57
 غالمرضا قربانی  126 مسعود ریاحی  58
 مظفر حاجیان  127 سید رضا هاشمی  59
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 مرتضی مسلمی فر  128 محسن سعیدبخش  60
 نادر حسین زاده ننه کران  129 ایران سادات قریشی  61
 سعید رشیدي  130 داود هدایتی  62
 فرزاد اکبري  131 احمدرضا زارع  63
 علیرضا ملکی  132 محمدعلی توحیدي  64
 محمود رهبري  133 فریبرز مالکی  65
 سعید اعرابی  134 ابراهیم خانی  66
 کیوان رحیمی  135 احمدرضا عظیمیان  67
 ابراهیمیاسماعیل   136 رمضان ریگی  68

 وابسته يها در فوالد مبارکه و شرکت تیریسوء مد  -4

 یو تخصص یبر فن یاسیس هاي تیاولو حیترج -1-4

و  یدولت نیشده از طرف مسئول یبه افراد معرف ریپذ هیتابعه و سرما يها شرکت رهیمد تأیه يها یسپردن اغلب کرس

آمده  3جدول ، رویه جاري مدیرعامل وقت فوالد مبارکه بوده است که برخی از این انتصابات در مجلس ندگانینما یبرخ

 است.

 تابعه يدر فوالد مبارکه و شرکت ها یاسیس يانتصاب سفارش شده ها :3جدول 

 سمت در فوالد مبارکه معرف مشخصات ردیف

 مدیر حوزه مدیرعامل مدیرعامل مژگان نامداري  1
 مشاور عالی مدیرعامل (برادر) مدیرعامل احمدرضا عظیمیان  2
 معاون مالی لاز مدیران سازمان زمین و مسکن و دوستان مدیرعام محسن رضیعی  3
 معاون خرید مدیرعامل رضا یزدخواستی  4
 مدیر حراست محمود اسالمیان کریم فخارزاده  5
 مدیرعامل ایریسا محمود واعظی رسول سرائیان  6
 عضو هیأت مدیره ایریسا محمود واعظی پوررنجبرمظفر   7
 مشاور مدیرعامل عباس آخوندي داوود کشاورزیان  8
 مشاور مدیرعامل عباس آخوندي مهرانپورمحمود   9
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 عضو هیأت مدیره گل گهر رزم حسینی محمد فالح  10
 مدیرعامل ورق خودرو چهارمحال اسحاق جهانگیري وحید میرزایی بافتی  11
 رئیس هیأت مدیره فوالد متیل رزم حسینی (باجناق) مجید آنتیکی نژاد  12
 مشاور مدیرعامل عباس آخوندي شهرام اجتهادي  13

 عبدالرضا جمالی  14
 یاسیس معاون اسبق -(دوستان سیاسی مدیرعامل

 )اصفهان ياستاندار
 مدیرعامل توکا

 عضو هیأت مدیره فوالد هرمزگان رزم حسینی وریانیلی اکبر پع  15
 نقل توکا حمل و رعاملیمد فرماندار سابق مبارکه عصار زادگان دیحم  16

 اصفهان ياستاندار یکفعم نیحس  17
فوالد نقش  هیشرکت آت رعاملیمد

 جهان

معاون  یزنشستگحاکم بر شرکت، موعد با يها هیرو وفق مقررات و صورت گرفته و يها یاساس بررس بربه عنوان نمونه، 

ون در نظر گرفتن و بد  29/02/1399آور   انیاز کار در مشاغل سخت و ز یبا لحاظ نمودن سنوات افزوده ناش يبهره بردار

) منصوب 2گرم ( طرح نورد يمقام مجر با حفظ سمت به عنوان قائم 4/4/99 خیدر تار بوده است. 26/12/1399ات افزوده سنو

 یکینزد و شانیا يره براکه با توجه به حکم صاد"عامل اعالم داشته : ریبه عنوان مد يمکاتبه ا یوقت ط یانسان يرویو معاون ن

 دیمدبا ت زیشرکت ن رعاملیو مد ".دییصادر فرما یدستور مقتض يمدت خدمت و دی، در خصوص تمدیزمان بازنشستگ

 . ندینما یموافقت م يتا اطالع ثانو شانیا یبازنشستگ

 ستم،یدر س شانیقبل یزمان بازنشستگ شیبر عدم نما یبه لحاظ درخواست شخص مورد بحث، مبن 15/6/99 خیتار در

ردد که امکان گاتخاذ  یبیترت دهیحذف و مقرر گرد ستمیبوده از س يا مهینامبرده را که جزو سوابق ب فهیخدمت نظام وظ

مانگونه که ذکر هباشند.  یهمچنان درشرکت مشغول به کار م شانیا بیترت نیکردکردن آن فراهم باشد. وبه ا جادیدوباره ا

 یم يادرعیکامالَ غ يا هیرو ستمیس از يحذف مدت خدمت سرباز و یزمان بازنشستگ قیدرخصوص تعو میشد اتخاذ تصم

طرح نورد گرم  يمجرام به عنوان قائم مق  99از اسفند  بوده و يمعاون بهره بردار 99تا اسفند  شانیباشد. الزم بذکر است ا

 باشند. ی) مشغول بکار م2(
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 یستگینظام شا قوانین و عدم پایبندي به تیعدم رعا ،یتیریگسترده مد راتیتغی -2-4

 رانیمد

 یهمقررات و رو و ینبه قوان یبندي، عدم اطالع و پا1400تا  1397 يسالها یفوالد مبارکه در ط یریتاز مشکالت مد یکی

 است.  قابل مشاهده ینقوان يعدالت در اجرا یتمواقع عدم رعا یدر برخ ینموجود در شرکت بوده است. همچن يها

به  یمیان، اما عظبوده یریتفوالد مبارکه در سنوات قبل ثبات در مد یقاتتوف یلاز دال یکیرسد  یکه به نظر م یحال در

فظ خود در در جهت ح یاديتالش ز یستگی،و عدم وجود شا یکه به رغم منع قانون یشرکت در حال ینعامل ا یرعنوان مد

مثال  يست. براانداشته  ياعتقاد یریتافراد ظاهرا به ثبات در مد یرشرکت داشته، اما در خصوص سا ینا یعامل یرپست مد

 یناست. ا یوستهبه وقوع پ یرانمددر سطح  ییرعامل و ده ها تغ یرمد یندر سطح معاون ییرتغ 14 يو یریتسال مد 3 یدر ط

ست. نکته تاسف بار داشته ا یعمط یرانیآنها به مد یلو تبد ينوآور یجاددر ا یراندر کاهش شهامت مد یاديز یرتاث ییراتتغ

 يها یس بررسبر اسا ینخود در حد چند ماه بوده است. همچن يدر پستها ینو معاون یرانمد یاست که مدت حضور برخ ینا

قابل توجه بوده  نیو معاون یرانمد يعامل در انتصاب و برکنار یرحوزه مد یرمد ینیو نقش آفر یرونیب يها یهتوص یدانی،م

 یم.کن یمشکالت در حوزه انتصابات اشاره م ینمونه به برخ راياست. در ادامه ب

   يواقتصاد یمعاون مال -1-2-4

 11/10/87 خیارو از ت لیفرم درخواست استخدام تکم 87 /18/9 خیدر تار يحسابدار یکارشناس یلینامبرده با مدرك تحص

 به سمت 88 /1/5 خیساله شروع به کار نموده است.درتار کی) و بر اساس قرارداد 2به عنوان کارشناس کارآموز مرتبه (

 03/04/1389 خیارودر ت دیتمد کسالیبه مدت  11/10/87 خینامبرده از تار دادمنصوب و قرار یمال يصورتها میکارشناس تنظ

 میست تنظبه سمت سرپر 89 /1/6 خیو در تار دهیگرد يارشد در رشته حسابدار یکارشناس یلیموفق به اخذ مدرك تحص

 تیوضع لیتبد تورالعملبا استناد به دس 93 /1/11 خیشده و از تار یم دیهر سال تمد زین يو قرارداد و یمال يصورتها

منصوب و به دنبال  یعموم يحسابدار ریبه سمت مد 96 /15/1 خیو از تار لیائم تبداز قرارداد موقت به قرارداد د یاستخدام

) ماه از 4کمتر از  ( کهیو در حال  99 /2/12بر اساس ابالغ مورخ  تاًیو نها یامور مال ریبه سمت مد 99 /11/8 خیآن از تار

 منصوب شده است. یو مال ينگذشته به سمت معاون اقتصاد یامور مال ریسمت مد در يانتصاب و
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 یابیبازرا معاون فروش و -2-2-4

رشناس امور به سمت کا 81 /9/ 1 خیاستخدام و در تار 80 /9/ 17 خیاز تار یصنعت تیریمد یلیبا مدرك تحص شانیا

رشته  یاسمدرك کارشن 1392 رماهیمشغول به خدمت بوده است .در ت یخدمات عموم ریمد 18/4/87 خیکارکنان، از تار

واحد علوم و  یالمرا در دانشگاه آزاد اس) MBA( ییاجرا تیریمد 1393سال  رماهیشهر ودر ت نینور زر امیحقوق دانشگاه پ

 خیردد. و در تارگ یمنصوب م یابیو بازار یبانیپشت ریبه سمت مد 25/6/93 خیدر تار يو دینما یاصفهان را اخذ م قاتیتحق

آموزش   ریر سمت مدد  شیکه به  امضاء خو يمنصوب و با نامه ا یآموزش و توسعه منابع انسان ریموقتاً به سمت مد 95 /11/2

 یتخصص يهاوزشآم "اعالم داشته يامور ادار ریبه عنوان مد 95 /5/11مورخ   5-210018/11نامه شماره  یارسال نموده ط

هت صدور حکم نموده اند، لطفاً ج یرا ط تیریمد یعموم يها یستگیشا یابیمورد انتظار در کانون ارز يها یستگیو شا

 یس حکم قطعاسا نیباشد) و بر هم یمکاتبه نم مهیضم یسند و مدرک چگونهیه کنی(لدییدستور فرما گروه يو اعطا یقطع

در رشته  ارشد یکارشناس یلیموفق به اخذ مدرك تحص 1397 رماهیصادر شده است. در ت 6/11/95 خیدر تار يانتصاب و

ر و صاد یابالغ 7/3/98 خیشهر شده و در تار نینور مرکز شاه امیاز دانشگاه پ یتوسعه منابع انسان شیگرا -یدولت تیریمد

 یبه سمت سرپرست 99 /6/2 خیو در تار یو مال يقبل) به سمت معاون اقتصاد ي(دو ماه و اند 98 /1/1 خینامبرده را از تار

 24/8/99ه مورخ مکاتب یو سازمانده یانسان يرویاست معاون ن حیم به توضمنصوب شده است. الز یابیمعاونت فروش و بازار

ه گروه ک دیموافقت نما یآموزش يهاشرکت درخواست نموده به لحاظ عدم امکان حضور نامبرده در دوره رعاملیاز مد

 يسمت معاون اقتصاد آموزش به ریمد گاهیموافقت نموده است. لذا انتصاب نامبرده از جا زیعامل ن ریاعمال گردد و مد شانیا

دستورالعمل  و يمراحل ادار یگروه بدون ط يواعطا یابیمعاونت فروش و بازار سمتو سپردن  شانیا ییجاو جابه یو مال

 باشد. یاشکال م مربوطه محل ابهام و يها

 ادامه به کار معاون بازنشسته -3-2-4

 يمعاون بهره بردار یم بر شرکت، موعد بازنشستگحاک يها یهصورت گرفته و وفق مقررات و رو يها یبر اساس بررس

و بدون در نظر گرفتن سنوات افزوده   29/02/1399آور   یاناز کار در مشاغل سخت و ز یبا لحاظ نمودن سنوات افزوده ناش

) منصوب و معاون 2طرح نورد گرم ( يبا حفظ سمت به عنوان قائم مقام مجر 4/4/99 یخبوده است. در تار 26/12/1399

زمان  یکیو نزد یشانا يکه با توجه به حکم صادره برا"عامل اعالم داشته : یربه عنوان مد يمکاتبه ا یوقت ط یانسان یروين

 یبازنشستگ مدیدبا ت یزشرکت ن یرعاملو مد ".ییدصادر فرما یدستور مقتض يمدت خدمت و یددر خصوص تمد ی،بازنشستگ

 . یندنما یموافقت م يتا اطالع ثانو یشانا
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 یستم،در س شانیقبل یزمان بازنشستگ یشبر عدم نما یبه لحاظ درخواست شخص مورد بحث، مبن 15/6/99 یختار در

ردد که امکان گاتخاذ  یبیترت یدهحذف و مقرر گرد یستمبوده از س يا یمهنامبرده را که جزو سوابق ب یفهخدمت نظام وظ

ذکر  همانگونه که باشند. یهمچنان درشرکت مشغول به کار م یشانا یبترت ینکردکردن آن فراهم باشد. و به ا یجاددوباره ا

 یم يیرعادکامالَ غ يا یهرو یستمازس يوحذف مدت خدمت سرباز یزمان بازنشستگ یقدرخصوص تعو یمشد اتخاذ تصم

طرح نورد گرم  يام مجربه عنوان قائم مق  99بوده و از اسفند  يمعاون بهره بردار 99تا اسفند  یشانباشد. الزم بذکر است ا

 .باشند ی) مشغول بکار م2(

 ها تیعدم انطباق افراد با مسئول -3-4

  یروابط عموم ریمد -1-3-4

  یشانرارداد اقگردد در  یشرکت منصوب م یروابط عموم یربا انعقاد قرارداد  به سمت مد 20/11/1399 یخاز تار یشانا

ذکر  "داند.که شرکت صالح ب یگريمحل د یا یرعاملحوزه مد یردر پست مد یشاناستفاده از خدمات ا"موضوع  قرارداد:

دارك موجود در است. بر اساس اسناد و م یدهمنعقد گرد یالر 000/000/800/5سال و با مبلغ  یکشده است. مدت قرارداد 

 است.  یدهگرد یزوار يتحت عنوان پاداش به حساب و یمدت کارکرد مبالغ ینامبرده ط یپرونده پرسنل

 یتمامور یا،قوق، مزا(بابت ح یالر 662/039/677/4ماه و ده روز) جمعاً مبلغ  6( 1400ماه  یورد تا شهرمدت کارکر یط    

 یر حکم حقوقد یکنباشد، ل یم 20/06/1363 يتولد و یخاست تار یحو پاداش) به نامبرده پرداخت شده است. الزم به توض

. یستن مشخص يمرکز اصفهان شاغل بوده و ضرورت جذب و یمايقبالً در صدا و س  یشانثبت شده است. ا 01/01/1348

) یمیانمل (عظعا یرمد یحشرکت و با دستور صر يها یهخارج از رو يشرکت، جذب و یانسان یهمعاون سرما ینامه اعالم یط

  بوده است.

  یسازمانده و یانسان يرویمعاون ن -2-3-4

مشغول به  لیپات سیفورمن سرو فتیبا سمت ش 71 /1/10 خیاز تار يگر ختهیمواد ر پلمیفوق د یلیبا مدرك تحص  شانیا

به  ،ئه درخواست انتقال به واحد فروشبا ارا 78 /6/7 خیدر تار ،ییگاز زدا فتیبه سمت مسئول ش 1/5/75 خیکار و در تار

 شود. یمنصوب ماداره فروش بورس فلزات  ابیبه سمت بازار 1/4/84 خیو از تار يدفتر فروش مرکز یداخل ابیسمت بازار
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اعالم شده  يکه در فرم درخواست و یگردد(در حال یمنصوب م یبه سمت کارشناس حفاظت پرسنل 85 /10/10 خیدر تار

 باشد). یم ریمغا يشنهادیاحراز شغل پ طیبا شرا یلیمدرك تحص

را  یصنعت تیریاطالعات از سازمان مد ي) در رشته فناوری(هم سطح کارشناسیلیمدرك تحص 87 /26/12 خیدر تار       

 سیه سمت رئب 91 /1/10 خیو از تار یاداره فروش مراکز خدمات یخارج ابیبه سمت بازار 88 /1/10 خیارائه و از  تار

منصوب  يال منطقهتوسعه و تکام سیبه سمت رئ یروابط عموم ریمد شنهادیبنا به پ 94 /1/12 خیواز تار ياارتباطات منطقه

 شده است.

 خیو از تار دهیدخانواده گر تیریدر رشته مد یکارشناس یلیموفق به اخذ مدرك تحص 94 /30/11 خینامبرده در تار      

رشد ا یکارشناس یلیموفق به اخذ مدرك تحص 1398 ورماهیمنصوب، در شهر یبه سمت سرپرست روابط عموم 23/10/97

 /19/5 خیتار شرکت در یو سازمانده یانسان يروی.معاونت ن تاس دهیگرد کیاستراتژ تیریمد -یبازرگان تیریدر رشته مد

که  یرانیو مد نیمعاون ،یشغل يمطابق دستورالعمل نظام ارتقاء و طبقه بند "اعالم داشته: رعاملیبه عنوان مد يمکاتبه ا یط 98

کم انتصاب به صدور ح نارتقاء گروه باشند از هما طیگردد چنانچه واجد شرا دییآنان از طرف واحد آموزش تا یحکم قطع

صدور  طیه شرامربوط یآموزش يهاعدم امکان شرکت در دوره لیتاکنون به دل نکهیگردد، لذا با توجه به ا یآنان اعطا م

 خیز تارا وستیمطابق جدول پ شانیگروه ا دییفراهم نشده است در صورت موافقت دستور فرما شانیا يبرا یحکم قطع

 "موافقت نموده است. رعاملیمد هاعطا گردد ک 23/10/97انتصاب 

ه مربوط به اشتغال در روز سابق 16سال و  کیبا استفاده از  1400 /02/ 18 خیبر اساس روال معمول نامبرده از تار       

نشسته نگردد لحاظ نشده و باز يدرخواست نموده که سنوات افزوده و کنیل ده،یگردیبازنشسته م آورانیمشاغل سخت و ز

 دهیمنصوب گرد یدهو سازمان یانسان يرویبه سمت معاون ن 99 /2/12 خیاز تار وقرار گرفته است  رعاملیافقت مدکه مورد مو

 است.

دم شرکت ع رغمیگروه، عل ياعطا ،یلیعدم انطباق مدرك تحص رغمیانتصاب نامبرده در سمت کارشناس حفاظت عل لذا

همه  يکان براام نیکه ا یدر حال يمربوطه، حذف سنوات افزوده نامبرده و موافقت با ادامه کار و یآموزش يهادر دوره

 .شدبا یسوال م محل ابهام و، باشد یکارکنان فوالد فراهم نم
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 عامل) یر(برادر مد یمیانرضا عظقرارداد با احمد -3-3-4

 ینشگاه صنعتاستاد بازنشسته دا یک،مکان یمهندس يدکترا یلیعامل)، با مدرك تحص یر(برادر مد یمیانرضا عظ احمد

بارکه، بکار فوالد م یشرکت مهندس یانسان یهتوسعه سرما یرمد 04/11/1399باشند و بر اساس مکاتبه مورخ  یاصفهان م

 یبا شرکت فن یرون ینمعامل فوالد مبارکه و در قالب قرارداد تا مدیربعنوان مشاور  1398ماه  یناز اول فرورد یشانا يگمار

عنوان مشاور ب 01/07/1398شده و از  یپرداخت م یشانبه ا یتدر قالب  صورت وضع یشانبوده که حقوق ا  یمهرج یمهندس

 داشته است. یتنورد گرم فعال یبه دانش فن یابیعامل در دست یرمد

منعقد  یالر 000/000/150/1عامل با مبلغ  یربا موضوع مشاور مد 31/06/1398 یتلغا 01/01/1398 یخاز تار یهاول قرارداد

د کار مدت سال و تحت عنوان قراردا یکبمدت  1399است. قرارداد سال  یدهگرد یدشش ماهه دوم تمد يکه برا یدهگرد

مدت  يبرا 1400و قرارداد سال  یالر 246،011،486 یانهناخالص ماه یايمشمول قانون کار) با حقوق و مزا ي(کارگرینمع

 یناز فرورد یشانه به ااست. مبلغ پرداخت شد یدهمنعقد گرد یالر  265،297،359 یانهخالص ماهنا یاي) ماه و با حقوق و مزا6(

است . در  بوده یت خارجیبابت مامور یورو 1260به همراه مبلغ  یالر 6،867،570،483جمعاَ  1400 یورشهر یتلغا 98

 گردد: یمطرح م یرموارد ز یشانا یريخصوص بکارگ

د مبارکه داشته که مشابه آن در شرکت فوال یتخصص خاص یاآ ینکهو ا یهمشارال یريضرورت جذب و به کار گ •

 باشد. یداشته اند و جذب نشده اند، مشخص نم یتخصص ینکه چن یگريافراد د یر،خ یانبوده 

  یر حالد ینباشد.ا یشروع به کار مشخص نم یهخارج از کشور در ماه اول یتبه مامور یشانا یمتضرورت عز •

آن شرکت مبلغ  ینانسا یهتوسعه سرما یربوده و بر اساس اعالم مد یمهندس یرداد نامبرده با شرکت فناست که قرا

 یمدارک وسند  یچگونهنموده و ه ریافتخارج از کشور از شرکت فوالد مبارکه د یتبابت مامور یور) 1260(

 باشد. یموجود نم یمهندس یخصوص در شرکت فن یندر ا

حوزه  یردتوسط م يو ساعات کارکرد و یدهنامبرده ثبت نگرد يبرا يکارکرد یا یابساعت حضور و غ یچگونهه •

 است. یدهگرد یدتائ یمهندس یشرکت فن یانسان یهتوسعه سرما یرعامل ومد یرمد

 یز گزارش دها یو ناش يموجود فوالد مبارکه توسط و یندهاياخالل در فرا یجادبر ا یمبن یمختلف يها گزارش •

 ياختالف نظرها یلارشد شرکت به دل یراندر رده مد ییراتاز تغ یبرخ ینشده استو همچن یجادعامل ا یربه مد يو

 .بوده است يمربوطه با و یرانمد
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  "تاج يمهد" یقانون یراعاده به خدمت غ -4-3-4

 قه کار بوده اند،روز ساب 14ماه و 9سال و  28 يکه دارا 15/6/88 یختاج کارمند وقت شرکت فوالد مبارکه در تار مهدي

که بر اساس  یدنما یاز موعد بازنشستگان به شرکت ارائه م یشپ یخود را براساس قانون بازنشستگ یدرخواست بازنشستگ

شرکت صادر  ملیرعاتوسط مد یبرسنوات ارفاق یدبا تأک یشانا زنشستگیحکم با 15/7/88 یخبه تار 526/66200نامه شماره 

 یوندر فدراس ینشستگبازنشستگان، نامبرده که پس از باز یريبکارگ یتبا توجه به قانون ممنوع 1397گردد. در آبان ماه  یم

وده اند، درخواست ب اخیرالذکرمشمول قانون  یونفدراس یاستفوتبال مشغول بکار بوده اند و در زمان مورد اشاره در مقام ر

وزارت  يستان هااومنابع امور  یریتمعاون توسعه مد 28/8/97 یخبه تار 223685/60نامه شماره  یط یشاناعاده به خدمت ا

گردد. با  یکه صادر مفوالد مبار یرعاملبا عنوان مد یثارگرانبه ا ی) قانون جامع خدمات رسان60صمت و با استناد به ماده (

ازگشت بکار مورد اشاره مشمول ب یشانه، طبعاً اتاج مصوب شد يآقا یمذکور قبل از بازنشستگ یاوالً ماده قانون ینکهتوجه به ا

) قانون برنامه ششم 87د (ج) ماده (استفاده از بن ی،از سنوات ارفاق یشانبا توجه به استفاده ا یاًباشند. ثان ینم یماده قانون یندر ا

 يرادا یرمد 6/9/97 یخربه تا 2056/97/66000موضوع در نامه شماره  ینباشد، چه آنکه ا یسر نمیم یشانا يبرا یزتوسعه ن

 یرغمار گرفته است. علقر یدمذکور مورد تأک یلبه دال یشانعدم امکان بازگشت به کار ا ی،شرکت، با عنوان معاون منابع انسان

نوان مشاور، اعاده به ع) به یمیانعامل فوالد مبارکه (عظ یرمد یقانون یرو غ یحتاج با دستور صر يمهد يها، آقا یتممنوع ینا

ر فوالد مبارکه و دگزارش بدون حضور  یرتحر یخو در تار یدنما یاستفاده م یثارگرانشده و از قانون حالت اشتغال اخدمت 

مجموعاً مبلغ   1400ر یوشهر یانتا پا يباشد! و یشرکت برخوردار م یايخاص، از حقوق و مزا یتیمسئول یاکار  یینتع یا

 يده به خدمت آقااعا یخشرکت درتار يادار یرذکر است مستند به نامه مد یانداشته اند. شا یافتیدر یالر 9,533,651,610

به  یتمنا با عنانشده است. ض ینفراز جانبازان معزز درخواست اعاده به خدمت داشته اند و درخصوص آنها اقدام 400تاج، 

فوتبال  یمل یمت یبرداد با سرمرفوتبال در عقد قرا یونوقت فدراس یراناز مد یگريتاج و جمع د يمهد سطتخلف انجام شده تو

 یتوان بخش یم ینوع تاج بوده و به يتوسط مهد یافتیفراتر از مبالغ در یمیانتخلف انجام شده توسط عظ یرات) تاثیلموتس(و

 .انستدر فوالد مبارکه د يو یقانون یربه کار غ شتفوتبال را متوجه بازگ یوناز تخلف صورت گرفته در فدراس

 تابعه يها فوالد مبارکه و شرکتنظام پرداخت در   -5

گردد. در  یت مشده در قانون کار پرداخ فیتعر یبر اساس موارد قانون ایدر شرکت فوالد مبارکه پرداخت حقوق و مزا

 گردد: یمطرح م ریخصوص موارد ز نیا
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مل ع يحوبه ن 1399نسبت به سال  1400دستمزد سال  شیدر افزا دیبه عمل آمده مشخص گرد يها  یدر بررس •

حدود  شیکار در کل با افزا یعال يدرصد  مصوب شورا 26 يبه جا يسطوح مزد ریسا شیکه در افزا دهیگرد

نسبت به  نشایمطابق حکم ا انکارکن يایناخالص حقوق و مزا شیافزا نیانگیپرسنل و م هیکل يبرا يدرصد 32

 هیکل يراب کسانیدرصد  يصورت گرفته که برمبنا شیاست . افرا افتهی شیدرصد افزا 9/39 زانیبه م 99سال 

 یم افتیرد يشود که حقوق باالتر یم  ییگروهها يبرا شتریمبلغ  ب  شیباشد موجب افزا یم یشغل يگروهها

 ریموجب تاث نکهیرا. اقدام فوق عالوه بباشند یشرکت م یتیریمد ردهگروهها عموماَ مربوط به  نیکرده اند .که ا

 یپرسنل م نیدر حقوق ب شتریشکاف ب ادجیگردد سبب ا یم زی(اضافه کار و...) ن یافتیدر يایمزا شیدر افزا

 ذارگ ریثأندان تچافراد  یلیوتحص يافراد بوده و سوابق کار یست سازمانپ لیفقط به دل  زیشکاف ن نیگردد. که ا

 باشد. ینم

 ییاش کارآ)، پادیپرداخت يدرصد کل پاداش ها 84(حدود  دیبه پرسنل شامل  پاداش تول یپرداخت يپاداش ها •

،هر  دیولت شیباشد. بودجه پاداش افزا ی) میپرداخت يدرصد کل پاداش ها 8حدود  کی(هر یو پاداش مشارکت

اهداف مورد  به دنیهر ماه در صورت رس يبرا ب،یکه پس از تصو شنهادیپ رهیمد أتیعامل به ه ریسال توسط مد

 تیفیدرصد براساس ک )35و ( تیدرصد از مبلغ پاداش بر اساس کم )65گردد. ( یوپرداخت م صینظرتخص

 يود پارامترهابه لحاظ عدم وج یبانیپاداش ستاد و خدمات پشت يبودجه برا صیگردد. در تخص یپرداخت م دیتول

. رندیگ یر ما در نظر )ی(نواح دیبه تول یصیدرصد بودجه تخص 96 ادلمع ینیانگیسنجش، م يارهایمرتبط با مع

مشاهده  يبرابر 4، فاصله یپرداخت و یصیتخص دیصورت گرفته در کف و سقف پاداش تول يها یبر اساس بررس

 شود. یم

تنش در  وزموجبات بر ،رانیبه مد یالخصوص پرداخت یدرشرکت فوالد مبارکه عل ایپرداخت حقوق و مزا زانیم •

 يازهیفقط انگ خود با شرکت نه يایحقوق و مزا اسیق شده که با یدولت رانیمد یحت منطقه، استان و يها شرکت

  قوق را دارند.ح شیافزا يتقاضا انیفرماو انتظار از کار سهیکارکردن ندارند، بلکه بعضاً به لحاظ مقا يبرا

 متعارف ریغ هاي پرداخت -1-5

 پرداخت به مدیر عامل -1-1-5

به همراه  الیر 30,595,000,000جمعاَ مبلغ  ،1400وریشهر انیتا پا به مدیرعامل صورت گرفته يها یمجموع پرداخت

. آن پاداش بوده است الیر 8,308,678,889بوده که مبلغ  الیر 21,571,633,022مبلغ به  یخارج تیبابت مامور وروی 4,750
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پس از حضور گروه  ،ر استذک انینموده اند. شا افتیدر يبه عنوان سکه بهار آزاد زین الیر 316,000,000مبلغ  ،عالوه برآن

از  الیر 6,500,000,000حدود  در ها، یافتیاز در یبودن بخش یقانون یرآنها بر غ یدکل کشور و تاک یاز سازمان بازرس یژهو

 اشاره نمود: ریتوان به موارد ز یم تیاهم ئز. از نکات حاداده اندرا برگشت  یافتیمبالغ در

، الیر 189,000,000 انهیماه بیبه ترت ،99و  98، 97ات در سنو یرهمد یاتبر اساس مصوبه ه شانیحقوق ا •

 بوده است. الیر 302,400,000و  الیر 236.250.000

روزانه  تیمورأمع مجداشته اند.  افتیو حق مسکن در توتهیروزانه، حق ب تیروز مامور 15تا  12 نیب انهیماه شانیا •

و حق مسکن  الیر 1,242,879,750 توتهی)، بالیر 13,000,000( متوسط هر روز بالغ بر  الیر 3,955,166,250

 .بوده است الیر 1,617,000,000مبلغ 

 .ستبوده ا الیر 2,745,000,000جمعاَ بالغ بر  ایمزا و يدی، عشامل حق مسکن یافتیمبالغ در ریسا •

 یم نییتع رهیمد تأیتوسط ه رعاملیمد يایمزا حقوق و ) قانون تجارت،124در ماده ( حیبه نص صر تیبا عنا •

 .است یفاقد وجاهت قانون رعاملیبه مد تیمورأرسد پرداخت م یبه نظر م کنیل گردد.

که  دهیدبهره مند گر یپرداخت يشرکت از پاداش ها نیمانند معاون رعاملیمد ،رهیمد تأیبراساس مصوبه ه •

است  یحال در نیا نموده اند. افتیپاداش ( بجز پاداش مصوب مجمع) در الیر 2,697,000,000 مبلغ مجموعاً

ساس تبصره بوده و برا یمجمع عموم فیاز وظا رهیمد تأیپاداش ه بی) اساسنامه شرکت، تصو18که وفق ماده (

شرکت  رعاملیمد نکهیابا توجه به  هذای. علباشد ینم )رهیمد تأی(ه رانیبه مد ضیقابل تفو اریاخت نی، اماده نیهم

فاقد  ملرعایپرداخت پاداش به مد و رهیمد تأیپاداش توسط ه بیتصو ،باشد یم رهیمد تأیه يخود از اعضا

 باشد. یوجاهت م

 یزشور نهیکه توسط شرکت به عنوان هز یشرکت از محل وجوه رعاملیصورت گرفته مد يهای براساس بررس •

، 1398ر سال د و الیر  800,000,000مبلغ  1399سپاهان پرداخت شده در سال  یورزش یبه باشگاه فرهنگ رانیمد

) 18( ادهبا م ریداشته است که موضوع مغا افتیدر الیر 77,000,000ثابت به مبلغ   یعدد دوچرخه برق کی

 باشد. یاساسنامه شرکت م

 شرکت رانیمد و نیبه معاون )پاداش حقوق، مزایا و( غیرمتعارفهاي  پرداخت -2-1-5

 یافتیمتوسط در یکهباشد به طور یم یالر یلیونم 300از  یشب یدر شرکت مبلغ یافتیناخالص در یايمتوسط حقوق و مزا

 یباشد. با توجه به بررس یم یالر یلیونم 150از  یشب یانهماه 1400سال  يبا پست کارگر خدمات در شش ماهه ابتدا یشخص
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در  یمندان حتبا کارشناسان وکار یرانو مد ینتابعه، معاون يشرکتها ملعا یرانها به مد یصورت گرفته تفاوت پرداخت يها

توان به پرداخت  یباشد. به عنوان نمونه م ی) برابر م3) تا (2( ینوسابقه خدمت، ب یلیمشابه از لحاظ مدرك تحص یتوضع

بالغ بر  یانهمتوسط ماه طورب 1400سال  ي) ماهه ابتدا6شرکت فوالد هرمزگان اشاره نمود که در ( ینمعاون یايحقوق ومزا

 جمعاً  1399سال  یفوالد سنگان در ط یرعاملکه مد یدر حال یگرد يداشته اند. در نمونه ا یافتیدر یالر 1,000,000,000

داشته  یافتیدر یالر 6,522,130,200جمعاَ مبلغ  1400سال  ي) ماهه ابتدا6(یداشته، در ط یافتیدر یالر 8,729,017,949مبلغ 

 است.

در  یانمختلف سازم يرده ها ینب یرچشم گ يها تفاوت ینخارج از عرف و بعضا خالف مقررات و همچن يها پرداخت

 ینهزم یندر ا یتبازگش یرپرداخت بوده و موجب شده که راه غ ينظام ها یختگینشان دهنده از هم گس 1400تا  1397 يسالها

 ینا یللباشد. د یاختپرد یپنهان نمودن مبالغ واقع یلتواند به دل یو منابع مختلف م يپرداخت از مجار یشود. از طرف یجادا

والد مبارکه ف يعامل شرکت توسط واحد ادار یرو مد ینو معاون یرانمد يها یافتیمجموع در یواقع یرغ یادعا گزارش ده

 یوستدر پ ل،میلیون ریا 350باالي  یتاز مبالغ پرداخ یفهرست کاملنوبت درخواست اطالعات بوده است.  ینچند یدر ط

 .است یدهگرد ارائهگزارش 

 یرعاملمد ير خودرو براه ینهباشند که هز یم یارخودرو در اخت يدارا یرانو مد ینمعاون یرعامل،مد یبر مبالغ پرداخت عالوه

شده  یینتع یالر 110,000,000بالغ بر  یرانمد يو برا یالر 200,000,000 ینمعاون يبرا یال،ر 230,000,000بالغ بر  یانهماه

صاص داده شده که خودرو با راننده در تهران و اصفهان اخت ینعامل چند یراول مد حلقه یرانمد یبرخ  يبرا یناست. همچن

عدم  و خدمات فوالد مبارکه است. در خصوص یفاتو عدم وجود قواعد مشخص در بخش تشر یانضباط ینشان دهنده ب

در نحوه  یتاشراف یهوحاسفانه ردر حوزه خدمات فوالد مبارکه قابل ارائه و استناد است. مت يموارد متعدد یانضباط مال یترعا

 باشد. یم یشرکت قابل مشاهده و گزارش ده ینا یفاتتشر

و  ینمانه به معاونخاص و محر يبه عنوان پاداش ها یالر 524,000,000,000بالغ بر  یرعاملمد یاراز محل تنخواه در اخت 

فاصله  وپرداختها شکاف  ینگونهر اد یکناست. ل یدهبه همه کارکنان شرکت پرداخت گرد يو به صورت مورد یرانمد

 باشد. یم یادز یارشرکت بس ینان و معاونیرکارگران، کارمندان وکارشناسان با مد ینپرداخت ب
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 عامل یراز محل تنخواه مد یقانون یرمتعارف و غ یرغ ینههز -3-1-5

 یاراه در اختاز محل تنخو یرعاملمد یصمحرمانه و خاص به تشخ يها ینهاز هز یانجام شده بخش يها یدگیاساس رس بر

مصرف، صرفاَ  مبالغ پس از ینمصرف وجوه، ا یزاننگه داشتن محل و م یکه به جهت مخف ي. به گونه ایردپذ یصورت م يو

 یستمدر س يحسابدار بدون وجود اسناد و مدارك پشتوانه با صدور سند یو مال يبا اعالم تنخواه دار و دستور معاون اقتصاد

شود.  یم يگهدارتنخواه دار ن یو فقط با حق دسترس یرعاملمد یرنظرد و مدارك پشتوانه در محل خاص، زثبت و اسنا یمال

و  301,000,000,000،  یالر 150,000,000,000حدود  یببه ترت 99 یتلغا 97تنخواه مذکور در سنوات  یزانم

 ياخت پاداش هابوده است. پرد یالر  259,000,000,000مبلغ 1400سال  يو در چهار  ماهه ابتدا یالر 309,000,000,000

محل شده است. از  یناز ا ینهتنخواه و هز یرطبیعیغ یشموجب افزا یبه افراد برون سازمان یپرداخت یايخارج از عرف و هدا

 یدنا در رسکه شرکت ر یاز کسان یرتقد یهبه اشخاص خارج شرکت و با توج  یههد نبه عنوا یمحل تنخواه موصوف مبالغ

 یرعاملفتر مدد یرو وجه نقد به درخواست اشخاص مختلف از جمله مد یهنموده اند در قالب سکه، کارت هد یاريداف به اه

ص آن است خصو ینمهم در ا رداز موا یکنداده شده است. ل یحتوض یاشده است که در بخش هدا ینهشرکت هز ین، معاون

نموده  یرعامله دار مدبه تنخوا یالر 2,000,000,000جمعاَ به مبلغ  یهکارت هد يکه معاون فروش شرکت  اقدام به ارائه تعداد

باشد، موضوع  یارائه شده مشخص نم یههد يمنشاء کارت ها ینکهبه ا یتنموده است. با عنا یافتو معادل آن وجه نقد در

 یحساب شخص به فتییااز مبالغ در یاست. ضمن آنکه بخش یقدق یدگیرس یازمندبوده و ن ییپول شو یقمصاد زتواند ا یم

 .یددحاصل نگر یناناطم ینفعانسکه ها به ذ یاو  یهارائه کارت هد یاو از صحت پرداخت وجه  یزوار یرندگانگ

 :است رفتهیمحل تنخواه صورت پذ از نیز ریز يها پرداخت موارد فوق،عالوه بر 

 رعاملیفتر مدد اریکه در اخت هیدر قالب وجه نقد ، سکه و کارت هد الیر 25،426،730،000پرداخت جمعاَ مبلغ •

 .باشد یآن  مشخص نم عیتوز ستیل بوده و

 وقت صمت به شرکت ریسفر وز طیبل نهیهز الیر 980,000,000پرداخت مبلغ  •

 رکه)فوالد مبا ياقمار ي( از شرکتها سایریپاداش به پرسنل شرکت ا الیر 500,000,000پرداخت مبلغ  •

 یبرون سازمان یقیاز اشخاص حق يدبه اح الیر 1,230,000,000پرداخت مبلغ  •

 ها به وزارت صمت نهیاز هز یبخش ایو هیدرقالب کارت هد الیر 5,862,070,000پرداخت مبلغ •

والد مبارکه ف رانیومد نیجهت اهداء به معاون رلسی) عدد وا75) عدد نوت بوك و(81) عدد لپ تاپ و(8( دیخر •

 الیر 14,427,273,020به مبلغ 
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ت فوالد به شرک درویمیکت وشلوارکه توسط سازمان ا دیبابت  فاکتور خر الیر 763,000,000پرداخت مبلغ  •

 مبارکه ارائه شده

 باشد یآن مشخص نم رندگانیکه گ یبه روابط عموم لیتحو سکه و الیر 4,100,000,000 مبلغ دیخر •

 الیر 16,050,000,000واهداء به اشخاص نامشخص به مبلغ  هیکارت هد دیخر •

 الیر 12,215,000,000به مبلغ  یومل یاستان یاجرائ ياز دستگاهها يوکارکنان تعداد رانیبه مد هیکارت هد •

 الیر 4,563,000.000سپاهان به مبلغ  یورزش یباشگاه فرهنگ رهیمد اتیبه ه یمال يپرداخت پاداش صورتها •

 الیر 3,080,142,857تابعه به مبلغ  يسهام در شرکتها ندگانیپاداش به نما •

 الیر  2,000,000,000اصفهان به مبلغ  ياستاندار ییرایپذ يها نهیپرداخت هز •

 وابسته يها استخدام در فوالد مبارکه و شرکت جیو نتا ندیفرا  -6

 يو رشته ها یانانس يرویبرآورد ن ،یسنج ازیپس از ن ،یانسان يرویجذب ن ندیکار و دستورالعمل فرآ با توجه به گردش

اد) و...، مجوز (بازنشسته شدن افریانسان يروین یخروج ،يتوسعه ا يطرح ها ،يمشاغل بالتصد ،یچارت سازمان ازیمورد ن

و  يرفتار یابیارز ،یآزمون کتب قیاز طر انیمتقاض يو رتبه بند یابیارز ااستخدام چاپ و ب یو آگه ،عامل اخذ ریالزم از مد

و...  نشیگز ،یپزشک ناتیهمچون معا یل استخداممراح ریسا یدانشگاهها و ط ایاز موسسات  یکی قیاز طر یمهارت فن

 .ردیپذ یصورت م

بصورت  رویاستخدام ن يبرا زین گریکار د ردشگآزمون دو  يبرگزار قیاز طر ازیمورد ن یانسان يرویعالوه بر استخدام ن     

و  یمون کتبآز طیشرا تیاستخدام را دارا باشند بدون رعا یعموم طیشرا کهیافراد در صورت نیکه ا دهیگرد هیخاص ته

 دو روش عبارتند از: نید، انگرد یمصاحبه جذب م

روند قبل از  نیدرصد، که ا 25 يآزاده، و جانبازان باال د،ینفر از فرزندان کارکنان شه کیجذب  )1

قانون الحاق  48و بر اساس ماده  یقانون اساس 44اصل  ياستهایس ياجرا يشرکت در راستا يواگذار

 یالحاق برخ نقانو  66و ماده  15/08/1384دولت مصوب  یاز مقررات مال یبخش میبه قانون تنظ يمواد

 یقبل نیقوان يو از زمان تسر 04/12/1393دولت مصوب  یاز مقررات مال یبخش میمواد به قانون تنظ

) 7تعداد ( 1397  يسال ها یط روند ادامه دارد. نیا کارکنان حاکم بوده و کماکان یبر رابطه استخدام
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 ،کار ردشگ نی) نفر بر اساس ا3تاکنون ( 1400) نفر و 12تعداد ( 1399) نفر، 8تعداد ( 1398نفر، 

 اند. دهیاستخدام گرد

نفر  کی ،یبا خانواده فرد متوف یو مساعدت و همراه دهیحادثه د رکناناز خدمات کا لیتجل يدر راستا )2

) در ی(مثالً سکته قلبيماریبر اثر ب ایاز کار فوت نموده و  یکه در اثر حادثه ناش یاز فرزندان پرسنل

 یلی(با مدرك تحص يرشرکت و صرفاً در مشاغل رده اپراتو ازیبر اساس ن، محل کار فوت نموده باشد

نفر بر  10حدود   خیتار نیتا ا 1400 یال 1397  يسال ها یکه ط حیتوض نیشود با ا ی) جذب مپلمید

 اند. دهیام گردردشکار استخدگ نیاساس ا

 که: دهیبرگزار گرد یآزمون استخدام دو 1399و  1395 يسال ها یط

 دهیخذ گردعامل ا رینفر کارشناس از مد 84و  پلمید یلینفر با مدرك تحص 306مجوز استخدام  1395در سال  •

 هیدرخواست اول تعداد ينفر در آزمون ثبت نام، آزمون توسط دانشگاه مهاجر برگزار و بر مبنا 18636که تعداد 

 یلیبا مدرك تحص نفر 360مجدد تعداد  استخدامبه  ازیاعالم و با توجه به ن ینفر) قبول 1170(تیسه برابر ظرف

 رویتعداد ن نیا یاعالم یبرابر قبول 3گردد تا بتوانند از محل همان  یاخذ م يعامل شرکت مجوز ریاز مد پلم،ید

ر زمان بر اساس اعالم ادامه داشته ه 1399سال  يقسمت ها تا ابتدا ازیاعالم نروند به لحاظ  نیو ا ندیرا جذب نما

 یررسببا توجه به  را جذب نموده اند. يشرکت نموده اند، تعداد 1395که در آزمون  يافراد نیاز ب حدها،وا ازین

 رفتهیو سوم پذداز  شینفر) ب 1170(یاعالم تیآزمون و سه برابر ظرف يبعمل آمده در مجموع از محل برگزار يها

ن مجدد و... آزمو يبرگزار يها نهیکاهش هز يامر در راستا نینفر)، که ا 783شدگان مشغول به کار شده اند(

غول به کار شده نفر جذب و مش 783آزمون تعداد  نیا ياز محل برگزار عاًو مجمو تاًیاست.  نها رفتهیصورت پذ

 اند.

اخذ، تعداد  عامل شرکت رینفر) از مد 516(جمعاً پلمینفر د 340و نفر کارشناس  176مجوز جذب  1399در سال  •

برابر  3 ونفر در آزمون شرکت  23094نفر ثبت نام، آزمون توسط دانشگاه اصفهان برگزار و تعداد  30137

ب و الزم نسبت به جذ ازاتیتدعوت تا در صورت کسب ام يمراحل بعد ینفر) جهت ط 1576(تعداد تیظرف

رسد در  یه نظر مبنفر شروع به کار شده و  306مجوز تاکنون تعداد  نیقدام گردد، که بر اساس اا شانیاشتغال ا

از  يشترید بتعدا زی) ن1399مرحله(آزمون سال  نیدر ا 1395آزمون سال  يصورت ادامه روند مربوط به برگزار

 جذب و مشغول به کار شوند. هیمجوز اول
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 انیرت پاداشتن کا"استخدام در زمان ثبت نام فاقد شرط  یاشخاص متقاضاز  یکی دیروند جذب مشخص گرد یبررس در

به  29/09/1399 خیتار در که يجلسه ا است در صورت ینخبه علم يو نکهیا هیبا توج کنیبوده ل " میدا تیمعاف ایخدمت 

گردد نامبرده  یقرر مم دهیرس نیاز مسئول يعامل شرکت و تعداد ریمدمحترم مردم شهرستان مبارکه، فرماندار،  ندهینما امضاء،

داشته اند،  یتیوضع نین) نفر از قبول شدگان در آزمون چ20( نکهیبا توجه به ا میتصم نیگردد . متعاقب ا یشرط مستثن نیاز ا

زمون(مندرج آ ياز برگزار لروز قب کی 15/12/1398که تا  يرا صادر نموده که افراد يشرکت مجوز یمعاون منابع انسان

و  ندیشرکت نما یخداممراحل است ریو بتوانند در سا رفتهیشده اند را پذ يموفق به اتمام خدمت سرباز زیستخدام) نا یدر آگه

 یشرط در آگه نیا نکهیکه  با توجه به ا یاست.در حال دهیدسته حل گرد نی) نفر از ا7روش اعالم شد مشکل تعداد ( نیبا ا

در صورتجلسه مذکور  نیمشابه از ثبت نام بازمانده اند. همچن تیاز اشخاص با وضع يادیشده لذا عمالَ تعداد ز درجثبت نام 

 است که: دهیمقرر گرد

شرکت  یخدامضوابط و مقررات است تینفر اپراتور وکارشناس ازمحدوده شهرستان مبارکه با رعا 130مجموعاً  •

 ر استخدام شوند.از محل آزمون مذکو نشیضوابط گز ،یطب صنعت ،یه قبولرشامل اخذ حداقل نم

 رفتهیاشند پذشده ب رفتهیپذ دیشه ادیبن هیاشخاص از سهم یآزمون استخدام ییشدگان نها رفتهیپذ نیچنانچه ب •

 جلسه ندارد. صورت نینفره  ا 130 هیبر سهم يریشدگان مذکور به هر تعداد که باشند تاث

تبه کسب شده رکه بر اساس  ينفر از افراد 50که بالغ بر  یدافراد جذب شده مشخص گرد یینها یجنتا بررسی در •

قت فوالد مبارکه عامل و یرتفاهم نامه مد یلجذب بوده اند به دل یطشرا ياستخدام دارا ینددر مراحل مختلف فرا

 موضوع با توجه به ینآنها شده اند. ا یگزینجا یگرياز ورود به فوالد مبارکه محروم و افراد د ی،محل ینو مسئول

. یردقرار گ ريیگیحق بوده و الزم است مورد پ ییعتض ینوع ی،استخدام اعالم یبر آگه یعدالت مبتن یتعدم رعا

شده  و تفحص واصل یقتحق یاتافراد به ه یناز ا یبرخ یقاز طر یتاعتراض و شکا يخصوص تعداد یندر ا

 است.

 :یدگرد مشاهده یرتابعه فوالد مبارکه نکات ز يخصوص استخدام در شرکتها در

 يه هاها در دور شرکت ینهستند. ا یاستخدام يدستورالعملها يدارا یديو تول یاصل يها از شرکت یبرخ •

 ینغلب اا یندستورالعمل اقدام نموده اند. همچن ینبر اساس ا یانسان یرويمختلف در خصوص جذب ن یزمان

 اختصاص داده اند. یبوم یروهايبه ن يا یژهو یتها اولو شرکت



 

124 

 

 یهفاقد رو مجموعه آنها یرز يها و شرکت یلفوالد و مت یهتوکا و آت ینگهولد یرتابعه نظ يها شرکتاغلب  •

 یدمه جذب برخمق یرو ضمنا در دوره اخ یدهمشکالت گرد یامر منجر به برخ یندر جذب بوده اند. ا ياستاندارد

 است. یدهها گرد شرکت ینافراد سفارش شده در ا

 وابسته يها در فوالد مبارکه و شرکت يمشاوره فرد يقراردادها  -7

 تیریرده مد از افراد در يتعداد يریبا افراد خاص، اقدام به جذب و بکارگ میشرکت فوالد مبارکه با انعقاد قراداد مستق

 .نموده است 4جدول به شرح 

 با اشخاص یتیریمد يقراردادها: 4جدول 

 موضوع قرارداد تاریخ قرارداد ینام و نام خانوادگ ردیف 

 مشاور در حوزه سرمایه گذاري و امور شرکتها 21/7/97 رضا یزد خواستی   1
 یمشاوره امور حقوق 17/9/97 علی شیخ   2
 مشاور مدیرعامل  3/2/98 کریم فخارزاده   3
 عامل ریحوزه مد ریمد 1/11/99 مژگان نامداري   4
 یمشاوره امور حقوق 1/1/98 علیرضا میر معصومی   5

 شود: یمطرح م رینوع قراردادها، موارد ز نیدرخصوص ا

 ریمد د،یوان معاون خربه عن  بی) عمالً افراد در نقش مشاور نبوده، بلکه به ترت3)، (2)، (1( فیرد يدر قراردادها •

 .ستیص نباشند و نوع خدمات قابل ارائه توسط مشاور مشخ یشرکت مشغول بکار م رحراستیمد ،یامور حقوق

فلز مشغول به کار بوده  ایپرش يگذار هیدر شرکت سرما یزدخواستی رضا يبر اساس اسناد و مدارك موجود آقا •

درخواست  اصفهان) و با توجه به 5(شعبه یاجتماع نیسازمان تام 1/4/1394مورخ  136828اد نامه شمارهکه به استن

سازمان  ریبگ يبازنشسته و مستمر نکهیا رغمیداده شده و عل صیتشخ یبازنشستگ طیواجد شرا شانی، ایشخص

وامور شرکتها به مبلغ   يگذار هیبا انعقاد قرارداد مشاوره در امور سرما 21/7/97 خیبوده از تار یاجتماع نیتام

و امور شرکت ها مشغول  يگذار هیدر شرکت فوالد مبارکه ،در سمت معاون سرما الیر 2,800,000,000 هیاول

و امور  يگذار هیشرکت و سرما یو مال يدر زمان انعقاد قرارداد حوزه اقتصاد نکهیبه ا تیگردد با عنا یبه کار م

 هیبه دو بخش شامل معاونت سرما معاونت مذکور ربا شروع کا کنیشده ل یمعاونت اداره م کیها توسط  شرکت
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مورد اصالح  مرحله) 5( یط شانیگردد. قرارداد ا یم کیتفک یو مال يمعاونت اقتصاد و امور شرکتها و يگذار

 تیلغا 21/7/97قرارداد از  خیبوده تار 3/4/1400 خیکه در تار هیاصالح نیکه براساس آخر ردیگ یقرار م

بالغ بر  انهیحقوق ماه گریشود به عبارت د یاصالح م و رییتغ الیر 18,053,000,000مبلغ آن  و 20/7/1400

به  زین الیر 6,093,970,000عالوه بر مبلغ قرارداد ، مبلغ  شانیا نکهیمضافاَ به ا شود یم نییتع الیر 501,000,000

نموده  افتیدر تیبه عنوان مامور الیر 614,864,045ومبلغ   رعاملیمد اریعنوان پاداش  از محل تنخواه  در اخت

به  یدستگاه دوچرخه برق کیبه همراه  یورزش نهیبه عنوان هز زین الیر 570,000,000ضمن آنکه مبلغ ، است

 یحقوق بازنشستگ نکهینظر به ا .اند دهنمو افتیسپاهان در یورزش یاز باشگاه فرهنگ الیر 77,000,000مبلغ 

 يبرا الیر 501,000,000مبلغ  نییبوده تع الیر 51,700,000قبل از شروع بکار در شرکت فوالد مبارکه  شانیا

 کنیل ده،یشاغل گرد 21/07/1397 خیازتار نکهیا رغمیالزم بذکراست  عل رسد. یبه نظر م هیفاقد توج شانیا

و پس  دهیبهره مند گرد  زین یهمزمان از حقوق بازنشستگ شانیا ،یاجتماع نیتام ون) قان2) ماده(15برخالف بند(

 20/07/1398 خیاز تار تاًیحقوق از شرکت فوالد مبارکه، نها افتیدر و یبازنشستگ ياستفاده از مستمر کسالیاز 

 يقطع مستمر مبارکه و ددر فوال شانیذکر است اشتغال ا انیشا .ندینما یاقدام م یبازنشستگ ينسبت به قطع مستمر

از شرکت فوالد مبارکه، حقوق  شانیا یافتیبه مبلغ قرارداد  درجب خواهد شد که با توجه عمالَ مو یبازنشستگ

 الیر 180,000,000بالغ بر  1400) سقف پرداخت  حقوق بازنشستگان  که در سال %90حدود ( یآت یبازنشستگ

 است خواهد شد.

 ریعمالَ  به عنوان مد کنیل دهیذکر گرد رعاملیکه در قرارداد به عنوان مشاور مد فخارزاده میکر يآقا يهمکار •

 خیدر تار هیسند سفارش اول کنیآغاز ل 98 /03/02 خیمشغول بکار شده اند. از تار حراست شرکت فوالد مبارکه

 خیدر تار  کنی، ل نییتع الیر 000/000/500/3 رداداست. براساس قرارداد منعقده مبلغ قرا دهیصادر گرد  9/6/98

شود.   یبه قرارداد اضافه م الیر 000/000/500 ) صادر و مبلغ1شماره ( هیماه بعد) اصالح 6(حدود  24/12/98

 یاضافه م گرید الیر 100,000,000) صادر و مبلغ 2شماره ( هیاصالح  26/12/98 خیبالفاصله دو روز بعد در تار

 تیلغا 3/2/98 خی) مدت قرارداد از تار6شماره ( هیاصالح یط تاَینها نکهیگردد. انجام اصالحات ادامه داشته تا ا

به عنوان  وروی 1260به همراه   الیر 15,846,797,504که مبلغ  نییتع الیر 16,750,000,000ومبلغ آن  2/5/1400

 یباشگاه فرهنگ رهیمد اتیه ضوشرکت به عنوان ع ياز سو شانیا نینموده است . همچن افتیدر تیمامور

به عنوان پاداش و حق الجلسه از  الیر 590,850,000فوالد مبارکه سپاهان منصوب و مجموعاَ مبلغ   یورزش

که شرکت به باشگاه مذکور پرداخت نموده، مبلغ  یاز محل وجوه شانینموده اند. عالوه بر آن ا افتیباشگاه در
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 یورزش نهیدر قالب هز الیر 77,000,000به مبلغ  یدوچرخه برق هدستگا کیبه همراه  الیر 340,000,000

 توکا مشغول به کار بوده است. يگذار هیدر شرکت سرما زین شانیفرزند ا نکهینموده اند. ضمن ا افتیدر

که  رهیمد اتیه ریودب رعاملیدفتر مد ریبه عنوان مد يخانم مژگان نامدار يریبکارگ صرف نظر از نحوه جذب و •

 رعاملیمد اریختصورت گرفته از محل تنخواه در ا يها موارد متعدد از پرداخت ،خواهد شد انیب یآت يدر بندها

 اشخاص برون و وافراد   ای رعاملیمد همانانیپرداخت به م هیبن کارت  با توج ای و هیشامل وجه نقد، کارت هد

 :قرار گرفته است شانیا اریدر اخت ریبه شرح ز یدرون سازمان

 الیر 11,507,500,000جمعاَ به مبلغ   هیکارت هد  

 ) الیر 6,998,480,000جمعاَ به مبلغ  يتمام سکه بهار آزاد و می) عدد ربع، ن276تعداد 

  قدوجه ن الیر 6,920,750,000پرداخت مبلغ 

 شیخو یصبه حساب شخ رعامل،یتنخواه دار مد از ينقد افتیپس از در شانیتوسط ا یافتیاز مبالغ در یبخش

 زیوار نشایا یفوالد مبارکه به حساب شخص ياقمار يشرکتها ياز سو یاست ضمن آنکه مبالغ دهیگرد زیوار

آن  عاننفیذ انجام شده نحوه مصرف موارد فوق و يها يریگیپ رغمیعل است. يآن ضرور يریگیکه پ دهیگرد

ست الزم بذکر ا گردد. یتلق یسوء استفاده شخص قیتواند از مصاد یاقدام موصوف م و دهیمشخص نگرد

 یاز حساب شخص یمبالغ دیاز شرکت مشخص گرد یافتیوجوه در یابیرد صورت گرفته و يها یحسب بررس

سکن  بابت م ادیدر وجه بن الیر 10,000,000,000وسپس بالغ بر  زیوار شانیدفتر ا ریبه حساب مد رعاملیمد

شده  دانگ سند 2دانگ و 4 نسبت(آپارتمان موصوف به  مان واقع در پونک پرداخت شده استآپارت دیخر

 .است)

 ریمشاور مد"شرکت، بعنوان  عامل ریمد حضور صاب وانت ماه پس از و دو 17/09/1397 خیاز تار خیش یعل يآقا •

بوده که با انجام  الیر 000/000/700/2  شانیقرارداد ا هیمبلغ اول شوند. یمشغول به کار م "یعامل در امور حقوق

مبلغ  و  17/9/99 تیلغا  17/9/97خیار)  مدت قرارداد از ت4شماره ( هیاصالح یط تیاصالحات متعدد، در نها

 یافتی). مجموع مبلغ درالیر 550,000,000بالغ بر  انهی(متوسط ماه ه استشد نییتع الیر 13,210,000,000آن 

بوده   تیبه عنوان مامور وروی 1965به همراه  ال،یر 15,330,486,218 بر بالغ 31/6/1400 خیتا تار شانیتوسط ا

فوالد مبارکه سپاهان  یورزش یکه شرکت به باشگاه فرهنگ یاز محل وجوه شانیذکر است ا انیشا .است

در قالب  الیر 77,000,000به مبلغ  یدستگاه دوچرخه برق کیبه همراه  الیر 340,000,000پرداخت نموده، مبلغ 

باشد با توجه  یمبلغ آن مشخص نم نییداشته اند. صرف نظر از قرارداد منعقده که نحوه تع افتیدر یورزش نهیهز
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 عدم ذکر آن در قرارداد لیبه دل یورزش نهیهز ، پرداخت پاداش ومقطوع بودن مبلغ و شانیعقاد قرارداد با ابه ان

 باشد. یم هیفاقد توج

مبادرت  1/1/98 یخشرکت  از تار  ی،در امور حقوق یرعاملبه عنوان مشاور مد  یخش یعل يآقا یريبا وجود بکارگ •

عامل در  یرر مدمشاو "با موضوع  یالر 1,200,000,000به مبلغ  یرمعصومیم یرضاعل يبه انعقاد قرارداد با آقا

مدت قرارداد  )4شماره ( یهاصالح یط یتاَ) مرحله اصالح و نها4( ی. قرارداد مذکور طیدنما یم "یحوزه حقوق

 یانهتوسط ماهگردد ( بطور م یم یینتع یال،ر 6,810,000,000و مبلغ آن   16/1/1400یتلغا  1/1/98یخاز تار

 ).یالر 283,000,000

و پرداخت  یمانساز يآنها در پست ها یريدر جذب افراد در قالب مشاور و بکارگ یمیاناتخاذ شده توسط عظ یهرو •

 .است ستهیوبه وقوع پ یزتابعه ن يها شرکت یمتاسفانه در برخ ،باال و بعضا خالف قرارداد به آنها يها

 مدیرهپرداخت غیرقانونی به اعضاي غیرموظف هیأت   -8

 یهاحمد یلاسراف -1-8

 000/000/250/2لغ تحت عنوان مشاوره به فوالد و با مب 29/12/1399 یتلغا 01/10/1398 یخاز تار یشانا یهاول قرارداد

منعقد  یگري) قرارداد د(چهارماه بعد یدهنرس یانکه قرارداد به پا یفوالد مبارکه منعقد و در حال یمهندس یبا شرکت فن یالر

باشد که  یم یالر 3،883،000،000ماه) با  مبلغ  11مدت  ي(برا30/12/1399 یتلغا 01/02/1399  یخکه شروع آن از تار

و با مبلغ  30/06/1400 یتلغا 01/01/1400 یخقرارداد ارائه شده از تار یندارد.آخر یهمپوشان ی) ماه با قرارداد قبل11مدت (

 قابل طرح است: یرموارد ز یشاناست. در خصوص قرارداد وکارکرد ا هیدمنعقد گرد یالر 2،600،000،000

) یابع انسانثبت نشده و کارکرد نامبرده توسط شرکت فوالد مبارکه (حوزه من یشانا يبرا يکارکرد یچگونهه •

  یرهمد یاته یربود یرعاملدفتر مد یرمشاور خارج از شرکت،  مد یدعدم ثبت کارکرد و ق یرغمگردد. عل یم یدتائ

ا کامل اعالم و ر 1398و بهمن  يد يماهها کردکار ی،و سازمانده یانسان یرويبا عنوان معاون ن يمکاتبه ا یط

موضوع اضافه  همان برگه یلدر ذ یکننموده، ل یدتائ يساعت اضافه کار 160بهمن ماه  يو برا 153 یماهد يبرا

 اعالم نموده اند. یرا منتف يکار
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(شش 1400و در سال  یالر 4،159،090،844مبلغ 1399سال  یال،ر 577،777،777مبلغ 1398سال  یط یشانا •

ن مشاور و مبلغ فوالد بعنوا یمهندس یاز شرکت فن یابابت حقوق و مزا یالر 2،117،647،056ماهه)، جمعاً مبلغ 

نموده  یافت) و دریرهمد هیاتحق حضور درجلسات از شرکت فوالد مبارکه(بعنوان عضو  یالر 346،000،000

وطه و با از شرکت مرب یرهمد یاتموظف ه یرغ يهرگونه وجه توسط اعضا یافتدر یتست. با توجه به ممنوعا

بر اسناد  یها تکباشد و ب یفوالد مبارکه به صورت کامل متعلق به فوالد مبارکه م یشرکت مهندس ینکهتوجه به ا

در عقد قرارداد  فوالد مبارکه یانسان يیروعامل و معاون ن یرحوزه مد یرمد یمموجود که نشان دهنده نقش مستق

عامل و  یرحوزه مد یرعامل، مد یرو اقدامات مد یقانون یرپرداختها غ ینباشد، لذا ا یم یانهو دستور پرداخت ماه

 بوده است. یقانون یرفوالد مبارکه غ یانسان یرويمعاون ن

اخذ شده که  مشاهده شده در مصوبات یرتهايو با توجه به مغا یرهمد یاته ياعضا یرخط یتبا توجه به مسئول •

توسط  یرهمد یاته يااعض یعتطم يها یزهوجوه از منظر انگ ینا یافتبعضا با منافع سهامداران در تضاد بوده لذا در

 .باشد یم یگیريعامل قابل پ یرمد

 يمحمد زارع پور اشکذر -2-8

قرارداد با شرکت  با انعقاد 1399 /30/12 تیلغا 01/02/1399 یخشرکت فوالد مبارکه ،از تار یرهمد یئتاز اعضاء ه یکی

و بازار  يقتصادتحت عنوان ارائه خدمات مشاوره در امورا یالر 4،800،000،000ماه) مبلغ  11مدت  ي(برایج یمهندس یفن

 430،000،000غ با مبل 31/01/1400 یتلغا 01/01/1400 یخماه از تار یکبه مدت  ينموده و قرارداد بعد یافتدر یهسرما

 گردد: یمطرح م یراست. در خصوص قرارداد مذکور موارد ز یدهمنعقد گرد یالر

 یدهثبت نگرد یشانکه کارکرد ا یشرکت فوالد مبارکه و در حال یتوسط معاون منابع انسان يهر ماهه کارکرد و •

 شده است. یدنامبرده تائ يبرا ي) ساعت اضافه کار50( یانهو هر ماه بطور متوسط ماه یدتائ

ماه) مبلغ  ینرد(فرو 1400ماهه سال  یکو  یالر 5،183،556،760ماه) جمعاً مبلغ  یازده(1399سال  یط نامبرده •

 یافتمشاوره در فوالد بعنوان حق یمهندس ی(مبالغ ناخالص) از شرکت فن یابابت حقوق و مزا یالر 360،576،923

 یاتضو هععنوان ه د مبارکه (باز شرکت فوال 1399در سال  یالر 445،000،000مبلغ  يو ینکرده است. همچن

 نموده است. یافت) بابت حق حضور در جلسات دریرهمد

حسب  یاو  يقرارداد بصورت مورد ینخدمات ا«و در قرارداد اعالم شده:  یدهمشخص نگرد یشانمحل کار ا •

محل «آمده: ) قرارداد 6و در ماده (» کارفرما توسط مشاور، ارائه خواهد شد یازو بر حسب ن یدستور کار اعالم
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بنا «ماده اشاره شده:  ینهم یلو در تبصره ذ». گردد یم یینقرارداد توسط کارفرما تع ینارائه خدمات مربوط به ا

 .»یردانجام پذ يتواند بصورت دور کار یکارفرما خدمات موضوع قرارداد م یصبر تشخ

معاون  27/3/1397مورخ  یبر اساس دستور شفاه« اشاره شده:  یشانا 1399ماه  یبهشتارد یحقوق یشف یلذ •

امل پرداخت ک یمهکارکرد کامل و ب 1399ماه  یبهشتدر ارد یشانا يقرار شد برا  یوسازمانده یانسان یروين

و  یصدور دستور شفاه »رد شود ...  یشانا یمهپرفراژساخته شد تا فقط ب ینو ... ا یشانبا ا یگردد، لذا با هماهنگ

 تامل است. ياساس جا یناقدام بر ا

 یم یقانون یرغ وداشته  یشرکت فوالد مبارکه و انعقاد قرارداد مشاوره همپوشان یرهمد یئتنامبرده در ه یتعضو •

 باشد.

 فوالد مبارکه به شرکت یدولت يها مور از دستگاهأم يروین  -9

 یعیمحسن رض يآقا یتمأمور -1-9

س درخواست شماره و مسکن بوده و شرکت فوالد مبارکه اصفهان بر اسا ینزم یسازمان مل یبه عنوان کارمند رسم نامبرده

خدمات  یریت) قانون مد21) ماده (2) و تبصره (121نامه ماده ( یین) آ17با استناد به ماده ( 31/04/1398مورخ  10022/1/2000

نوان معاون قت شده است و به عمواف یک سالبه مدت  يو یتمورأکه با م ائهرا ار یهمشارال یتدرخواست مأمور يکشور

رقابت  یدرفع موانع تول ) قانون5است که اوالً مستند به ماده ( یدرحال یندر شرکت مشغول به کار شده اند. ا یو مال ياقتصاد

 )17استفاده از ماده ( بوده و عمالً تثنیمس يخدمات کشور یریتاز قانون مد یمیدروکشور، سازمان ا ینظام مال يو ارتقا یرپذ

 یندر ا یانسان هیو سرما یریتتوسعه مد يمجوز شورا یت،به فرض شمول یحت یاًباشد ثان یم ینامه فاقد وجاهت قانون یینآ

 یدر حال ین. ابوده است یالر 8،987،008،449یشانبه ا یپرداخت یايحقوق و مزا یزان. الزم بذکر میدخصوص مشاهده نگرد

 ید مبارکه ماز شرکت فوال یافتیچهارم مبلغ در یکو مسکن حداکثر  ینزم یدر سازمان مل یشانا یافتیدر یزانکه م ستا

 باشد.
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 يخانم مژگان نامدار -2-9

اساس درخواست  رمأمور و سپس ب یمیدروومسکن بوده که به سازمان ا ینزم یسازمان مل ينامبرده کارمند قرارداد     

 يتوسعه و نوساز شرکت فوالد مبارکه به سازمان یزماندهو سا یانسان یرويمعاونت ن 14/02/1398مورخ  66200/16/2شماره 

دفتر  یران مدشرکت فوالد مبارکه و به عنو يالذکر، محل خدمت و یرو موافقت سازمان اخ یرانا یمعدن یعمعادن و صنا

 08/10/1399مورخ  29196نامه شماره  یط یمیدروا یو مال يمعاون ادار یکنگردد. ل یم یینتع یرهمد یأته یرو دب یرعاملمد

کارکنان قرارداد انجام  حضور لزومبر  یمبن ینظارت يهادستگاه یراداتبه ا یتبا عنا«فوالد مبارکه اعالم داشته:  یرعاملبه مد

رع امبرده در اس... ، ن یگرد يدر دستگاهها یشانمحل خدمت ا یینتع یدر محل ستاد سازمان و عدم وجاهت قانون ینکار مع

 یانمقرر شد تا پا«... ه: شرکت فوالد اعالم داشت یرعاملمتعاقب آن مد...».  یندوقت به واحد امور کارکنان سازمان مراجعه نما

و » تابعه منعقد گردد يهااز واحد یکیبا فوالد مبارکه با  یدباشد، ... ضمناً قرارداد در سال جد 99سال  یانپا یشانا یتمامور

 6،000،000،000ل و به مبلغ  سا یکبه مدت  01/11/1399 یخمبارکه اقدام به انعقاد قرارداد با نامبرده از تارشرکت فوالد  یتاًنها

 یالر 8،026،136،222) ماه حضور در شرکت مبلغ 26مدت ( یو در ط 1400 یرماهتا ت يو یافتیدر وع. مجمیدنما یم یالر

سابق خود به  یتدر وضع یشاناست که چنانچه ا یدر حال یناست. ابوده  یاپاداش و مزا یالر 2،379،000،000حقوق و مبلغ 

 بود. یم لیار 910,000,000مدت  ینهم یدر ط يو یافتیمشغول به خدمت شده بود، حداکثر در يعنوان کارمند قرارداد

روابط  یرمت مدبا س 01/10/1397 یخفرش از تار یطراح یکارشناس یلیبا مدرك تحص یزن یشانبه ذکر است خواهر ا الزم

عنوان ه ب یالر 1،723،478،598مبلغ  31/02/1400 یتلغا 01/10/1397 یمشغول و در بازه زمان یلدر شرکت فوالد مت یعموم

 نموده است. یافت) دری(بدون کسورات قانون یاحقوق و مزا

مور نمودن آنها به أتابعه و م يها شرکت قیاز طر روین يریبکارگ جذب و  -10

 ها دستگاه ریسا

 یمهندس یشرکت فن یقشرکت فوالد مبارکه از طر یهبه توص 5جدول از افراد به شرح  يشده، تعداد یانبر موارد بعالوه 

باشد که حقوق آنان توسط  یت و ... موزارت صم یمیدرو،که محل خدمت آنان در سازمان ا یشده، در حال یريبکارگ یج

اقدام براساس  ینگردد. ا یشرکت فوالد مبارکه منظور م دهیبه حساب ب یکنپرداخت شده است، ل یمهندس یشرکت افن

در آن  و یرفتهفوالد مبارکه صورت پذ یو مهندس یشرکت فن یرعاملشرکت فوالد مبارکه با عنوان مد یقکه از طر يمکاتبه ا
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... و پس از پرداخت حقوق .........با ... يابه عمل آمده در خصوص قرارداد مشاوره يها یبه هماهنگ یتبا عنا«که: اعالم شده 

 ».شرکت منظور گردد ینا یبه نامبرده، مراتب به حساب بده یانهماه یايو مزا

 بعه : نیروهاي بکارگیري شده و مأمور شده توسط شرکت هاي تا5جدول 

 قرارداد تاریخ ینام و نام خانوادگ فیرد
 مدت قرارداد

 (ماه)
 انهیحقوق ماه

 )الیر ونیلیم(
 محل خدمت

 60 6 1/3/99 یناطق محمد  1
مرکز نوآوري سازمان توسعه و نوسازي و 

 صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)

 70 12 12/7/99 يزینصر عز  2
مرکز نوآوري سازمان توسعه و نوسازي و 

 معدنی ایران (ایمیدرو)صنایع 

 70 6 21/4/99 بق عادلیخانم زن  3
مرکز نوآوري سازمان توسعه و نوسازي و 

 صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)
 وزارت صمت 80 6 1/12/99 يزاهدامید   4
 وزارت صمت 70 10 1/9/99 مهدي کاوه ئی  5
 وزارت صمت 70 5 20/12/99 يناصر قائد  6
 وزارت صمت 80 6 1/12/99 انیکارآموز یمرتض  7
 وزارت صمت 70 7 1/12/99 یفیشر حهیمل  8

 یمیدروا شرکت و در وزارت صمت و شرکت یتافراد فوق الذکر خارج از حوزه فعال یتمحل فعال ینکهبا توجه به ا

 يوسط دستگاه هات یزآنان ن یرينداشته و اساساً بکارگ یبوده و وجاهت قانون یهاقدام فاقد توج یناست، ا یدهمشخص گرد

شد. الزم به ذکر با یکشور م ینشقانون گز یینامه اجرا ین) آئ2) ماده (1با تبصره ( یرمغا ینشمراحل گز یبدون ط یدولت

 د.باش یم یقانون پرداخت نموده که موضوع فاقد مجوز یمیدرومأمور به ا یرويبابت ن یالر 5،755،550،681است شرکت مبلغ 

شرکت فوالد  نیو معاون رانیانبوه مد شرکتیی شخصی و معامالت ثبت  -11

 مبارکه

 رانیوکالت مد نیهمچنمنقول و  ریاستعالمات اخذ شده از سازمان ثبت اسناد و اموال کشور معامالت اموال منقول و غ طبق

منقول و  ریو فروش اموال منقول و غ دیخر بابتعتنابه، فقره بوده و وجوه م 476 زانیبه م ،شرکت فوالد مبارکه نیو معاون
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 یمشهود م يو رانت و وجود روابط ناسالم اقتصاد ياقتصاد مفاسدتعداد معامله احتماال  نیادر  وکالت رد و بدل شده است.

 .است یو کشف مفاسد احتمال ربطیتوسط مراجع ذ یدگیرسمستلزم  ،بابت نیباشد که از ا

 خالصه تخلفات مالی  -12

 تخلفات مالی بخش ارتباطات و نیروي انسانی: خالصه 6جدول 

 (ریال) مبلغ تخلف موضوع تخلف ردیف

1  
مشخص نمی  پرداخت کارت هدیه ، وجه نقد ، سکه در اختیار مدیر دفتر مدیرعامل که محل هزینه شدن آن

 باشد
25،426،730،000 

 1،230،000،000 فوالد مبارکهپرداخت به احدي از اشخاص فاقد هرگونه رابطه استخدامی و... با شرکت   2
 16،050،000،000 خرید کارت هدیه که محل هزینه وذینفع واقعی آن مشخص نمی باشد  3

 14،427،273،030 ان فوالد مبارکه) عدد وایرلس جهت اهداء به معاونین ومدیر75) عدد نوت بوك و(81) عدد لپ تاپ و(8خرید (  4

 4،100،000،000 باشد خرید سکه  که محل هزینه شدن آن مشخص نمی  5
 19،392،144،671 نفر نیروي مامور از ایمیدرو به شرکت 2پرداخت بابت   6
 5،755،550،681 پرداخت بابت نیروهاي مامور به ایمیدرو  7

 86,381,698,382 جمع کل
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 و قراردادها دیخر تخصصیگزارش 
 قیادها از طراست عمده قرارد یانتخاب اشخاص طرف قرارداد حاک صورت گرفته از نحوه انعقاد قرارداد و يهای بررس

فقره  15550تعداد  مجموعاَ 1400تا مهرماه  1397منعقد شده است به عنوان نمونه از سال  فاتیترك تشر ایاخذ استعالم و 

 لحاظ تعداد و (شش دهم درصد) از %6/0 ) فقره از آنها معادل97که تعداد ( رفتهیدر شرکت فوالد صورت پذ دیسفارش خر

ه ب متیز لحاظ قا %73از لحاظ تعداد و  %5/8) فقره از سفارشات معادل 1327تعداد ( بصورت مناقصه و متیاظ قحاز ل 2%

 باشد: یم امهادعمده موارد نقص مشاهده در نحوه انعقاد قرارداد به شرح  هذایانجام شده است. عل فاتیصورت ترك تشر

مقرر  فاتیکه با انجام تشر یدر مورد کاال و خدمات "دهی) مقرر گرد12( ) ماده6( مطابق مفاد تبصره )1

توان بدون  یمجدد باشد م ازیسفارش مورد ن نیآخر خیماه بعداز تار 4تا شده است چنانچه  دیخر

 یبررس یط کنیل"نمود.  يداریسفارش خر نیمنابع براساس آخر ریاز سا ای از همان منبع ياستعالم ثانو

مات مقرر معامالت الزا تیبدون رعا ال،یر 280,532,458,024از معامالت  به ارزش  يانجام شده تعداد

 است.فوق انجام شده 

 يها شده از شرکت يداریخر هیمواد اول متیمصوب وزارت صمت  در خصوص  ق متیق تیعدم رعا )2

 کننده دیتول

 کنندگان  نیمناقصه در خصوص انتخاب تام یالزامات قانون تیعدم رعا )3

 اتیاستعالم و...  عضو ه ه،در انتخاب برنده مناقص ریگ میشرکت بعنوان تصم رهیمد اتیه يبعضاَ اعضا )4

انتخاب شده اند  زیشرکت کننده در مناقصه و استعالم بها بوده که به عنوان برنده ن يها شرکت رهیمد

 دهد یم شیبودن مناقصه را افزا یو عدم رقابت تیامر امکان عدم شفاق نیا

واحد درخواست کننده بدون حصول  شنهادیاز قراردادها به صورت مذاکره و براساس پ يبخش عمده ا )5

 تیامر موجب رانت و عدم شفاف نیمعامالت منعقده شده که ا ونیسیکم بیو صرفاَ با تصو یرقابت طیشرا

 گردد.  یم متیدر کشف ق
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معامالت، بدون کشف  ونیسیکم بیبا تصو واحد درخواست کننده و شنهادیاز قراردادها به پ يتعداد )6

 ت.شده اس دی، تمدیرقابت متیق

تر  کوچک يمعامالت به اجزا از ينامه معامالت شرکت، تعداد نیآئ )10( ماده )2( تبصره با ریمغا )7

 شکسته شده است. اصطالحاً و لیتبد

 مناقصه بر ينامه معامالت شرکت درصورت عدم امکان برگزار نیآئ )15( ماده )3( به بند تیعنا با )8

 یامر م نیباشد. ا یم سریاخذ استعالم م قیانجام معامله از طر یواحد متقاض یهیاساس گزارش توج

ضمن آنکه امکان گردد،  تمام شده يبها شیو موجب افزا نموده سوء استفاده را فراهم نهیتواند زم

 .دینمامی کننده مناسب را سلب  نیمأت تخابان

 یو اجتماع یاسیس نفوذان يعقد قرارداد با ذ  -1

 یو اجتماع یاسیان سنفوذ يوابسته به ذ يمجموعه ها ایاقدام به عقد قرارداد با اشخاص و  يمواردشرکت فوالد مبارکه در 

اسبق راه و  ریوز يجمهور وقت، عباس آخوند سیدفتر رئ سیرئ یواعظ يتوان همسر آقا ینموده است که به عنوان نمونه م

امل وقت و بعضا به ع ریمد حیموارد با دستور صر نی. او ...  را نام برد هانشهردار سابق اصف يقدرت اله نوروز ،يشهرساز

موارد در ادامه  نیا حیانجام شده است.  تشر يارتباطات در جهت منافع فرد نیو استفاده از ا یاسیارتباطات س يبرقرار لیدل

 .آمده است

 واحد تهران غرب یقرارداد با دانشگاه آزاد اسالم -1-1

واحد  یدرخواست صدور مصوبه جهت انعقاد قرارداد با دانشگاه آزاد اسالم دیمعاونت خر ياز سو 26/5/98 خیدر تار

 ونیسیعنوان کمتحت  ،جمهور سابق) سیدفتر رئ سیرئ یواعظ ي(همسر آقاشیداداند نیخانم پرو یندگیبه نما تهران غرب

وقت  دیو معاون خر دیخر يقراردادها ریو مد دیگردد. در درخواست مذکور که به امضاء کارشناسان خر یمعامالت صادر م

خواهشمند است نسبت به صدور  ده،یشرکت رس رعاملیمد دییقرارداد مذکور به تأ کهیاز آنجائ "عنوان شده:  دهیشرکت رس

 خیبه تار  98/73000ت 91025/5نامه شماره  یشرکت ط ياست که معاون تکنولوژ یدر حال نی. ا"دیمصوبه اقدام فرمائ

با توجه "دارد:   یم انیب دیخر يقراردادها ریمعامالت) با عنوان مد ونیدرخواست مصوبه کمس روز پس از صدور 8( 4/6/98
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 دیدستور انعقاد قرارداد جد ،یآت يازهایدر دست اقدام ون يپروژه ها یدانشگاه ، جهت انجام برخ نیبه عدم وجود قرارداد با ا

 . "دیصادر فرمائ الیر 10,000,000,000دانشگاه به مبلغ  نیبا ا

سط روزپس از صدور درخواست تو  8و  دیتوسط معاون خر دیصدور درخواست خر (همان روز 26/5/98 خیتار در

 یقاتیتحق يروژه هاپو  انیانجام خدمات دانش بن "بر انعقاد قرارداد یمعامالت شرکت مبن ونیسی)، مصوبه کميمعاون تکنولوژ

 10,000,000,000غ ، با مبل رعاملیمد دییتأ لیبه دل فاتیرت ترك تشربه صو "با دانشگاه یشگاهیوآزما يو خدمات مشاوره ا

ابالغ  قیار از طرکنحوه ارجاع  "گردد: یم دی) ماه منعقد شده، تأک36قرارداد منعقده که با مدت( در گردد. یصادر م الیر

جمعاً مبلغ  29/4/1400 خیاست تا تار یصورت گرفته حاک يهایبررس"باشد. یم ازیمورد ن یقاتیتحق يدستورکارپروژه ها

 ت.شده اس نهی) هزالیر 517,629,501 کی(هر کسانیبا مبالغ  تی) صورت وضع2در قالب ( الیر 1,035,259,002

 :استمطرح  ری، موارد زدرخصوص قرارداد فوق

به  دیونت خرروز پس از درخواست معا 8واحد درخواست کننده  يدرخواست انعقاد قرارداد از سو خیتار اوالً  •

خواست انعقاد واحد درخواست کننده، در ياز سو ازیبدون اعالم ن گریباشد. به عبارت د یمعامالت م ونیسیمک

 است. دهیمعامالت صادر گرد ونیسیقرارداد به کم

ت که بدان مفهوم اس نیذکر شده است. ا "رعاملیمد دییتأ "علت درخواست، د،یدرخواست معاونت خر در •

 دستور انعقاد قرارداد را صادر نموده است. حاًیبدون وجود ضرورت ، تلو رعاملیمد

 دیت خردرخواس دیکه معاونت خر يدر همان روز معامالت در خصوص مجوز انعقاد قرارداد، ونیسیکم مصوبه •

 داده صادر شده است.

ذکر شده که  زین قراردادنشده و در فیشرکت تعر يبرا یقاتیپروژه تحق چگونهیانعقاد قرارداد، ه خیدرتار عمالً •

 شرکت خواهد بود. یآت يازهایارجاع براساس ن

تهران برده و بر  ) متن امضا نشده قرارداد را شخصا بهانیمیعامل وقت (عظ ریاست که مد نیدهنده ا نشان شواهد •

رارداد اقدام طرف ق يامضا افتیتعامل با مقام فوق الذکر نسبت به در جادیمعمول و با هدف ا يها هیخالف رو

 .نموده است

  اد نموده است.نفوذ شخص طرف قرارداد، مبادرت به انعقاد قرارد لیآن است که شرکت صرفاً به دل انگریفوق ب موارد
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 چهارفصل الیبا شرکت فرداد س يساز بایقرارداد خدمات ز -2-1

را  "شرکت یاصل محوطه ها، معابر ،یعموم يساختمانها يساز بایز "با موضوع  48516356مبارکه قرارداد شماره  فوالد

 تی( مسئول چهار فصل الیبت شرکت فرداد س الیر اردیلیم 70با مبلغ  1399 وریمناقصه در شهر فاتیبه صورت ترك تشر

 :است تیبا اهم ریخصوص نکات ز نیمحدود) منعقد نموده است. در ا

انعقاد آن قراردادها  منعقد شده است. در الیر اردیلیم 100دو قرارداد هر کدام به مبلغ  98با موضوع فوق در سال  •

 ياد به نحونشده و سقف قرارد تیموضوع رعا نیقرارداد ا نیدر ا یفهرست بهاء بوده ول يگذار متیق يمبنا

 نداشته باشد. رهیمد اتیه بیبه تصو یشده که ضرورت نییتع

جود داشته و و يادیتوانمند ز يکه شرکتها است یدر حال فاتیترك تشر قیشرکت از طر نیانعقاد قرارداد با ا •

شرکت  نیبا ا گرید ي. ضمنا عقد قرارداددیگرد یمشخص م يتر نییپا متیمناقصه قطعا ق يدر صورت برگزار

 .دینما یم جادیا يمبلغ شبهات متعدد نیو با هم يرسانه ا يتهایفعال نهیدر زم

کت در عامل شر ریحوزه مد ریو مد یروابط عموم ری، مدیانسان يرویعامل، معاون ن ریالزم است نقش مد •

 .ردیگ قرار ییقضا گردیشرکت مورد پ نیتوسط ا يرسانه ا تیقرارداد فعال نیقرارداد و همچن نیخصوص ا

 متعارف ریپرداخت غ شیپ  -2

با شرکت توکا  48439280مبادرت به انعقاد قرارداد شماره 1396قراضه در مردادماه  نیشرکت فوالد مبارکه جهت تام

) هزار تن آهن قراضه 230جمعاَ ( دی. براساس مفاد قرارداد، شرکت مذکور بادینما یعضو گروه) م يتدارك ( از شرکتها

نشده  ي) درصد و با نرخ فرآور8(پرت  بیبا در نظرگرفتن ضر تنهزار  20 انهیو به صورت ماه کسالیمدت  یشردد را ط

 لیو...) تحو يریحمل ، بارگ نهی( هز يجهت فرآور لویبه ازاء هر ک الی) ر944به اضافه نرخ ثابت ( الی) ر8,200( لویهرک

 یم واعالم حاسبهنرخ شرکت فوالد مبارکه م نییتع تهیهر ماه توسط کم يدر ابتدا "نشده ينرخ فرآور"که  دیشرکت نما

 ينشده (کسر لی) هزارتن، به ازاء هر تن تحو20( انهیماه لی) قرارداد در صورت عدم تحو10براساس ماده ( نیگردد. همچن

) 30از ( شیب ریگردد و در صورت تاخ یاز مطالبات فروشنده کسر م مهینشده به عنوان جر لی) درصد مبلغ تحو2) (لیتحو

) قرارداد، 11ط شرکت  فوالد مبارکه) رفتار خواهد شد. در ماده(فسخ قرارداد توس اری) قرارداد، ( اخت14ماده( قروز، مطاب

 الیر 80,000,000,000پرداخت مبلغ  شیپ زانی) م3و بر اساس ماده( نیی) درصد تع10ضمانت نامه حسن انجام تعهد( زانیم

 اهد شد.ها کسر خو تیازصورت وضع انهیبه صورت ماه داخت،شده که پس از پر نییدر قبال ضمانت نامه معتبر تع
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 يها هیفق الحاقو گردد. یبه قرارداد اضافه م هیالحاق )5( شرکت فروشنده، تعداد يتعهدات از سو يفایعدم ا لیدل به

 و لیهزار تن تقل 200ه بسال بعد از انعقاد قرارداد)  5( لیقابل تحو زانیو م دیتمد 1/5/1400 خیمدت قرارداد تا تار مذکور،

 544,000,000,000است ضمن آنکه مبلغ  افتهی شیافزا، )شیدرصد افزا 17ال (یر )1100( به الی) ر944( از يفرآور نهیهز

 گردد. یپرداخت به شرکت فروشنده پرداخت م شیبه عنوان پ زین الیر

 که: دینحوه اجراء قرارداد مشخص گرد یبررس در

 لیر قابل تحومقدا کهیحال باشد در ی) تن م 100,755(  ) سال5شده به شرکت بعد از ( لیکل قراضه تحو زانیم •

) 100( لیدم تحوع مهی) قرارداد، جر10به ماده( تی) هزار تن بوده است با عنا 230براساس قرارداد ( 96در سال 

به قرار نگرفته مطال محاسبه و باشدکه مورد یم الیر 215,361,650,000مبلغ هزار تن قراضه، طبق مفاد قرارداد

 )%2×108,500,000× 99245( است.

 .ستانشده  افتیجهت حسن انجام تعهد از شرکت در يضمانت نامه ا چگونهیقرارداد ه )11برخالف ماده( •

 شیوان پبه عن الیر 544,000,000,000شده در قرارداد، پرداخت مبلغ  نییپرداخت تع شیعالوه بر مبلغ پ •

 رارداد وقاتمام مهلت  رغمیعل باشد. ضمن آنکه یم ینامه فاقد وجاهت قانون ضمانت افتیپرداخت، بدون در

 .ستانشده  هیش پرداخت تسویاز پ الیر 471,664,437,128قرارداد، مبلغ  ي) روز از  انقضا20گذشت (

رکت پرداخت شالحساب به  یبه عنوان عل الیر 1,056,214,013,985انجام شده، مبلغ  يپرداختها شیعالوه بر پ •

به  دیعدم محاسبه نرخ خر کنیل دهیها کسرگرد تیالحساب مذکور ازصورت وضع یاست. اگرچه عل دهیگرد

 هدیریال گرد132,131,798.880مبلغ  هرانت ب جادیالحساب عمالَ منجر به اضافه پرداخت و ا یپرداخت عل خیتار

 .است

 الی) ر1100به (  لای) ر944شرکت مبلغ مذکور را از ( کنیثابت بوده ل يا نهی، هزيفرآور نهیهز نکهیباتوجه به ا •

رکت طرف ریال مازاد به ش 15,717,780,000موضوع منجر به پرداخت مبلغ نیداده که ا شیدرصد) افزا 17(

 .))1100-944( ثابت يفراو نهیهز ختفاوت نر ×) KG( یلی(مقدار قراضه تحو است دهیقرارداد گرد
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 له دارأمس هاي هیالحاق  -3

 نکهیا هیتوج ، بامجتمع فوالد سبا یبانیپشت و خدمات ریمد  25/1/99مورخ   99/91000055/3941/01براساس نامه شماره 

آن وجود ندارد  دیامکان تمد و دیبه اتمام خواهد رس 1/5/99 خیتار قوس سبا در يکوره ها يسرباره ها يجمع آور قرارداد

 . گردد یموضوع قرارداد م  يجهت واگذار مانکاریپ خابمناقصه محدود در اسرع وقت و انت يدرخواست برگزار

چهار مرحله  یط مت،یق زیبه همراه ارائه آنال شنهادیمناقصه، مهلت ارائه پ شرکت در اسناد یفرم شرائط عموم هیاز ته پس

که به  17/2/99 شرکت فوالد مبارکه مورخ یو بازرگان یفن تهیجلسه کم نیوسوم کصدیمطابق با  گردد. یم دیاصالح و تمد

ت شرکت در توانمند جه ي) شرکت به عنوان شرکتها5تعداد ( دهی) رسعووسه نفر عضو مد یمضاء (چهار نفر اعضاء اصلا

 یشخص      نممکه امضاء کننده آن  99/91000012/22724/02نامه شماره  یط 30/2/99خیدر تار گردند. یم یمناقصه معرف

که جهت  ییتهاشرک ستیو تک سازه انزان به ل وادیه يودن شرکتهااضافه نم درخواست دیخر يقراردادها ریباشد عنوان مد

 اَیباشد ثان ینده ماست که اوالَ نامه فاقد مشخصات عنوان امضاء کن یدرحال نیا. گردد یصادر م، مناقصه دعوت خواهند شد

 یفن یشرکت بررس دو"شود  یم دیق ،یفن تهیمذکور و صورتجلسه کم يشرکتها یابیدال بر ارز یدر نامه بدون ارائه مستندات

 ونیسیها را به کمنامه مذکور، درخواست اضافه نمودن شرکت لیشرکت در ذ يامور قراردادها ریمد "ستنده دیشده ومورد تائ

امور قراردادها  ریمد معامالت عنوان ونیسیکم سیهمان نامه، رئ لیذ 3/3/99 خیمتعاقب آن در تار .ندینما یمعامالت ارجاع م

 .دیشاهده نگردممعامالت  ونیسیکم دیمرتبط با تائ صورتجلسه مصوبه و چگونهیه کنیل ندینما یفوق موافقت م با درخواست

 دیام ياشرکته 10/4/99 خیبه تار 5050/454/92200051نامه شماره  نیهمچن و متیق شیبه صورتجلسه گشا تیبا عنا

 هاسخ ندادپپترو و تک سازه انزان  سیآذرخش پرد يطالخونچه، چشمه صنعت از شرکت در مناقصه انصراف داده، شرکتها

 ندکهینما یم متیمبادرت به ارائه ق دانیشرکت راك سپ و وادیآالت، آوش فوالد ه نیماش یمهندس یوتنها سه شرکت فن

موضوع بر  نی. اگردد یم یبه عنوان برنده مناقصه معرف الیر 313,989,000,000 متیق شنهادیبا پ وادیشرکت آوش فوالد ه

به  یامه بانکپرداخت درقبال ضمانت ن شی) پ%25و با شرط پرداخت ( 4/99 /17 خیبه تار 433/20002اساس مصوبه شماره 

که شرکت  است یرسد. الزم بذکر است عدم ارائه پاسخ توسط شرکت تک سازه انزان درحال یمعامالت م ونیسیکم دیتائ

کت به حضور شر لیتما اسناد مناقصه را نموده که خود نشان از رغبت و لیمهلت تحو دیدرخواست تمد 6/3/99 خیدر تار

سوابق  زومه ور يدارا" نکهیبا اشاره به ا ایآر رادیصنعت ه رسایشرکت ا 9/2/99 خیضمن آنکه  در تار در مناقصه دارد

 "را دارد. نهیزم نیر ا) سال سابقه د30از ( شیب بوده و حمل سرباره در فوالد کشور و يری، بارگيدرخشان در پاکساز

 شود. ینم یدرخواست توجه نیکه به ا دینما یم ادرخواست شرکت در مناقصه ر
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تا  1/5/99 یزه زمانبا با الیر 313,989,000,000به مبلغ  48509006، قرارداد شماره معامالت ونیسیبا توجه به مصوبه کم

مه شماره مستند به نا گردد یبه شرکت برنده ابالغ م 505/5050/454/92200051نامه شماره  یط منعقد و 15/5/1400

 ییواناتشرکت  دهیمعامالت صادرگرد ونیسیکم عنوان دیمعاون خر يسو از که 10/6/99خیبه تار 5050/454/92200051

ع قرارداد خودکه در موضو نیسنگآالت  نیدستگاه ماش )7(نیدرخواست تره پرداخت را نداشته و شیاخذ ضمانت نامه پ

و به ارزش  افقتمو. که با درخواست مذکور دینما یبکار گرفته شده را به نفع شرکت فوالد مبارکه درقبال ضمانت نامه م

ن است که نکته قابل تامل آ .ردیگ یپرداخت دررهن شرکت فوالد مبارکه قرار م شیدرقبال پ الیر 90,000,000,000

(دوازده روز  28/5/99آالت  نیماش نیتره و ونیسیو مصوبه کم  10/6/99معامالت  ونیسیعنوان کم ،دیدرخواست معاون خر

 .)شود یذکر م 30/4/99 دیدرخواست معاون خر خیر،تا ونیسیباشد (در مصوبه کم یقبل) م

 سیرئ د،یخر ياقرارداده ریعنوان مد سه فقره نامه یط وادیشروع قراداد شرکت آوش فوالد ه سه ماه پس از انعقاد و 

 لیرخواست تعددها  متیق شیافزا هیبا توج د،یخر يقراردادها سیدستگاه نظارت و عنوان رئ سیو رئ حمل ونقل فوالد سبا

 سیو رئ دیخر ياقرارداده ریمد دیکه به تائ 30/9/99مورخ سیدست نو سهصورتجل یمتعاقب آن ط دینما یمبلغ قرارداد را م

) ذوب موافقت 850( در نظرگرفتن حداقل و 1/7/99 خیمبلغ قرارداد از تار ي) درصد27( شی، با افزادهیرس دیخر يقراردادها

معامالت  ونیسیبه کم  بیجهت تصو د،یمعاونت خر ياز سو 15/10/99 خیبه تار 5050/454/92200051نامه شماره  یو ط

) ذوب 650( نییتع مبلغ قرارداد و ي) درصد25( شیابا افز 6/12/99 خیبه تار 1582/20002مصوبه  یط زین ونیسیکم اعالم و

خصوص  نیدر ا تیز اهم. از نکات حائدینما ی(تنها دوماه از شروع قرارداد) موافقت م 1/7/99 خیبه عنوان حداقل ذوب از تار

) 1400( یآت یمسشسال  يدر ابتدا ) ثابت و1399( يجار یسال شمس انی) قرارداد نرخ قرارداد تا پا6آن است که وفق ماده(

 باشد.  یم لیقابل تعد یمذاکره با درنظرگرفتن شرائط پس از

 یم الیر 403,187,110.661مبلغ  31/5/1400 خیانجام شده به شرکت بابت قرارداد منعقده تا تار يها پرداخت مجموع

تن  1,000.000ر ، با فروش مقدامعامالت ونیسیکم 21/3/99مورخ  2011/2002اساس مصوبه شماره  باشد ضمن آنکه بر

 خیکه تا تار است. دهیموافقت گرد الی) ر30( لوگرمیاز قرار هرک یذوب عاتیضا ) درصد3( ، به همراهسرباره سرد فوالد سبا

تنها مبلغ  کنیل رفتهیفروش به شرکت موصوف صورت پذ الیر 349,982,106,769مجموعاَ مبلغ  30/4/1400

 .باشد یآن فروش خرسک م الیر 344,990,110,000ومبلغ  عاتیآن ضا الیر 4,955,720,025

 :استدر خصوص قرارداد منعقده توسط شرکت مذکور مطرح  لیموارد ذبا این احواالت، 
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 :شرکت ستاسی خصوص در )1

  هیولا هیبه آدرس شهرستان خواف بخش سنگان با سرما و 14008398893 یبا شناسه مل 27/3/98 خیشرکت در تار

 گردد. یم سیتاس  الیر 1,000,000,000

و  خراج معادنتاس و یمعدن تیاساسنامه شامل اضافه نمودن فعال در راتیی، تغ27/5/98مورخ  یر روزنامه رسمد •

 یدرج م الیر18,000,000,000 به هیمبلغ سرما شیافزا و تیکارخانجات به موضوع فعال از يبردار بهره و زیتجه

 گردد.

 .ابدی یم رییتغ رهیمد اتیه بیدر همان روزنامه ترک •

 شود.  یم سیاز شرکت در اصفهان تاس يشعبه ا 11/6/99مورخ  یروزنامه رسم یبراساس اگه •

 :د منعقده با شرکت فوالد مبارکهدر خصوص قراردا )2

، يومه کاررز چگونهیتوانمند جهت شرکت در مناقصه، بدون ارائه ه يها شرکت ستیاضافه شدن نام شرکت به ل •

خصوص  نیراد ونیسیعدم ارائه مصوبه کم معامالت و ونیکمس سیصرفاَ براساس موافقت رئ و یابیمستندات ارز

 .باشد ید می، محل ابهام وتردیمعامالت ینامه مال نی) آئ58( با ماده رتیضمن مغا

 رغمیعل آن یابیبر شرکت در مناقصه وعدم ارز یمبن ایآر رادیصنعت ه رسایعدم توجه به درخواست شرکت ا  •

رائه شده محل ابهام ا یابیارز نیروز قبل از اول ستیب زیدرخواست ن بوده و نهیزم نیسابق در ا يدارا شرکت نکهیا

 باشد. یم دیترد و

 یدر حال رگی) شرکت د4عدم ارائه پاسخ توسط ( ایو انصراف  متیق شنهادی) شرکت در ارائه پ3حضور تنها (  •

 .باشد یوابهام م دیبه فهرست شرکتها اضافه شده محل ترد وادیاز آنها به همراه شرکت ه یکیکه 

آالت به عنوان  نینامه معامالت شرکت فوالد مبارکه، رهن ماش نی) آئ35) ماده (9) از بند (2مطابق با تبصره ( •

 رشیپذ آن هم در صورت درخواست کارفرما مجاز بوده و ساخت و يپرداخت تنها در قراردادها شیضمانت پ

ت معاون باشد. ضمن آنکه ارائه درخواس یپرداخت فاقد وجاهت م شیالت به عنوان ضمانت پآ نیماش نیتره

 بوده است. ونیسیکم بیموضوع پس از تصو نیمعامالت در خصوص قبول ا ونیسیشرکت عنوان کم دیخر

) 6با ماده ( رید مغامبلغ قراردا ي) درصد25( شیافزا انعقاد قرارداد و ماه پس از قرارداد تنها دو نرخ در رییتغ •

وده که از مجموع ب الیر 345,999,000,000نفر دوم درمناقصه  يشنهادیذکر است مبلغ په باشد. الزم ب یقرارداد م

 باشد. یمبلغ پرداخت شده به شرکت آوش فوالد کمتر م
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نظر در  دیتجدامکان داده و رییقرارداد را تغ تیماه در نظرگرفتن کف تعداد ذوب، عمالً در مفاد قرارداد و رییتغ •

 جادیارداد باعث امذکور در قر رییتغ نیسازد بنابرا یکمتر، توسط مناقصه گران را محتمل م يشنهادیارائه نرخ پ

 .است دهیشرکت طرف قرارداد گرد يرانت برا

 سرباره مذاب و حمل به محوطه در فوالد هرمزگان يقرارداد جمع آور  -4

د قرارداد شماره اقدام به انعقا سرباره، يسرباره مذاب وحمل به محوطه دپو يشرکت فوالد هرمزگان به منظور جمع آور

ریال   480،994،500،000 هیبه مبلغ اول 31/02/1400 تیلغا 01/11/1398 خیتار از ایآر رادیصنعت ه رسایبا شرکت ا 133482

کار در  یعال يراشو يو بخشنامه ها بابت تورم يبانک مرکز یاعالم نرخهر سال بر اساس  يدر ابتدا متیق لیو با شرط تعد

 اتی. هپرداخت منعقد نموده است شیپس از کسر پ یانسان يروین و یکیخصوص حقوق و دستمزد و به نسبت سهم مکان

 ،پرداخت شیپبدون کسر سهم  ،) قرارداد9( قرارداد و بر خالف ماده يدرصد 53 لیبا تعد 1399سال  يدر ابتدا رهیمد

نرخ قرارداد از  رییبا تغ 1399در اسفند  رهیمد اتی. مجدداَ هابدی یم رییتغ الیر 737,554,500,000موافقت و مبلغ قرارداد به 

 کی يقرارداد برا تیر نهاد. و ابدی یم رییتغ الیر 896,102,300,000اسفند موافقت و جمعاَ مبلغ قرارداد به  انیتا پا 99مرداد 

. به ابدی یم رییغت الیر 1,384,647,700,000مبلغ کل قرارداد به مبلغ  و دیتمد 31/2/1401 خیا تارت ساله کی یبازه زمان

به  الیر 480,994,500,000 از مبلغ و رییتغ %187قرارداد  هی) ماهه مبلغ اول28( یبازه زمان کی در گریعبارت د

ابت از ب الیر 83,750,640.000) قرارداد،  مبلغ 9( خالف ماده است. ضمن آنکه بر افتهی رییتغ الیر 1,384,647,700,000

 .نظر گرفته شده است اضافه در لیپرداخت در محاسبات تعد شیعدم کسر پ

 الکترود دیخر يقراردادها  -5

شرکت براساس نامه وزارت صمت و  ،باشد یم کیاستراتژ يالکترود کاال نکهیو نظر به ا ها میبا توجه به شروع تحر

راستا شرکت در  نی. در اردیگ یخود م دی) سال تول3مصرف جهت ( زانیالکترود به م دیبه خر میتصم ره،یمد اتیمصوبه ه

 ياز قراردادها، در فاصله  اجرا يعالوه برآن درتعداد است. ودهنم يداریتن الکترود خر 70,000حدود  99و 98سنوات 

امکان فسخ  یفروشندگان در همان مقطع زمان ياز سوکه با توجه به عدم انجام تعهدات  افتهیقرارداد نرخ الکترود کاهش 

وجود داشته است. در  شده لیاز الکترود تحو یبخش مهیجر مطالبه خسارت و یحت شرکت فوالد مبارکه و يقرارداد از سو

وزارت صمت نموده که به  یاز نرخ مصوب و اعالم شیب يبا نرخ ها رودالکت دیشرکت با انعقاد قرارداد اقدام به خر ،یمقاطع
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توانسته  یکه شرکت م ر زمان اعالم نرخ وزارت صمت بودهالکترود د لی، تحودگانفروشن يعدم انجام تعهدات از سو لیدل

اقدام صورت نگرفته است.  نیا هک دیمنعقد نما کمتررخ نبا  دیقرارداد جد و، قرارداد منعقده را فسخ مهیجر افتیضمن در

 يداریخر ياز الکترودها مقادیريشرکت و نظر کارشناسان مرتبط،  یبات داخلبراساس مکات نیهمچن
انجام  ییها نهیالزم است جهت استفاده از آنها هز ایو قابل استفاده بوده  ریشده که در انبار دپو شده، غ

طرف قرارداد  یرانیا يها از شرکت ياست تعداد یانجام شده حاک يهای بررس گرید ي. از سوردیپذ
ازجمله واردات  یلیتواند مسا یموضوع م نیواردکنندگان الکترود از گمرکات نبوده و ا ستیدر ل

فروش  و یالیر 42000 نرخ ای و یحیها قبل از انعقاد قرارداد، واردات با ارز ترج الکترود توسط شرکت
 .دیو... را محتمل نما  یرسم ریغ ي، واردات  الکترود از مبادتیآن به فوالد مبارکه با نرخ ارز سنار

 از جمله این قراردادها به مواردي که در ادامه می آید می توان اشاره نمود.

 NARAو شرکت  انیرانیتجارت ا قاتیالکترود از شرکت م دیخر -1-5

BUSINESS GROUP 
 دیخرموضوع با  انیرانیتجارت ا قاتیو شرکت م NARA BUSINESS GROUPبا شرکت  48491766انعقاد قرارداد 

 يکه دارا CFR با ترم وروی 16,000از قرار هر تن   600 تن الکترود 400و  وروی 16,500 متیبه ق 600تن الکترود 100

 است: ریشرح زه ب یراداتیا

 قاتیشرکت واسطه و احتماال متعلق به شرکت م NARA GROUP BUSINESSانعقاد قرارداد با شرکت  •

 يکاال لیحوکه شرکت مذکور بر اساس منافع خود اقدام به ت يتصاداق يها میبه بهانه تحر انیرانیتجارت ا

و بر اساس  یشکستگ يدارا و وبیمع یلیتحو يبه علت کاال ،بابت به منافع سهامدارن نینموده و از ا  وبیمع

 .وارد شده است انیضرر و ز وروی 1,186,250 معادل مبلغ ،نیماب یمکاتبات ف

بودن (با توجه  میو تحر کی، به بهانه استراتژوروی 78/34,335,764 متیبه قتن الکترود  351/2717مقدار  دیخر •

نافع سهامداران مبه  )وروی 20,744,295معادل مبلغ  متیهر تن بعد از کاهش ق يبه ازا وروی 5000حدود  متیبه ق

 }20,744,295 = 2717 )5000-12635وارد شده است.{( انیضرر و ز
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 رانیاسم ا یالملل نیب الکترود از شرکت دیقرارداد خر -2-5

  48487665ه شماره باقدام به انعقاد قرارداد  25/06/1398 خیشرکت فوالد مبارکه در تار ،عمل آمدهه ب يهای بررس رویپ

) قرارداد، 4توجه به ماده ( با .دینما یم رانیاسم ا یالملل نیبا شرکت ب وروی 5,745,000به مبلغ  11,490تن الکترود  از قرار هر

 خیکاال تا تار لیدم تحوبا توجه به ع است و به فوالد مبارکه بوده يبند ق جدول زمانبطرف قرارداد ملزم به ارسال الکترود ط

 600 زیدر سا نحصراً متن و  1،500تن به  3،000در قرارداد از  افتیتناژ قابل در کاهش نرخ الکترود، نیو همچن 01/04/1398

به  وروی 13,231از  یلیهر تن الکترود تحو متیو ق افتهی) کاهش FANGDAتن از برند  500و  UCAR تن برند 1،000(

 انیتا پا لیرط تحوو ش افتهی لیتقل الیر ونیلیم 1،890ریال به  ونیلیم 2،070الکترود از هرتن  متیمعادل ق وروی 13,050

 لیزمان تحو تن با 1,400به  لیمقدار تحو در موعد مقرر، لیتحو معد لیبه دل شده است. مجدداً نییتع 1398 وریشهر

 بوده است.  600 زیتن با سا 500 یلیقرارداد کل تناژ تحو نیدر ا تاَیشده که نها نییتع 10/10/1398

 ،باشد یوالد مبارکه) مف(  یینها بوده و مستلزم اعالم مصرف کننده کیاستراتژ يالکترود ازکاالها نکهیبا توجه به ا هذایعل

بوده  ری) امکانپذتی(سنار يبه نرخ بانک مرکز و گرانید ایکاال ارز حاصل از صادرات خود و  نیبه ا یصیارز تخص نیبنابرا

 نیهمچن و صیصاز تفاوت نرخ ارز آزاد پرداخت شده با نرخ ارز قابل تخ یناش یمازاد پرداخت غصورت مبل نیا در است.

 باشد. یریال م 298,884,779,101وزارت صمت  مبلغ  یالکترود با نرخ اعالم دیتفاوت نرخ خر

 نیالکترود از شرکت اقتصاد خاور زم دیقرارداد خر -3-5

 48482637ه شماره اقدام به انعقاد قرارداد ب 25/12/1397 خیعمل آمده شرکت فوالد مبارکه در تاره ب يهای بررس رویپ

 ،1500 زانیدام به مکهر   700 زیسا و 600 زیالکترود سا دیجهت خر نیریال با شرکت اقتصاد خاور زم اردیلیم 6,555به مبلغ 

 آزاد خ ارزاساس نر شرکت بر بوده و لوگرمیک 1,095,690شده به شرکت فوالد مبارکه  لینموده است. کل الکترود تحو

 يازسو لکترودا دیبا توجه به اعالم نرخ خر ه است.به طرف قرارداد پرداخت نمود الیر 2,040,067,952,911مبلغ  جمعاً

صادرات  ارز حاصل از صیامکان تخص نکهیا منریال بوده است. ض 1،437،158،358،009 ی،وزارت صمت، مازاد پرداخت

 .بوده است ریپذ ) امکانتی(سنار يبه نرخ بانک مرکز و گرانید ایخود و 

روزنامه  یهگطبق آ نیخاور زم ندگانیشرکت اقتصاد آ رهیمد أتیقرارداد آن است که اعضاء ه ینمهم در خصوص ا نکته

و  رهیمد أتیه سیبه سمت رئ یمعصوم رضایعل يقاآ ،و در زمان انعقاد قرارداد با فوالد مبارکه 01/12/1397 خیبه تار یرسم
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 درضایحم انیآن شرکت آقا یقانون ندگانینما ،عقدهدر قرارداد من کنیل ،عامل بوده اند ریبه سمت مد یمنصور عبدل يآقا

قرارداد  نیا ستیبا یم نبوده و یوجاهت قانون يقرارداد نموده، که دارا يپور مبادرت به امضا يمحسن موسو دیو س یدزفول

عنوان ه ب 30/08/1398خیدرتار یروزنامه رسم یاساس آگه کنندگان قرارداد بر ءالزم به ذکراست امضا .دیگردی باطل م

 اضافه شده اند. نیزم خاور ندگانیشرکت اقتصادآ رهیمد أتیبه ه دیجد ياعضا

 انیالکترود از تابان تجارت ک دیقرارداد خر -4-5

 تن الکترود 200 دیجهت خر 48483509اقدام به انعقاد قرارداد به شماره  28/12/1397 خیشرکت فوالد مبارکه در تار

تابان  یلمللا نیریال با شرکت ب 268،600،000،000به مبلغ  وروی 13,430 داز قرار هرتن الکترو NANGTONبا برند  600

وشرکت براساس  تن بوده 320/159قرارداد نیشده به شرکت فوالد مبارکه در ا لیالکترود تحو کل .دینما یم انیتجارت ک

ارز  صیامکان تخص هنکیداخت نموده است. با توجه به ارف قرارداد پرطریال به  379,875,521,000مبلغ  نرخ ارز آزاد جمعاً 

مبلغ  به یمبلغ مازاد پرداخت ،) وجود داشتهتی(سنار يبه نرخ بانک مرکز و گرانید ایحاصل از صادرات خود و 

 ریال بوده است. 107,085,019,341

 نرخ مصوب وزارت صمت مازاد بر یخارج يها الکترود از شرکت دیخر -5-5

تن الکترود  ره متیق نییوزارت صمت و تع یمعدن عیمعاون امور معادن و صنا قیطربا توجه به مکاتبات انجام شده از 

 ين در بازه هابه ازاء هرت بیبه ترت 12/11/1398و  11/09/1398، 20/05/1398 یمصرف) در سه بازه زمان نیشتری(ب 600

و  أود در بندر مبداسناد حمل الکتر بر اساسالزم است که  شده است نییتع وروی 5000و  وروی 5700 ورو،ی 8500فوق  یزمان

الکترود با نرخ  دیداد خرنرخ قرار لیاز بابت عدم تعد یاضافه پرداخت زانیورود الکترود به انبار فوالد مبارکه م يها هیاعالم

 .محاسبه گرددوزارت صمت  یاعالم يها

  الکترود توسط فوالد هرمزگان  دیخر -6-5

، شرکت فوالد رهیمد اتیاساس مصوبه ه بر و 20/09/1398 خیبه تار 216/91000053نامه  یفوالد مبارکه ط شرکت

. دینما یخود م یتراست ياز شرکتها یکیو نیچ KFCCالکترود از شرکت  لوگرمیک 2،427،847 دیهرمزگان را ملزم به خر

سهامدار  نکهیتمام شده و با توجه به ا يمذکور بر بها يکاال متینوسانات ق ریتأث"دارد : یاظهارم یمبارکه در نامه ارسال فوالد
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 الکترود توسط فوالد هرمزگان با نرخ کمتر از دیخر قبالً نکهیبه ا تی. باعنا"باشد یم دییباشد مورد تأ یعمده فوالد مبارکه م

 ،یموضوع نیکه ضمن اطالع از چن دارد یاذعان م حاًیتلو ،یفوالد مبارکه در نامه ارسال کنیل ،نرخ فوالد مبارکه صورت گرفته

 یعنوان معاون مال 10/10/1398 خیبه تار 228351/10/98نامه  ی. شرکت فوالد هرمزگان طردیصورت پذ دیمذکور با دیخر

(هر تن  فوالد هرمزگان دیخر نیانگیم متیالکترود واگذارشده با ق دیوقت فوالد مبارکه تفاوت فاحش نرخ خر يو اقتصاد

(توقف کاالدر گمرك)  دموراژ نی) و همچنوروی 7،000(هر تن الکترود  دیخر یفعل متیق نی) و همچنوروی 11،500الکترود 

ان وبه تبع گد هرمزبه شرکت فوال انیضررو ز موجب ورود خسارت و مذکور عمالً دیخر را متذکر شده است. مهیو جرائم ب

نرخ مصوب وزارت صمت قرار  دیخر يمبنا نچه، چناینیاز شرکت چ دیدر خر که يطوره ب ،است دهیفوالد مبارکه گرد

فوالد هرمزگان  دینرخ خر نیانگیم دیخر يوچنانچه مبنا الیر 1,875,210,290,560دیاز خر یناش انیز ضرر و زانیم ،ردیگ

 انیز و ضرر زانیم یتراست شرکت از دیخر نیهمچن باشد. یم الیر 470,280,719,232بالغ بر انیمبلغ ضرر وز ردیقرار گ

 باشد. یریال م147،769،888،645مبلغ  دینرخ خر نیانگیم ينامب وارده بر

 تهاتر کاتد مس با الکترود -7-5

 خیدر تار 9/20002به شماره   رهیمد أتیو براساس مصوبه هشرکت فوالد مبارکه  ستیعمل آمده حاکه ب يها یبررس

 یقرارداد کل و با توجه به 26/01/1398 خیدر تار 56/20002معامالت به شماره ونیسیاساس مصوبه کم و بر 19/01/1398

 کترود فوالد مبارکه)مس و فروشندگان ال یشرکت مل یتراست نیمابی(ف هسه جانب يتهاتر مس کاتد و با الکترود و قرارداد ها

نرخ فروش  نکهیا که با توجه به دینما یم LMEدالر باالتر از نرخ  20ط مس با شر یمس کاتد از شرکت مل دیاقدام به خر

والد مبارکه در ف رهیمد اتیو با توجه به مصوبه هبوده است  LMEنرخ  ریدالر ز 175آن معادل  دارانیمس کاتد ها به خر

باشد.  یدالر م 105تهاتر، مقدار محاسبه شده  در هر تن کاتد معادل  نیاز ا یناش انیشرکت از ضرر و ز نیخصوص سهم ا

 گردد. یتهاتر بررس يدر خصوص نقش وزارت صمت در خصوص ضرورت و نحوه اجرا قیدق یاست بررس يلذا ضرور

 فلز تدارك و رعاملیرابطه با مد تعارض منافع در شرکت فوالد هرمزگان در  -6

 معامالت  ونیسیرکمیمد

 ریرسول عادل زاده مد يمزگان، آقاعامل وقت فوالد هر ریمد 1397-12-15 خید به تار/97-295664/4200/13 براساس

گردد و طبق مصوبه  یم نییمعامالت شرکت فوالد هرمزگان تع ونیسیکم یو عضو اصل ریعنوان مده عامل وقت فلز تدارك ب
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 ریپست مد يمدت تصد یحق الزحمه نامبرده و در ط 22/01/1398 خیبه تار 1/98-17فوالد هرمزگان به شماره  رهیمد أتیه

با  ییشرکت فلز تدارك قراردادها نکهیبه ا تیداشته اند. با عنا یافتیریال در 1،861،310،000معامالت جمعاً مبلغ  ونیسیکم

قرارداد با  انعقاد در ،خطر قرار گرفتن منافع شرکت فوالد هرمزگان تواند موجب در یم عمالً ،هرمزگان داشته شرکت فوالد

 .باشد یشرکت فوالد هرمزگان م ونیسیرکمیآن، مد رعاملیکه مد شود، شرکت فلز تدارك

مت و مصوب وزارت ص متیاز ق شیالکترود به نرخ ب لوگرمیک 826،943 ، مقدارگرید دیفقره خر کیدر  نیهمچن

 نهیده با احتساب هزشده که خسارت وار لیفوالد مبارکه به فوالد هرمزگان تحم يفوالد هرمزگان، از سو دیخر متیق نیانگیم

 باشد. یریال م 147،769،888،645دموراژ مبلغ 

 خرسک با شردد و قراضه قرارداد مبادله  -7

ان معادن ا شرکت آبانگب 978650068و  978650069، 978650070 يهاسه قرارداد به شماره یشرکت فوالد مبارکه ط

 يهن قراضه فله او آ يقراضه فله ادد، خود را با شر (دپوي ضایعات) جود در انبار روبازتن خرسک مو 94،600 مقرر داشته

 :دیمبادله نما ریح زربه ش

 تن شردد14،634با  05/2 لیتبد بیتن خرسک را با ضر 30،000 •

 یتن آهن اسفنج 23،256با  29/1 لیتبد بیتن خرسک را با ضر 30،000 •

 ياتن قراضه فله17،734با  95/1 لیتبد بیتن خرسک را با ضر 34،600 •

قراضه  ای یسفنجشردد، آهن ا لیتحو يماه) به ازا 11(در طول  98تا خرداد سال  97مقرر بوده از مرداد سال  نیهمچن

 يها ه صورت پارتب لی(تحو دهی) تعهدات برنده مزا5ماده ( 5-5در بند  توسط شرکت آبانگان معادن و به تناسب مقرر يافله

ابانگان  شرکت يفوق از سو یلیمحصوالت تحو لیتبد بیحتساب ضرا اشردد و ب و يقراضه فله ا ،یآهن اسفنج یتن 500

گان شرکت آبان يکش به مقدار متناسب را برامجوز خروج خرسک به صورت جاروب ،بارکه)ممعادن به شرکت فوالد 

 باشد: یم ریقراردادها  به شرح ز نیدر ا تیحائز اهم يبندها ریسا معادن صادر کند.

امل سرباره و ش یناخالص بوده و ریمتغ شیته تاند ایدرصد ناخالص همراه خرسک و  ،طیشرا ریسا  7-1طبق بند  •

 مواد نسوز بوده است.
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 ایو  يشردد، قراضه فله ا ریمقاد لیبر تحو یدر صورت قصور در انجام تعهدات مبن ،طیشرا ریسا  7-2طبق بند  •

 .گردد یاضافه م یلیتحو یبه وزن آهن اسفنج مهی) درصد به عنوان جر2هرماهه ( یآهن اسفنج

رت نحوه خروج خرسک توسط شرکت آبانگان معادن، که  از نقاط مختلف دپو به صو یمورد بررس موضوع •

مختلف دپو  يهاسرباره در محل هیشامل سرباره و تخل عاتیضا هیها و عدم تخلخرسک ينامنظم، جدا ساز

 .باشدیم

به صورت  خرسک ها ياز برداشت نامنظم و جداساز یبعمل آمده حاک يهای ، بررس05/10/1398توجه به صورتجلسه  با

گرفته موجب  . اقدام صورترفتیپذ یورت مصمورد توافق  يکار يهااز جبهه دیه برداشت باک یدر حال ،باشد یم  ینشیگز

 يدپو نیآنها در ب يسازو با دپو  نگردد هیانبار مورد نظر تخل حوطهها از مکم بازده همراه خرسک عاتیها و ضاشده سرباره

 :وارد شود ریشرکت فوالد مبارکه  به شرح ز به ياقابل مالحظه انیها، ضرر و زخرسک

حمل  کم بازده را عاتیگرم سرباره و ضالویک 20,0000,000مقدار  يدادگستر یکارشناس رسم هیطبق نظر •

حمل و  نیگسن يها نهیهز لیو تحم يریجهت بارگ یبار مال جادیموجب ا عاتیضا نیخروج ا طبعاً ننموده، که

 .باشد ینقل به شرکت م

قراضه  ،یآهن اسفنج لیهزار تن موجب عدم تحو 20 زانیکم بازده به م عاتیسرباره و ضا يعدم خروج دپوها •

در قرارداد  یخرسک به آهن اسفنج لیتبد بیبه شرکت فوالد مبارکه شده که با احتساب ضر يشردد و فله ا يها

به  1400ال در سه ماهه اول س یاسفنجخرسک) و با توجه به نرخ آهن  لویک1290معادل  یسفنجآهن ا لوی(هرک

) لوگرمیک 15,503.876(مقدار  یآهن اسفنج لیاز عدم تحو یعدم النفع ناش زانیریال م 63,626,059ازاء هرتن 

 باشد. یریال م 986,458,418,736به مبلغ  

 يقراضه فله ا شردد، ریمقاد لیدر صورت قصور درانجام تعهدات در تحو ) قرارداد،7) ماده ( 7-2براساس  بند( •

با توجه   لذا .گرددیاضافه م یلیتحو یبه وزن آهن اسفنج مهی) درصد به عنوان جر2هرماهه( ،یآهن اسفنج ایو 

آهن  یلای، معادل رطرف قرارداد تشردد توسط شرک و يفله ا قراضه ،یبه موقع آهن اسفنج لیبه عدم تحو

 بارکه ازبوده که توسط شرکت فوالد م  مهیبه عنوان جر الیر 30،076،674،350نشده مبلغ  لیتحو یفنجاس

 وصول نشده است. شرکت طرف قرارداد
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 2قرارداد توسعه نورد گرم   -8

 آن منجر يکه، اجرااسلب توسط فوالد مبار دیاست که با توجه به حجم تول یمهم و اساس ياز پروژه ها 2پروژه نورد گرم 

الوه عگرم ورق  فروش. به کاهش فروش محصوالت میانی (اسلب) و افزایش در فروش محصول نهایی (کالف گرم) گردد

در بخش  یانیمک شاکتواند  یورق، مواردات به  ازیکاهش نبا باشد،  یارزش افزوده فراوان م ينسبت به اسلب دارا نکهیبر ا

بق نامه شماره ط کنیدر دستور کار شرکت قرار گرفته ل 1389ه از سال پروژ نیا يارز داشته باشد. اجرا نیصادرات و تأم

 نهیزهصرف  رغمیپروژه، عل یکیزیف شرفتی، پ)2طرح نورد گرم ( يمجر 30/1/1400مورخ  13239/01-1400/91000026

مهر  یمهندس ینفو عقد قرارداد با شرکت  یها مربوط به نظارت کارگاه نهیاز هز ی) بوده که بخش %8/1تنها(  ادیز ياه

از بازنشستگان  يادتعد يریمذکور که عمدتاً مربوط به بکارگ يسهام آن متعلق به فوالد مبارکه) بوده و پرداخت ها %99(یج

ادهاي دیگري هم در راستاي عالوه بر این قرارد باشد. یم هیفاقد توج ییاجرا تیعدم فعال لیبه دل بوده، باال يایبا حقوق و مزا

 شده است که در ادامه تشریح می شود.این پروژه بسته 

 کیتیریو ا sms يها قرارداد با شرکت -1-8

منعقد  کیتیریو شرکت ا sms يبا شرکتها وروی 411,460,280به مبلغ   يقرارداد 1396پروژه، در سال  يجهت اجرا 

 يشرکت ها است. متعاقب آن دهیمذکور پرداخت گرد يپرداخت به شرکت ها شیبه عنوان پ وروی 2,319,600شده و مبلغ 

 کنیاست، ل افتهیه خاتم 1398نموده و قرارداد در سال  يخوددارقرارداد  ياز اجرا میتحر يبرقرار هیطرف قرارداد با توج

 است. دهینگرد هیپرداخت تسو شیمبلغ پ

 انیش ینیقرارداد با شرکت چ -2-8

مورخ  1825/20002و بر اساس مصوبه شماره  رهیمد أتیه  7/11/98مورخ  1102/12/185مصوبه شماره  يدر اجرا

) XIAN(انیت شکتن توسط شر ونیلیم 2/4 تیبا ظرف 2معامالت انعقاد قرارداد احداث پروژه نورد گرم  ونیسیکم 14/11/98

شده  سهیبا هم مقا انیو ش smsشرکت  شنهاداتیپ مت،یمناقصه موافقت شده است. جهت کشف ق فاتیترك تشر قیاز طر

 حذف شده است. smsاقالم قرارداد  يها تمیاز آ یبعض ،يشنهادیپ ينبودن طرح ها کسانیکه به علت 
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باشد که بر اساس صورت جلسه شماره   یم sino mach HEگروه  یفرع يها شرکت از یکی انیش شرکت

جود نداشته است،  و نگیامکان انعقاد قرارداد با هلد نکهیمعامالت، به علت ا ونیسیکم 30/10/98مورخ  1249/449/2200055

 ياجرا يابر انیشده در خصوص شرکت ش یمعرف يمجموعه منعقد شده است. تجربه کار ریو ز یشرکت فرع کیقرارداد با 

 نیا رد انیباشد. لذا شرکت ش یم sino heavyMachمجموعه شرکت  ریز Bao Steelمربوط به شرکت  2پروژه نورد گرم 

 باشد. یم هیفاقد توج يو فاقد تجربه کار یشرکت فرع کیرداد با خصوص فاقد تجربه بوده و انعقاد قرا

-تکیریا یدسمهن يشرکت ها د،یمعاون خر 5/11/98مورخ  279/91000053طبق نامه شماره  نکهیا رغمیعل نیبر ا عالوه

ناد و مدارك اس یفراخوان عموم یفوالد مبارکه ط ی(به همراه فکور صنعت تهران) و مهندس کیفوالد تکن یمهندس-سونیک

عامله به صورت ترك انجام م شنهادیشرکت، پ دیرد و معاون خر یلیدالهمه آنها به  شنهادیپ کنیخود را ارائه نموده اند، ل

نبوده  EPCصورت بحاضر به انعقاد قرارداد  انیاست که شرکت ش یدر حال نیرا ارائه نموده است ا انیبا شرکت ش فاتیتشر

ت بودن اجرا با ساخت که با توجه به متفاو دینما یرا تقبل م زاتیداد بدون اجرا شده و صرفاً تجهکه منجر به انعقاد قرار

شده است. الزم به ن فیتکل نییپروژه تع ياجرا يبرا گریباشد. به عبارت د یاشکال در اجرا محتمل م جادیامکان ا زات،یتجه

 15/2/98مصوب  یرانیا ياز کاال تیکشور و حما یو خدمات يدیل) قانون حداکثر استفاده از توان تو5باشد که ماده ( یذکر م

ابهامات و  نیهمترماز  یبرخ نشده است. تیرعا یاز توان داخلاستفاده نظارت بر قانون حداکثر  أتیمجوز از ه اخذبر  یمبن

 است: ریبه شرح ز انیقرارداد با شرکت ش يرتهایمغا

ك قرارداد به صورت تر نی. همچنباشد¬یفاقد تخصص الزم در ساخت کارخانه نورد گرم م انیشرکت ش •

 و بدون انجام مناقصه واگذار شده است. فاتیتشر

 از بخش ياریبس نیابهام است. همچن يدارا ،یمناقصه در بخش داخل يعدم برگزار لیپروژه به دل یواقع متیق •

 یواقع ریورد غبا برآ یلحاظ نشده است. از طرف یمتیق يطرح تاکنون در برآوردها نیدر ا یو کمک بانیپشت هاي

که منجر  اغراق شده بانیو پشت یجانب يدر خصوص احجام واحدها 2خط نورد گرم  یکل تیظرف ازیاز ن شیو ب

 800از  شیب اي هنیزاز ه یبرآوردها حاک ینکات، برخ نیاست. با توجه به ا دهیپروژه گرد نیا نهیبه باال رفتن هز

 ست.ابرابر بوده  2 بایتقر SMSشرکت  شنهادیبا پ سهیپروژه بوده که در مقا نیا يبرا وروی ونیلیم

و با  یبلقعدم تخصص و تجربه  لیپروژه به دل یفوالد مبارکه به عنوان مشارك داخل یانتخاب شرکت مهندس •

توسط آن  ییاختالل در اجرا و عدم پاسخگو جادیشرکت است موجب ا نیفوالد مبارکه مالک ا نکهیبه ا تیعنا

 شرکت خواهد بود.
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نقش  نیچن. همدافزای یم انیبر ابهامات نحوه انتخاب ش نیبوده که ا انیبه عنوان معرف شرکت ش KDDشرکت  •

اظهارات  ید و برخمذاکرات و عقد قراردا ندی) در فراانیمعظی مشاور( پور مهران يآقا رینظ هایی افراد و واسطه

 ییو قضا یتیمنا يتوسط نهادها شتریب هاي¬يریگیمذاکره و عقد قرارداد، پ ندیبر وجود پشت صحنه در فرا یمبن

 .سازد یم يرا ضرور

 مهیبا شرکت بهار د 2نورد گرم  تیمحوطه سا حیو تسط برداري قرارداد خاك -3-8

شرکت ه ب الیر 121,949,593,945مبلغ مناقصه به  فاتیبه صورت ترك تشر 2محوطه نورد گرم  برداري خاك اتیعمل

 خصوص عبارت است از: نینکات و ابهامات در ا نی. مهمتردیواگذار گرد مهیبهار د

 نیدر ا شتریدر منطقه و کشور با امکانات و تجربه ب يادیز هاي که شرکت یمناقصه در حال فاتیترك تشر •

 .وجود دارند تیفعال

وقت  رعاملیدفوالد مبارکه توسط م نیمعاون يدر جلسه شورا مهیبه شرکت بهار د تیفعال نیا يدستور واگذار •

 و به اجرا در آمده است. دهی) صادر گردانیمی(عظ

و...  زلید پایاس یندگیسازه نامدار و نما زلیسنتر د سیسرو مه،یحموله در قالب شرکت بهار د يمشاهده نام آقا •

عامل  اتیوقت ه سیبا رئ يو کیو تفحص و ارتباط نزد قیتحق ندیشده در فرا یمختلف بررس هاي در پرونده

 .ازدس یم انیرا نما اي ژهیو ییضاق يریگیضرورت پ ونیاسیاز س ي) و عده اپور بی(خداداد غر درویمیا

منجر  مهیهار دتوسط ب یدست دوم و عدم انجام تعهدات مال مانکاریقرارداد به پ نیا تیاز فعال یبخش يواگذار  •

 4849215764به شماره  يدریقربان ح يمانکاریاست. قرارداد با پ دهیدست دوم گرد مانکاریتوسط پ تیبه شکا

 يدریح يمانکاریو حمل خاك و عدم پرداخت مطالبات شرکت پ يریبارگ ،يجهت خاکبردار 18/10/98مورخ 

است که  دهیگردکه از شرکت فوالد مبار الیر 43,879,876,000و مطالبه مانده طلب به مبلغ  يمنجر به نامه نگار

جزء  مانکاریت پنسبت به پرداخت مطالبا مانیپ یعموم طی) شرا24با بند (ب) ماده ( ریشرکت فوالد مبارکه مغا

 اقدام ننموده است.

مناسب  مانکاریپ ییشناسا يمناقصه برا يو برگزار يشرکت منجر به اعالم خاتمه قرارداد با و نیا فیعملکرد ضع  •

و  مهیه بهار دبانجام شده  هاي خسارات وارد شده به فوالد مبارکه از جمله پرداخت انیم نیاست. در ا دهیگرد

 .ردیقرار گ ییقضا يریگیمورد پ یستیاز دست رفتن فرصت با



  

152 

 

 ورق انتقال گاز ترش دیدر تول یقرارداد مشاوره خارج  -9

نظارت  ،یناسموضوع پروژه ارائه خدمات کارش ROBUST STAR GROUPبا شرکت  48482875قرارداد شماره 

به  فاتیرك تشرمقاوم به گاز ترش، به صورت ت يورق ها دیتول يمناسب برا يتختال ها دیتول يندهایآموزش و اصالح فرا

معادل  الیر 88,666,928,640) منعقد شده ومبلغ نیسهم فوالد اکس%40و ارکهبسهم فوالد م %60( وروی 1,728,000مبلغ 

 :باشد یم ریبشرح ز یراداتیا يپرداخت، پرداخت شده است که دارا شی) سهم فوالد مبارکه به عنوان پ60%(

مقاوم  يورق ها دیتول يمناسب برا يتختال ها دیتول ازیمورد ن یو دانش فن طیانجام شده شرا یتوجه به بررس با •

 ستیبا یم، مانیمنضم به پ "داتیتول جینتا یابیارز"به گاز ترش، در شرکت وجود داشته و مطابق با جدول 

 ییوکارآ یاثر بخش اریانجام شده فاقد مع ياست. لذا پرداخت ها افتهیامر تحقق ن نیکه ا ابدیارتقاء  یفن طیشرا

 وارد شده است. انیبوده و معادل آن به منافع سهامداران ضرر و ز

 صادرات لوله نهیشرکت مذکور در زم تیکه حوزه فعال ROBUST STAR GROUPقرارداد با شرکت  انعقاد •

ص ارائه خدمات باشد و  فاقد تخصص در خصو یم یمیو پتروش ینفت يو پروژه ها انهیبه خاور م ینفت زاتیو تجه

ه گاز ترش مقاوم ب يها ورق دیتول يتختال مناسب برا دیتول يندهای،نظارت، آموزش و اصالح فرآ یکارشناس

با تبصره  ریغامپروژه به شرکت فاقدتخصص،  يا واگذارباشد، لذ یفوالد، فاقد تجربه م دیبوده و در خصوص تول

 گردد. یم یابینامه معامالت شرکت فوالد مبارکه ارز نی) آئ59) بند (ز) ماده (1(

الحات و بر هم به منظور اص دیمدت خط تول یتوقف طوالنبر  یمبن مانکاریپقرارداد، درخواست  يدر زمان اجرا •

 نیمچنو ه دهیگرد وبیمحصول مع دیتول نیو همچن دیاز عدم تول یکه منجر به خسارات ناش ماتیزدن تنظ

 تیاهم لیلبه د رود یبا مخالفت کارشناسان خط همراه شده است. احتمال م ،اطالعات یبرخ افتیدرخواست در

 ياه به عنوان فروشنده لوله RSGبا توجه به کسب و کار شرکت  نیهمچنو  يصنعت نفت در جنگ اقتصاد

 یاحتمال کارشکن نیموافق نبوده و همچن رانیها در ا لوله نیا يساز یشرکت با بوم نید منافع، او وجود تضا ینفت

 .باشد یشرکت دور از ذهن نم نیتوسط ا یصنعت یجاسوس یو حت

 اختمعامالت، پرد ونیسیبه کم 13/11/97مورخ  8974/449/34200شماره ه ب دیدرخواست معاون خر طبق •

 کنیود، لشبه حساب شرکت مذکور منظور  دیتقبل شده و مقررگرد نیپروژه توسط فوالد اکس نهی) از هز40%(

 به حساب منظور نشده است. وروی  691,200سهم شرکت مذکور معادل 



  

153 

 

و عدم اخذ و  داتیتول جینتا یابیقرارداد ازجمله ارز طیشرا تیبدون رعا مانکار،یبه پ وروی 600,000 پرداخت •

 باشد.  یبا مفاد قرارداد م ریشده در قرارداد، مغا ینیب شیپ CE یارائه گواه

سلب که طبق ا دیمرتبط با پروژه تول ییایکارشناسان رومان یفاتیبابت خدمات تشر الیر 4,423,134,616 مبلغ •

با مفاد  ریذکور مغاگرفته شده  که اقدام م نهیبوده توسط شرکت پرداخت وبه هز  مانکاریمفاد قرارداد به عهده پ

 باشد. یم هیفاقد توج و اردادقر

خصوص نقش  در شود یم شنهادیتوسط کارشناسان فوالد مبارکه، پ شده ارائه مستندات و اظهارات به توجه با •

عقد  ندیر فرادعامل وقت) ری( مد انیمیرضا عظ دیحم يفوالد مبارکه و آقا رهیمد اتیعضو ه انیاحمد یعل يآقا

 .ردیذصورت پ ییقضا يریگیپ مربوطه یتیریو مد یکارشناس میقرارداد و پرداخت وجوه به رغم مخالفت ت

 VD ییواحد گاز زدا جادیقرارداد ا  -10

و  نصب ساخت، ،یمهندس ،یاکسپرت موضوع پروژه طراح نیبا شرکت اوز 48508731و  48508729 يانعقاد قراردادها

و مبلغ  اتزیتجه نیمأت الیر 4،176،803،750،000و به مبلغ  فاتیبصورت ترك تشر VD-OBیی واحد گاززدا يراه انداز

 باشد: یم ریشرح زه ب یراداتیا ي) که دارا وروی 31,700,000(معادل  الیر 5،774،037،500،000

رارداد به ق يو واگذار 3/2/1399مورخ  2074/20002جلسه شماره  یط فاتیصورت ترك تشره انعقاد قرارداد ب •

  25با ماده  ریابرابر) مغ 2(حدود  بازار متیباالتر از ق اریبس متیدرج ق اکسپرت) و نی(اوز شرکت واسطه کی

 اریبس متیق توسط کارفرما و پروژهمناسب  متی(عدم کشف ق باشد ینامه معامالت شرکت فوالد مبارکه م نیآئ

 یداد اصالحتر کشف شود مبلغ قرار نیپائ متیچنانچه ق که شده ینیب شیپ فاتیجلسه ترك تشر باال در صورت

 .شود) یم

معادل  یکیزیف فتشری( پی مال شرفتیبا پ یکیزیف شرفتیو عدم تطابق پ مانیمناسب با مفاد پ یکیزیف شرفتیپ عدم •

بالغ  مانکاریپبا لحاظ پرداخت مطالبات  یمال شرفتیپ -%36,47ی مال یواقع شرفتیو پ 1/1400/ 31 خیتار 21%

 دوددر ح VD یبررس تهیکم تورالعملهمسنگ شده وفق دس متیق  ظپروژه با لحا یمال شرفتیپ -%59,6بر 

 .باشد) یم  %106حدود  یواقعی مال شرفتیپ ،پرداخت گردد مانکاریو چنانچه مطالبات پ 64,8%

 8.856,886بالغ بر  کنیباشد ل یم وروی 1,961,942قرارداد بالغ بر  وستیپ CBSطبق  یلیتحو زاتیتجه يبها •

 شده است. تیفاکتور و صورت وضع وروی
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 5ماده  تبصره يشرکت فوالد مبارکه در اجرا دیمعاون خر 10/12/99مورخ  487/91000053طبق نامه شماره  •

اخذ شده  يها متیق انجام شده در زمان نامه فوق الذکر، یبررس یبصورت مشروط ذکر شده و ط متیقرارداد ق

داد اربلغ قرم %50در حدود سکپرتا نیداد شرکت اوزارمشابه با اسکوپ و پرفورمنس قر ییمنابع اروپا ریاز سا

خذ ضمن ا VD قرارداد یبررس تهیکم 26/12/99جلسه مورخ  موجب صورته ب نیهمچن و باشد یشرکت م نیا

جام و همسنگ و اح يو تکنولوژ یفن يپارامترها پروژه، یو با لحاظ نمودن موارد فن ییمنابع اروپا ریاز سا متیق

 زانیبه م نیپروژه مبلغ قرارداد اوز یاسکوپ فن اساس راکسپرت ب نیقرارداد اوز يها تمیشدن پروژه با آ

جهت  کشف شده توسط فوالد مبارکه متیعنوان قه است و ب دهیرس VD تهیکم دیبه تائ وروی 17,843,953

 یواقع ریاف و غانعقاد قرارداد به مبلغ گز جهینت در .اکسپرت ابالغ شده است نیداد به شرکت اوزاراصالح قر

 وروی 13.856,047بالغ بر  انیکشف شده فوق الذکر منجر به ضرر و ز متیبا ق سهیو در مقا الیر 31,700,000

 .شده است

 60با مفاد ماده ریغاشرکت همزمان با انعقاد قرارداد) که م سیسأ(ت اکسپرت نیاوز يانعقاد قرارداد با شرکت کاغذ •

 باشد. یت شرکت فوالد مبارکه ممعامال

انعقاد   و وروی 8,000,000به مبلغ  کیتیریفسخ مناقصه با شرکت ا ،VD نسبت به RH به برتري تکنولوژيبا توجه  •

به منافع  یورو 23,700,000به مبلغ  انی، منجر به ضرر و زجهت قرارداد فوق وروی 31,700,000قرارداد به مبلغ 

 .سهامداران شده است

ز دست دادن کارگاه نامرتبط و ا يتکنولوژ دیقرارداد منجر به خر نیاز کارشناسان فوالد مبارکه، ا یمنظر برخاز  •

 بوده است. DH يقابل ارتقا

بارکه، موضوع مو کارشناسان مربوطه در فوالد  رانیاز مد یافتیو اظهارات در یدانیم هاي یتوجه به بررس با •

امل) به ع ری(مد انیمیرضا عظ دی) و حمرهیمد اتی(عضو ه انیاحمد یعل يآقا ياز سو دیاعمال فشار و تهد

و  هیادران فقنقش بر نی) و همچناند قانون داشته تیبر رعا دیو کارشناسان مربوطه در شرکت (که تاک رانیمد

 .ردیقرار گ یتیو امن ییقضا قیدق يریگیمورد پ یستیارشد در دولت سابق با رانیمد یارتباطات آنها با برخ

 آهن و گندله گسن شیخردا تیظرف شیپروژه افزا  -11

 يها شرکت ومیکنسرس 19/3/98مورخ  75/20002شماره ه معامالت شرکت فوالد مبارکه ب ونیسیموجب مصوبه کمه ب

 نیو تضم موزشآ ،يتست و راه انداز نصب، ساخت، ،یو مهندس یطراح د،یخر اتیجهت انجام عمل CMPAG قائم الرضا و
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برنده مناقصه  ریشرح زه ب الیر 2,596,954,285,171آهن و گندله به مبلغ  گسن شیخردا تیظرف شیافزاعملکرد پروژه 

 شده است:

 )الیر 100,000لی(نرخ تبدوروی15,620,447و مبلغ  الیر 725,671,464,244به مبلغ دیبخش خر •

 الیر 309,238,152,113و اجرا به مبلغ  یبخش طراح •

خود به  کیرش رییالرضا اقدام به تغ مئشرکت قا ،معامالت، براساس مکاتبات انجام شده ونیسیاز انتخاب در کم بعد

مورخ  103 جلسه شماره صورت یط منجر به انعقاد قرارداد نشده و یبه علل کنیل ،نموده CEMTECو  نیچ  NHI يشرکتها

و  یفن تهیکم 31/2/99مورخ  114شماره جلسه  صورت ی. طستابطال شده ا یمناقصه قبل ،یو بازرگان یفن تهیکم 17/2/99

 شیجلسه گشا تمناقصه محدود برگزار شود. طبق صور قیاز طر شیپروژه خردا دهیشرکت فوالد مبارکه مقرر گرد یبازرگان

 کتشر ازیمتاتراز براساس  (پس از يشنهادیپ متیق نیکمتر 24/12/99مورخ  يمناقصه محدود دو مرحله ا متیق يشنهادیپ

، مبلغ یرنده قبلباز عدم انعقاد قرارداد با  یتفاوت ناش نیباشد. بنابرا یم الیر 7,597,000,000,0000لغ ندگان) مبکن

رکت در عدم شاقدام  تاًیرارداد، نهاق ياز قسمت ارز یاوت ناشفباشد که در صورت حذف ت یم الیر 5,000,045,714,829

 .ده استش الیر 2,110,263,019,829به مبلغ   انیز موجب ورود ضرر و دیمناقصه جد يبرگزار و یانعقاد با برنده قبل

 شیگندله توسط شرکت فوالد هرمزگان به فوالد کاوه ک يواگذار  -12

 دار مذکورنموده که مق لیتحو شیتن گندله به شرکت فوالد کاوه ک 15,862مقدار  91شرکت فوالد هرمزگان در سال 

 يریگیعلت عدم پ گندله به لیو از زمان تحو دهیرس زیفارس ن جیخل يو فلز یمعدن عیو صنا ياقتصاد ژهیمنطقه و دیبه تائ

بابت مبلغ  نیز ااوجه آن وصول نشده است و  ایو اقدام نگردیده  ستردادتا کنون نسبت به ا ،مناسب توسط فوالد هرمزگان

ه سهامداران ب 1400شمش سه ماهه اول سال  متیق نیانگیگندله و م يگذار متیاساس فرمول ق بر الیر 448,563,712,425

 وارد شده است. انیشرکت ضرر و ز

 )الیر 448,563,712,425 = شمش فخوز 1400سه ماهه اول سال  میق نیانگیم 127,252,117×  %23,5×  15000 (تن
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 TENOVA S.P.Aبا شرکت  قرارداد  -13

، اجرا، نیم، تایطراح اتیموضوع انجام عمل وروی 1,291,730به مبلغ 48394095و  48390817شماره   يدر قراردادها

 359.169مبلغ  دهیمنعقد گرد  TENOVA S.P.Aبا شرکت  1396که در سال   SIDE TRIMMERپروژه  ينصب و راه انداز

 مانکاریتاکنون پ کنیاست. ل دهیپرداخت گرد مانکاریپرداخت به پ شی) به عنوان پ 48390817مبلغ قرارداد  %30( معادل  وروی

 دیمکان استفاده از فواموضوع قرارداد، ا زاتیعدم ارائه تجه لیبه دل جهیاقدام ننموده و در نت مانینسبت به انجام موضوع پ

پرداخت  شیپ وروی 359.169مبلغ   فیلتک نییشده به همراه عدم تع جادیا است. لذا (عدم النفع دهینگرد سریم زین پروژه ياجرا

 گردد. یم یدولت تلق به منافع سهامداران و انیضرر وز قیباشد از مصاد یم مانکاریتاکنون نزد پ 96که از  سال 

 به شرکت آبانگان ،فوالد هرمزگان درخواستیخرسک  ارسال  -14

 15/11/1397 خیص به تار/97-17633/11نامه  یفوالد هرمزگان ط دیعمل آمده، معاون خره ب يهای بررس رویپ

ز موافقت آن شرکت، اعالم و پس ا ازیآماده خرسک فوالد مبارکه را حسب نذوب  نیهزار تن قراضه سنگ 30درخواست 

-8-179881/02و 15/11/1397-ص /176733/11/97 ياساس نامه ها بر 978650146سفارش  یفوالد مبارکه ط

رم گلویک 29,569,991، مقدار خرسک لیتوسط شرکت فوالد هرمزگان جهت تحو ندهینما یپس از معرف 29/02/1398

  دهیردخرسک به حساب شرکت فوالد هرمزگان منظور گ يبابت واگذار الیر 5630,179,823,503 ارسال و مبلغخرسک 

 است.

شرکت  کی به ردیشرکت فوالد هرمزگان مورد استفاده  قرار گ دیتول ندیدر فرآ نکهیا يجاه ، بیارسال يها خرسک

به  میستقمشده است. علت عدم فروش  لیاصفهان تحو يزجس یواقع در شهرك صنعت "آبانگان معادن  "واسطه بنام شرکت

هزار  90تهاتر ز ا یناش یانیضرر و ز لیمعادن را به دل نگانالذکر آن است که  شرکت فوالد مبارکه، شرکت آبا ریشرکت اخ

از افشاء بعد  .ستامعامله با آن ممکن نبوده  قرارداده و اهیدر فهرست س يشردد و قراضه فله ا ،ینجفتن خرسک با آهن اس

اء تخلف مبارکه و جهت عدم افش الدفو رانیتوافق با مد یط فوالد هرمزگان، رانیها توسط مد حمل و تصاحب خرسک

منظور  یمانامذکور به صورت  يها خرسک دیشرکت هرمزگان، مقرر گرد يبرا یمال يامدهایپ جادیاز ا يریمذکور و جلوگ

 ها اصالح شده است. بابت حساب نیو از ا
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از  یوصشرکت فوالد هرمزگان به شرکت فوالد مبارکه و استفاده شرکت خص ياز سو خرسک لیه به عدم تحوتوج با

ب انتقال منافع به ، اقدام صورت گرفته که موج)الیر 50,000,000( هرتن بالغ بر  1399خرسک در سال  متیآنها  با لحاظ ق

 .تاس دهیریال گرد 1,478,499,550,000بالغ بر  دولت  به سهامداران و انیورود ضرر و ز موجب دهیگرد ریغ

 يانرژ انیاز شرکت پرش يانرژ دیقرارداد خر  -15

بادرت به انعقاد م 48431951رارداد شماره ق یط 1396) مگاوات برق در مرداد ماه 200( نیمبارکه جهت تام شرکت فوالد

توان فعال در نقاط  مگا وات )200( دیکت مذکور بااساس مفاد قرارداد، شر . بردینما یم یج يانرژ انیقرارداد با شرکت پرش

 ) درصد و87.5پرت ( بیبا در نظرگرفتن ضر و 1396-01-01 خیاز تار لشرکت فوالد مبارکه و به مدت پنج سا یاختصاص

 خیبه تار 100/20/36776/94) قرارداد) و براساس مصوبه 5( وستی(پ طبق تعرفه رویبا نرخ ابالغ شده توسط وزارت ن

د و با توجه به استفاده ینما لی) ریال  به شرکت فوالد مبارکه تحو 49,500مبلغ ( انهیساعت ماه لواتیبه ازاء هرک 09/08/1394

ت فروشنده) ( شرکیج يانرژ انیشرکت پرش ياز سو انتقال (ترانسفر) نهیبرق احداث شده توسط دولت هز يرویاز خطوط ن

فروشنده  حساب شرکت از صورت يمبلغ مذکور پس از اعالم شرکت برق منطقه ااساس مفاد قرارداد  بر و پرداخت گردد

ا شرکت بکه  گریدر قرارداد مشابه د ستیبعمل آمده حاک يها یپرداخت شود. بررس هتوسط شرکت فوالد مبارک کسر و

) ریال 400ت ساعت( وا لویبه ازاء هرک لوواتیک ونیلی) م 438منعقد شده مقدار(   یمناقصه عموم قیواز طر دیسبالن برق ام

سپس در   نییع)ریال ت 635ساعت(  لوواتیقرارداد ، نرخ هرک ياز ابتدا انیکه با شرکت پرش یشده است درحال يداریخر

 430,2ساعت به مبلغ( تلووایبه ازاء هرک 01/07/1397یدگیدر بازه رس تاًیو نها لی) ریال تقل 450به نرخ(  30/10/1396 خیتار

 مبلغبت نرخ  بالغ بر از با يانرژ انیبه شرکت پرش یاست لذا با توجه به قرارداد مشابه، مبلغ مازاد پرداخت  افتهی لی)تقل

 نهیهز چیه ينرژانتقال ا نهیشرکت فوالد مبارکه از بابت هز ستیحاک ها یبررس نیهمچن .باشد یریال  م 50,467,716,781

 یاضافه پرداخت ، مبلغساعت لوواتیک 3,056,469 دیبا توجه به خر که دهیمنظور نگرد يانرژ انیرا به حساب شرکت پرش يا

 باشد. یم ریال 151,295,215,500انتقال از بابت 

 ان گدموراژ در شرکت فوالد هرمز نهیهز  -16

حق توقف (دموراژ) از بابت  نهینسبت به پرداخت هز 1400مهرماه   تیلغا 1398سنوات  یشرکت فوالد هرمزگان ط 

اسناد  افتیدر يریگیعدم پ لیها بعضاً به دل نهیهز نیریال نموده که ا 778،677،658،698حمل کاال به مبلغ  يهانریتوقف کانت
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 يها نهیهز لیبوده و باعث تحم  نهیهز يریگیو پ یواردات يبه کاالها ازصادراتحاصل  به موقع ارز صیعدم تخص و ،حمل

 .گزاف به سهامداران شده است

 دموراژ در شرکت فوالد مبارکه نهیهز  -17

 تیلغا 1397ت سنوا یشرکت فوالد مبارکه اصفهان در هرمزگان ط یواردات يعمل آمده از انبارکااله ب يهای بررس در

و دموراژ و انبار  توقف نهیریال به عنوان هز 5،610،770،270،962مبلغ  ،حمل کاال يهانریبابت توقف کانت 1400مهرماه 

 در هر روز،  نرینتهر کا يحمل بار و محاسبه حق توقف برا ينرهاینتنموده است. با توجه به تعداد کا ریبه شرح ز يدار

رفع نواقص فرم  عدم لیمذکورعمدتاَ به دل يها نهیباشد. هز یروز م14,897محاسبه شده تاکنون بالغ بر يمجموع روزها

 ياالهابه موقع ارز حاصل از صادرات به ک صیاسناد حمل وعدم تخص افتیجهت در يریگیعدم پ ثبت سفارش، يها

 .گزاف به سهامداران شده است يها نهیهز لیپرداخت شده و باعث تحم یواردات

 کشنده توسط شرکت توکا حمل و نقل دیخر يقراردادها  -18

انعقاد قرارداد با شرکت توکا حمل ونقل وپرداخت وجه توسط فوالد مبارکه   -1-18

 به شرکت مذکور

) 600مبلغ ( با شرکت حمل و نقل توکا به فاتیبصورت ترك تشر 48477629قرارداد  1398د مبارکه در سال شرکت فوال

) سال 5ه مدت (بمختلف و بالعکس  ياز مباد یو محصوالت صادرات هیمواد اول يبا موضوع حمل ونقل جاده ا الیر اردیلیم

 ي، جهت اجرامانکاریشرکت پ ازیمورد ن ونیدستگاه کام) 100( دیخربابت  الیر 250,000,000,000مبلغ  منعقد نموده و

 :دامه استابشرح  یراداتیا يدارا  دکهینما یم زیموضوع قرارداد در وجه شرکت طرف قرارداد (حمل ونقل توکا) وار

مرتبط با  يها تی) را در قالب صورت وضعالیر 250,000,000,000(یافتینقل مبلغ در چه شرکت حمل و اگر •

با پرداخت مبلغ مذکور توسط شرکت فوالد مبارکه،  کنیل ،دینما یم هیبا شرکت فوالد مبارکه تسو دقراردا اياجر

   گریشده است به عبارت د ییفاز اجرا همحدود ب و قرارداد صرفاً نیتوسط شرکت تام ازیمورد ن يخودروها عمالً

خود  يا هیسرما يهایی دارا شیازاف و ونیدکامیاقدام به خر میتوانست به صورت مستق یمبارکه م شرکت فوالد
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 و دیگرد یم نهیاز خروج وجه نقد در قالب هز يریارزش شرکت، باعث جلوگ شیاقدام عالوه بر افزا نیا دکهینما

 قیاز مصاد الیر 250,000,000,000پرداخت مبلغ  نیبنابرا .دینما يراهبر اتیموضوع قرارداد را محدود به عمل

 باشد. یافع سهامداران شرکت فوالد مبارکه مبا من ریاشتباه و مغا میتصم

شهرضا  یندگینما کویاز شرکت آم کویکشنده آم ونی) کام100( نیجهت تام مانکاریبه پ الیر اردیلیم 250پرداخت •

ده که نشانگر نمو ونی) کام25تعداد ( دیشرکت مذکور فقط اقدام به خر کنیناوگان حمل و نقل بوده ل تیجهت تقو

  انید ضرر و زموجب ورو ون،یکام متیق يبرابر نیدچن شیباشد که به علت افزا یکامل مفاد قرارداد م يعدم اجرا

 به شرکت شده است.

 بیه، ضروقت شرکت فوالد مبارک یمال و يمعاون اقتصاد 19/8/99 مورخ 515/43/91000به موجب نامه شماره  •

ر ببالغ  یشرکت حمل و نقل توکا کسر نشده که منجر به اضافه پرداخت ي% از صورت حساب ها 3,5 یمنف

 ).الیر 21,000,000,000=  %3,5×  600,000,000,000شود ( یم الیر 21,000,000,000

در راستاي  نقل توکا کشنده توسط شرکت حمل و ونیکام دیقرارداد خرانعقاد  -2-18

 قرارداد فوق

  FH500)4×2کشنده ولوو(  ونی) دستگاه کام100( دیگروه فوالد مبارکه جهت خر يها حمل نقل توکا از شرکت شرکت

 دو ی(ط الیر 76،500،000،000نموده و مبلغ  زلید پاسای شرکت با 19/9/1396 –ق  96212اقدام به انعقاد قرارداد شماره 

با  زلید اپیوجه، شرکت سا زینموده است. پس از وار زیوار اد) به حساب شرکت طرف قرارد24/10/96و 26/9/96مرحله 

) دستگاه  7ن به () دستگاه و بعد از آ50) دستگاه به (100متعدد درخواست کاهش موضوع قرارداد از ( يها هیالحاق میتنظ

گردد که  یم  008/98شماره  هیمنجر به صدور الحاق  26/3/98 خیدر تار تاَیموضوع نها نیکه ا دینما یفسخ قرارداد م یوحت

و دو دستگاه  500FH)4×2کشنده ولوو( ونیدستگاه کام زدهیدستگاه به س کصدیموضوع قرارداد از  يها ونیکام براساس آن

)4×6(460FH   لیمبلغ تکم یلباقگردد ا یو مقرر م ابدی یکاهش م الیر 86،590،000،000(مجموعاَ پانزده دستگاه) به مبلغ 

 گردد. زیوار داریتوسط خر الیر 10،090،000،000 زانیمبه  هیالحاق نیوجه ا

شرکت توکا حمل  ه،یاست در زمان انجام مذاکرات جهت اصالح موضوع قرارداد و قبل از صدور الحاق یها حاک یبررس

خود را جهت  یآمادگ زل،ید پایسا يها یندگیاز نما یکی) با مکاتبه با هی(صد وده روز قبل از الحاق 5/12/97 خیونقل در تار

 زلید پایسا یندگینما 7/12/97 خیدر تار  تاَیاعالم و نها زلید پایحقوق خود در خصوص قرارداد منعقده با سا یتمام يواگذار
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شده توسط شرکت  زیپرداخت وار شیحاضر است با پرداخت اصل پ "دارد: یم انیدر پاسخ به شرکت حمل ونقل توکا ب

 10،000،000،000داد و اخذ وکالت بالعزل و پرداخت مبلغ بعد از انتقال قرار ههفقره چک سه ما  کیحمل و نقل به صورت 

 یتمام ،مان وکالت به حساب شرکت حمل ونقلتا ز 26/9/96 خیبصورت نقد  بابت ثمن معامله و سود مشارکت از تار الیر

 254شماره  در دفترخانه 17/1/98 خمور 1806وکالت نامه شماره  یط تاَیکه نها".دیقرارداد مذکور را تصاحب نما ازاتیامت

، گردد یم ارذ) واگ115کد ( زلید پایسا یندگی) دستگاه کشنده ولوو به نما100( دیاز قرارداد خر یقوق ناشح هیاصفهان کل

 و ،دهیگرد 1399تا مرداد  1398) ماهه از اسفند 5به صورت اقساط ( الیر10,000,000,000مبلغ  يواگذار نیبابت ا کنیل

پرداخت  98 6/9تا  24/1/98 خی) قسط از تار9به صورت ( الیر 76،500،000،000حمل و نقل توکا  به مبلغ  تاصل مبلغ شرک

 اشاره نمود: ریتوان به موارد ز یآن م ازیامت يگردد. از نکات مهم در خصوص قرارداد فوق وواگذار یم

وده وموجب ب یمنطق هیفاقد توج) 15) دستگاه به (100از ( ونیوکاهش تعداد کام زلید پایتوافق با شرکت سا •

 است. دهیبه منافع شرکت وسهامداران گرد انیضرر وز

صاحب  یقیشخص حق نکهیقرارداد با توجه به ا ازاتیامت يجهت واگذار زلید پایسا ینگیانتخاب نما یچگونگ •

الد مبارکه فروش محصوالت فو یندگینما و يمانکاریقرارداد پ يدارا گرید يخود در قالب شرکتها یندگینما

 دهیواگذار گرد يگریاز آن منافع قرارداد به د لدوماه قب کهیدر حال هیموافقت با صدور الحاق  نیباشد وهمچن یم

 باشد. یمحل ابهام و اشکال م

 صورت اقساط با مبلغ به افتیقرارداد، در ازیامت يبابت واگذار یافتیمبلغ در نییضمن وجود ابهام در نحوه تع •

 یالیر 300,000,000.000، موجب حداقل رانت  ونهایکام متیق دیشد شیپول وافزا یتوجه به کاهش ارزش زمان

و  زلید پایحمل ونقل با شرکت سا کامنعقده توسط شرکت تو هیاست. ضمن آنکه احتمال لغو الحاق دهیگرد

 دارد. شتریب یبه بررس ازین موضوع قرارداد محتمل بوده و ونی) دستگاه کام100( دیخر

 و ککفرومنگنز  خارجی دیخر  -19

 با واسطه شرکت فلز تدارك خرید فرومنگنز پرکربن -1-19

شرکت فلز تدارك که  ،) تن فرومنگنز پرکربن10,000( دیخصوص خر هرمزگان در فوالد 138335 استعالم شماره رویپ

فرومنگنز مذکور از  نیجهت تام 26/6/99مورخ  541/99نامه  یباشد، ط ی) در صد سهام آن متعلق به فوالد مبارکه م99%(
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مورخ  15/99-4مصوبه  یط زین رهیمد اتیه نموده که یمادگ) ماه اعالم آ5( لیبا مدت تحو وروی) 5/748قرار هر تن( 

پرداخت را توسط شرکت فلز تدارك   شی) پ%25در قبال ( وروی) 746هرتن ( متی) تن فرومنگنز با ق10,000(دی، خر30/7/99

ش پرداخت  یبه عنوان پ الیر 580,440,220,000معادل  وروی 1,865,000ومتعاقب آن مبلغ  بیتصو یشرکت خارج قیراز ط

 دهیثبت گرد الیر 311,228 ورویاز قرار هر  یالیاست که معادل ر یدرحال نیگردد. ا یبه شرکت طرف قرارداد پرداخت م

پرداخت  شیکمتر به عنوان پ الیر 16,163,955,000مبلغ  نیبنابرا بوده و الیر 319,895نرخ  نیمذکور ا خیدر تار کهیدر حال

 604,260) تن معادل 810تن موضوع قرارداد تنها مقدار ( 10,000شرکت طرف قرارداد از  گرید ي. از سوثبت شده است

جهت ضبط ضمانت  یدامشرکت اوالَ اق کنینموده ل يخودار مانیموضوع پ يکاال یمابق یلیداده و از تحو لیرا تحو وروی

 الیر 310,186  ورویآن به قرار هر  یالیپرداخت معادل ر شیجهت کسر پ اًیثان ،اوردهیعمل نه تعهدات ب يسن اجراحنامه 

 1,313,792,280جهت مبلغ  نیاز ا بوده و الیر 311,228در زمان اعمال حساب  وروینرخ  کهیاعمال حساب شده در حال

(شرکت فلز تدارك) که خود مجبور به  شرکت واسطه کیکاال از  دیآنکه خر وارد شده است. ضمن  انیضرر و زریال 

 .باشد یرانت م جادیا قیاز مصاد و هیبوده فاقد توج گرید يها شرکت قیموضوع قرارداد از طر نیتام

 با واسطه شرکت فلز تدارك فرومنگنز متوسط کربن دیخر -2-19

از شرکت  رووی 1,118هر تن  متیمتوسط کربن به ق تن فرومنگنز 6,000خرید معامالت شرکت فوالد هرمزگان  ونیسیکم

نجام ا  2/7/99مورخ  13/99-12مصوبه  یط رهیمد اتیه نموده و بیرا تصو یشرکت خارج کی قیفلز تدارك و از طر

معادل  وروی 1,677,000، مبلغ  7/8/99 خیدر تارآن   اقب. متعدینما یم بیپرداخت تصو شی) پ%25معامله را در قبال (

از  یالیل راست که معاد یدرحال نیگردد.ا یم پرداخت به طرف قرارداد پرداخت شیبه عنوان پ الیر 518,238,279,000

 22,694,841,000بلغ م نیبنابرا بوده و الیر 322,560نرخ  نیا مذکور خیتار که در دهیثبت گرد الیر 309,027 وروی هر قرار

 پرداخت کمتر ثبت شده است. شیبه عنوان پ الیر

نموده و از  )الیر 146,340,917,460(معادل  وروی 603,720به ارزش  ) تن540( نیمأفلز تدارك فقط اقدام به ت شرکت

. ضمن  ستا  دهاوریتعهدات بعمل ن يسن اجراحجهت ضبط ضمانت نامه  یاقدام شرکت کنینموده ل يخودار یمابق لیتحو

 يها رکتش قیموضوع قرارداد از طر نیمأخود مجبور به ت که(شرکت فلز تدارك)  شرکت واسطه کیکاال از  دیآنکه خر

 .باشد یرانت م جادیا قیاز مصاد و هیبوده فاقد توج گرید
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 توسط فوالد هرمزگان فرومنگنز دیخر -3-19

ادل مع الیر 71,447,785,350فرومنگنز مبلغ  دیبابت خر 408880 مزگان، به موجب سفارش کارشرکت فوالد هر

کور شرکت مذ کنیواسطه پرداخت ل یاز شرکت خارج دیتجارت نقش جهان قشم جهت خر هیشرکت آت به وروی 576,150

 دهیبرگشت گرد به حساب شرکت فوالد هرمزگان 5/5/1400 خیتار پرداخت در شیمبلغ  پ جهت انجام تعهد ننموده و یاقدام

 قید از طرموضوع قراردا نیمأکت فلز تدارك) که خود مجبور به ت(شر شرکت واسطه کیکاال از  دیآنکه خر است. ضمن

 .باشد یرانت م جادیا قیاز مصاد و هیبوده فاقد توج گرید يها شرکت

   تارازفرومنگنز پرکربن توسط  دیخر -4-19

است  یحاک فرومنگنز پرکربنتن  26,900 دیموضوع خر 48474914 دیصورت گرفته در خصوص سفارش خر یبررس

الر شرکت د 26,130,000 متیبرآورد ق 13/9/97مورخ  يمرحله ا کیمناقصه  متیق يشنهادهایپ شیجلسه گشا طبق صورت

 1759/20002شماره ه ب معامالت ونیسیطبق مصوبه کم کنیل ،به عنوان برنده مناقصه اعالم %8/14 یمنف يشنهادیپ متیتاراز با ق

امر، اقدام  نیا لیدال ابالغ شده است که ضمن نامعلوم بودن دیعنوان برنده به معاونت خره ب یمنف %3 متیقبا  2/11/97مورخ 

 نکهیه علت اب نیباشد. همچن یدر مناقصه م یاعالم متیاز ق شیب وروی 3,162,400به مبلغ  یمذکور موجب اضافه پرداخت

تن  12,800 ده جهتکنن نیمأعنوان ته ب ننتیبا شرکت سون کانت دینبوده قرارداد خر دکنندهیشرکت تاراز برنده مناقصه تول

با  ریمنگنز پرکربن مغاتن فرو 14000نیمأت نیهمچن گرید يباشد. از سو یبا اسناد مناقصه م ریامر مغا نیمنعقد شده است که ا

 .فوالد مبارکه واگذار شده است یتراست يها از شرکت یکیپاکت به  ییبازگشا جلسه اسناد مناقصه و صورت

 رییدر قرارداد تغ طیاشر نیا کنیل ،شود ی) مبلغ قرارداد، پس از ارائه اسناد حمل پرداخت م%100موجب  اسناد مناقصه ( به

شده  ینیب شیفوالد در پشت چک پ هیشرکت آت يچک از شرکت تاراز با امضا افتیپرداخت در قبال در شی) پ%30و (

 337.685,879,932به مبلغ  9811154011سند  یالحساب ط یعل داختفوق، پر دارد مهم در خصوص قراردااست. از جمله مو

) به رووی 3,952,013( الیر 496,637,874,061به مبلغ  9812299061سند  یپرداخت ط شی) و پوروی2,698,013(الیر

 .نشده است افتیدر ینشده و خسارت لیتحو ییکاال چگونهیتاکنون ه کنیبوده ل ننتیشرکت سون کانت
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 کک دیخر -5-19

 و 23/4/99مورخ  9925 ياساس مصوبه ها شرکت و بر رهیمد تیأه 2/7/99مورخ  13/99-9 مصوبه شماره موجبه ب

 قیاز طر وبا واسطه از شرکت فلز تدارك  CPC یتی) تن کک گراف10,000( دیمعامالت خر ونیسیکم 7/5/99مورخ  9976

 773,255بلغ متعاقب آن، م نموده و بیتصو اركاز شرکت فلز تد وروی) 331به مبلغ (از قرار هر تن  یخارج يها شرکت

گردد و  یود نمشرکت موفق به انجام تعهدات خ کنیگردد. ل یپرداخت؛ پرداخت م شیبه عنوان پ  30/7/99 خیدر تار وروی

 گردد. یشرکت عودت م به 24/3/1400 خیپرداخت در تار شی) ماه، مبلغ پ9پس از ( تاًینها

 گندله دیخر  -20

 از شرکت بافقخرید گندله  -1-20

 .نموده است 1جدول شرح ه (بافق) ب رانیا يگندله از شرکت سنگ آهن مرکز دیشرکت فوالد هرمزگان اقدام به خر 

 : فرایند خرید گندله از شرکت بافق1جدول 

 سال
 بر حسب کیلوگرم مغایرت :طبق گرمکیلوبر حسب  وزن

 ریال وزن توزین صورتحساب

1399 232,991,049 230,625,333 2,365,716 71,553,603,810 
 27,660,549,062 767,753 193,588,672 194,356,425 1400تا آبان 

 99,214,152,872 3,133,469 424,214,005 427,347,474 جمع

عناصر  يادار یلیگندله تحو شرکت فوالد هرمزگان، تیفیواحد کنترل ک یلیگندله تحو یفیکنترل ک يطبق نمونه ها

که شرکت آن رغمی. لذا علرا کاهش می دهدعمر نسوز می شود، سرباره کوره  شیافزاموجب که ضمن آنکه  مزاحم بوده

 يا مهیجر متیر قب تیفیک ریثأبر ت یمبن ) قرارداد9برخالف ماده ( ،از شرکت مذکور ننموده لهگند دیجهت قطع خر یاقدام

فوالد  یلیحوتگندله  زانیم ،س جدول فوقاسا بر عالوه بر این،ه است. شرکت طرف قرارداد محاسبه و منظور ننمود يبرا

 باشد. یتن کمتر م 3,133 زانیحساب فروشنده به م هرمزگان با صورت
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  گندله از فوالد سنگان دیخر -2-20

 1399سال  دیخر )1

 فوالد یدنمع عیتن گندله از شرکت صنا 3,000,000 دیموضوع خر 48508508به سفارش کار  99120001شماره  قرارداد

 يمبنا نکهیه به امنعقد شده که با توج 30/12/1399تیلغا 1/01/1399 خیاز تار الیر 11,897,040,000,000به مبلغ  سنگان

  گندله جمعاً  دیرختن  2,815,268بابت  نیسه ماهه شمش فوالد خوزستان در بورس بوده بنابرا متیق نیانگی) م%23,5( دیخر

 نهیت هزجه الیر 197,068,700,920ت. از مبلغ پرداخت شده، مبلغ اس دهپرداخت ش الیر 65,073,559,625,147مبلغ 

) 70گرم ( لویر که يبه ازا ونیکام ایواگن  يموضوع قرارداد درب کارخانه  فروشنده بر رو يکاال لیو تحو يریبارگ نیتوز

صددرصد شرکت  تیبه مالک هنشده است. لذا با توج ینیب شیمشابه پ يکه موضوع فوق در قرارداد ها دهیپرداخت گرد الیر

غ فوق از فوالد مبارکه سود و انتقال سود معادل مبل يموجب هموار ساز ات،یفوالد سنگان از مال تیو معاف داریفروشنده به خر

تر پرداخت شده عملکرد در وجه خزانه دولت کم اتیمال الیر 49,267,175,230بابت مبلغ  نیبه فوالد سنگان شده و از ا

 است.

ت به نرخ فروشنده اضافه کنسانتره خارج از منطقه سنگان مبلغ ثاب نیمأ) قرارداد بابت ت3) ماده (4ره (ه موجب تبصب نیهمچن

سود و  يموجب هموارساز زیاقدام ن نیپرداخت شده و ا الیر 6,943,783,108,509خصوص مبلغ  نی. که در اگردد یم

عملکرد در وجه  اتیلما الیر 1,735,945,777,127فوالد سنگان شده و مبلغ  هانتقال سود معادل مبلغ فوق از فوالد مبارکه ب

رخ قرارداد ن 25/02/1400مورخ  62/91000053 به موجب نامه شماره گرید يخزانه دولت کمتر پرداخت شده است. از سو

بوده  3/5/98مورخ  13991 ارهمبا بخشنامه وزارت صمت به ش ریامر مغا نیکه ا افتهی شی) افزا%24,5) به (%23,5اصالح و از (

 است. دهیگرد الیر 2,656063,658,169به مبلغ  یو منجر به اضافه پرداخت

 1398سال  دیخر )2

 29/12/98 تیلغا 1/1/98تن گندله از  2,500,000 دیموضوع خر 48486249به شماره سفارش  98120001شماره  قرارداد

 نیتوز نهیجهت هز الیر 105,849,250,000قرارداد، مبلغ  نیه در اک دهیفوالد سنگان منعقد گرد یمعدن عیاز شرکت صنا

 يکه موضوع فوق در قراردادها دهیپرداخت پرداخت گرد روشندهموضوع قرارداد درب کارخانه ف يکاال لیو تحو يریبارگ

مبارکه به  سود و انتقال سود از فوالد ينشده است. اقدام مذکور عالوه بر پرداخت بالوجه، موجب هموارساز ینیب شیمشابه پ

  نیشده است. همچن ختعملکرد در وجه خزانه دولت کمتر پردا اتیمال الیر 26,462,312,500مبلغ  جهیو در نت فوالد سنگان
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 ياز ابتدا بیضر نیدر قرارداد ا کهیدر حال ،) بوده%21,5( یمتیق بیضر 3/5/98 خیبراساس بخشنامه وزارت صمت تا تار

تن موجب پرداخت مبلغ   126,655 زانیبه م 30/4/98تا  یلی) در نظرگرفته شده که با توجه به مقدارتحو%23,5داد (قرار

 باشد. یمصوب م زانیبر م هاضاف الیر 89,397,688,618

 هرگشده از شرکت گل  يداریگندله خر يکسر -3-20

هر در سال از شرکت گل گ گندله دیاقدام به خر 48436251و  48415631شماره  دیسفارش خر یفوالد مبارکه ط شرکت

 بی(ترک یبیتن گندله بصورت ترک 467,733صادر فروشنده مقدار  يحساب ها نموده است، که بر اساس صورت 96و  1395

شده است  واگذار لیتوکار شده، به شرکت يداریخر دلهفوالد مبارکه شده است. حمل گن لی) حمل و تحولیو ر ونیکام

تن بوده که  433,440 زانیبه شرکت فوالد مبارکه به م یلیانجام شده در مقصد مقدار بار حمل شده و تحو نیکه طبق توز

هر  يازا هتن ب 4,128تن ( 12,271باشد. توسط فوالد مبارکه مقدار  یتن م 34,293 زانیبه م یلیگندله تحو يکسر انگریب

از  یونیکام تن بابت حمل 4,677راه آهن و  يریبارگ يقابل حمل در محل سکو ریت گندله غتن باب 3,466تن،  کیواگن 

 شده است. ییشناسا يبعنوان کسر یراه آهن) مجاز و مابق يمعدن تا سکو

در  ماندهیمل باقحقابل  ری) و گندله غلومتریک 18راه آهن کوتاه (حدود  يحمل از معدن تا سکو ریمس نکهیتوجه به ا با

به عدم وصول  باشد. لذا با توجه یم رشیقابل پذ ریمجاز منظور شده غ يراه آهن مرتبط با سنوات قبل بوده کسر يسکو

د خوزستان شمش فوال متیروز (متوسط ق متیبابت بر اساس ق نیحمل (توکا) از ا مانکاریاز قصور پ یخسارت وارده ناش

 ست. اوارده شده  انیبه منافع سهامداران ضرر و ز لایر 1,025,506,137,359) مبلغ 1400در سه ماهه اول سال 

 1,025,506,137,359=  %23,5× فخوز  1400سه ماهه اول سال 127,252,117× تن  34,293

 معادن سنگ آهن  دیخر  -21

 قیاز طر 2جدول ) معدن سنگ آهن به شرح 7( دیاقدام به خر  ره،یمد اتیمصوبات ه يشرکت فوالد مبارکه در راستا 

 .نموده است ،يگذار هیتابعه به عنوان سرما يها پرداخت وجه به شرکت
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 : معادن سنگ آهن خریداري شده توسط فوالد مبارکه2جدول 

 مصوبه هیات مدیره
 مبلغ موضوع خرید

کت تابعه متولی شر

 تاریخ شماره استخراج

1548/21/215 4/3/1400 
مدرن جهان  نیسهام شرکت آر %100دیخر

 معدن آلیجان -آرا
 فلز تدارك 200,000,000,000

1551/24/212 4/3/1400 
معدن چشمه سر  يپروانه بهره بردار دیخر

 سنگان
 فلز تدارك 434,000,000,000

 فلز تدارك 250,000,000,000 سنگان 2دیحد يمعدن پالسر دیخر 4/3/1400 1550/23/212

1552/25/212 4/3/1400 
 25در معدن داوران واقع در يگذار هیسرما

 رفسجان يلومتریک
 فوالد سنگ 200,000,000,000

 فوالد سنگ 1,200,000,000,000 جانیدل انیمعدن سرو دیخر 4/3/1400 1549/22/212

212/22/1545 4/3/1400 
 يکود تیدر معدن همات يگذار هیسرما

 هرمزگان
 فوالد سنگ 437,000,000,000

 فلز تدارك 470,000,000,000 12و11 معدن بزمان دیخر 18/5/1400 1226/9100051

 3,191,000,000,000 جمع کل

نگ سشوند و  تیریمد و لیمذکور تحص يها شرکت قیمعادن سنگ آهن از طر دهیمقرر گرد ،اساس مصوبات فوق بر

عالوه  یفرع ياه معادن به شرکت يمعادن و واگذار دیمنابع خر نیمأگردد. ت يداریتوسط فوالد مبارکه خر یآهن استحصال

 .گردد یم تمام شده سنگ آهن يبها شیافزا وجبآنها م تیحد حوزه فعال یمذکور وگسترش ب يها به شرکت یوابستگ بر

 با شرکت فلز تدارك   وپیت يها فلنج و ورق وپ،یت دیقرارداد خر  -22

وجب مصوبه به م رهیمد تیأه ،با شرکت فلزتدارك وپیت يها فلنج و ورق وپ،یت دیموضوع خربا  132178 قراردادطی 

ه ر قبال چک بدپرداخت  شی) به عنوان پوروی 1,479,548مبلغ قرارداد ( %100با پرداخت  ،31/6/97 مورخ 16/97-5 شماره

در  و سپه) یمل شده از بانک افتیمعادل نرخ سما (نرخ در الیر 173,236,991,195که مبلغ ایدمی نمموافقت  نیعنوان تضم

 پرداخت شده است: ریز حبشر 20/8/98تیلغا 18/7/98 خیتار

 وروی 866,859 معادل الیر 115,359 نرخ روز پرداخت اب 18/7/98مورخ  الیر 100,000,000,000 مبلغ •

 ووری 314,719 معادل الیر 119,603 با نرخ روز پرداخت 8/8/98 مورخ الیر 37,641,411,182مبلغ  •
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 وروی 297,970 معادل الیر 119,460 با نرخ روز پرداخت 20/8/989 مورخ الیر 35,595,580,013مبلغ  •

ساس مصوبه امذکور مورد توافق شرکت فلز تدارك واقع نشده و با وساطت شرکت فوالد مبارکه و بر  ينرخ ها اعمال

 ورویزون حواله مو نیانگی)  نرخ م%50( ارز بصورت رینرخ تسع دهی، مقرر گرد99 /29/8مورخ 18/99-37شماره  هریمد تأیه

ه ها ب ختپردا ياصالح گردد که معادل ارز تیسنار تیو سا ورویموزون اسکناس  نیانگی) نرخ م%50( و تیسنار تیسا

 اصالح شده است: ریشرح ز

 وروی 825,406 معادل الیر 50/121,152به نرخ روز پرداخت 18/7/98مورخ  الیر 100,000,000,000 مبلغ •

 وروی 66/318,254 معادل الیر 50/118,274با نرخ روز پرداخت 8/8/98 مورخ الیر 37,641,411,182مبلغ  •

 وروی 17/295,826 معادل الیر 120,326 با نرخ روز پرداخت 20/8/989مورخ الیر 35,595,580,013مبلغ  •

از  الیر 13,371,746.780معادل  الیر 334,000به نرخ  وروی 17/40,035معادل  که دهیاقدام مذکور عمال باعث گرد 

 .به سهامداران گردد انیز موجب ضرر و کسر و مانکاریپرداخت پ شیحساب پ

 عدم رعایت الزامات برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد در فوالد سنگان  -23

و مناقصه  فاتیترك تشر قیاقدام به انعقاد قرارداد از طر، 3جدول شرح ه ب 1400 یال 97ل سا یشرکت فوالد سنگان ط

 نیهمچن .دینما ینم نیاهداف شرکت را تام ،تیفیک نیمأتو  متیامر در خصوص کشف ق نینموده است که ا محدود،

 .دوجود دار تیاحتمال رانت در انعقاد قرارداد و عدم شفاف

 توسط فوالد سنگان 1400تا  97طی سال هاي  و مناقصه محدود فاتیترك تشر قیانعقاد قرارداد از طر: 3جدول 

 مبلغ تعداد نوع معامله مبلغ تعداد معامله سال

1397 207 213،886،826،808 

 18،473،630،383،534 29 ترك تشریفات
 12،500،000،000 1 انحصار
 548،838،238،193 18 محدود
 19،866،000،000 1 استعالم

 9،747،160،516،802 9 ترك استعالم
 29،102،405،108،529 جمع

 600،102،361،933،062 63 ترك تشریفات 425،309،140،264 308 1398
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 201،457،325،000 4 انحصار
 577،772،384،890 24 محدود
 یورو9،715،893 5 استعالم

   
 5،737،341،142،746 25 ترك استعالم

 جمع
606،618،932،785،698 

 یورو9،715،893

1399 
11 
 و

454 

 یورو 1،552،099
 و

 ریال 697،860،666،602

 9،206،325،083،338 33 ترك تشریفات

 104،986،469،348 11 انحصار

 3،058،904،558،292 73 محدود

 18 استعالم
36،595،276،000 

 درهم127،800
 یورو2،915،530

 893،528،287،243،616 33 ترك استعالم

 جمع
905،935،096،630،594 

 یورو2،915،530
 درهم127،800

1400 

1 
 و
3 
 و

409 

 یوان160،877
 و

 یورو25،818
 و

 ریال 652،135،898،011

 15 ترك تشریفات
 یورو576،203

2،177،227،450،000 

 258،414،788،540 8 انحصار

 6،120،984،923،272 85 محدود

 18 استعالم
 یورو3،722،875

28،269،185،386 
 114،028،455،224،716 18 ترك استعالم

 122،613،351،571،914 جمع
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 یورو4،299،078

 کنستانتره دیخر  -24

  چادرملوخرید کنتستانتره از  -1-24

درملو از چا یمعدن عیتن کنستانتره از شرکت صنا 4,500,000 دیموضوع خر 48508147(سفارش کار)  شماره قرارداد

در بورس  فروش سه ماهه شمش فوالد خوزستان نیانگیدرصد م )%17,5(  متیبه ق 30/12/1399تیلغا 1/01/1399 خیتار

بخشنامه  است. بر اساس دهیپرداخت گرد الیر 67،784،837،555،669منعقد شده است. که بابت قرارداد موصوف مبلغ 

افه ضباشدکه باعث ا ی) درصد م%16,5قابل اعمال ( بیوزارت صمت حداکثر ضر 16/05/398مورخ  127792/60شماره

تن بوده  26,121 قرارداد نیکنستانتره در ا يکسر زانیم نیاست. همچن دهیگرد الیر 3,873,419,288,895بالغ بر  یپرداخت

 به شرکت وارد شده است. انیضرر و ز الیر  396,862,264,963بابت مبلغ  نیاز ا هک

  فوالد نقش جهان قشم  هیکنستانتره از آت دیخر -2-24

 يداریهن خرتن کنستانتره سنگ آ 167,000 زانیم تجارت نقش جهان قشم جمعاً هیمنعقد با شرکت آت يقراردادها در

زارت صمت و و یمعدن عیو صنا یمعدن معاون امور 6/5/1398مورخ 127792/60درنامه  یکه با توجه به نرخ اعالم دهیگرد

 4.655,125,000 مبلغ دیوالد مبارکه مشخص گردتوسط ف یاختاساس نرخ مذکور و مبلغ پرد مبلغ قابل پرداخت بر سهیمقا

 .اضافه پرداخت شده است الیر

 فوالد آبشار توسط شرکت فوالد سنگان  انیشرکت ک ازکنستانتره  دیخر -3-24

ریال به عنوان   15،659,000,000وجود مبلغ  نیبا ا ،دهینگرد ینیب شیپ یپرداخت شیپ گونه چیمفاد قرارداد مذکور ه در

) 4( یشرکت فوالد سنگان ط رهیمد تأیاساس مصوبات ه بر نیپرداخت به شرکت مذکور پرداخت شده است. همچن شیپ

 .است دهیموضوع قرارداد،پرداخت گرد يکاال افتیبدون در الیر 261,000,000,000مبلغ  مرحله مجموعاً
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  در فوالد سنگان یتن ونیلیکارخانه کنسانتره پنج م پروژه ساخت  -25

 نیتام با موضوع تکنولوگ کارخانه و بیبه ترت GMIو  SDM يبا شرکت ها ییهاقراردادروژه مذکور جهت ساخت پ

 نیو تام یصنعت با موضوع مهندس اریشرکت مع ،یو طراح یشرکت ناموران با موضوع مهندس ،یمهندس و یخارج زاتیتجه

سط فوالد تو 1396قراردادها تا سال  تیکه صورت وضع دهیگردشرکت مانا با موضوع نصب و اجرا منعقد  ،یداخل زاتیتجه

مطرح  ریمذکور موارد ز يدر خصوص قراردادها .است دهیپرداخت گردپس از آن توسط شرکت فوالد سنگان  مبارکه و

 گردد: یم

است.  هدیطرف قرارداد اضافه پرداخت گرد يبه شرکت ها الیر 366,611,000,000و  وروی 5,807,769 مبلغ •

 .ها کسر نشده است تیون مبالغ اضافه از صورت وضعکن که تا

وط به در صدور دستور پرداخت مرب میول مستقؤتوسعه شرکت فوالد سنگان که مس و يوقت تکنولوژ معاون •

 رعاملینوان مدبه ع 1400 نیاز فرورد ،کار بودهه در شرکت مشغول ب 21/6/99 خیتا تار ها بوده و تیصورت وضع

 يردادهادر قرا ارتنظ مشاور و فهیکار شده که شرکت مذکور وظه ول بغمشاور کاوشگران مش نیشرکت مهندس

 .باشد یمذکور را عهده دار م

رکت فوالد ش يبعنوان معاون توسعه تکنولوژ 1/4/98از  رهیمد اتیعضو ه ياریمحمد رضا اسفند آقاي ابانتص •

 تیالکبوده و با توجه به م پروژه يادهاقرارد يها تیکننده صورت وضعدیتائ سنگان که از طرف شرکت،

لذا پرداخت  .باشد یم یتن ونیلیم 5ناظر قرار داد پروژه کنسانتره  ،کاوشگران یسهام شرکت مهندس %70حدود

داخت صورت نظارت و پر ،هیتعارض منافع از بابت ته ياریاسفند يتومان در زمان آقا اردیلیم 1,238مبلغ  

 ).پروژه هیو عال یو کارفرما و ناظر کارگاه مانکاریپ قی(تلف باشد یم تیوضع

 لیخشک توسط شرکت فوالد مت يسنگ آهن دانه بند دیخر  -26

تن  ونیلی) م4( دیجهت خر ،ایبا شرکت معدن کاو سپهر آس 1019/01/98اقدام به انعقاد قرارداد شماره  لیفوالد مت شرکت

 گردد: یدر خصوص آن  مشاهده م لیذ راداتیخشک نموده که ا يسنگ آهن دانه بند

ر خصوص الزام  دمعامالت  نی) آئ6با بند (د)  ماده ( ریمناقصه که مغا يکننده بدون برگزار نیانتخاب تام •

 .باشد یمناقصه در معامالت م يبرگزار
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 رهیمد اتیه ي) نفر اعضا5( ) نفر از2( يمعامله مذکور به امضا بیدر خصوص تصو رهیمد تیأمصوبه ه •

قانون  )121( توجه به اساسنامه شرکت و ماده برخوردار نبوده و با تیاز اکثر لذا مصوبه مذکور، دهیرس

 بوده است. یتجارت مصوبه مذکور فاقد اعتبار و وجاهت قانون

اخت قرارداد پرد شیعنوان ضمانت نامه په ب يفقره چک و وکالتنامه محضر کیقرارداد و اخذ  طیشرا رییتغ •

 .پرداخت شیدرصد مبلغ پ 120ملک به ارزش  نیتره و یمه بانکاخذ ضمانت نا يجاه ب

خت به پردا شیبه عنوان پ الیر 1,280,461,000,000تن به مبلغ  13،684 زانیمه گرم ب لیکو لیتحو •

متر بازار ک متیاز ق الیر 133,461,000,000مبلغ  لیکه در زمان تحو ایشرکت معدن کاو سپهر آس

 و منظور شده است. ییشناسا

رم گ لیکو یبر اساس ارزش فعل ا،یتوجه به عدم انجام تعهدات توسط شرکت معدن کاو سپهر آس با •

اتوجه به ب(  وارد شده است انیضرر و ز لیبه شرکت فوالد مت الیر 3,275,496,000,000، مبلغ  یلیتحو

 يریگیپ ایساز بابت مطالبات از شرکت معدن کاو سپهر آ لیصورت گرفته شرکت فوالد مت يها یبررس

داوران  معدن سنگ آهن يشرکت نسبت به وثائق منجر به تملک شش دانگ پروانه بهره بردار یحقوق يها

 اردیلیم 15ن بالغ بر و معادن  استان کرمان ارزش معد عیدر استان کرمان(با توجه به استعالم از اداره کل صنا

از  یخشب یکه حت دهیدر شهر رشت گرد عمترمرب 1،989به مساحت  نیقطعه زم کی زیباشد و ن یتومان م

 .دهد) یرا هم پوشش نم پرداخت شیمبلغ پ

مجاز  ریفروش غ سوء استفاده از نهیزم لیشرکت فوالد مت رسد یاالشاره، به نظر مرصد راداتیبا توجه به ا •

جهت  يصور يمناسب و سند ساز نیتضام افتیو عدم در يانعقاد قرارداد صور قیبه دالالن ازطر لیکو

رکت طرف ش يبرا یرقانونیمنافع و سود نامشروع و غ رانت و جادیبه منظور ا یقانونریوشش اقدامات غپ

محسن  يآقا لیعامل وقت فوالد مت ریخصوص الزم است نقش مد نیدر ا قرارداد را فراهم نموده است.

 .ردیقرار گ قیدق یمورد بررس یعیرض

 ياریدشت چهارمحال و بختدیشرکت فوالد سف  -27

 يو واحد فوالدساز میمستق اءیبخش واحد اح در دو رانیفوالد ا یتوسط شرکت مل 96در سال  ددشتیفوالد سف پروژه

 میمستق اءی) پروژه به شرکت فوالد مبارکه واگذار شده که واحد اح%65( زانیطرح م يجهت ادامه اجرا 1393شروع و در سال 
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نشده است  يتا کنون راه انداز یکیزیف شرفتی) درصد پ 87/86( با يواحد فوالدساز کنیل ،شده است يدازراه ان 95در سال 

 :دیمشاهده گرد ریبشرح ز یراداتیطرح ا یضمن بررس

تمام  يبها شیزانشده که ضمن اف ي) سال تا کنون راه انداز14با گذشت ( کنیل يراه انداز 1386پروژه در سال  •

 يادیز انیز وضرر  لیرصت از دست رفته منجر به تحمف ،درآمد عدم النفع حاصل از پروژه، لیعلت تطوه ب ،شده

 به سهامداران و دولت شده است.

 نهیرداخت هزپو  يزمان اعتبار اسناد دی) مرتبه تمد3(رغمی، عل)for owner( طیبا شرا وانی 601,811,692مبلغ  •

 است.استفاده نشده  ،مناسب پروژه شرفتیعدم پ لیبه دلو  یافتیدر التیتسه یگزاف مال يها

 ست.ادر پروژه مصرف نشده  با کارفرما اخذ و یبدون هماهنگ مانکاریتوسط پ وانی 50,000,000مبلغ  •

 مانکاریبه پ یاز کارکرد واقع شیب وروی 6,280,000رداخت مبلغ پ •

 همدان یقرارداد شرکت فوالد هرمزگان با دانشگاه علوم پزشک  -28

 ریغبارگ يساز نهیهمدان با موضوع اصالح و به ینشگاه علوم پزشکبا دا 132213شرکت اقدام به انعقاد قرارداد شماره  

معامالت،  ونیسیکم 23/12/99مورخ  365704 نموده که وفق مصوبه شماره الیر 17,467,853,800به مبلغ  ایواحد اح 500

انعقاد قرارداد با  که) به مبلغ قرارداد اضافه و پرداخت شده دیجد يها متی(ق لیعنوان تعده ب الیر 10,970,728,640مبلغ 

 فاقد الیر 28,438,582.440و پرداخت مبلغ  یبا دانشگاه علوم پزشک زاتیو تجه راتیمرتبط با تعم یو تخصص یموضوع فن

 باشد. یقراردادها مشهود م نگونهیو روابط در ا یفن ریغ لیبوده و امکان وجود مسا یفن هیتوج

   یبه سوخته اسفنج یآهن اسفنج لیتبد  -29

 ریمد عنوان1399-07-08 خید به تار/99-347634/07/3400شرکت فوالد هرمزگان  یز نامه درون سازمانا مستفاد

هم نمودن که فرا دهیگرد یبه سوخته اسفنج لیتبد یآهن اسفنج لوگرمیک 90,000,000شرکت، مقدار  تیریمد يحسابدار

 نکهینظر به ا .باشد یگندله م لوگرمی.ک88,500,000 مصرف ازمندیلب نسا دیشرائط جهت امکان استفاده از آنها جهت تول

ده لذا با توجه به نرخ بو یآهن اسفنج ازیمازاد بر ن دیخر نیدر شرائط مناسب و همچن يعدم نگهدار لیاستفاده از گندله به دل

 گردد. یبرآورد م الیر  2,601,900,000,000وارده مبلغ  انیضرر و ز زانیحداقل م ال،یر 29,400 لوگرمیگندله از قرار هر ک
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 سیشرکت تال باقرارداد   -30

در منطقه  یاحتمال يآبخوان ها زانیو م ینیزم ریز يامکان استحصال آب از سفره ها یبررس هیشرکت فوالد مبارکه با توج

با  الیر 168,452,380,952به مبلغ  48493529اقدام به انعقاد قرارداد شماره  07/10/1398 خیمحدوده فوالد مبارکه، در تار

 یتحت االرض یشناس نیمطالعات زم یاصفهان تحت عنوان طرح پژوهش یقاتیو تحق یمستقر در شهرك علم سیشرکت تال

نازل تر ارائه شده  اریبا مبالغ بس يگرید شنهاداتیپ تیفعال نیفوالد مبارکه نموده است. در خصوص ا یاراض يدروژئولوژیو ه

) ضمن انیمیعامل (عظ ریمد هب یرسم يشرکت در نامه ا یبانیو پشت یارشد خدمات فن ریدر زمان عقد قرارداد، مد یو حت

عامل شرکت دستور  ریمد یداده ول صیرا نامناسب تشخ سی، عقد قرارداد با شرکت تال يشنهادیپ متیاشاره به تفاوت ق

 ،شرکت فوالد مبارکه در خصوص موضوع قرارداد ،گزارش هیته خیتار . تادر خصوص عقد قرارداد صادر نموده است حیصر

 .است نموده نهیهز 4جدول به شرح  الیر 101,000,000,000مبلغ 

 آبخوان حوزه زمین هاي فوالد مبارکه: فاز بندي طرح پژوهشی مطالعات 4جدول 

 میزان پرداخت اعتبار عنوان وزن فاز فاز

 میلیارد ریال 42 میلیارد ریال 42 مطالعاتی 25 اول
 میلیارد ریال 59 میلیارد ریال 118 عملیات صحرایی و تحلیل 70 دوم
 0 میلیارد ریال 4/8 و ارائه گزارشمطالعات تکمیلی  5 سوم

لغ بر با یمبلغ یعنیجهت قرارداد  ي) درصد300( لیطرح درخواست تعد نیا يبه عنوان مجر سیشرکت تال نیهمچن

 باشد.   یم ینموده که درخواست مذکور در شرکت در حال بررس الیر 480,000,000,000

حفر هر نوع چاه و  قیاز طر ینیرزمیز يعادالنه آب استفاده از منابع آب ها عی) قانون توز3مطابق با ماده ( گرید يسو از

رسد در خصوص  یبوده که به نظر م رویکسب اجازه و موافقت وزارت ن ازمندیاز کشور نقنات و توسعه چشمه در هر منطقه 

 .است فتهصورت نگر یاقدام رویکسب مجوز از وزارت ن

 س توسط شرکت حمل و نقل توکا از بندرعبا تیو ترانز صیترخ هزینه  -31

شرکت حمل و نقل توکا با شرکت فوالد هرمزگان و فوالد مبارکه بر اساس اعالم شرکت مذکور  يبه قراردادها تیبا عنا 

مبالغ به عنوان درآمد منظور  نیو شرکت ا زیاز پرسنل شرکت حمل و نقل وار یکیاز وجوه قرارداد منعقده به حساب  یبخش
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 یافتیاز مبالغ تنخواه در یاست بخش یصورت گرفته حاک يهای د. بررسینما یواه  خود اعمال حساب مو در حساب  تنخ

 هیاز تنخواه تسو الیر 45,000,000,0000کنون بالغ بر  تا و دهیمصرف گرد یشخص يتوسط تنخواه دار جهت استفاده ها

 نشده است.

  یمهر ج یمهندس یمنعقده شرکت فوالد هرمزگان با شرکت فن يقراردادها  -32

مهر  یمهندس یکت فنمناقصه با شر فاتیترك تشر قی) فقره قرارداد ازطر11فوالد هرمزگان اقدام به انعقاد تعداد ( شرکت

 تینموده است. با عنا لایر 1,622,881,020,563جمعاَ به مبلغ  ،باشد) یسهام متعلق به فوالد مبارکه م %99فوالد مبارکه ( یج

 ریز لیذکور به دالم يانعقاد قرارداد ها ،باشد یمتعلق به گروه فوالد مبارکه م دادام شرکت طرف قرارسه %100 نکهیبه  ا

 باشد: یم هیو فاقد توج رضروریغ

  شیافزا وبصورت شفاف  متیموجب عدم کشف ق فاتیساالنه آنها به صورت ترك تشر دیانعقاد قرارداد و تمد •

 تمام خدمات شده است. يبها

تواند موجب ارائه  یم تضاد منافع بوده و يدارا يمانکاریفقره قرارداد جداگانه با موضوع مشاوره و پ انعقاد دو •

 شود. یواقع ریغ کارکرد

بازنشسته  پاره وقت و يوهاریاستفاده از ن و یبانیپشت و يادار نهیدر زم يمانکاریپ انعقاد قرارداد با موضوع مشاوره و •

فاقد  يباالسر به عنوان %55 بیدر نظرگرفتن ضر نیهمچن بوده و غذا يها هنیمحل اقامت و هز هیکه مستلزم ته

 باشد. یم یمنطق هیتوج

 .پرداخت شده است الیر 36,787,584,561اقامت و غذا جمعاَ مبلغ  يها نهیجهت هز •

ساخت  نیح یبررس"در صورت فاقد عملکرد بودن قرارداد  انهیماه الیر 260,000,000پرداخت مبلغ  ینیب شیپ •

 .باشد یم یمنطق هیفاقد توج "زاتیقطعات و تجه

موضوع به  نیهم که قرارداد با یبازنشستگان در حال يریبکار گ و  یقرارداد با موضوع انتقال دانش فن دیتمد •

 .باشد یم یمنطق هیپرداخت شده فاقد توج زین الیر 60,406,000,000مبلغ  منعقد و زیمدت سه سال قبل ن

  شد.با یم یمنطق هی(شرکت فوالد هرمزگان) فاقد توج توسط کارفرما مانکاریپ مهیبتعهد پرداخت حق  •
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 به فروشندگان  تیفیپاداش ک پرداخت  -33

، بهترگردد يدادقرار تیفینسبت به ک یفیک طیچنانچه شرا دهیمقرر گرد ،هیمواد اول دیمنعقده خر يقراردادها موجبه ب

 مهیجر ،ابدیتنزل  نسبت به قرارداد یلیمواد تحو یفیک طیاقدام و چنانچه شراشرکت فوالد مبارکه نسبت به پرداخت پاداش 

 الیر 7,660,317,449,339صورت خالص مبلغ ه شرکت بکه است  یصورت گرفته حاک يها یشود. بررس یدر نظر گرفته م

 و مدارك مثبته ارائه نشده است. اتنحوه محاسبه و مستند کنیل نموده،پرداخت  یفیپاداش ک

  تالیجیطرح تحول د قرارداد  -34

 يها (از شرکت سایریبا انعقاد قرارداد با شرکت ا ،11/3/1400مورخ  155/01/213 شمارهه ب رهیمد اتیمصوبه ه موجبه ب

ره نگاشت  نکهیتوجه به ا با .موافقت شده است سال اول يبرا الیر 2,300,000,000,000به مبلغ  يتابعه فوالد مبارکه) با اعتبار

اجرا و  ستیاب یم تالیجیباشد و طرح تحول د یم ندهیشرکت در آ ين رکن بقایتر یاز اصل یکی تال،یجیتحول د يژاسترات

 گردد. یم يمجر يبرا سانسیو ل ازیحق امت جادیموجب ا ،سطح نیبا  يپروژه ا عمالً  ،و بروز شود يصورت مداوم نگهداره ب

 به دیشد یوجب وابستگم )،سایری(ا يبه شرکت مجر سانسیو ل ازیانتقال حق امت ،به طرح فوق فوالد یدائم ازیلذا با توجه به ن

 .گردد یم به شرکت انیز موجب ضرر و بوده و هیخواهد شد که فاقد توج مانکاریشرکت مذکور و انتقال منافع به پ

 فوالد سنگان معامالت پرابهام  -35

ران متعلق به مشاور کاوشگ نیشرکت مهندس تیبا محور فقره قرارداد توسط شرکت فوالد سنگان با شرکت مانا 5انعقاد 

وژه کارخانه به جز قرارداد کالن پر، ) یارمک ياریمحمد رضا اسفند يشرکت فوالد سنگان (آقا رهیمد اتیه یعضو اصل

اوشگران مشاور ک نیدسسهام شرکت مهن %70 تیبا توجه به مالک الیر ونیلیم 482،799و پرداخت مبلغ  ی،تن ونیلیم 5کنسانتره 

 .باشد یم یفن هیفوالد سنگان مواجه با رانت و فاقد توج رهیمد اتیتوسط ه

 : قراردادهاي پرابهام فوالد سنگان5جدول 

 مبلغ به میلیون ریال شرح قرارداد ردیف

 393،013 30/12/1399تا  1/7/1393از  101845محوطه سازي   1
 40،069 30/12/1399تا  1/10/1399از تاریخ  102555باب مدرسه  4ساخت   2
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 24،042 30/8/1399تا  1/6/1399از  104318احداث سردرب ساختمان نگهبانی  3
 19،826 30/7/1400تا  1/11/1399از تاریخ  104877ساختمان اداري کراش   4

5  
 تا 1/5/1399پروژه تامین و اجراي فنداسیون و پلتفرم باسکول در محوطه کراش از تاریخ 

31/6/1399 
5،849 

 482،799 جمع

 فوالد سنگان تعارض منافع يدارا يقراردادها  -36

 یشرکت مهندس )هیوعال یمشاور (نظارت کارگاه تیبا محور یالیفقره  قرارداد ر 62فوالد سنگان اقدام به انعقاد  شرکت

صورت  یینها دییاتدر  یکه نقش اساسشرکت مذکور  %70 نکهینموده با توجه به ا الیر ونیلیم 3،076،995کاوشگران به مبلغ 

لذا  بوده، )یکارم ياریمحمد رضا اسفند ي(آقا وقت يبه کارفرما تعلقالحاقات آن دارد م و لیتعد کارکرد و يها تیوضع

 باشد. یقراردادها مشهود م نیوجود رانت و تعارض منافع در ا

 خالصه تخلفات مالی  -37

 تخلفات مالی بخش خرید و قراردادهاخالصه  :6جدول 

 موضوع تخلف ردیف
 مبلغ تخلف برحسب

 میلیارد ریال یورو

 702  یمه، عدم انجام تعهدات ظرف قرارداد وعدم کسر جر قرارداد خرید  قراضه   1

 9,474  خرید الکترود ضایعاتی  2

 947  خرید الکترود وعدم رعایت نرخ مصوب  3

  222,223,103 نرخ مصوبخرید الکترود وعدم رعایت   4
  دالر 11،081،460 زیان ناشی از خرید کاتد مس بابت تهاتر با الکترود  5

  2,319,600 عدم دریافت پیش پرداخت در قرارداد فسخ شده با شرکت چینی  6

7  
خسارت  انعقاد قرارداد با شرکت چینی فاقد ضالحیت وعدم اجراي تعهدات وورود

 به صورت کاملبه دلیل عدم انعقاد قرارداد 
400,000,000  

8  
پرداخت  وانعقاد قرارداد گاز ترش با مشاور خارجی با وجود دانش فنی در شرکت 

 هزینه هایی که به عهده طرف قرارداد بوده
600,000 4 
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9  
ه دلیل انقاد انعقاد قراردادگاز زدایی وپرداخت مازاد غیر واقعی  و ورود خسارت ب

 قرارداد به نرخ باالتر
30,594,944  

  tenova 359,169 ه شرکت خارجی پرداخت ب شیعدم اجراء پروژه با وجود پرداخت پ  10

  1,073,280 تن فرومنگنز پرکربن توسط فلز تدارك 6000 دیخر  11

  1,260,740 عدم النفع ناشی از پرداخت پیش پرداخت فرومنگنز متوسط کربن  فلز تدارك  12

13  
پرداخت فرومنگنزتوسط فوالد هرمزگان آتیه عدم النفع ناشی از پرداخت پیش 

 تجارت نقش جهان قشم
576,150  

14  
انعقاد قرارداد با شرکت تاراز جهت تامین فرومنگنز پرکربن ومازاد بر قیمت اعالمی 

 در مناقصه
3,164,000  

  6,650,026 پرداخت علی الحساب وپیش پرداخت بر خالف مفاد قراردادبه شرکت تاراز  15

  5,807,769 مازاد جهت ساخت کارخانه کنستانترهپرداخت   16

17  
دریافت وجه فاینانس بدون هماهنگی با کارفرما توسط پیمانکار وعدم مصرف 

 درپروژه فوالد سفید دشت
  یوان 50,000,000

  6,280,000 اضافه پرداخت به پیمانکار پروژه فوالد سفید دشت  18

 2,745  پرداخت وجه مازاد جهت خرید گندله  19

 1,761  هموار سازي سود واجتناب از پرداخت مالیات  20

 1,025  عدم محاسبه ووصول حسارت حمل گندله خریداري شده از گل گهر  21

 4,270  اضافه پرداختی وکسري کنستانتره خریداري شده از چادر ملو  22

 3,275  اضافه پرداختی خرید سنگ آهن دانه بندي شده  23

 2,601  اسفنجیزیان ناشی از سوخته شدن آهن   24

 2,300  انعقاد قرارداد با ایریسا جهت طرح تحول دیجیتال  25

 7,660  پرداخت پاداش کیفی بدون ارائه مستندات  26

 6,389  پرداخت هزینه دموراژ وتوقف  27

 83  اضافه تعدیل پرداختی به دلیل عدم کسر پیش پرداخت  28

 1,622  در فوالد هرمزگانانعقاد قرارداد غیر ضرور با شرکت فنی مهندسی مهر جی   29

 101  انعقاد قرارداد غیر ضرور با شرکت تالیس  30

 45  عدم تسویه تنخواه پرداختی به اخدي از اشخاص در شرکت حمل ونقل توکا  31

 281  اضافه پرداختی بابت خرید کنستانتره از کیان فوالد وآتیه فوالد نقش جهان قشم  32

 14  محاسبه اشتباه خسارت ناشی از کسر پیش پرداخت در اثر  33

 30  ایجاد رانت در فروش حواله خرید کامیون توسط شرکت حمل ونقل توکا  34

 201  پرداخت مازاد جهت خرید انرژي  35
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 2,494  زیان وخسارت  فروش خرسک در فوالد هرمزگان وفوالد مبارکه  36

 448  عدم پیگیري جهت وصول مابه ازاء گندله واگذار شده  37

 2,110  عدم انعقاد قرارداد افزایش ظرفیت خردایشورود خسارت در   38

 87  صدور الحاقیه قرارداد وافزایش مبلغ قرارداد  39

 10  انعقاد قرارداد غیر ضرور پژوهشی  40

 جمع کل

 50000000یوان

 11081460دالر  50,679

 680,908,781یورو

 266,415,000,000,000 جمع معادل ریالی تخلفات
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 گزارش تخصصی

و  ، توسعهتولید

 فروش
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و  ، توسعهتولید گزارش تخصصی

 فروش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه و تقاضا به گونه فوالد مبارکه داراي انواع تولیدات آهنی و فوالدي و بازار متنوعی از مشتریان است که مدیریت عرض

خوردار است. متأسفانه سوداگران بازار، احتراز شود، از اهمیت ویژه براي که تعادل بازار حفظ شده و از مداخالت دالالن و 

وداگران را به این طی این سال ها به دلیل بی مباالتی در این امر، صدمات جدي به بازار این محصوالت وارد شده و پاي س

 باز نموده است. ،بازار
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 یشده قبل جادیا يدیتول هاي تیاز ظرف برداري عدم بهره  -1

ر شرکت از د دیتول تیشود که ظرف یمشخص م 1397به  یمنته يسالها یشرکت در ط يتوسعه ا يبر برنامه ها يبا مرور

تملک  نیسعه و همچنتو يپروژه ها يبه مرور و با اجرا 1371در سال  يراه انداز يهزار تن در ابتدا 500و  ونیلیم 2مقدار 

 10به  1397ل سا يسبا در مجاورت ذوب آهن اصفهان) در ابتدا فوالد وفوالد هرمزگان  ریشده ( نظ جادیا يکارخانه ها

 است.  دهیهزار تن در سال رس 300و  ونیلیم

ر اغلب مواقع با بهره د ند،یفرا ياز ابتدا تا انتها دیکامل تول رهیاز زنج يبرخوردار لیشرکت فوالد مبارکه به دل نیهمچن

در  حیصح تیریشود که عدم مد یمشخص م یکارشناس یکرده است. با بررس یموجود استفاده م يتهایاز ظرف ییباال يور

از  يمان بهره برداراز ز یگاز و آب موجب شده تا در مقاطع ایبرق و  يا انرژی هیمواد اول ریملزومات نظ یکنار کمبود برخ

 . ابدیشرکت کاهش  يسودآور جهیبا مشکل مواجه شده و در نت تیحداکثر ظرف

نموده  دیه تولشد نیاز برنامه تدو شیمنابع آب ب دیاول سال شرکت به رغم کمبود شد مهیکه در ن یالدر ح 97سال  در

در  نیده است. همچنکر دایپ یکاهش محسوس دیتول هایازمندین یبرخ نیدر تام ییعدم توانا لیدوم و به دل مهیبود، اما در ن

 يتا حدود 99ال هر چند در س تیوضع نیو کمتر از حد انتظار بوده است. ا 97دوم سال  مهیمشابه ن دیتول تیوضع 98سال 

 یست. با بررسنموده ا دیخود کمتر تول تیو قابل تیهزار تن نسبت به ظرف 500همچنان شرکت در حدود  یول افتهیبهبود 

بالقوه را از دست  دیتن تول ونیلیم 3جموعا م 1400 نیتا فرورد 97دوره مهرماه  یتوان اعالم نمود که شرکت در ط یم یاجمال

 داده است. 

 قتیبوده که در حق در فوالد سبا يدیگزارش شده عمدتا مربوط به فوالد خام (تختال) و کالف گرم تول دیعدم تول ریمقاد

تن صادرات  ونیلیم 3از  شیب انهیسال تیکه قابل یمحل شرکت در حال نیشده است. از ا یمنتج به از دست رفتن فرصت صادرات

از دست  نیات  همچنجهت مجاب نمودن آنها به ضرورت صادر تیبا ارکان حاکم موثردر تعامل  یناتوان لیرا داشته اما به دل

حجم  نیزش اتن صادرات را از دست داده است. ار ونیلیم 4دوره ذکر شده حداقل  یبالقوه در ط دیاز تول یرفتن بخش

 .شود یدالر بالغ م اردیلیم 2ز ا شیامروز به ب متیصادرات به ق
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 اي توسعه ياز پروژه ها يو بهره بردار لیدر تکم ریخأت  -2

 ریمنجر به تاخ کایمرظالمانه آ هاي میتحر ریتاث نیو همچن ها متیق رییاز تغ ینوسانات ناش 1400تا  1397 هاي سال یدر ط

د مبارکه شده در سطح گروه فوال اي توسعه يقراردادها متیدر ق لیمتعدد تعد هاي درخواست و ها پروژه یدر انجام برخ

 قابل اشاره است: ریشرکت در بخش توسعه نکات مهم ز يعملکرد تیوضع یاست. اما در بررس

و  تکمیه توسع ياجرا ریمشابه و بعضا دشوارتر، اغلب در مس طیشرکت در ادوار گذشته و به رغم وجود شرا •

 انیمیعظ يقاآ تیریبرنامه توسعه در دوره مد شبردیدر پ قیاقدام نموده و لذا عدم توف یبه شکل موفق تیفیک

 بوده است. يمنصوب توسط و رانیمد یو برخ يو یفن تیبا عدم صالح یکیارتباط نزد

و  ییمایشرکت هواپ سیتاس ریمرتبط نظ ریغ هاي گذاري هیسرما یشرکت و توجه به برخ يرگی در جهت رییتغ •

 شرکت شده است. یاتیعمل رانیمد تیدر تمرکز و اولو رییو ... موجب تغ مارستانیب

رکت شدادن به برنامه بلند مدت توسعه  تیاولو يبه جا یسفارش هاي گذاري هیسرما یحرکت به سمت برخ •

 شده است. یاصل هاي در پروژه ریموجب تاخ

در  نی. ادباش یم........ ر توسعه انجام شده د هاي نهیشده شرکت، کل هز یحسابرس یمال يبر اساس صورتها •

نموده  هیسرما شیتوسعه اقدام به افزا هاي طرح يبه بهانه اجرا 1400تا  97 يسالها یاست که شرکت در ط یحال

ستند و عدم کشور (عدالت) ه ریپذ بآسی اقشار از داران که اغلب سهام یسود سهام در حال عیاست. عدم توز

 میوص تنظدر خص یستیاست که با یتاهمی با موضوع داران سهام ییدارا شیتوسعه و افزا يبه اجرا يبندیپا

تخلف صورت  با ییبرخورد قضا نیبه حقوق صاحبان سهام و همچن يبندیپا يموثر در کنترل شرکتها برا نیقوان

 .ردیگرفته اقدامات موثر صورت پذ

 دار محصوالت نورد سرد و پوشش متیدر بازار و ق یآشفتگ  -3

کاربرد دارد به  یو لوازم خانگ يخودرو ساز رینظ یمختلف عیسرد که در صنا يها به ورق رانیبازار ا ازیدر حال حاضر ن

فوالد مبارکه در  باالي سهم و ها¬ورق نیکنندگان به ا دیمبرم تول ازی. با توجه به نرسد یهزار تن م 200و  ونیلیم 2از  شیب

کاشان، ورق خودرو چهار محال و تاراز شهرکرد)  زهیه به آن (گالوانوابست هاي کتآن، عملکرد فوالد مبارکه و شر دیتول
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بازار  نیا یبر آشفتگ داریپا ریو غ حیناصح هاي استیدولت با س نیمحصوالت دارد. همچن نیبازار ا طیدر شرا ینقش اصل

 خصوص عبارتند از: نیدر ا تیاز نکات با اهم یافزوده است. برخ

محصولت  در واردات و متیبا توجه به تفاوت ق یمتیعدالت ق تیبازار با رعا یضرورت جبران کمبود واقع •

 عرضه شده یداخل

ت نورد کنندگان و مصرف کنندگان محصوال دیاز تول تیحما يدر راستا حیو صح داریپا يها استیاتخاذ س  •

 سرد

 400از  شیب بر حضور ینمب يو وجود اخبار نگیمچ ندیفوالد مبارکه در فرا انیبا توجه به شفاف نبودن مشتر  •

 يکه، ضرورکنندگان محصوالت فوالد مبار افتیدر ستی) در لابی نیبه ستمیناشناس ( ثبت نشده در س يمشتر

 .ردیخصوص صورت پذ نیدر ا ییقضا يریگیاست پ

بازار را  نین در امحصوالت گرم، عدم تواز دیبا غفلت از انجام توسعه در تول ریاخ يسالها یفوالد مبارکه در ط  •

نندگان ورق سرد ک دی( تول یدست نییپا انیمشتر ازیبه ن یینوسانات منجر به عدم پاسخگو نینموده است. ا دیتشد

 است. دهی) گرد یخانگورق سرد از جمله خودرو ساز و لوازم  انیمشتر نیو همچن

 بازار فوالد گذاري استیکاهش نقش شرکت در س  -4

به کاهش  مت،یق نییو تع یابیبورس کاال خصوصا در بازار يدر بازار فوالد از جمله نقش باال گرانیباز رینقش سا شیافزا

بوده و  يسفارش مشتر بر یدر فوالد مبارکه مبتن دیشده است. تول یآنها منته عیو توز یابیکنندگان و شبکه بازار دینقش تول

. در حال حاضر مات و ارتباطات پس از فروش بوده استفروش و خد ،یابیبازار ندیدر فرا یکامل یکپارچگیلذا در گذشته 

در اقتصاد  ژهیو طیرابا توجه به ش ریاخ يسالها یدر ط نینموده است. همچن فیبرده و ضع نیتعامالت را از ب نیبورس کاال ا

 است دهش جادیا یصادر شده توسط دولت، دو رانت اساس ياز دستورالعملها یناش نیو همچن

 از بورس کاال دارانیخر يبرا متیرانت ق )1

 و شرکت بورس کاال. ها يکارگزار يشده برا جادیرانت ا )2
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) به یو خارج ی(فروش در بازار داخل یدر سطح مل يگذار استینقش شرکت فوالد مبارکه در س فیتضع گرید ياز سو

 ونیاسیاز طرف س تیبه حما يو دیشد یوابستگ نی) و همچنانیمیرضا عظ دیشرکت (حم وقت عامل ریعلت عدم تخصص مد

 .بوده است یعامل ریمد یجهت ماندن در صندل

 مراکز خدماتی  -5

در  داریاشتغال و توسعه پا جادیو ا ییبه مصرف کنندگان نها يعادالنه محصوالت فوالد عیبه منظور توز 1388در سال 

ب و پنجره و اسکلت مثل در یلیتبد عیو صنا ییبه محصوالت نها يمحصوالت فوالد لیخرد و تبد يسطح کسب و کارها

شرکت فوالد مبارکه  یمراکز خدمات تیو فعال لیگردش کار نحوه تشک هبا استناد ب یمراکز خدمات جادیاقدام به ا ،و ... يفلز

 1398سال  ياز ابتدا ،دستور العمل مربوط به گردش کار مراکز مذکور از یینموده است. بخش ها 3043/88 يریبا کد رهگ

ضمن کاهش نظارت  وفکه اصالحات موص دهیاصالح گرد 1جدول با اهداف خاص به شرح  و یمنطق هیتوج چگونهیبدون ه

رانت هنگفت را فراهم نموده  جادیموجبات ا دیمراکز جد سیتاس يدر صدور مجوز برا لیتسه از مراکز و نگونهیبر عملکرد ا

 .است

 : تغییرات در گردش کار1جدول 

 98تغییر در سال موضوع عنوان

 ) قسمت (ب)1بند (

ارگاه کنندگان ورق و کمصرف  یعصنا یبا بررس یاداره فروش مراکز خدمات
جزئ  انیدارهر استان و شهرستان با توجه به آمار مراجعات خر یديتول يها

کوچک و خرد مصرف  یعصنا یورق و پراکندگ یهر استان و آمار مصرف
ود را خ یشنهادشود پ یم یافتاستان در ره یعکننده ورق که از سازمان صنا

  با در آن استان و شهرستان همراه یمراکز خدمات یسبر لزوم تاس یمبن

روش ف یربه مد یدر آن استان و شهرستان همراه با مستندات کاف یخدمات
 یند .نما یارائه م یداخل

اداره فروش مراکز خدماتی به نحو "
شرکتهاي هلدینگ  یقمقتضی، از طر

ن وابسته و فعاالن صنعتی منطقه، متقاضیا
تأسیس مراکز خدماتی را شناسایی و 
امکانات و توانائیهاي آنان را برآورد 

 تغییر یافته است "نماید می

 قسمت ب:ذیل  تبصره
 یکتب دیشنهااستان منوط به ارائه پ یکدر  یمرکز خدمات یکاز  یشب یلتشک

روش و ف یرانآن در جلسه مد ییداداره فروش و تا یستوسط رئ یلبا ذکر دال
 است یابیتوسط معاون فروش و بازار یینها ییدتا

 حذف گردیده

 قسمت ب 4-1بند
رکت امش یناالمکان در ا یمنطقه حت یبوم یعو صاحبان صنا یفعاالن صنعت

 حضور داشته باشند.
 حذف گردیده
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 قسمت ب 4-4بند 
 یکدیگربا  یکدرجه  یشاونديخو یمراکز خدمات یمتقاض یقیحق يشرکا

 .نداشته باشند
 حذف گردیده

 قسمت ب  5-1بند 
ن ارسال لیست مصرف کنندگان محصوالت فوالدي تخت که از طریق سازما

 فوالد مبارکهصنایع استان تهیه می شود در طی مهلت مشخص به 
 حذف گردیده

 حذف گردیده و فوالد مبارکه یمراکز خدمات ینماب ینامه فرامضا تعهد و اقرا قسمت ب 6-6بند 

 قسمت ب 9بند 
مبارکه به  ، فوالد يو تجار یفن يپارامترها یابیهر سال پس از ارز یاندر پا

 .یدنما یارائه م یو خرده فروش یارائه خدمات ییدیهتا یمرکز خدمات
 حذف گردیده

 5 -8لغایت  5-2بندهاي 
 قسمت ب

 
کلمه تعهد از ابتداي بندها حذف شده 

 است

 یکنترل چگونهیارکه هاساساٌ فوالد مب ،يو تجار یفن يپارامترها یابیبند مربوط به ارز ژهیپس از حذف موارد مذکور به و

ه پس از حذف موارد است ک حیرانت و فساد فراهم نموده است. الزم به توض جادیا يرا برا نهینداشته و زم یبر مراکز خدمات

 از ارائه هر طرب يذ نیانجام شده مسئول هاي يریگیپ یکه به رغم تمام شده، درصا ی) مرکز خدمات4( سیمذکور مجوز تاس

 . ندا دهیاع ورزشده امتن یحسابرس یمال يها شده از جمله صورت جادیدر خصوص عملکرد مراکز ا گونه اطالعات

صوالت سرد مح ایتن  1000از  شتریکه مصرف محصول گرم ب یانیمصرف کنندگان کالن (مشتر ،استناد به گردش کار با

 یمراکز خدمات گریعبارت د . بهندینما نیبورس کاال تام ایو  نگیمچ قیرا از  طر خود ازین دیتن در سال دارند) با 500از  شتریب

 ندارند. را انیاز مشتر نگونهیبه ا لحق فروش محصو

 یعملکرد مراکز خدمات -1-5

توسط  یاعالم متی(ق بازار محصوالت متیآن با ق سهیبر اساس نوع محصوالت فروش رفته و مقا یمراکز خدمات عملکرد

 یمبلغ 1399 تیلغا 1397از سال  شود ی. همانگونه که مالحظه مباشد یم 2جدول بازار) به شرح  یواقع متیفوالد مبارکه نه ق

آن تماماٌ  تیریبا بازار وجود دارد که مد یمراکز خدمات متیق نیاز تفاوت ماب صلتفاوت حا الیر ونیلیم 28،466،386بالغ بر 

بخش قابل  دهدی ها نشان م ی. بررسباشد یفوالد مبارکه اصفهان م تیریمد ضاً یو ا یمراکز خدمات رانیروسا و مد اریدر اخت

 يدیرتولیغ يها و بازرگانان و شرکت ندالال دیو عدم کنترل مناسب عا تیریبه علت سوء مد یاز سود مراکز خدمات یتوجه

 شود. یدر حوزه اشتغال ندارند، م یسهم نیکه کوچکتر
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 (مبالغ به میلیون ریال) بازار محصوالت متیآن با ق سهیو مقا یعملکرد مراکز خدمات: 2جدول 

 تفاوت مابین قیمت مراکز خدماتی با بازار مبلغ محصول با نرخ بازار مبلغ مقدار تحویل شده (تن) سال

1397 291،878 10،884،677 13،209،850 2،325،173 
1398 335،170 18،762،251 31،491،760 12,729,509 

1399 376،353 46،823،231 60،550،965 13،727،734 

 28782416 105,252,575 76,470,159 1,003,401 جمع

 ینرخ محصول در مراکز خدمات نیینحوه تع -2-5

مات و نرخ خد نییو تع يگذار متیو روش ق يمشتر رشیبر اساس مفاد دستور العمل پذ ست،بای یم یخدمات مراکز

 اریو در اخت ريگذا متیرا ق یافتیدستورالعمل ) محصوالت در 5ـ  5فوالد مبارکه (موضوع بند  یمراکز خدمات يانباردار

آن  لیتحو وپس از خروج محصوالت از کارخانه  که ییآنجاکه از  است حیالزم به توض مصرف کنندگان خرد قرار دهند.

بارکه اقدام به مو فروش نداشته است، مراکز مذکور بر خالف دستورالعمل  عینحوه توزبر  یشرکت کنترل یبه مراکز خدمات

فروش  يها خکز نراز مرا یدر برخ نیاند. همچن از فوالدمبارکه) نموده اي ندهی(بدون حضور نما گذاري متیق تهیکم لیتشک

 .است رفتهیصورت پذ انیمحصوالت و ارائه خدمات براساس کشش بازار و توافق با مشتر

تر آن نسبت به محصوالت  مناسب متیخرد با توجه به ق انیمشتر یینحوه شناسا -3-5

 کالن 

 یمراکز خدمات ينرخ خدمات و انباردار نییو تع يگذار متیو روش ق يمشتر رشی) دستور العمل پذ4خالف مفاد بند ( بر

. دگردی یعالم ماست ابی نیسامانه به قیاز طر ستبای یم انیاز مشتر کیبه هر افتهی صیتخص هیسهم زانیفوالد مبارکه، م

 متیق تهیوسط کمتشده  نییتع هیبر اساس درخواست آنها و مقدار سهم انیرمشت ییشناسا دهد یانجام شده نشان م هاي یبررس

 5-2د (موضوع مفاد بن دیسفارش خر یدرخواست کتب انیاز مشتر يدر موارد متعدد مراکز انجام شده است. گذاري

   .است رفتهیصورت پذ یو تلفن یبه صورت شفاه عمدتاً دیخر يو در خواست ها دهینگرد افتیدستورالعمل) در
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  یتوسط مراکز خدمات انیمشتر دیکنترل خر زمیمکان -4-5

 و يمشتر هیهمس زانیم نییبر عدم تع یمبن يگذار متیو روش ق يمشتر رشی) دستورالعمل پذ4بند ( تیعدم رعا لیدل به

خود  هیسهم تافیعالوه بر در انیاز مشتر یبرخ ،یبورس کاال، توسط واحد فروش مراکز خدمات قیاز طر دیکنترل خرعدم 

 .شود یفته اشاره ماز تخلفات صورت گر یبه بر خ ادامهاند. در  شده یمحصول از مراکز خدمات دیاز بورس کاال موفق به خر

 انیربه مشت یتوسط مراکز خدمات هیاختصاص سهم زمیمکان -1-4-5

مراکز  انیشترمجاز فروش محصول به م زانیحداکثر م يگذار متیو روش ق يمشتر رشیدستورالعمل پذ )3ـ  5بند( مطابق

از مراکز  یشده است.  برخالف دستورالعمل مذکور در برخ نیی) تن محصول سرد تع50) تن محصول گرم و (110( یخدمات

فته توسط از تخلفات صورت گر یبه برخ یبه طور مصداق ریز در است. دهینگرد تیسقف مجاز فروش محصول رعا یخدمات

 :شود یکاوه تهران اشاره م عیآهن وفوالد صن یمرکز خدمات

 تن 20،000 زانیتن و در خرداد ماه به م 5،000ماه  بهشتیدر ارد لیفروش کاال به شرکت فوالد مت •

 تن 131ماه  بهشتیدر ارد یعموئ یموس يفروش به آقا •

 تن 1000شرکت سامان صنعت در مرداد ماه  هبفروش  •

 انیمشتر تیاز محل فعال ینیو ع یدانیم دیبازد -2-4-5

، ملزم صولا تیبارعا یمراکز خدمات دارد یکه مقرر م يگذار متیو روش ق يمشتر رشیدستورالعمل پذ )4بند ( مطابق

 دیامکان خر ابی نیبه هیسهماینکه با به توجه  با. هستند يمصرف کننده ورق فوالد عیو صنا یینها دکنندگانیتول ازین نیبه تام

 يکد مشتر ،یتقاضم تیفعال دییو تا ياز محل کارگاه مشتر یکارشناس مرکز خدمات دیپس از بازد ،بورس کاال را ندارند زا

 یدانیم دیدون بازدصرفا بر اساس مستندات ارائه شده و ب انیمشتر تیاحراز هو نینشده است. بنابرا تیشود، رعا یم جادیا

 است. رفتهیپذ ورتص
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 يریو جلوگ یینها انیکاال به مشتر دنینحوه کنترل فوالد مبارکه اصفهان جهت رس -3-4-5

 از تخلفات آنان

مبارکه اصفهان  شرکت فوالد ی، اداره فروش مراکز خدماتیمراکز خدمات لتشکی نحوه کار )گردش 5ـ 7مفاد بند(  براساس

داره فروش ا قیرا به صورت روزانه از طر یخرده فروش ستمیس قیفروش محصوالت از طر اتیگزارش ماهانه جزئ ستیبا یم

. آورد بعمل اه دستورالعمل تیالزم را خصوص رعا هاي و کنترل افتیهرسال در انیرا در پا یمال تیمراکز و گزارش وضع

 ایربوطه توسط واحد م یخدمات که نشان دهنده عملکرد مراکز یگزارش چگونهیخصوص ه نیاست که در ا حتوضی به الزم

 روه ارائه نشده است.گ نیشرکت باشد به ا یمراکز بازرس ریسا

 یبازرگان يبه شرکتها یفروش مراکز خدمات -4-4-5

 تیرینداشته و مد یاتبر عملکرد مراکز خدم یکنترل چگونهیمذکور به آن اشاره شد فوالد مبارکه ه يکه در بندها همانگونه

و به  لحاظ نیبه هم اند. محصوالت نموده عیصادره و توافقات انجام شده اقدام به توز هاي مراکز بدون توجه به دستورالعمل

 درخواست امیتم رغم گزارش به نیا ریتحر خیگروه تا تار نیا هاي یدگیرس يتدااز اب یینها انیمنظور مشخص شدن مشتر

  ارائه نشده است. یدگیجهت رس یمراکز خدمات یینها انیمشتر یینها زری صورت گرفته صورت مکاتبات و ها

 دی، مشخص گردلیبه خصوص مراکز مشروحه به شرح جدول ذ یدگیرس هاي روش ریاطالعات بدست آمده از سا در

و  يدیولرتیغ ،یبازرگان هاي به شرکت یتن ازمحصوالت مراکز خدمات 114,574جمعاَ  شرکت، تیریمد يبر خالف ادعا

 واگذار شده است. يمرتبط با محصوالت فوالد ریغ

 یمراکز خدمات تیمالک -5-4-5

 باشد. یفوالد مبارکه م نگیمتعلق به هلد ،تی) مرکز در حال فعال36( مرکز از )27تعداد ( تیمالک

 دیجد یمراکز خدمات سیسأت -6-4-5

 ي) مرکز در دوره تصد4است. که ( دهیگرد اندازي در سطح کشور راه ی) مرکز خدمات36تعداد ( 1399سال  انیپا تا

مختلف گردشکار چگونگی تشکیل و سازماندهی مراکز خدماتی  يها شیرایشرکت فوالد مبارکه با اعمال و یکنون تیریمد
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رانت در ارائه مجوز به  جادیجهت ا یمراکز به منظور پوشش قانون نیاز ا يشده است . تعداد اندازي در سطح کشور راه

لرستان، آهن و فوالد ساواالن  دکارانیالبرز، حد ندیاز جمله پردازش فوالد فرا یمراکز خدمات سیلب تاسخاص در قا يافراد

 تیو فعال لیتشک نحوهنامه  نییمقرر در آ طیاز مراکز مذکور بدون داشتن شرا يباشد. تعداد یسازه نامدار م زلیزنجان و د

 نشده است. یتاکنون حسابرس 1398سازه نامدار از سال  زلید خدماتی مراکز مثال عنوان به.اند¬شده سیتاس یمراکز خدمات

  یعامل مراکز خدمات رانیو مد رهیمد اتیه -7-4-5

رضا  دیحم يسو با آقامشخص با انتصابات افراد هم لیبنا به دال يدیاز مراکز کل يریتعداد کث رهیمد اتیعامل و ه رانیمد

 دهینصوب گردمشرکت فوالد مبارکه اصفهان  یابیجوانبخت معاون فروش و بازار  ومرثیک يعامل وقت و آقا ریمد انیعظم

، شرکت آهن  لیمت ع حقوق سهامداران اقدام نموده اند. از جمله شرکت فوالدییهمسو با خود جهت تض یرانیو با انتصاب مد

 کاوه تهران و ... عیفوالد صن و

  یتخلفات مراکز خدمات ریسا -8-4-5

 :عبارتند از اند انتخاب شده اي که به صورت نمونه ریمراکز ز سیگرفته در تاساز تخلفات صورت  یبرخ

 یجهت امکان کنترل مراکز خدمات یکنترل داخل ستمیعدم استقرار س •

 در ارائه محصوالت به مراکز ضیتبع •

 خاص در ارائه محصول به مراکز استسی نداشتن •

مراکز  نیسهل الوصول از موسس نیعدم اخذ تضام ایو  یمراکز خدمات تیدستورالعمل فعال نیعدم تدو •

 دستورات شرکت تیجهت رعا یخدمات

 د)کن دیتوانسته از چند مرکز خر یم يمشتر کی( انیعدم وجود ضوابط در فروش محصول به مشتر •

) درصد 50) درصد به (70از ( یمراکز خدمات يها یکل خرده فروش زانیم 1398تا  1397 يدر سالها •

 لید متمانند شرکت فوال یباالدست يمعامالت گسترده شرکتها لیبه دل 1399رسال و د افتهیکاهش 

 است. افتهی) درصد کاهش 35به ( زانیم نیو...ا

 یلیطبق توافق با فوالد مبارکه متعهد شده اند محصوالت تحو یبراساس گردش کار مذکور مراکز خدمات •

مصرف کننده  اریشده در اخت نییتع يایمنطقه جغراف ایدر سطح استان مربوطه  یرا بصورت خرده فروش
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 يوعده ا یانبازرگ يها صورت گرفته فروش به شرکت ها یمطابق بررس کهی.در حال ردیقرار گ یینها

 نظر انجام شده است. مد انیفروش کشش بازار و توافق با مشتر يخاص با نرخ ها

رت نگرفته محصوالت با ارزش مشخص صو استیبراساس س یبه مراکز خدمات یلیمحصوالت تحو •

 افتهیختصاص ادر بازار به مراکز خاص  متیتفاوت ق يخاص، نرخ فروش باال و دارا تیفیک افزوده باال،

 است.

  یمحصوالت اصل یفروش داخل -5-5

ا الزم است تخت دارد، لذ يبازار محصوالت فوالد تیریدر مد يشرکت فوالد مبارکه اصفهان نقش محور کهیآنجائ از

 تیمان مناسب با اولوزشرکت و بازار بوده و در  هاي تیو جذب آنها با توجه به ظرف دیجد انیمشتر ییبه دنبال شناساهمواره 

 ایازار و گسترش سهم ب يمحصوالت به استثنا محصول اسلب) برا ییهامصرف کنندگان ن نی(از ب انیو جذب مشتر يگذار

 .دیمطلوب اقدام نما طیحفظ سهم بازار در شرا

 یعملکرد  فروش داخل -1-5-5

 یم 3جدول بازار محصوالت به شرح  متیآن با ق سهیبر اساس نوع محصوالت فروش رفته و مقا یفروش داخل عملکرد

تفاوت حاصل از  الیر ونیلیم 539،176،590بالغ بر  یمبلغ 1399 تیلغا 1397از سال  شود ی. همانگونه که مالحظه مباشد

از سود فوق  یدهد بخش قابل توجه یها نشان م یوجود دارد بررس زارفروش فوالد مبارکه اصفهان با با متیق نیتفاوت ماب

در حوزه  یسهم نیکه کوچکتر يدیتول ریغ يها دالالن و بازرگانان و شرکت دیعا به دلیل سیاست هاي غلط دولت، الذکر

 است. دهی، گرداشتغال ندارند

 بازار محصوالت متیآن با ق سهیو مقا یعملکرد فروش داخل :3جدول 

 سال
میزان کاالي فروش رفته 

)KG( 
مبلغ محصول به قیمت تحویلی 

 مبارکه(میلیون ریال)

 مبلغ محصول با نرخ بازار
 (میلیون ریال)

 سود(میلیون ریال)

1397 5،864،133 208،841،575 267،437،017 58،595،442 
1398 6،129،659 327،399،022 418،977،691 91،578،669 
1399 6،468،165 642،158،776 1،031،161،255 389,002,479 

 539,176,590 1,717,575,963 1,178,399,373 18,461,957 جمع
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 یگردش کار فروش داخل راتییتغ -2-5-5

بازار  دیدشاست با توجه به نوسانات  دهیحذف گرد ییدستورالعمل وگردش کار عبارت مصرف کنندگان نها شیرایدر و

بدون  و يولوژبخش تکن رییبا تغ یابیبازار طهمورث جوانبخت معاون فروش و يآقا ،يبازار محصوالت فوالد میو جهت تنظ

شرکت  یزماندر ساختار سا رییتغ قیاز طر يمشتر رشپذی  355/95 شماره کار ، گردشرهیمد اتیگونه مصوبه ه چیاخذ ه

توسعه و گسترش  عمالً  داده و رییرا تغ 593/96گردش کار شماره  مربوطه، يدپارتمان ها ارگرفتنیفوالد مبارکه و در اخت

 رانت را فراهم نموده است.

 يریهگاول با کد ر شیاریفروش در و طیاز تخلف از شرا انیو بازدارنده مشتر یبخش اصل گردش کار مذکور، در

ل به محصو لیهدف شرکت که تحو کهطوری حذف و به مرور بستر الزم جهت فساد و رانت فراهم شده است به 593/96

از عدم  یه ناشتخلفات ک یبرخ یگزارش به بررس مهخود را به دالالن داده است. در ادا يبوده، جا نهایی کنندگان مصرف

 :مپردازی یگردش کار است م یاز موارد اصل یحذف برخ نینچهم مصوب وگردش کار  ياجرا

معاونت فروش و  از قراردادشان را به ينسخه ا ستبای یم انیمشتر ،يبند الف مرحله خود اظهار 2تبصره  مطابق •

با  ینظام ای یتدول ياز نهاد ها یکیعبارت مذکور حذف و عبارت  593/96 شیرایدر و ند،یارسال نما یابیبازار 

ت با حذف عبار شده است. نیگزیجا " یدولت ای ینظام ياز نهادها یکی ایاستان خود  ينامه از استاندار یمعرف

شده از  هیمار ارااست. مطابق آ دهیفراهم گرد یمل يافراد بدون وجود قرارداد در پروژه ها یمذکور امکان معرف

 چگونهیه کهییااز آنج کنیاست. ل دهیگرد واگذار انیبه مشتر ی،مقدار قابل توجه1399سال  انیشرکت تا پا يسو

حوه نشده است، اظهارنظر در خصوص ن ینبی شیپ یلیمحصول تحو یابیجهت رد یزم کنترلیکنترل و مکان

 .باشد یعملکرد شرکت مقدور نم

ب داده از اسل ریبه غ ییمحصوالت نها یبازرگان يها به شرکت 593/96گردش کار شماره  3تبصره  برخالف •

 شده است.

در  "ب "با بند  مطابقي: محصوالت فوالد نهیدر زم يدیکارگاه تول ای فاقد کارخانه و انیارائه محصول به متقاض •

 ینبی شیمحصوالت را طبق پ یتوان مصرف واقع ستی بایحداقل م یمتقاض ي،مشتر کی رشیپذ طیقسمت شرا

  تیاست. با حذف محدود دهیدحذف گر ییسال نها هیشده در اصالح ادی تیانجام شده داشته باشد. محدود

 یقیحق انیوه عمل موجب رشد مشترحن نی. ااستشده  ایمه یو حقوق یقیهرگونه افراد حق رشیمذکور امکان پذ

 چگونهیه کهیی. از آنجااست دهیگرد 4جدول به شرح  دیجد يمشتر 615معادل  بیشرکت به ترت یو حقوق
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نشده،  ینیب شیصورت گرفته پ لیبا توجه به تعد طیواجد شرا انیمشتر ییجهت شناسا یخاص یکنترل زمیمکان

 .وجود ندارد یبه مصرف کننده واقع يو فروش محصوالت فوالد تلذا امکان اثبات نحوه عمل شرک

 : نرخ ایجاد مشتري در سال هاي مختلف4جدول 

 جمع 1400نیمه اول 1399 1398 1397 سال ایجاد مشتري

 615 51 136 183 245 تعداد مشتري ایجاد شده

 يدیصوالت تولپروژه خود به مح يکه جهت اجرا مانکاریو پ یبازرگان هاي شرکت ،يمشتر طیشرا 1مطابق بند ب تبصره 

حصوالت فوالد مکننده  لیکه تبد يدی، شرکت تولمانکاریپ نیمابیتفاهم نامه سه جانبه ف کیدارند الزم است  ازیشرکت ن

ثبت و سفارش  و یمال نیتا پس از تام ندیفوالد مبارکه منعقد نما رکتباشد و ش یپروژه م ازیمبارکه به محصول مورد ن

اد منعقده بر اساس قرارد یدرخواست هیحمل گردد. الزم به ذکر است سهم يدیشده به آدرس شرکت تول يداریمحصول خر

کور در مذ نداست. حذف ب دهیحذف گرد 593/96 هیشده در اصالح ادیو متناسب با مندرجات پروژه خواهد بود. بند 

هم  وء استفادهسو امکان  دهیکنترل به حداقل رس زمیو مکان افتهیکنترل موثر در مصرف محصول در پروژها کاهش  هیاصالح

 .فروشندگان و مصرف کنندگان فراهم شده است يبرا

 باشند یکه فاقد کارخانه م یبازرگان يشرکت ها 1396گردش کار سال  يبند الف مرحله خود اظهار 3تبصره  براساس

 شیرایدر و کنینبودند. ل تیاز جمله اسلب و بار بوده و ملزم به ارسال سند مالک یینها مهیمحصوالت ن دیتنها مجاز به خر

 لینوردکاران که به دال ژهیبه و يدیتول يشرکت ها ،يمقرر شده در مرحله خود اظهار 1398گردش کار مذکور در سال 

خود  يها دیخر يدیتول ای یرگانباز گرید يشرکت ها قیاز طر توانند یمحصوالت را ندارند. م میمستق دیمختلف امکان خر

 يبه پروانه بهره بردار ازین گردند¬یم یمعرف ندیفرآ نیا يکه برمبنا یبازرگان هاي کتاست که شر یهیرا انجام دهند، بد

که  هایی جهت کمک به شرکت التیتسه نیا یابیکد نخواهند داشت. طبق اظهارات معاون فروش و بازار شیجهت گشا

گرفته شده است. طبق  نداشتندرا  یداخل ياسناد اعتبار شیکه امکان گشا يدیتول هایی و شرکت یاتیمشکالت مال يدارا

کننده  نیتام یو دالل که مدع ی) شرکت بازرگان49تعداد ( 1399سال  انیگردش کار تا پا شیرایو ياظهارات شرکت از ابتدا

 هاي محصوالت واگذارشده به شرکت زانیم ریشده اند. در جدول ز رشیتوسط مبارکه پذ باشند یم دکنندگانیتول ازین

تن  1،598،101 زانیبه م 1399 تیلغا 1397از سال  نیهمچن .شده است هیارا دکنندگانیآنان به تول یلیحوت زانیو م یبازرگان

 997،528 زانیست و به مداده شده ا يدیتول يها تن به مباشر شرکت 600،573 زانیم نیفروش رفته از ا شده و دیاسلب تول

 دیاقدام به تول ریغ رانادیمباشر و خر یبازرگان يها است شرکت ذکرالزم به  داده شده است. یبازرگان يها تن به شرکت
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اند و اسلب را  ارگرفتهیاخت در ينوردکار را به صورت قراردادکارمزد يکارخانه ها گریبدون کارخانه نموده اند به عبارت د

 .دربورس کاال هم عرضه ننموده اند یگرفته اند متاسفانه حت اریاخت به محصول نموده و در لیتبد

  محصوالت فوالد مبارکه يبند هیسهم -3-5-5

به  يدیتول يواحدها ازیبر اساس ن ستیبا یم یاساس گردش کار  فروش داخل صورت گرفته و بر يها یبه بررس باتوجه

شرکت فوالد به  افتهی صیتخص هیسهم زانیصرف نظر از صحت م ابدیمحصول اختصاص  لیتحو هیسهم انیاز مشتر کی هر

اختصاص  هیصد برابر سهم چند ،فاقد کارخانه یبازرگان ابه شرکت ه ،نکرده بلکه برخالف گردش کار تینه تنها آن را رعا

دریافتی آنها  متیکه تفاوت ق ژهیو تیفیو دالالن محصوالت با ک یبازرگان يها به شرکت نیهمچن، محصول داده است افتهی

 .باشد یم 5جدول به عنوان نمونه چند مورد به شرح  .برابر است نیچند ،با بازار آزاد شرکت فوالد مبارکهاز 

 1399و  1398تغییرات سهمیه شرکت هاي بازرگانی و دالالن در سال هاي : 5جدول 

 1398سهمیه  کد و نام مشتري
مقدار تحویل 

 (تن)1398شده

درصد مقدار 
تحویل واقعی به 

 1398سهمیه(تن)

سهمیه 
1399 

مقدار تحویل 
 (تن)1399شده

درصد مقدار 
تحویل واقعی  به  

 1399سهمیه(تن)

 %4951 325,176 6,568 %56670 147,342 260 اریس اوکسین  28043
 %1861 74,436 4,000 %1179 70,878 6,010 بازرگانی بهان تجارت  28026

 %1492 5,969 400   400 دیزل سازه نامدار.  29050
 %667 122,862 18,415 %660 123,164 18,669 پترو صدرالبرز  13554

 %388 931 240 %83 200 240 تولیدي صنعتی به آوران صنعت صدرا  28810
 %253 5,723 2,262 %53 1,195 2,256 پایا کالچ  12329

 %253 10,149 4,014 %63 1,664 2,643 حدیدکاران لرستان  28437
 %239 4,735 1,980 %150 4,284 2,865 پردازش فوالد فرایند البرز  28413
 %237 4,155 1,750   1,600 آهن و فوالد ساواالن زنجان  28995

 %234 468 200   200 رضا میرزایی  28972
 %221 9,860 4,467 %112 4,500 4,000 پروفیل نوین زرین مهر  28727

 %181 49,543 27,343 %103 27,745 26,851 بازرگانی کیان شرق ایران  28764
 %180 30,114 16,742 %192 33,740 17,543 لوله وپروفیل امیدالبرز سهامی   خاص  13453

 %164 18,394 11,194 %81 11,039 13,709 فوالدکاران فجرزنجان  13301
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 %159 45,069 28,286 %88 45,315 51,536 لوله و پروفیل آریاوا   10027
 %144 635 440 %31 99 320 تولیدي بازرگانی ارس تجهیز  28690

 %144 24,060 16,682 %84 14,380 17,176 شرکت نیکان پروفیل   11954
 %135 12,748 9,467 %87 7,212 8,319 نفت و گاز سیه فام  28178

 %133 47,814 35,826 %87 33,180 38,231 مجتمع فوالدي روي اندود کاوه  14528
 %126 593 472 %49 164 336 موسی عمویی  28641

 %119 7,066 5,920   5,920 پروفیل سازان طبرستان  28815
 %116 9,714 8,352 %70 7,814 11,212 خلیج فارس پروفیل فوالد  28475

 %116 11,403 9,805 %101 10,536 10,461 سازه پیشگام مدیسه  14221
 %115 5,642 4,892 %94 3,878 4,130 تولیدي صنعتی اله بخشی  10417

 هیباالتر از سهم اریبهان تجارت و ... مقدار بس یبازرگان و نیاکس سیبه عنوان مثال به شرکت ار که دهدی نشان م 5جدول 

ه  خاص آن هم ب يعده ا اریدر اخت يا ژهیکه رانت و بیانگر آن استامر  نیکه ا شده است. لیمحصول تحو افتهیاختصاص 

محصوالت  يبرابر نیذکر است که اختصاص چند انیشا شده است. ادهافرادمذکور د یبه منابع مال ازیبدون ن يصورت اعتبار

 هیبرابر هدف اول کهی قرار گرفته در حال باشد. ینفر م 10آنها یانسان يرویکه حداکثر تعداد ن یبازرگان يها شرکت اریدر اخت

 گرفت. یقرار م یواقع دکنندگانیتول اریدر اخت دیبا فوالد مبارکه

و عدم عرضه در بورس  یبازرگان يها به شرکت1396اسلب از سال  لیروند تحو -4-5-5

 کاال

 ریبا س 1397از سال  یبازرگان يها محصول اسلب به شرکت لیروند تحو دهدی صورت گرفته نشان م يها یبررس

قرار گرفته  يبصورت کارمزد يخارج و وارد مدار حق العمل کار دیاز مدار تول يدیتول يها شکل گرفته و شرکت يصعود

گرم اسلب لویهرک لیتبد نیانگیم یولوله اهواز با ف ردو نو انیمانند فوالد کاو يها شرکت با يحق الزحمه کامزد نهیکه هز

 192,309,573,000,000به مبلغ   تن اسلب 410،221که در سال مذکور  باشد. یم الیر  8،632مبلغ  1398به ورق در سال 

تمام  يل بهایتبد نهیبا احتساب هز نیبنابرا .و دالالن قرارداده است یبازرگان يها شرکت اریدر اخت 6جدول به شرح  الیر

سود  هیحاش دیمشخص گرد قیدق يها یبا بررس است. الیر 22,850,601,000,000مبلغ  عاتیضا شده بدون در نظرگرفتن

امر  نی) درصد نشان داده اند ا3حداکثر( یمال يدر صورتها یبازرگان يها شرکت هیکل کهیباشد درحال ی) درصد م9حداقل (

توسط  ستیبا یوجود دارد که م یبازرگان يشرکت هادو دفتر عمل نمودن  و ياکتوراحتمال دو ف ایو  یواقع ریسود غ انگریب
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در سال  مهیبه عنوان مثال شرکت بهار د .ردیقرار گ يریگیعملکرد مورد پ اتیکشور جهت وصول مال یاتیسازمان امورمال

 يابه لیتبد نهیاحتساب هز بانموده  يداریخر الیر 317,418,000,000 متیگرم اسلب به ق لویک 6،791،330به مقدار  1398

فروخته که فروش  النیبه مجتمع فوالد گ الیر 452,692,000,000  متیاست که به ق الیر 376,104,000,000 تمام شده آن

 الیر16,460,000,000در دفاتر شرکت مذکور فروش خالص مبلغ  کهیدرحال، باشد یم الیر 76,588,000,000خالص مبلغ 

 یبازرگان يها فروش خالص شرکت الیر 4,570,120,000,000مبلغ   1398رسد در سال  یم ربه نظ نشان داده شده است.

و نوردکاران براساس  یبازرگان يها شرکت یمال يها صورت یطبق بررس يگذار متیذکر است نحوه ق انیباشد. شا یم

که کل بازار را در  دهبو يانحصار يعده ا کیبه  بازار و متیها وبراساس کشش ق شرکت رهیمد تأیو ه رعاملیدستور مد

که  انیشرکت فوالد کاو یو در بورس کاال حت ردیگ یانجام م لیعده قل نیتوسط ا یاصل يریگ میدست گرفته اند و تصم

فوالد هرمزگان جنوب به مقدار  1397ذکر است در سال  انیشا .دینما یمحصول عرضه نم ،است یشرکت بورس کی

 یبازرگان يها تن به شرکت 736،366به مقدار  1399تن و در سال  1،588،732مقدار به  1398در سال  تن اسلب و 510،069

 فوالد هرمزگان داده شده است. قیان از طرگکنند دیتول و

 1396از سال  یبازرگان يمحصول اسلب به شرکت ها لیتحوروند  :6جدول 

 کد و نام مشتري
مقدار تحویل 

 1399شده(تن)
تحویل  مقدار

 1398شده(تن)
مقدار تحویل 

 1397شده(تن)
مقدار تحویل 

 1396شده(تن)

 497 1,064 145,866 317,506 اریس اوکسین
  7,507 33,045 105,018 پترو صدرالبرز

  58,071 70,878 74,436 بازرگانی بهان تجارت

    35,008 آبادسازان سپهر راستین

   4,942 32,416 بازرگانی کیان شرق ایران

   6,791 19,314 بهار دیمه

    14,919 فوالد مهر سهند

 1,001  21,473 14,526 زرین برش لنجان
   5,700 13,359 آرین هوران  28856

 12,670 15,902 4,395 12,628 فوالد اکسین خوزستان
   7,513 10,802 شرکت دانیال پترو  28306

 6,960 9,505  9,823 لوله و پروفیل آریاوا   10027
  659 20,288 9,473 لوله وپروفیل امیدالبرز
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    9,435 الگوتجارت آتیه

   7,375 8,986 پیشگامان فوالد رستاك

   2,880 8,700 اعتماد سرمایه پرتوآ

    8,216 ایران آروین

    7,645 شرکت نیکان پروفیل

 29,691 17,454 6,712 7,461 ذوب آهن آریان بوئین زهرا
   1,127 7,454 سازان حفار صنعت یدك قمماشین 

    7,156 فراسکو عسلویه

 16,180 14,315 9,607 6,573 تولیدي فوالد اصفهان
   3,211 5,216 نورا توسعه شهریار

   3,950 4,824 شرکت فوالدگستران بجنورد

   4,500 4,698 پروفیل نوین زرین مهر

   4,118 4,546 سازه هاي مبین فوالد سام

 89 1,333 3,132 4,126 بازرگانی آترین پوالد عاج
    3,773 بازرگانی امین تجارت کسري

 1,002  5,913 3,082 شکوفا صنعت پویا
   9,112 2,717 درخشان استیل پارسه  28870

 1,064 1,071 7,031 2,192 آفاق داران بینا  28277
 2,673 5,625  2,177 مهندسی صنایع عمرانی باربد فن آور

   8,217 2,116 بازرگانی کیمیاگران آهنین

 8,746 1,201 1,933 2,035 مجتمع نوردفوالدکسري اراك
 3,991 9,796 7,380 1,993 صنایع فوالدکوهپایه
    1,945 نیکان صنعت اژیه

    1,895 صادرات و واردات پامچال آستارا

   8,234 1,835 پروفیل سازان آراد زرین

   626 1,570 اصفهانگونیا برش 

 7,949   1,077 مجتمع فوالد پارس
   7,108 940 آریا پروفیل  منطقه آزاد چابهار

    557 هرمس صنعت پاسارگاد

   4,027 333 پترو آهن فردوس

 92,513 143,502 427,085 794,500 جمع
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 يفروش نقد و اعتبار -5-5-5

ع سهامداران برخالف مناف ياصفهان اقدام به فروش اعتبار مبارکه صورت گرفته شرکت فوالد يها یتوجه به بررس با 

خاص و اخذ  مزیبا مکان ياعتبار اینموده است. روش پرداخت نقد 1399 تیلغا 1397بدون توجه به کشش بازار در سنوات 

رود و ریسم یو مراکز خدمات انیو اطالعات مشتر يرش مشتریگردش کار پذ رییصورت نگرفته با تغ رهیمد تأیمصوبه ه

د مبارکه اصفهان از شرکت فوال يصورت اعتباره محصول همواره نموده و ب دیرا به خر یبازرگان ریو غ یبارزگان يشرکتها

 بعد يرودو انیخاص صورت گرفته بخصوص مشتر يبه عده ا ياعتبار دیامکان خر کهیدر حال نموده اند. يداریمحصول خر

والد در اوج بوده ف متیکارخانه قابل توجه بوده و ق متیبازار آزاد با ق متیکه تفاوت ق ستا یحال در نی، ا 1397از سال

شرکت  کی میابع عظخاص قرار گرفته که با من يعده ا اریآن هم با منابع شرکت فوالد مبارکه در اخت ییفرصت طال نیاست ا

 ،گرفتی رار مق یکننده واقع دیتول اریدر اخت ییفرصت طال نیاگر ا که ی، معامالت خود را انجام دهند در صورتیبورس

 .شد یکننده حل م دیتول ياز مشکالت شرکت ها ياریبس

 هژیو تیفیمحصوالت ک -6-5-5

 صیبه علت عدم وجود گردش کار در خصوص نحوه تخص ژهیو تیفیدهد که محصوالت با ک ینشان م ها یبررس 

شده است  لیتحو خاص هستند، یمراکز خدمات ای یبازرگان يها خاص که عمدتا شرکت يعده ا ژهیو تیفیمحصوالت ک

 دارانیخر دیحداکثر سود عا جهیدر نت هبازار را داشت متیتفاوت ق نیشتریخاص ب تیفیالزم به ذکر است که محصوالت با ک

 شده است.ارائه  7جدول در  محصول نموده است. به عنوان نمونه چند شرکت نیا

 : چند نمونه از شرکت هاي دریافت کننده محصوالت کیفیت ویژه7جدول 

 مبلغ محصول (میلیون ریال) مقدار تحویل شده (تن) محصول نام مشتري و کد

 پترو صدرالبرز
 21,239,312 177,828 اسلب 03

 8,900,712 143,615 کویل گرم 05
 44,416 1,798 کالف نورد گرم م 06

 30,184,440 323,241 جمع

 14,136,526 152,980 اسلب 03 بازرگانی بهان تجارت

 14,136,526 152,980 جمع

 24,806,782 271,653 اسلب 03 اریس اوکسین
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 709,348 5,780 کویل گرم 05

 25,516,130 277,433 جمع

 دیزل سازه نامدار

 73,829 399 کویل گرم 05
 10,677 62 ورقهاي گرم 07

 88,080 462 کویل سرد 10
 7,691 33 ورق سرد 16

 12,639 58 ورق قلع اندود 79
 3,385 16 کویل اسیدشویی 90

 196,301 1,031 جمع

 شرکت فوالد مبارکه يکنترل مناسب از سو زمیعدم وجود مکان -7-5-5

 کیهر ازیمقدار محصول مورد ن قیو حذف برآورد دق هیمقرر در گردش کار اول طیبر خالف شرا دهدی ها نشان م یبررس

 یواقع ازیمازاد بر ن انی،موجب شده به مشتر یدر گردش کار اصالح یو کارشناس فن ابیتوسط کارشناس بازار انیاز مشتر

 دیتول يدر بازار عرضه نموده اند و به جا میمستق انی) داده شده و مشترندبوده ا ییباال اریسود بس هیحاش ي(محصوالت که دارا

ملتهب  يفضا جادیو ا دیو برهم زدن نظام تول دیاز عوامل کاهش عالقه به تول یکیامر  نیحرکت نموده اند ا یدالل يبه سو

 .شود یها اشاره م شده شرکت یرسحساب یمال يها طبق صورت ،به چند مورد 8جدول در بازار فوالد و رانت بوده است در 

 انیمحصوالت در بازار توسط مشتر میفروش مستق: چند مورد 8جدول 

 نام محصول نام مشتري
 مقدار
 (تن)

 مبلغ
 (میلیون ریال)

 توضیحات سال مالی

 شرکت شیراز چلیک

 انواع محصوالت فوالدي
 ( ورق)

3,368 581,845 1399  
348 61,250 1398  

8,244 809,838 1397  
خریدار شرکت نفت وگاز سیه فام  1397 62,587 1,735 شرکت پارسیان  انرژي

یکی از مشتریان فوالد مبارکه 
مالی حسابرسی (طبق صورتهاي 
 ) 1397شده سال

 1397 21,309 402 تولیدي و بازرگانی فوالد آرا کاشان

 1397 9,698 183 آهن و فوالد دانا

  1398 73,524 390 شرکت گوهر قوطی بروجرد
782 113,453 1397  
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 به حق العمل کار يدیتول ينمودن کارخانه ها لیو تبد یدالل يتوسعه فضا -8-5-5

 نیبه کمتر ازیدون ندالل قرار گرفته که ب يعده ا اریدر اخت يدیو تول يبنگاه بزرگ اقتصاداین عمال  ریاخ يسال ها در

 یمال يه در صورت هابه عنوان نمونه همانگونه ک .از بازار را تصاحب نموده اند یبزرگ اریبخش بس ،و کارخانه یمنابع مال

 ا درر يبزرگ فوالد يها شرکت يبخش اعظم محصوالت فوالد یانسان يروینفر ن 64با  نیاکس سیشرکت ار 1398سال 

است طبق  گرفته اریدر اخت يرا بصورت کارمزد ستانخوز نیشرکت فوالد اکس دیخط تول گرید يگرفته و از سو اریاخت

 تیغال 97 يها شرکت در اساسنامه در سال یاصل تیبرخالف فعال یمال يها در صورت رهیمد اتیه ياعضا یاظهارات رسم

شرکت  ینبازرس قانو اساس گزارش حسابرس و پرداخته است ضمن آنکه بر يفوالد يها و فروش انواع ورق دیبه خر 99

 .نشده است تیدر کشور رعا ییدستورالعمل مبارزه با پولشو مذکور مفاد قانون و

راستا  نیمشده در ه یخوزستان معرف نیبه عنوان مباشر شرکت فوالد اکس 1397معراج در سال يارتباطات تجار شرکت

 ینسانا يرویشرکت بدون ن ،شده یحسابرس یمال ياست. مطابق صورت ها دهیشرکت مذکور گرد لیتن اسلب تحو 14،635

 يوالت فوالدو فروش محص دیشرکت منحصر به خر تیفعال ،ریاخ يها بوده و با توجه به سود سرشار بازار فوالد در سال

باعث تعطیلی  ند،هست ياردیلیچند هزار م یاتیسود عمل يدارا که یبازرگان يها شرکت چنینامثال  توجه شود که بوده است.

 .هستندکشور  دیمولد اشتغال و تول می شوند که يدیتول يها شرکت

 جهینت -9-5-5

 یعموم حتاجیما عیو توز دیاالشاره، منجر به اخالل عمده در امر تولرشرح موارد صده ب رفتهیگسترده صورت پذ تخلفات

جهت پوشش  گرید رییدر گردشکار و تغ رییتغ قیطر مجاز اسلب به دالالن از ریاستفاده از فروش غ ءعامه، سو ازیو مورد ن

 (متضرر عیو توز يدیتول يها استی، اخالل گسترده در سعرضه آنها مبودک ایانحصار  جادیقانون به منظور ا ریاقدامات غ

 رانت و جادیا هیو النها کارگران) يکاریب شدن آنها و اندهیز جهیو در نت دکارو نور یکننده واقع دیتول يها نمودن شرکت

برخالف منافع سهامداران  حهبا اقدامات مشرو گریاست. به عبارت د دهیعده خاص گرد يبرا یرقانونیمنافع و سود نامشروع و غ

و اهداف کالن  یباالدست يها استیگرفتن س دهیو ناد رییوابسته بودن به دولت) و تغ لیبه دلالمال ( تیحقوق ب عییتض و

شدن  اندهی، زعیو توز دیمنجر به اخالل عمده در امر تول در نهایتعده خاص که  يمنافع نامشروع برا جادی، به منظور اشرکت

 يکارمزد دیتول رشیناچار به پذ يدیتول يها گسترده شده و شرکت يکاریو ب یواقع يکننده ها دیکار، تول وردن يشرکتها

 تیلغا 1397را از سال  يمحصوالت فوالد متیه قطضاب یروند ب شیافزا ،اقدامات نیع اومجم ،با دالالن شده اند یو مشارکت
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 ،یاتیکشور، گسترش فساد، فراهم نمودن بستر فرار مال يو اقتصاد يدیدر نظام تول زین يگریانبار دیآثار ز شده است. 1399

 ،نفعانیشده در جهت خالف منافع سهامداران و ذ جادیو پنهان ا ژهیو يرانت ها صیاست. ماحصل تخص دهیگرد يخوار ژهیو

 قیفوق از طر یارتکاب یباشد که جرائم احتمال یو... م یاتیفرار مال و ییپولشو اخذ پورسانت، ،ءا و ارتشاشارتکاب جرائم ر

جرائم و  نیمرتکب یاشخاص و خانوادگ یو خارج یداخل يها یاموال و دارائ یبررس ،یبانک يها تراکنش حساب یبررس

و از  92مصوب یقانون مجازات اسالم 286مشمول ماده  يتخلفات فوق قابل اثبات است (با توجه به اخالل در نظام اقتصاد

و  69کشور مصوب  ي) قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصاد1مشمول ماده( یعموم حتاجیما عیلحاظ اخالل در امر توز

 .باشد) یآن م يعداصالحات ب

  یفوالد نقش جهان در خصوص مراکز خدمات هیعملکرد شرکت آت -6-5

 ریت ز) شرک21( يدارا نگیمجموعه فوالد مبارکه به عنوان هلد ریز يها فوالد نقش جهان از شرکت هیآت شرکت

 د مبارکه وفوال ز) ا2محصوالت درجه ( دیاقدام به خر یخدمات يها ) شرکت آن به عنوان شرکت12( باشد که یمجموعه م

 نیتدو يها دستورالعمل ها با استفاده از از شرکت نگونهی. ادینما یفروش آن به مصرف کنندگان و صنعتگران کوچک م

که را به عهده محصول فوالد مبار یخرده فروش فهیکه وظ یشده فوالد مبارکه در خصوص نحوه صدور مجوز به مراکز خدمات

) شرکت 12فروش صورت گرفته توسط ( و دیخر و تیشده اند. در خصوص فعال لیتشکفوالد  هیآت نگیدارند توسط هلد

 :گردد یمطرح م ریز اردمذکور مو

ت مشابه محصوال متیق هیاساس پا فوالد مبارکه بر يمذکور از سو يها محصوالت فروخته شده به شرکت متیق •

گردد با  یم نییمحصوالت تع نگونهیبه ا لینرخ تنز نییمعامله شده روزانه در بورس و فرابورس و تع کیدرجه 

رانت در  دجایتواند باعث ا یم، باشد یگروه م يها فروش به شرکت یفروش مذکور نوع عمالً نکهیتوجه به ا

 رود. یم نیاز ب یکه فرصت رقابت با بخش خصوص يبه گونه ا شود. متیق نییتع

با  ریمغا کنیل ،باشند یر استان مربوطه مخرده فروش متعهد به فروش محصوالت صرفاً د یخدمات يشرکت ها •

 نیکه توسط فوالد مبارکه تدو یخدمات يها شرکت تی) در خصوص فعالکی) دستورالعمل شماره (8بند (

خارج استان   انیمشتربه  9جدول شده را به شرح  يداریاز محصوالت خر یمذکور بخش يها شرکت دهیگرد

 .فروخته اند
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 : میزان فروش به خارج استان9جدول 

 نام شرکت خدماتی ردیف
 399تناژ فروش  سال  1398تناژ فروش  سال  1397تناژ فروش  سال 

 کل
درصد خارج 

 استاناز 
 کل

درصد  خارج 
 از استان

 کل
درصد خارج 

 از استان

 %94 14،998 %96 14،284 %97 14،206 فوالد گستران بجنورد  1
 %93 17،071 %95 30،747 %93 25،670 فوالد زاگرس چهار محال  2
 %86 12،810 %88 11،542 %89 12،162 فوالدگستران کرمانشاه  3
 %80 20،764 %85 26،150 %91 33،437 دانا فوالد  4
 %85 4،674 - - - - آهن و فوالد ساوالن زنجان  5
 %80 15،207 %86 17،555 %94 22،580 صبا فوالد گیالن  6
 %83 25،108 %97 24،174 %97 26،106 آهن و فوالد کاسپین قزوین  7
 %94 14،998 %95 16،284 %97 14،206 فوالد گستران بجنورد  8
 %86 8،800 %100 1،997 %99 2،393 حدید کاران لرستان  9
 %15 41،782 %20 45،864 %12 48،578 پارس فوالد مبین  10
 %85 17،343 %88 13،190 %90 22،166 فوالد گستران هرمز گان  11

 یواگذار م هیو نس يوابسته به فوالد مبارکه به صورت اعتبار یخدمات ي) به شرکت ها2فروش رفته درجه ( محصوالت

 يگردش برا در هیسرما امر موجب کمک به نیا د.شویم هی) ماه توسط فوالد مبارکه با آنها تسو3گردد و پس از حداکثر (

 یم تید مبارکه فعالفوال یها با منابع مالگونه شرکت نیا يگذار هیبه سرما ازیبدون ن گریبه عبارت د گردد. یها مشرکت نیا

 د.کن

شته  آن ذگ سال )10( یدر ط ز) مورد مجو3(تنها ( 1390از سال  یخصوص یراکز خدماتم سیو تاس جادینمودن ا متوقف

مبارکه  گروه فوالد يها شرکت يرانت برا و يانحصار ییفضا جادیموجب ا ) عمالًدهیاشخاص خاص صادر گرد يهم برا

 .خود را از دست داده استقدرت رقابت  یبخش خصوص  عمالً آورده و

) فوالد مبارکه به مصرف کنندگان بطور 2محصوالت درجه( نیها تامگونه شرکت نیا جادیهدف ا نکهیبا توجه به ا 

 انهیصوالت سالحم نیآنها به ا ازیکه ن یانیمشتر برکوچک بودن آنها درمناطق کشور بوده و دیجامعه صنعتگران با تاک و میمستق

مجاز به  یخدمات يها شرکت و ندینما يداریاز فوالد مبارکه خر میستقبطور م دیبا ،باشد ی) تن در سال م2000از ( شیب
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 نسبت 10جدول ها به شرح  از شرکت ياست که تعداد یدر حال نیباشند. ا ینم انیاز مشتر ونهگنیفروش محصول خود به ا

 .ذکر شده در دستورالعمل اقدام نموده اند يهاهیسهم از شیبوش به فر

 تن 2000از  شیب یخدمات ي) توسط شرکت ها2تخلف فروش محصوالت درجه (: 10جدول 

 نام مشتري ردیف
شرکت خدماتی  میزان فروش

 فروشنده
 تولیدي

غیر 

 1399 1398 1397 تولیدي

 *  بجنورد ---- ---- 2426 سلمانیانمحمد عرفان   1
 *  بجنورد ---- ---- 2200 شرکت نامی صنعت نور  2
 *  بجنورد ----- 3949 ---- شرکت آروند فوالد سپاهان  3
 *  بجنورد ------ 2693 ---- شرکت نامی صنعت نور  4
 *  بجنورد 2887 ----- ----- شرکت بهمن تجارت  5
  * دانا فوالد سمنان ----- ----- 5759 فوالد گستر مهر ایرانیان  6
 *  دانا فوالد سمنان ---- 3130 4461 شرکت سوره ساز جی  7

 ----- 2640 3104 فوالد مهر صالحان  8
 دانا فوالد سمنان
 صبا فوالد گیالن

*  

  * صبا فوالد گیالن ----- 3718 ---- فوالد غرب آسیا  9

 ----- ----- 2278 نامی صنعت نور  10
فوالد زاگرس 

 چهارمحال
  

 ----- 5163 ----- سازه پیشگام مدیسه  11
فوالد زاگرس 

 چهارمحال
  

 ----- 3006 ----- توس ارك یکتا  12
فوالد زاگرس 

 چهارمحال
  

 *  صبا فوالد گیالن 2192 3046 ---- آذر پلیمر صدرا  13
 *  صبا فوالد گیالن  ----- ----- سدید بوش اسپادانا  14

  ----- 2776 آریاصنعت مارشنان  15
فوالد گستران 

 هرمزگان
 * 

 ---- 5608 ---- مهندسی ساخت توربین مپنا  16
فوالد گستران 

 هرمزگان
 * 

 2268 2115 ---- آدران صنعت امیر  17
فوالد گستران 

 هرمزگان
 * 
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    --- --- 2716 سامان بیس  18

توکا -نگانفوالد س هیآت یو معدن یصنعت-(فوالد تاراز چهارمحال نگیهلد يدیتول يها از سهام شرکت يبخش عمده ا

 هان بوده و شرکتفوالد نقش ج هیمتعلق به شرکت آت فوالد پارتاك) هیآت عیصنا-سنگ و فوالد هرمزگان-رنگ فوالد سپاهان

ارکنان ارشد وک رهیمد اتیه ياز اعضا يتعداد نیو همچن ودهسهم ب يدارا گریکدیبه صورت متقابل در  نگیعضو هلد يها

امر  نیکه ا ،ندباش یم سهام ينقش جهان دارا فوالد هیچهارمحال وآت تاراز فوالد ،يبرش ورق فوالد عیصنا يها شرکت در

 .استموجب تعارض منافع 

 ژهیرانت به اشخاص و عیو توز یفروش داخل يندهایانحراف در فرا  -6

ی تفاوت ناشمابه ال افتیدر ،4/7/1397مورخ  177120/60بخشنامه  یوزارت صمت ط یمعدن عیمعاون امور معادن و صنا

 نیولامحصوالت در  متیبا ق، 20/6/97 تیلغا 1/5/97 یدوره زمان یکشف شده محصوالت در بورس ط متیتفاوت ق از

اساس  نیا بر .ارددرا اعالم می  دارانیتر از خر نییپا متیعلت فروش به قه ب ،20/6/97 خیدر بورس کاال پس از تار رضهع

 چند هرند. کمی  منظور يمحصوالت فوالد دارانیخر یحساب بدهه ب الیر 5,236,533,049,592مبلغ  ،شرکت فوالد مبارکه

 شده ابطال ،اوتبه التف بابت اخذ ما يعدالت ادار وانید یعموم تیأتوسط بورس کاال و ه دارانیمطالبه مبلغ فوق از خر

 راجعمتوسط  حیصح يگذار متیو عدم ق یرقابتریو غ (بورس کاال) یرقابت طیدر شرا متیوجود تفاوت ق کنیل، است

الغ بر ب 20/6/97 تیلغا 1/5/97 که فقط در محدودهاست فروشندگان شده  يکالن برا يموجب رانت و سودها ،مربوطه

 باشد. یم الیر 5,236,533,049,592

زیر مجموعه  کت) شر21شرکت آتیه فوالد نقش جهان از شرکتهاي زیر مجموعه فوالد مبارکه به عنوان هلدینگ داراي (

که وفروش آن ) از فوالد مبار2هاي خدماتی اقدام به خرید محصوالت درجه ( ) شرکت آن به عنوان شرکت12می باشد که(

ین شده فوالد ها با استفاده ازدستورالعمل هاي تدو . اینگونه از شرکتنندگان و صنعتگران کوچک می نمایدبه مصرف ک

هده دارند مراکز خدماتی که وظیفه خرده فروشی محصول فوالد مبارکه را به عمبارکه در خصوص نحوه صدور مجوز به 

مذکور  ) شرکت12فروش صورت گرفته توسط ( خرید و توسط هلدینگ آتیه فوالد تشکیل شده اند. در خصوص فعالیت و

 :موارد زیر مطرح می گردد

پایه قیمت محصوالت مشابه  اساس هاي مذکور از سوي فوالد مبارکه بر فروخته شده به شرکت قیمت محصوالت •

تعیین می گردد با  درجه یک معامله شده روزانه در بورس و فرابورس و تعیین نرخ تنزیل به اینگونه محصوالت
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در  هاي گروه می باشد. می تواند باعث ایجاد رانت فروش مذکور نوعی فروش به شرکت جه به اینکه عمالً تو

 ابت با بخش خصوصی از بین می رود.صت رقفر که تعیین قیمت شود.  به گونه اي

مغایر با بند  می باشند لیکنفروش محصوالت صرفاً در استان مربوطه  متعهد به فروشرده شرکت هاي خدماتی خ •

هاي خدماتی که توسط فوالد مبارکه تدوین گردیده  ) در خصوص فعالیت شرکتک(یدستورالعمل شماره  )8(

فروخته  به مشتریان خارج استان  11جدول به شرح  خریداري شده رابخشی از محصوالت هاي مذکور  شرکت

 اند.

 جدول فروش به خارج از استان: 11جدول 

 نام شرکت خدماتی ردیف

 399تناژ فروش  سال  1398تناژ فروش  سال  1397تناژ فروش  سال 

 کل
درصد خارج 

 از استان
 کل

درصد  خارج از 

 استان
 کل

درصد خارج از 

 استان

 %94 14،998 %96 14،284 %97 14،206 فوالد گستران بجنورد  1
 %93 17،071 %95 30،747 %93 25،670 فوالد زاگرس چهار محال  2
 %86 12،810 %88 11،542 %89 12،162 فوالدگستران کرمانشاه  3
 %80 20،764 %85 26،150 %91 33،437 دانا فوالد  4
 %85 4،674 - - - - آهن و فوالد ساوالن زنجان  5
 %80 15،207 %86 17،555 %94 22،580 صبا فوالد گیالن  6
 %83 25،108 %97 24،174 %97 26،106 آهن و فوالد کاسپین قزوین  7
 %94 14،998 %95 16،284 %97 14،206 فوالد گستران بجنورد  8
 %86 8،800 %100 1،997 %99 2،393 حدید کاران لرستان  9
 %15 41،782 %20 45،864 %12 48،578 پارس فوالد مبین  10
 %85 17،343 %88 13،190 %90 22،166 فوالد گستران هرمز گان  11

 هینس و يوابسته به فوالد مبارکه به صورت اعتبار یخدمات يبه شرکت ها )2(فروش رفته درجه  محصوالت •

 کمک به  وجبم امر نیا. شودیم هیماه توسط فوالد مبارکه با آنها تسو )3(گردد و پس از حداکثر  یواگذار م

ها نه شرکتگو نیا يگذار هیاز به سرمایبدون ن گریبه عبارت د می گردد.ها شرکت نیا يدرگردش برا هیسرما

 د.کن یم تیفوالد مبارکه فعال یبا منابع مال
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سال  )10در طی ( ) مورد مجوز3(تنها ( 1390از سال  یخصوص یمراکز خدمات سیو تاس جادیمتوقف نمودن ا •

رانت براي شرکتهاي  یی انحصاري وفضا عمالَ موجب ایجاد  ،آن هم براي اشخاص خاص صادر گردیده) گذشته

 قدرت رقابت خود را از دست داده است. عمالً  بخش خصوصی گروه فوالد مبارکه آورده و

فوالد مبارکه به مصرف کنندگان  )2(محصوالت درجه نیها تامگونه شرکت نیا جادیهدف ا نکهیبا توجه به ا •

مشتریانی که نیاز آنها به  و برکوچک بودن آنها درمناطق کشور بوده دیجامعه صنعتگران با تاک و میبطور مستق

باید بطور مستقیم از فوالد مبارکه خریداري نمایند   ،) تن در سال می باشد2000از (صوالت سالیانه بیش این مح

ونه از مشتریان نمی باشند. این در حالی است که ی مجاز به فروش محصول خود به اینگهاي خدمات شرکت و

اقدام نموده  دستورالعملدر ، ذکر شده يهاهیسهمبیش از نسبت به فروش 12جدول ها به شرح  تعدادي از شرکت

 اند.

 تن 2000از  شیب یخدمات ي) توسط شرکت ها2تخلف فروش محصوالت درجه (: 12جدول 

 نام مشتري ردیف
 میزان فروش

 تولیدي شرکت خدماتی فروشنده
 غیر

 1399 1398 1397 تولیدي

 *  بجنورد ---- ---- 2426 محمد عرفان سلمانیان  1
 *  بجنورد ---- ---- 2200 شرکت نامی صنعت نور  2
 *  بجنورد ----- 3949 ---- شرکت آروند فوالد سپاهان  3
 *  بجنورد ------ 2693 ---- شرکت نامی صنعت نور  4
 *  بجنورد 2887 ----- ----- شرکت بهمن تجارت  5
  * دانا فوالد سمنان ----- ----- 5759 فوالد گستر مهر ایرانیان  6
 *  دانا فوالد سمنان ---- 3130 4461 شرکت سوره ساز جی  7

 ----- 2640 3104 فوالد مهر صالحان  8
 دانا فوالد سمنان
 صبا فوالد گیالن

*  

  * صبا فوالد گیالن ----- 3718 ---- فوالد غرب آسیا  9
   فوالد زاگرس چهارمحال ----- ----- 2278 نامی صنعت نور  10
   فوالد زاگرس چهارمحال ----- 5163 ----- سازه پیشگام مدیسه  11
   فوالد زاگرس چهارمحال ----- 3006 ----- توس ارك یکتا  12
 *  صبا فوالد گیالن 2192 3046 ---- آذر پلیمر صدرا  13
 *  فوالد گیالن صبا  ----- ----- سدید بوش اسپادانا  14
 *  فوالد گستران هرمزگان  ----- 2776 آریاصنعت مارشنان  15
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 *  فوالد گستران هرمزگان ---- 5608 ---- مهندسی ساخت توربین مپنا  16
 *  فوالد گستران هرمزگان 2268 2115 ---- آدران صنعت امیر  17
    --- --- 2716 سامان بیس  18

 توکا-نگانفوالد س هیآت یو معدن یصنعت-فوالد تاراز چهارمحال( تولیدي هلدینگهاي  بخش عمده اي از سهام شرکت

 هان بوده و شرکتمتعلق به شرکت آتیه فوالد نقش ج )فوالد پارتاك هیآت عیصنا-و فوالد هرمزگان سنگ-رنگ فوالد سپاهان

ارکنان ارشد ک ت مدیره واعضاي هیأوده و همچنین تعدادي از هاي عضو هلدینگ به صورت متقابل در یکدیگر داراي سهم ب

ند که این امر می باش داراي سهام نقش جهان فوالد هیآتو محالچهار تاراز فوالد ي،برش ورق فوالد عیصناهاي  شرکت در

 موجب تعارض منافع می باشد.

رانت و از دست دادن فرصت  عیصادرات، توز ندیانحراف و ضعف در فرا  -7

 ارز نیتام

عدم  نیو همچن ينامناسب و بعضا عدم روغنکار يو روغن کار يمحصوالت فوالد تیفیکنترل کعلت عدم اعمال ه ب

نجر به پرداخت م ریشرح زه بوده که ب یعاتیو ضا بیمعا يدارا ییاروپا يبه کشورها یمحصوالت صادارات حیصح يبندبسته 

 شده است: يمحصوالت فوالد داریخر يها خسارت به شرکت

 وروی 330,000 به مبلغ FLAEESAشرکت  •

 وروی 300,000به مبلغ  IBERSTEELشرکت  •

 وروی 32,000به مبلغ  SIDERMEDشرکت  •

 وروی 12,000به مبلغ  SANGOLشرکت  •

 .است دهیبه سهامداران شرکت گرد انیپرداخت خسارت عمالَ موجب ورود ضرر و ز هذایعل

 



 

207 

 

و بدون مالحظه  تر نییپا متیفروش محصوالت شرکت ورق خودرو با ق  -8

 منافع فوالد مبارکه

ه درات نمود. بصا يبرا زهیمحصول گالوان دیدرخواست خر 1399فوالد مبارکه، در اواخر سال  یصادرات انیاز مشتر یکی

به  رانیاز ا یارداتانواع ورق و يوضع تعرفه بر رو میو ب نگیمرتبط با دامپ لیخاص بازار هدف و از جمله مسا طیشرا لیدل

موضوع اقدام  قرار گرفت. شخص مذکور بدون توجه به آثار و تبعات رکهر، مورد مخالفت واحد صادرات فوالد مباآن کشو

والد مبارکه نمود. شرکت ورق خودرو چهارمحال و مذاکره بدون اطالع واحد صادرات ف نیبا مسوول میرابطه مستق يبه برقرار

 نیصوص اشرکت ورق خودرو به شرکت مورد نظر فروخته شد. در خ زهیگالوان یتن 16000محموله  1400سال  لیدر اوا

 باشد: یقابل توجه م ریموضوع نکات ز

ورود به  یسکه از نظر کارشنا يبه واحد صادرات فوالد مبارکه و فروش محصول جهت بازار یعدم اطالع رسان •

الف مالحظات خمبارکه و بر  در فوالد یقبل يها هیاقدام خالف رو نیبوده است. ا یمالحظات يآن بازار دارا

 مربوطه بوده است.

 هیتوج يدر راستا ییموضوع، شروع به تناقض گو ءاز همان بدو افشا ) ییرزایشرکت ورق خودرو (م تیریمد •

 دیص گرداست که مشخ يمحصول فروخته شده، محصول درجه دو و انبار نکهیا يادعا اقدام انجام شده نمود.

 نیا قصددر خصوص م ییگو ضتناق ایشده است. ثان دیده و طبق درخواست تولدرجه دو نبو ای يمحصول انبار

اظهار نموده  شانیا اما دهیمنعقد گرد بهشتیقرارداد در ارد نیکه طبق شواهد ا ،سفارش.  ثالثا زمان عقد قرارداد

 یحصول مفروش م متیق هیتوج يتناقض در راستا نیکه ا ،بسته شده است نیکه قرارداد در هفته اول فرورد

 کهیشد. در حالبا یمشخص نم زین يکردن مشتر دایو پ متینحوه کشف ق اشود). رابع یداده م حیتوض الیباشد.( ذ

که  دینما یعالم معامل ورق خودرو ا ریمد ،ردیگ ی) انجام مدهیتندر ( مزا ندیکل صادرات فوالد مبارکه در فرا

دهد  ید نشان منشده و شواه هیارا يگونه مستند چیست هر چند هبه صورت استعالم از چند شرکت اقدام نموده ا

 شرکت اقدام نموده است. نیبه صورت مذاکره فقط با ا

 ءبالفاصله پس از افشا کنیدالر بوده است ل 891توافق شده  هیاول متیسفارش ق نیا يگذار متیدر خصوص ق •

است که اگر  نیداده شده است. نکته قابل توجه ا شیدالر افزا 10 متیمذاکره و ق داریموضوع، مجددا با خر

 زهیگالوان متیآن اصرار دارد متوسط ق برعامل ورق خودرو  ریباشد که مد نیزمان انعقاد قرارداد هفته اول فرورد

 1150 زیبه اروپا ن یواردات متیدالر و متوسط ق 1050 ،يمعتبر فوالد اتیطبق نشر ،به بنادر کشور مقصد یواردات
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 يزمان عقد قرارداد ابتدا ،شواهد موجود ریوده است و چنانچه طبق نظر کارشناسان ورق خودرو و سادالر ب

 یواردات متیدوره، متوسط ق نیمحصول در ا نیا یجهان متیق یشیافزا دیبه روند شد هبا توج ،ماه باشد بهشتیارد

 متیق يو چنانچه به منظور معادل ساز ،دالر بوده است 1350به اروپا  یدالر و واردات 1230به کشور مقصد 

باز هم در هر دو حالت تفاوت  میریحمل را در نظر بگ نهی، هزاتیثبت شده در نشر متیفروش ورق خودرو و ق

 وجود دارد. یفروشریفاحش و ز

اهد و موضوع بوده است و طبق شو انیمعاون فروش فوالد مبارکه (طهمورث جوانبخت) از بدو امر در جر •

 یجود هماهنگو يعامل ورق خودرو بوده اند. پس از افشا ریو مد يمشتر نیهماهنگ کننده ب ،یافتیراطالعات د

الب گزارشات از اطالعات خالف واقع در ق هیتالش نموده تا با ارا شانیعامل ورق خودرو، ا ریو مد شانیا نیب

عراق و  يرهابازا زهیگالوان متیهمواره ق نکهیو اصرار بر ا زهیمحصول گالوان متیشده ق فیتحر لیجمله تحل

ماه  8 ای 7دود ح ی. طدیکم رنگ نما ایافغانستان باالتر از کشور مقصد بوده، انحراف صورت گرفته را کتمان و 

 نیا متیاز ق دالر باالتر 400تا  200 نیکشور مقصد و اروپا ب يمحصول در بازارها نیا متیق موارهگذشته ه

مزبور  يهامحصول به کشور نیواردات ا يبرا داریعلت اصرار خرکه  ،باشد یمحصول در عراق و افغانستان م

 رمجموعهیز ياه شرکت قاللاصرار معاون فروش فوالد مبارکه بر است نیباشد. همچن یموضوع م نیعلم بر هم زین

 شده یمبوده و انجام صادرات به صورت هماهنگ و متمرکز انجام  یواقع ریغ یدر فروش محصوالت صادرات

 است.

ورت گرفته صکه از بدو کشف تخلف  یفخار زاده) در حال میسابق حراست فوالد مبارکه (کر تیریمتاسفانه مد •

 یو گزارش يریگیگونه پ چیموضوع سرپوش گذاشته و ه نیموضوع قرار گرفته اما به طور کامل بر ا انیدر جر

خار زاده بوده فجوانبخت و  انیآقا باطارت لیامر به دل نیارسال نشده است. ا يو يموضوع در زمان تصد نیاز ا

 .ردیخصوص صورت پذ نیالزم در ا یتیو امن ییقضا يریگیو الزم است پ

  پایخودرو و سا رانیا يبه شرکت ها يمحصوالت فوالد فروش  -9

 .باشد یم 13جدول شرح ه ب 99 یال 96سنوات  یط پایخودرو و سا رانیشده به گروه ا لیمحصوالت تحو
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 99الی  96: محصوالت فروخته شده به خودروسازها طی سنوات 13جدول 

 سال گروه خودروساز
 حساب مقدار صورت

 به تن 

به میلیون  فروش خودرو زانیم

 ریال

 ایران خودرو
1397 227,908 363.243 
1398 120,618 412.816 
1399 330,098 469.717 

 1.245.776 678.619 گروه ایران خودرو

 سایپا
1397 207,803 403.420 
1398 300,234 436.020 
1399 353,340 385.730 

 1.225.170 861.377 گروه سایپا

 2.470.946 1.539.996 جمع کل

 ،شده يداریورق خر ازیعلت مازاد بر نه ب پایخودرو و سا رانیا يها شده شرکت یحسابرس یمال هاي صورت موجبه ب

 ازین زانیم قیل دقعدم کنتر انگریشده است که ب ییشناسا هیفروش مواد اول انیدر بازار فروخته اند و تحت عنوان سود و ز

شده در سامانه  نییعت هیفوالد مبارکه با سهم قیعدم تطب ایصمت و  زارتخودرو توسط و دیتول زانیبا م پایخودرو و سا رانیا

 دیاقدام به خر يدیمتناسب با خودرو تول ازیورق مورد ن زانیفوق بدون توجه به م يها رکتش نیهمچن .باشد یم ابی نیبه

 .از شرکت فوالد مبارکه نموده اند يمحصوالت فوالد

 عدم اعتبار سنجی مناسب مشتریان  -10

تن  3000الیر 207,500,000,000 متیتن اسلب به ق 20,000اقدام به فروش مقدار 94در سال  شرکت فوالد هرمزگان

 تیفقره سند مالک 20  نیبه شرکت پوالد صنعت رادمهر نموده و جهت تضم يتن بصورت اعتبار17000و  يبصورت نقد

 ينموده است.چگها افتیدر الیر 207,500,000,000 لغبه مب یفقره چک بانک 2متر و  5661جمعا به مساحت یمشاع یتکبرگ

اقدامات  يریگیجهت پ 1/8/95 خیدر تار 95/419برگشت و بموجب قرارداد وکالت  ینگینقد نیمذکور بعلت عدم تام

 یتکبرگ تیفقره سند مالک 20بودن وکالت فروش  یگردد.که بعلت جعل یواگذار م نیاعتماد کار آفر نیبه شرکت ام یحقوق

است  دهیشرکت فوالد مبارکه صادرگرد هیاموال عل تیو ابطال وکالت نامه اسناد مالک ياعتبار یحکم بر ب 19/2/96 خیاردر ت

به سهامداران  انیمنجر به ضرر و ز قیوثا یو بررس یدر خصوص اعتبار سنج رانیمد یو کوتاه قیمعتبر بودن وثا ریلذا بعلت غ

 تیروز(طبق عملکرد شرکت درج شده در سا متیبه ق میکه با تقو دهی) گرد94ال(به نرخ سالیر 207,500,000,000به مبلغ 
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 2,600,646,502,000) بالغ بر   الیر 152،979،206فروش هرتن  متیبه ق 30/08/1400 خیتا تار یسال مال ياز ابتدا -کدال

 باشد. یم الیر

 سازه نامدار زلیسنتر د سیمتعارف سرو ریغ يواگذار  -11

به  یماتمراکز خد سنتر سیاقدام به صدور مجوز جهت مراکز سرو يمحصوالت فوالد عیهت توزشرکت فوالد مبارکه ج

 نموده است: ریشرح زه و فروش محصوالت خود ب عیعنوان کانال توز

 واحد 11فوالد  هیآت نگیمجموعه هلد ریمراکز ز •

 واحد 11  لیمت نگیمجموعه هلد ریمراکز ز •

 واحد 14 یمراکز بخش خصوص •

ن هر استان صنعتگرا از یمجوز ننموده است و قبل از آن جهت اخذ مجوز گروه ياقدام به واگذار 1390شرکت از سال 

ر صورت دارا دشرکت فوالد و  یبررس ینموده اند وط یرا به شرکت فوالد مبارکه اعالم م یمرکز خدمات سیدرخواست تاس

، شرکت فوالد از فوالد و بازار دیخر نیب متیق با توجه به وجود تفاوت نیهمچن شده است. یمجوز صادر م طیبودن شرا

وسط ت یاز مراکز بخش خصوص يادیز يتعداد یرا متوقف و حت یمراکز خدمات يبر واگذار یخودمبن استیمبارکه س

مراکز از سال  يرواگذا دمفوالد (وابسته به شرکت فوالد مبارکه)تملک شده است.با توجه به ع هیو آت لیفوالد مت نگیهلد

) ادیز یمتیق مجموعه خود(بعلت گپ ریز يبه شرکتها یمراکز خدمات يبر واگذار یفوالد مبارکه مبن استیس رییو تغ 90

 دارد. یابهامات يدارا 99سال  یمجوز ط يواگذار

 عاملریرا نموده و مد یمراکز خدمات سیدرخواست تاس 25/8/1398مورخ 019/99نامه  یسازه نامدار ط زلیشرکت د

روز از 6موافقت خود را اعالم نموده است(گذشت 1/6/99مورخ 1282/99/000005نامه شماره یشرکت فوالد مبارکه ط

 پروانه شماره یاستان اصفهان ط جارتتوسط سازمان صنعت، معدن و ت يدرخواست) و پروانه بهره بردار

شرکت فوالد مبارکه بدون  رعاملیدستور مدمجوز فوق فقط با  نیهمچن صادر شده است. 8/9/98مورخ 1333533/78338

و  رمرتبطیسازه نامدار غ زلیشرکت د تیصادر شده است.ضمنا فعال یمراکز خدمات لیدستورالعمل گردش کار تشک تیرعا

و معاونت فروش  رعاملیدر عملکرد مد يادیشبهات ز جادیمجوز منجر به ا يدر صنعت فوالد بوده لذا واگذار رفعالیغ

باشد و  یسال م 30از  شیبا قدمت ب یدو مرکز خدمات ياستان اصفهان دارا نیشرکت فوالد مبارکه شده است عالوه بر ا
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 يجار يها هیبا رو ریمغا یمجوز به بخش خصوص يواگذار نکهیمضافا ا. باشد ینم دیجد یمراکز خدمات جادیبه ا يازین

از  یکی رکلیمد يریگیقابل ذکر است احتماال با دخالت و پ تیدر نها . باشد یکه مشرکت فوالد مبار یابیفروش و بازار

 .فوالد مبارکه صادر شده است رانیبا مد يریو ارتباط گ ینظارت ياز دستگاهها یکی رکلیاستان و مد ییاجرا يدستگاه ها

 سازه زلیو د مهیفروش به شرکت بهار د قیرانت از طر عیوزت  -12

 دهیگرد یلاز اشخاص درفروش داخ يعده ا يرانت برا جادیعمالَ موجب ا يگذار متیق بر فروش و ینظارت کاف نبود

رانت  جادیموجب ا 1399باشد فقط در سال  یواحد م یقیآن شخص حق نفعیفروش به دوشرکت که ذ زانیکه م يبه نحو

ا به عنوان ه شرکت نیاز ا یکیبه  است که فروش یالدرح نیا دهیشخص گرد کی يبرا الیر 2,000,000,000,000 بالغ بر

در  رییتغ لیبه دل زین گریشرکت د نداشته) و تیسابقه فعال زیعرضه ن نیدر ا کننده نبوده و دیشرکت تولبوده ( يفروش تجار

والد مبارکه فاز  دیشده و اقدام به خر یمرکز خدمات سیسأموفق به اخذ مجوز ت 99در سال  یمراکز خدمات سیسأشرائط ت

 .نموده است

 یاسیبه منسوبان مقامات س یفروش محصوالت صادرات  -13

ته شده محصول فروخ متیو ق زانیو م يمشتر نییدر تع یمشخص ییروش اجرا يصادرات در شرکت فوالد مبارکه دارا

 يآقا یملعا ریو مد انیمحسن نهاوند يمنتسب به آقا یشرکت بازرگان نگیدیتر یتیکمد کیدارد. شرکت آتالنت يبه و

مبارکه را  محصوالت از شرکت فوالد دیو خر يمشتر دک افتیدر يتقاضا برا 1394در سال  ،يثبت در کشور مالز يدریح

ست. شرکت فوالد غرب ا نیدر داخل کشور بنام شرکت آر یندگینما يشرکت دارا نی. الزم به ذکر است که ادینما یم

ق یاز طر 1399تا  1397 يثبت نام نکرده در سالها ابی نیدر سامانه به نکهیا وجود ااست و ب يفوالد غرب شرکت تجار نیآر

است.  نموده يداریمحصول تختال از شرکت فوالد مبارکه خر يمقدار ،يمحصوالت انبار دیو خر نگیبورس کاال، مچ

رم و اسفندماه گکالف  1398مهر و آذرماه  ر،یدر ت يشنهادیپ متیبدون ارائه ق نگیدیتر یتیکمد کیشرکت آتالنت نیهمچن

 .کرده است افتیتختال در 1398ماه  يو د 1397
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 فروش خارج ضوابط اسلب فوالد هرمزگان  -14

جدول  شرحه ب و صادرات يتجار يها شرکت هاقدام به فروش اسلب ب 99 تیلغا 97سنوات  یشرکت فوالد هرمزگان ط

 .نموده است 14

 اسلب فوالد هرمزگان 99تا  97: فروش سال هاي 14جدول 

 یفروش صادرات زانیم یفروش داخل زانیم سال

97 801,987 582,125 
98 743,326    815,410 
99 801,987 607,484 

 بررسی فروش اسلب، موارد زیر مشاهده شد:در 

کارگروه  انهرخیو دب یداخل یمعاون بازرگان 1/5/99مورخ  110888/60) بخشنامه شماره 1) بند(1جدول شماره( •

 تهیصادرات مصوب کم ریکف عرضه اسلب و انواع ورق و مقاد نییصمت موضوع تع زارتو بازار میتنظ

صادرات   زانیتن و م 948,000 زانیبه م 1399سال  يبرا یاسلب داخل فروش هیسهم بازار فوالد، میتنظ یتخصص

لف به عرضه فروشندگان اسلب مک هیمصوبه مذکور کل )4( بند است و طبق دهیتن مقرر گرد 396,000 زانیبه م

ن وقت معاو 4/7/97مورخ  177120/60نامه شماره  یط نیباشند مضاف بر ا یمحصول خود در بورس کاال م

ورس خود در ب محصوالتمکلف به عرضه  يفوالد يها شرکت هیوزارت صمت کل یمعدن عین و صناامور معاد

تن را  380,852 نزایمصوبه مذکور و نامه مذکور م )4( با بند ریشرکت فوالد هرمزگان مغا کنیباشند، ل یکاال م

 خارج بورس عرضه نموده است.

 رخانهیو دب یداخل یمعاون بازرگان 1/5/99مورخ  110888/60) بخشنامه شماره 3( ) و جدول شماره2( موجب بنده ب

 یتخصص تهیصادرات مصوب کم ریکف عرضه اسلب و انواع ورق و مقاد نییوزارت صمت موضوع تع بازار میکارگروه تنظ

 ،نوردکار يها به شرکت 15جدول شرح ه را ب یفوالد هرمزگان فروش داخل شرکت گردید که مقرر ،بازار فوالد میتنظ

 تن را به شرکت 149,149داشته که مقدار  یتن فروش داخل 851,034مقدار  99شرکت فوالد هرمزگان در سال  کنیل .بفروشد

تن طبق مصوبه فروخته شده  149,149 مقدار، 15جدول توجه به  با .فروخته شده است جدول مذکور شرحه بنورد کار  يها
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بورس  فیبند از وظا نی(کنترل ا فروخته است ریبه غ مذکور) بخشنامه 3) و جدول شماره(2( بند ریتن مغا 701,886 زانیو م

 .باشد) یکاال م

 : فروش مقرري شرکت هاي نوردکار15جدول 

 99 فروخته شده زانیم کف عرضه تکلیفی(تن)           ده                              شرکت مصرف کنن

                 فوالد اکسین خوزستان                          
                 مجتمع فوالد گیالن و کاویان                   

                     فوالد خرم آباد                               
 نورد آریان فوالد و ذوب آهن آریا بویین زهرا

                    فوالد اصفهان                                 
                                              سایر شرکت ها        

180,000 
516,000 

60,000 
72,000 
96,000 
24,000 

66,974 
0 
0 

9,988 
48,187 
24,000 

 149,149 948,000    جمع                                          

بازار  مینظکارگروه ت رخانهیو دب یداخل یمعلوت بازرگان 1/5/99مورخ  110888/60موجب بخشنامه شماره ه ب •

 میتنظ یتخصص تهیصادرات مصوب کم ریکف عرضه اسلب و انواع ورق و مقاد نییتع موضوعوزارت صمت 

شده  نییعتتن  396,000 زانیبه م 1399سال  يفوالد هرمزگان برا شرکت یاسلب صادرات هیبازار فوالد ،سهم

 زانیت اسلب به ممصوبه مذکور اقدام به صادرا )6( بندبا  ریامغ 1399شرکت فوالد هرمزگان در سال  کنیل است.

 مصوب)، زانی(عرضه خارج از م امر نیتن مازاد صادر نموده است.که ا 211,484تن است که بالغ بر  607,484

 شده است. يمحصوالت فوالد یعرضه خارج از شبکه بوده و موجب به خوردن نظم بازار و گران

 در فروش محصوالت نظام اقتصادي به اخالل درمنجر خالصه فرایندهاي   -15

 محصوالت در فروش يمنجر به اخالل در نظام اقتصاد يندهایخالصه فرا: 16جدول 

 شرح ردیف

 و حذف شرایط شرکت فوالد مبارکه یمراکز خدمات تیو فعال لیگردش کار نحوه تشکاصالح دستورالعمل   1

2  
ي گذار متیق تهیکم لیشکمبارکه اقدام به تفوالد مراکز مذکور بر خالف دستورالعمل ی: نرخ محصول در مراکز خدمات نیینحوه تع

 و تعیین قیمت جدید کرده اند

3  
فوالد  یز خدماتمراک ينرخ خدمات و انباردار نییو تع يگذار متیو روش ق يمشتر رشی) دستور العمل پذ4بند ( عدم رعایت

 مبنی بر تعیین سهمیه براساس سامانه بهین یاب مبارکه
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4  
 دیو عدم کنترل خر يمشتر هیسهم زانیم نییبر عدم تع یمبن يگذار متیو روش ق يمشتر رشی) دستورالعمل پذ4بند ( تیعدم رعا

 یبورس کاال، توسط واحد فروش مراکز خدمات قیاز طر

5  
روش محصول به فمجاز  زانیحداکثر ممبنی بر اینکه  يگذار متیو روش ق يمشتر رشی) دستورالعمل پذ3ـ  5بند( عدم رعایت

 شده است. نیی) تن محصول سرد تع50) تن محصول گرم و (110( یمراکز خدمات انیمشتر

6  
 نیصول، ملزم به تاما تیبارعا یمراکز خدماتمبنی بر اینکه  يگذار متیو روش ق يمشتر رشی) دستورالعمل پذ4بند ( عدم رعایت

 هستند. يمصرف کننده ورق فوالد عیو صنا یینها دکنندگانیتول ازین

7  
مبنی بر ارکه اصفهان شرکت فوالد مب یاداره فروش مراکز خدمات ،یمراکز خدمات لی)گردش کار نحوه تشک 5ـ 7بند(  عدم رعایت

اره فروش مراکز و اد قیرا به صورت روزانه از طر یخرده فروش ستمیس قیفروش محصوالت از طر اتیگزارش ماهانه جزئ اینکه 
 ورد.آدستورالعمل ها بعمل  تیالزم را خصوص رعا يافت و کنترل هایهرسال در انیرا در پا یمال تیگزارش وضع

 شرکت فوالد مبارکه یدر ساختار سازمان رییتغ قیاز طر يمشتر رشیپذ ی:گردش کار فروش داخل راتییتغ  8

9  
و  یبازرگان يبه شرکت هابه واحدهاي تولیدي و همچنین تخصیص محصوالت  محصوالت فوالد مبارکه يبند هیسهمعدم رعایت 

 دالالن
 و عدم عرضه در بورس کاال یبازرگان يبه شرکت ها1396اسلب از سال  لیتحو افزایشی روند  10

11  
و  يمشتر رشیپذ گردش کار رییصورت نگرفته با تغ رهیمد اتیخاص و اخذ مصوبه ه زمیبا مکان ياعتبار ایروش پرداخت نقد 

اره نموده و بصورت محصول همو دیرا به خر یبازرگان ریو غ یبارزگان يورود شرکتها ریمس یو مراکز خدمات انیاطالعات مشتر
 نموده اند. يداریاز شرکت فوالد مبارکه اصفهان محصول خر ياعتبار

12  
ازار و ایجاد حداکثر و بیشترین تفاوت قیمت با ب خاص یمراکز خدمات ای یبازرگان يها شرکتبه  ژهیو تیفیمحصوالت کاختصاص 

 سود براي خریداران

13  
 شرکت فوالد مبارکه يکنترل مناسب از سو زمیعدم وجود مکان

 داللی و ایجاد فضاي یواقع ازیمازاد بر ن و فروش انیاز مشتر کیهر ازیمقدار محصول مورد ن قیبرآورد دقعدم 
 طی سنوات اخیر به حق العمل کار يدیتول ينمودن کارخانه ها لیو تبد یدالل يفضا توسعه  14

15  
گروه فوالد  يتهاشرک يورانت برا يانحصار ییفضا  جادیا ه موجبکفوالد نقش جهان  هیشرکت آت به یمراکز خدمات واگذاري 

 قدرت رقابت  خود را از دست داده است. یوعمالَ  بخش خصوصشده مبارکه 
 سازه نامدار زلیسنتر د سیسرومجوز متعارف  ریغ يذارواگ  16
 تر و بدون مالحظه منافع فوالد مبارکه نییپا متیفروش محصوالت شرکت ورق خودرو با ق  17
 وسب با تولید خودرو عدم تنابر نیاز مازاد  یپاخودرو و سا رانیا يبه شرکت هاي فروش  محصوالت فوالد  18
 فوالد هرمزگانفروش خارج از ضوابط مقرر اسلب   19
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 خالصه تخلفات مستقیم مالی  -16

 : خالصه تخلفات مستقیم مالی بخش تولید، توسعه و فروش17جدول 

 (ریال و یورو) مبلغ شرح ردیف

1  
ازار ب متیآن با ق سهیبر اساس نوع محصوالت فروش رفته و مقا یعملکرد مراکز خدمات

 نت شده استمنجر به رابازار)  یواقع متیتوسط فوالد مبارکه نه ق یاعالم متیمحصوالت (ق
28,466,386,000,000 

 539,176,590,000,000 فروش فوالد مبارکه اصفهان با بازار متیق نیتفاوت حاصل از تفاوت ماب  2

3  
 ایجاد رانت فروش محصوالت خارج از بورس که بطور مثال بموجب

یجاد وزارت صمت،فروش خارج از بورس منجر به ا 4/7/1397مورخ  177120/60بخشنامه 
 رانت براي خریداران خارج از بورس شده است

5,236,533,049,592 

 2,000,000,000,000 سازه زلیو د مهیفروش به شرکت بهار د قیرانت از طر عیتوز  4
 یورو 674,000 ارز نیرانت و از دست دادن فرصت تام عیصادرات، توز ندیانحراف و ضعف در فرا  5

6  

بودن  یعلعلت جه بکه تن اسلب به شرکت پوالد صنعت رادمهر  17,000مقداراعتباري فروش 
در  انریمد یو کوتاه قیمعتبر بودن وثا ریلذا بعلت غ وثایق وصول طلب ناممکن شده 

شده  ارانبه سهامد به قیمت روز انیمنجر به ضرر و ز قیوثا یبررس و یخصوص اعتبار سنج
 است

2,600,646,502,000 

 جمع کل تخلفات
 ریال 577,480,155,551,592

 یورو 674,000

 577،688،980،971،000 جمع معادل ریالی کل تخلفات

 

 

 

 

 

 



 هفتمبخش -فصل دوم

 

 گزارش تخصصی

 فعالیت هاي

 اجتماعی
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 هاي تیفعال گزارش تخصصی

 یاجتماع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

و  یدولت یو حقوق یقیبه اشخاص حق یخود، مبالغ یاجتماع تیمربوط به مسؤول فیوظا يشرکت فوالد مبارکه در راستا

نموده است. جمع مبالغ  نهیپرداخت و هز یقیبه اشخاص حق هیبه عنوان هد زیرا ن یتحت عنوان کمک و مبالغ یردولتیغ

جمع مبالغ پرداخت شده در سال  کهیبوده در حال الیر 1,797,297,183,237بالغ بر  1400 رماهیتا ت 97پرداخت شده مهرماه 

درصد رشد  600 یبازه زمان کیدر   96با سال  سهیباشد که در مقا یم الیر  85,504,399,395عنوان مبلغ   نیتحت هم 96

که در  یو شخص یب، اهداف جان1400تا  97 يسالها یمبالغ در دوره زمان نیا نهیمحل هز یبا بررس نیداشته است. همچن

 .شود یدست پرداخت ها شرح داده م نیاز ا ياست. در ادامه تعداد دهیمنافع شرکت نبوده مشخص گرد يراستا
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 اي پر ابهام رسانه يقراردادها  -1

 غاتیبه تبل ازین يدفوال يکننده ورق ها دیجامعه اذعان دارند که شرکت فوالد مبارکه به عنوان تنها تول اغلب افراد در

خش رسانه ها نموده گسترده در ب نهیشرکت اقدام به هز نیدر فوالد مبارکه ا انیمیعظ تیریمد يسالها یگسترده ندارد. در ط

به  99ت در سال شرک نیا يها نهیکه نشان دهنده هز دیا منتشر گرددر رسانه ه يدسن 1400سال  لیمثال در اوا ياست. برا

 نیو همچن مایا و سپرداخت شده به صد نهیهز الیر اردیلیم 250بوده است. با افزودن حدود  الیر اردیلیم 360حدود  زانیم

ل انجام گرفته که سا کی یدر ط نهیال هزیر اردیلیم 600در شهر اصفهان بالغ بر  1400در نوروز  يشهر غاتیتبل يها نهیهز

 یو استان یامعه محلج يبرداشتها یبا بررس نیاست. همچن انیمیعظ تیریقبل از مد يمشابه در سالها يبرابر دوره ها 20حدود 

 يرسانه ها در سطح یقابل مشاهده است. پول پاش غاتیتبل نیمعکوس ا ریو تاث يشرکت، ناکارآمد نیدر خصوص عملکرد ا

لگرام) و پرداخت به تو  ترییتو ریاست ( نظ یقانون ریدر آنها غ تیفعال یکه بعضا از نظر قانون ییرسانه ها يخاص و در فضا

ثال هشتک م ياست. برا دهینامناسب از فوالد مبارکه گرد يچهره ا جادیموجب ا یمنطق يها یبدون بررس یقیافراد حق

 ز آن جمله است.اکنند!  یم افتیمطالب پول در تییتویبا ر تییتو يبرا هک یکسان یبه معن ترییدر سطح تو "فوالد-پروژه"

 ده استشآن در ادامه آورده  قیاز مصاد یکه برخ دهیو تخلفات مشاهده گرد رتهایمغا یها برخ نهیهز نیا یبررس

 هوشمند پور نویانعقاد قرارداد با خانم م -1-1

 یعت فوالد الزامصن يتگریبه منظور هدا ياقتصاد-یلیتحل يا هیونشر بونی،وجود تر نکهیا هیشرکت فوالد مبارکه با توج

ه شماره شرکت بر اساس مصوب رعاملیمد کردیراستا باتوجه به رو نیودرا ردیگ یبه انتشارماهنامه م میاست، تصم

و همکار  یپوشش (فرد نوهوشمندپوریبه عقد قرارداد با خانم م رتمعامالت مباد ونیسی، کم3/10/97 خیبه تار 1641/20002

 دیدرخواست خر . دردینما یم الیر 8,082,684,000به مبلغ  ي) صفحه ا192ماهنامه ( يمحتوا دی) جهت تولانفریعطر ياآق

وبه و مص دهیرس رمجموعهیشرکت وکارشناسان ز دیکه به امضاء معاونت خر 8746/63/167/341000شرکت به شماره 

 نویمحترم، با خانم م رعاملیقرارداد توسط مد دییقرارداد با توجه به تأ نیا "آمده است: ده،یبر اساس آن صادر گرد ونیسیکم

 :موضوع نشانگر آن است که نیا  "هوشمندپور منعقد شده است.

 ست.ابوده  رعاملیصرفاً براساس دستور مد و دهیاحصاء نگرد د،یاوالً ضرورت قرارداد توسط واحد خر •

 منعقد شده است. معامالت، ونیسیکمو مصوبه  دیقرارداد قبل از درخواست خر اًیثان •
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ه شرکت بوده و و ذهاب و اقامت خبرنگار، گزارشگر و عکاس به عهد ابیا يها نهیکاغذ و هز نیدر قرارداد مذکور تأم

 يسالها يقرارداد برا لیدل نیباشد که به هم یم ریامکان پذ نیو توافق طرف تیدوم تا پنجم با رضا يسالها يقرارداد برا دیتمد

و  الیر 12,000,000,000به مبلغ  بیبه ترت 1400 /3/10تا  3/10/99 خیو از تار 3/10/99تا  3/10/98 خیدوم و سوم از تار

 یهر سال شمس يدامبلغ قرارداد در ابت")  قرارداد، 9طبق ماده ( ن،یشده است. عالوه بر ا دیتمد الیر 22,082,684,000

سال  ير ابتدانه، مبلغ قرارداد دیزم نیکه در ا "گردد. یم لیتعد يک مرکزتوسط بان یشاخص تورم اعالم بیبراساس ضر

...  کاغذ و يها نهیبه طرف قرارداد بجز هز یشده است. کل مبلغ پرداخت لیتعد %35و%30بیبه ترت 99و  98يها

شرکت ها،  اریر اختد) نسخه اعالم شده که 5000چاپ در ابتدا ( راژیباشد. الزم به ذکر است که ت یم الیر 36,408,716,760

است.  دهی) نسخه رس500به ( راژیگرفته و اکنون با توجه به گران شدن کاغذ، ت یو... قرار م ییاجرا يهامؤسسات و دستگاه 

از  انفریمحمد عطر عوت ازبا د يدر فوالد مبارکه، و انیمیرضا عظ دیاست که در بدو شروع به کار حم نیا تینکته حائز اهم

ارداد عقد قر يبه صورت دستور ،یاسیس تیشخص نیت از ایبا هدف حما یو عضو کارگزاران سازندگ یاسیس يتهایشخص

شاخص جناح  يتهایخصسالها با استفاده از ش نیا یفوالد مبارکه دنبال نموده و در ط یروابط عموم قیآن را از طر يو اجرا

مطالب موجود  سهیمقاو  یسفوالد مبارکه نمود. ضمنا با برر یمنابع مال قیآنها از طر يها شهیاقدام به انتشار اند ،یاسیخاص س

مشترك  هیدو نشر ییجراا میشود که ت ینگر) مشخص م ندهیتهران (آ یدر ماهنامه منتشر شده (کارخانه) و ماهنامه اتاق بازرگان

اقالم انتشار  یرخب یبا بررس نیباشد. همچن یوجوه اشتراك و مشابهت م يدارا هیشربوده و مطالب مورد استفاده در هر دو ن

 هینشر ریسردب بهراد مهرجو يتوسط آقا "شب کیچهل سال و "با نام  انیکرباس يمهد يکتاب خاطرات آقا ریظن گرید افتهی

 یورد بررسم ربطیذ يتوسط نهادها انفریعطر-انیکرباس-انیمیعظ انیاست روابط آقا ي، ضرورنگر و کارخانه ندهیآ يها

 .ردیقرار گ قیدق

 مایپرداخت صدا و س -2-1

شرکت  نیانسبت به تخلفات صورت گرفته در فوالد مبارکه،  یافکار عموم تیو همزمان با حساس 1400 نیدر فرورد

کشور نموده  يمایاو سالحساب در وجه صد یبه عنوان عل الیر 221,270,000,000بدون انعقاد قرارداد، اقدام به پرداخت مبلغ 

 زیدر شرکت ن و انجام کار ردیگ یاز انجام کار صورت م یقسمت بالالحساب در ق یپرداخت عل نکهیبه ا تیاست. با عنا

باشد،  یم ریامکان پذ رمانکایرابطه کارفرما و پ يدر صورت وجود قرارداد و برقرار زیدستور کار بوده و دستور کار ن ازمندین

 ست. ا یقانون جاهتباشد، فاقد و یلذا پرداخت صورت گرفته که فاقد قرارداد و هر گونه مستندات انجام کار م
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در شرکت فوالد  دیتول زانیوجوه، اعالم خالف واقع م نیصورت گرفته به واسطه پرداخت ا غاتیدر تبل تیحائز اهم نکته

طح گروه فوالد مبارکه سدر  انهیتن سال ونیلیم 10 دینتوانسته به برنامه تولشرکت  نیکه ا یاست. در حال 1399مبارکه در سال 

از  یبرخ غاتیتبل نیدر ا نیاست. همچن دهیگرد یصورت خالف واقع اطالع رسان هموضوع ب نیمتاسفانه تحقق ا ابد،یدست 

وط انتقال نفت و گاز خط يورقها دیدر تول ازیفوالد مورد ن دیدر تول ییگذشته فوالد مبارکه از جمله کسب توانا يدستاوردها

 .شده است یموجود بر خالف واقع اطالع رسان یتیریمد میترش به عنوان دستاورد ت

 و تفحص قیطرح تحق هیعل اي رسانه نیجهت کمپ نهیهز -3-1

الد مبارکه وتفحص از فو قیدر خصوص تحق يرسانه ا يساز انیو جر تییتویتحت عنوان ر یشرکت از محل تنخواه مبالغ

که عمدتاً  يخبر يهاسه فقره فاکتور جهت باز نشر خبر در کانال یط الیر 270,000,000نمونه مبلغ  ينموده است. برا نهیهز

شر خبر در نو باز  کاتوریجهت کار الیر 500,000,000باشند، مبلغ  یم یاسیخاص س شیبا گرا یقیوابسته به اشخاص حق

وموضوع  فوالد مبارکه يپوشش دستاوردها"جهت چاپ خبر در قالب پروژه  الیر 1,400,000,000ها، مبلغ  يخبرگزار

 ییپاسخگو"ه جهت پروژ الیر 2,000,000,000، مبلغ "ییوتفحص از فوالد مبارکه ومخالفت آن با اهداف اشتغالزا قیتحق

انجام  يساز انیرجشده است.  نهیهز "مبارکه وتفحص از فوالد قیتحق زهیفوالد مبارکه و انگ يدستاوردها انیبه شبهات و ب

 .ستاآن صورت گرفته  بیاز تصو شیشاخص امضا کننده، پ ندگانینما یو تفحص و برخ قیتحق ندیفرا هیگرفته عل

 "چهارفصل الیفرداد س"با شرکت  يقرارداد رسانه ا -4-1

 ریبه عنوان مد يآقامحمد فوالد مبارکه اقدام به انعقاد قرارداد با خانم ان،یمیعظ حیو بر اساس دستور صر 99سال  لیاوا در

. عقد قرارداد با دیانم یم يرسانه ا يها تیفعال یو با موضوع کل الیر اردیلیم 70چهارفصل به مبلغ  الیعامل شرکت فرداد س

ور به عنوان شرکت مزب نکهیا لیبه دل نیعامل و همچن ریمد حیو با دستور صر یقانون فاتیترك تشر لیشرکت به دل نیا

به انعقاد قرارداد  تیابا عن یحوزه را نداشته و از طرف نیدر ا تیسابقه فعال نیاز ا شیمحدود ثبت شده و پ تیشرکت با مسئول

موضوع در  از طرح يخوددار يخاص و برا قفمنعقده در س يقراردادها نکهیو ا طیمح يباسازیز نهیشرکت در زم نیبا ا

از سازمان  ژهیو میتو پس از حضور  99باشد. در اواخر سال  یم یابهامات و اشکاالت اساس يبوده و دارا رهیمد اتیات هجلس

 . دیوقوع تخلفات متعدد متوقف گرد لیشرکت به دل نیا يکل کشور، قراردادها یبازرس
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 اقتصاد يایبا موسسه دن رمتعارفیغ يقراردادها -5-1

 ییها نهیاخت هزدر چند مقطع اقدام به پرد ،يجار يها يدر قالب همکار يرسانه ا يمبارکه عالوه بر پرداختها فوالد

و  99در سال  صنعت فوالد توسط آن موسسه شیهما ياز برگزار تیموارد حما نیخارج از آن روال نموده است. از جمله ا

 يشرکتها رینجام شده توسط ساا يها نهیبا هز سهیمبلغ اوال در مقا نیشد. ابا یم الیر اردیلیم 15کرونا به مبلغ  یپاندم طیدر شرا

 نیوسسه و همچنمآن  رانیمد یعامل فوالد مبارکه با برخ ریمد رمتعارفیتعامالت غ يمتعارف بوده و در راستا ریمشابه غ

که مبلغ فوالد مبار یعموم بطروا ریمد ینبات يو با دستور هاد 99در اسفند  نیشود. همچن یدولت سابق قلمداد م

پرداخ شده است.  اقتصاد يایبه دن هی) بابت چاپ نشری(فراتر از سقف پرداخت در تنخواه روابط عموم الیر 7،700،000،000

 مبهم است. نهیزبه آن موسسه واگذار نشده و نحوه محاسبه ه یقانون فاتیتشر قیاز طر تیفعال نیاست که ا یدر حال نیا

 وزارت صمت  يرسانه ا يها نهیهز ینقانو ریپرداخت غ -6-1

مربوط به  يها نهیز) ، شرکت فوالد مبارکه در موارد متعدد اقدام به پرداخت هانیمیعامل شرکت (عظ ریبه دستور مد بنا

ر انعکاس توسط رسانه ها د یارسال يموارد پرداخت صورتحساب ها نیوزارت صمت نموده است. از جمله ا يها تیفعال

 يها شگاهینما ایو مقامات وزارت در مراسم ها ریو سا ریحضور وز ایو  ریوز ياز جمله پوشش اخبار سفرها اخبار آن وزارت

 نیهمچن و الیر 4،998،800،0000 نیو همچن الیر 6،292،800،000به مبلغ  نهیفهرست هز 3مثال  يگوناگون است. برا

 ید پوشش قانونجایا ياز موارد فوق برا یکیباشد. هرچند در  ی) مالیر اردیلیم 12از  شی(جمعا ب الیر 1،162،747،826

دستگاه ها توسط  ریسا نهیکننده پرداخت هز هیتواند توج ینم رهیمد اتیه دییتا تیماه یول دهیاخذ گرد رهیمد اتیمصوبه ه

مجمع صاحبان  شرکت تنها مجاز است در سقف مجوز رایشرکت باشد. ز يها نهیدر هز نهیشرکت فوالد مبارکه و ثبت آن هز

موسسات  توسط قانون گذار و بر اساس اساسنامه شرکت به زیکه محل آن کمک ها ن دیاسهام در خصوص کمک اقدام نم

امل وقت ع ریاز مد تیحما جادیفوق و موارد مشابه آن از جمله ا يپرداخت ها لیدال یمحدود شده است. بررس یخاص

 رسد. یبه نظر م يرور) ضانیمی(عظ
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 هاو کمک  ایهدا  -2

 یفرهنگ ،یموزشآ) اساسنامه، شرکت فوالد مبارکه مجاز به پرداخت کمک به موسسات 2( ماده (ب) ) بند5( اساس جزء بر

 یاجتماع تیوط به مسؤولمرب فیوظا يبند از اساسنامه و در راستا نیباشد. لذا شرکت فوالد مبارکه با استناد به ا یم یو ورزش

به اشخاص  هیبه عنوان هد زیرا ن یتحت عنوان کمک و مبالغ یردولتیغ و یدولت یوحقوق یقیبه اشخاص حق یخود، مبالغ

جمع مبالغ بوده و الیر 85,504,399,395مبلغ 1396انجام شده درسال  نهینموده است. جمع هز نهیپرداخت و هز یقیحق

 سهیاشدکه درمقاب یم الیر 1,797,297,183,237بالغ بر 1400 رماهیتا ت 1397 يسال ها یعنوان درط نیپرداخت شده تحت هم

 أتیا مصوبه هب، مطابق  1399) درصد رشد داشته است. الزم بذکر است در سال 600( کسانی یبازه زمان کیدر  96با سال

 رهیمد اتیوبه از هبدون اخذ مص الیر اردیلی) م3خود ، حداکثر ( اراتیبا استفاده از اخت تواندیم رعاملیشخص مد ره،یمد

مجمع  15/5/99 براساس مصوبه مورخ نیباشد. همچن یمصوبه جداگانه م افتیدر ازمندیبرآن ن زادو ما دیکمک پرداخت نما

 25/12/1399در نظرگرفته شده و براساس مصوبه مورخ  الیر 500,000,000,000مبلغ  یپرداخت يسقف کمک ها یعموم

تدا مبادرت به شرکت  اب گریعبارت د هاست . ب افتهی شیافزا الیر 1,500,000,000,000 زانیه مسقف ب نیا یمصوبه عموم

 .اقدام نموده است یپرداخت کمک نموده وسپس نسبت به اخذ مصوبه از مجمع عموم

 بوده است: ریمبالغ کمک انجام شده در سه بخش شامل موارد ز 

 الیر 931,748,383,391ونا به مبلغ بابت کر یوحقوق یقیکمک به اشخاص حق •

 الیر 576,239,806,654به مبلغ  یوحقوق یقیکمک به اشخاص حق •

به مبلغ  یاسالم يسابق شهرستان مبارکه در مجلس شورا ندهیتفاهم نامه با نما يکمک در راستا •

 يها هنیشهرستان مبارکه ودرج آن در سرفصل هز يتوسعه ا يطرح ها يجهت اجرا الیر  346،096،739،615

 یطیمح ستیعوارض ز

 چگونهیه افتیدر را بدون خود يها لیها واتومب از ساختمان يبر موارد فوق، شرکت در قالب ارائه خدمات، تعداد عالوه

 نفوذ قرارداده است. يذ یوحقوق یقیاشخاص حق اریوجه، در اخت

و پرداخت به افراد و مجموعه  نهیهز يعامل در راستا ریمد اری، استفاده از تنخواه در اختاز نکات مهم در حوزه کمک ها

آن در سرفصل  يها نهیهز نیبوده و همچن رهیمد اتیفاقد مجوز از طرف ه یتنخواه از طرف نیاز شرکت است. ا رونیب يها
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 کرد آن ، مصرف آن جهت پرداخت نهیدر نحوه هز یوجود ابهام اساس منگردد. لذا ض یشرکت ثبت م یپرسنل يها نهیهز

 باشد یشرکت م يدستورالعمل ها حیبه افراد خارج از شرکت مخالف صر

 و کمک هیهد افتیدر در تیممنوع يدارا هاي به نهادها و سازمان هیکمک و هد -1-2

 ندگانیمانفوذ شامل ن يذ یقیبه درخواست اشخاص حق ایعمدتاً  ییاجرا يصورت گرفته به دستگاه ها يپرداخت ها

که  ينفوذ لیدل و به یبه درخواست دستگاه اجرائ ایو  رفتهی، استاندار و... صورت پذدرویمیشرکت ا رعاملی، مدمجلس

 ییاجرا ياهصورت گرفته به دستگاه  يدرخصوص پرداخت ها .ستا رفتهیداشته صورت پذ تیدر بدنه حاکم ییدستگاه اجرا

 :است تیحائز اهم ریموارد زتوجه به 

دمات توسط خ ایهرگونه وجه، کاال و  افتیدر دولت، یاز مقررات مال یبخش می) قانون تنظ4بر اساس ماده ( •

 باشد. یممنوع م ییاجرا يدستگاه ها

 تیرت بر فعالمرتبط با آنان در خصوص نظا یقانون  فیعدم انجام وظا نهیزم یتیحاکم يها پرداخت به دستگاه •

توان به  یه م. به عنوان نموندینما یشرکت را فراهم م رانیاز مد تیحما نیشرکت فوالد مبارکه و همچن يها

 رانیکرد مداز عمل تیمرتبط با حما ياشاره نمود که در پخش برنامه ها مایپرداخت صورت گرفته به صدا و س

استاندار) (ارشد استان  رانیمد تیحما شرکت، يها تیفعال حیتشر دعوت از آنان جهت مصاحبه و یحت و فوالد

 مجلس اشاره نمود. ندگانینما تیشرکت، جلب حما رانیاز عملکرد مد

 نیم نظارت بر اعد لیکه  به دل دهیگرد زیوار یدولت ریغ يوجوه پرداخت شده به عنوان کمک، عمدتاً به حسابها •

 ریتصرف غ ،ییپولشو رینظ یوقوع جرائم یحت فساد و سوء استفاده و نهیتواند زم یم ها پرداخت نیحسابها، ا

 .ندیدر وجوه و... را فراهم نما یقانون

امکانات  افتیردمجاز به  صرفاً ياستاندار و يفرماندار یاسالم ي) قانون انتخابات مجلس شورا11براساس ماده( •

 20,787,691,253مبلغ  افتیلذا در ،دهینگرد ینیب شیوجه در قانون پ افتیدر نکهیها بوده و با توجه به ا از دستگاه

 باشد. یم یجاهت قانونوجه نقد فاقد و الیر

 یمهمان يبرا يداراز هر محل توسط استان نهیدولت انجام هز یاز مقررات مال یبخش می) قانون تنظ32ماده( مطابق •

اصفهان بابت  يارتوسط استاند  الیر 2,000,000,000به مبلغ  نهیباشد لذا انجام هز یممنوع م یوجمع يفرد يها

 باشد. یم یفاقد وجاهت قانون ،ییرایپذ
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و...  یبازرس محاسبات، سازمان وانید رینظ یاجرائ يدستگاهها نظارت بر یمتول يهادستگاه ینظارت دیضعف شد •

قرارداد  طرف مانکارانیپ تیصورت وضع قیآنها از طر یابیرد  قیگونه وجوه که از طر نیا افتیدرخصوص در

پرداخت  یدولت يحساب ها قیاز طر یوهوج بدون آنکه ییشده توسط دستگاه اجرا افتیمشاهده خدمات در ایو 

 مشهود است. کامالً ،شده فراهم بوده

 و یآموزش یکمک و مساعدت به موسسات فرهنگ") اساسنامه شرکت، 2) بند (ب) ماده(5بر اساس جزء (  •

 نیه همبصورت گرفته مستند  يگردد. طبعاً کمک ها یشرکت محسوب م تیاز موضوعات مرتبط با فعال یورزش

 اًیثان ؛شوند یه نمبه عنوان موسسه شناخت اوالً ، رندهیکمک گ يها از دستگاه کی چیکه ه یبند انجام شده در حال

 يها از کمک یخشب ثالثاً ؛باشد یشده در بند مذکور نم ءاحصا يتهایاز آنها مرتبط با فعال يتعداد يها تیفعال

قف سخارج از  و رهیمد تیأاخذ مصوبه از هبدون  شرکت و رعاملیبراساس دستور مد صورت گرفته صرفاً

 .رعامل بوده استیمد يشده برا نییتع اریاخت

 پرداخت به اداره کل اطالعات استان -1-1-2

اً مبلغ چند نوبت جمع یو در ط  99و  98 يسال ها یصورت گرفته شرکت فوالد مبارکه در ط يها یبر اساس بررس

الد مبارکه شرکت فو نیدستگاه مذکور پرداخت نموده است. همچن يشده از سو یمعرف يبه حسابها الیر 26,225,000,000

 الیر 21.050,000,000و دو دستگاه توسان جمعا به مبلغ   ترادستگاه الن کیشامل  وندایه یخارج يتعداد سه دستگاه خودرو

از فروشگاه  دیرت خربن کا الیر 1,300,000,000دستگاه قرار داده است. عالوه بر آن جمعاً مبلغ  نیا اریو در اخت يداریخر

 26,225,000,000 مبلغبه درخواست اداره کل مذکور جمعاً  نیاست. همچن دهیمذکور اهدا گرد ییبه دستگاه اجرا انیهاکوپ

توسط  هیت هدبن کار الیر 5,000,000,000است. ضمن آنکه مبلغ  دهیگرد زیبه حساب اداره کل اطالعات استان وار الیر

 توسط نیباشد. همچن یشدن آن مشخص نم نهیکه محل مصرف و هز لیحراست شرکت تحو ریو به مد يداریشرکت خر

 .شده است نهیجهت حراست استان هرمزگان هز الیر 2,750,000,000شرکت فوالد هرمزگان مبلغ 

 اصفهان و هرمزگان يپرداخت به استاندار -2-1-2

به عنوان کمک به  الیر 25,587,691,253 مبلغ اصفهان جمعاً يشرکت فوالد مبارکه بر اساس درخواست استاندار

هرمزگان پرداخت نموده  يبه استاندار الیر 171,225,094,800شرکت فوالد هرمزگان، مبلغ  قیاصفهان و از طر ياستاندار

انتخابات  ياصفهان مربوط به کمک در برگزار يپرداخت شده به استاندار ياز کمکها الیر 20,787,691,253است.  مبلغ 
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انجام  يطرف قرارداد با استاندار يبه حساب اشخاص، مؤسسات و شرکتها زیوار قیو از طر میمستق ریبوده که به صورت غ

توسط  ماًیمستقاصفهان  ياستاندار يبا ارائه فاکتور از سو یی،راذیپ يها نهیجهت هز الیر 2,000,000,000شده است. مبلغ 

مصرف  یدر وجه تعاون يبه درخواست استاندار الیر 2,000,000,000لغ و مب ،زیفوالد مبارکه به حساب فروشنده وار

به دفتر استاندار  دیبه عنوان بن کارت وکارت خر زین الی. ر820,000,000مبلغ  جمعاً نیهمچن .است دهیزگردیوار ياستاندار

 شده است.  انیب ایداده شده که در بخش هدا هیلنجان هد مبارکه و يها يوکارکنان فرماندار

با شخص  يه استاندارهرمزگان، بابت قرارداد منعقد يشده به حساب استاندار زیاز مبالغ وار الیر 134,782,194,800 مبلغ

 .بوده است لریدستگاه چ يوراه انداز دیجهت خر یحقوق

 يپرداخت در وجه اداره کل راه و شهرساز -3-1-2

مبلغ  ،یاسالم يوقت اصفهان در مجلس شورا ندگانینما از یکیبر اساس درخواست  یدگیرس شرکت مورد

اعتبار مصوب  يکه دارا ياپروژه يجهت اجرا ،استان ياداره کل راه و شهرساز منابع ریدر وجه سا الیر 10,000,000,000

 .پرداخت نموده است ،دولت بوده يسو از داریو پا

 یو انتظام ینظام يهاپرداخت به دستگاه -4-1-2

 الیر 15,260,000,000مبلغ  ،یو انتظام یفرماندهان نظام يصادره از سو يدرخواست هاشرکت فوالد مبارکه براساس 

حب الزمان استان، به حساب سپاه صا الیر 63,351,440,000مبلغ  نیاستان، شهرستان وکشور و همچن یانتظام يرویبه حساب ن

 .نموده است زیمسلح وار يروهاین یبانیو وزارت دفاع و پشت  جیبس يها گاهیپا

 پرداخت به ائمه جمعه وجماعات -5-1-2

 ،یاسالم يوقت مجلس شورا ندگانیشامل نما یقیاشخاص حق يمختلف صادره از سو يشرکت بر اساس درخواست ها

ستاد  نیهمچن ودر وجه دفاتر ائمه جمعه و جماعات  الیر 14,415,900,000دفاتر ائمه جمعه و جماعت اقدام به پرداخت 

 ه،یدر وجه حوزه علم الیر 9,500,000,000جمعاَ مبلغ  هرمزگانشرکت فوالد  قیاقامه نماز ستاد ائمه جمعه نموده است. از طر

 .نماز جمعه پرداخت نموده است يساخت مسجد و ستاد برگزار ر،یغد یالملل نیب ادیبن
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 يپرداخت به دادگستر -6-1-2

شهر  نیشهرستان زر يساختمان دادگستر زیجهت تجه الیر 3,000,000,000مبلغ یدگیسنوات مورد رس یشرکت در ط

 .پرداخت نموده است

 درویمیا پرداخت به وزارت صمت و -7-1-2

 یحیمراکز تفر بابت ساخت الیر 3,040,000,000مشتمل بر  مبلغ  الیر 5,803,000,000شرکت فوالد مبارکه جمعاَ مبلغ 

 دیاکتور خرفوجه  763,000,000) عدد بن کارت و مبلغ  300در قالب ( الیر 1,500,000,000وزارت صمت و مبلغ  یرفاه

 15,320,195,000مبلغ  نیپرداخت نموده است. همچن درویمیبه ا  رتجهت شارژ بن کا الیر 500,000,000کت شلوار و مبلغ 

، اهداء کارت  وکیمند س) عدد لپ تاپ وساعت هوش8، اهداء ( ریبه دفتر وز الیر 1,470,750,000شامل پرداخت مبلغ  الیر

صمت به استان  ریجهت سفر وز مایهواپ طیبابت بل الیر 980,000,000، پرداخت مبلغ  الیر 1,750,000,000به مبلغ  هیهد

مشتمل بر  لایر 3,336,000,000شرکت فوالد هرمزگان مبلغ  قیاز طر نینموده است. همچن نهیوزارت صمت هز يو... برا

کارت  الیر 800,000.000به اداره کل صمت استان هرمزگان و معادل مبلغ  شگاهینما يبرگزار هنیو پرداخت هز هیکارت هد

 نموده است. پرداخت درویمیبه ا لیجهت تحو هیهد

صمت،  ریوز دیجد نیاز معاون یکیعامل شرکت و همزمان با انتصاب  ریبنا به دستور مد ،یافتیبر اساس اسناد در نیهمچن

 .است دهیگرد لیر تحوبه فرد مورد نظ هیبه عنوان هد الیر ونیلیم 500از  شیب يا نهیاپل با هز یخط تلفن به همراه گوش کی

 ینفوذ برون سازمان يذاشخاص  اریاخت شده در يداریخر یخارج يخودرو -8-1-2

لندکروز  وتایتو يدستگاه خودرو کی دیاقدام به خر الیر 23,300,000,000با پرداخت مبلغ  27/5/98 خیشرکت در تار

قرار گرفته  درویمیسازمان ا سیرئ صمت و ریمعاون وز ایجمهور و سیدفتر معاون اول رئ اریدر اخت نموده که ظاهراً  2012مدل 

 یبخش می) قانون تنظ4با ماده ( ری) مغادرویمی(سازمان ا یاجرائ يستگاههاخدمات توسط د افتیدر نکهیاست. صرف نظر از ا

 و هیفاقد توج گرانیحق استفاده از آن به د ياگذاروو  یمستعمل خارج يخودرو دیخر، باشد یم دولت یاز مقررات مال

دفتر شرکت در تهران قرار  اریدر اخت زیسراتو نایخودرو ک 4باشد. عالوه برآن  یبا منافع سهامداران و اساسنامه شرکت م ریمغا

نفود وجود دارد. الزم  يذ یرکت احتمال استفاده از آنها توسط اشخاص برون سازمانش يروهایگرفته که با توجه به تعداد ن
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با  ریاغمذکور م رکلیباشد که اقدام مد یگمرك استان م رکلیمد اریدر اخت زیسراتو ن ایدستگاه خودرو ک کیذکر است ه ب

 باشد. یدولت م یاز مقررات مال یبخش می) قانون تنظ4( هماد

 کنندگان فوالد دیانجمن تولاختصاص ساختمان به  -9-1-2

ضمن  رارداده وقکنندگان فوالد  دیانجمن تول اریتهران را در اخت 5واحد آپارتمان متعلق به خود در منطقه  2 شرکت

 ینم افتیبت آنها دربا ياجاره ا ،يبه ادار یآپارتمان ها از مسکون يکاربر رییتغ يبرا الیر 11,022,278,000پرداخت مبلغ 

 .دینما

فوالد هرمزگان توسط شرکت فوالد  یو ورزش یکمک به باشگاه فرهنگ پرداخت -10-1-2

 هرمزگان

از  تیحما وو شرکت فوالد هرمزگان، کمک  یبدن تیهرمزگان، اداره کل ترب يطبق تفاهم نامه سه جانبه، استاندار

مه، شرکت فوالد تفاهم نا يمبادله شده است. در اجرا یو مبالغ میجوانان و مردم استان تنظ یورزش ،یفرهنگ يها تیفعال

نوان احداث عکمک تحت  الیر 2000,000,000مبلغ  زیبه وار اقدام 10/10/97و  10/7/99 خیدو نوبت در تار یهرمزگان ط

هرمزگان،  شده از اداره کل ورزش و جوانان استان یمعرف 4162005541678418به شماره حساب  یورزش یباشگاه فرهنگ

 .نموده است

 یدولت ریغ یو حقوق یقیقح اشخاصکمک به  -11-1-2

بوده  یو خصوص یدولت ریها، موسسات غ ياریها و ده يصورت گرفته مربوط به کمک به شهردار ياز کمک ها  یبخش

ه است. نکته پرداخت شد یاسالم يوقت مجلس شورا ندگانیو نما درویمیسازمان ا رعاملیکه عمدتاً بر اساس درخواست مد

 نیز جمله اصورت گرفته است که ا یبه صورت فرا استان لکهپرداخت ها نه در سطح استان ب نیقابل ذکر آن است که ا

 :اشاره نمود ریز يتوان به پرداخت ها یپرداخت ها م

به  درویمیشده توسط ا یمعرف یخصوص ياز شرکتها یکیدر وجه   الیر 225,000,000,000پرداخت مبلغ   •

 افتیدر یخدمات چگونهیداخت هرکه پس از پ یماسک در حال دیعنوان سهم شرکت فوالد مبارکه  جهت خر

 باشد. یمشخص نم درویمینحوه انتخاب وانعقاد قرارداد با شرکت مذکور توسط ا نشده و
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 تی، کمک و حماو شرکت فوالد هرمزگان یبدن تیهرمزگان، اداره کل ترب يطبق تفاهم نامه سه جانبه، استاندار •

تفاهم نامه،  يرامبادله شده است. در اج یو مبالغ میجوانان و مردم استان تنظ یورزش ،یفرهنگ يها تیاز فعال

 الیر 2000,000,000مبلغ  زیبه وار اقدام 10/10/97و  10/7/99 خیدو نوبت در تار یشرکت فوالد هرمزگان ط

ره داشده از ا یمعرف 4162005541678418به شماره حساب  یورزش یکمک تحت عنوان احداث باشگاه فرهنگ

 شده است. زیکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، وار

س محترم وقت مجل ندگانیشامل نما یقیاشخاص حق يمختلف صادره از سو يبر اساس درخواست ها شرکت •

ر ائمه جمعه و در وجه دفات الیر 14,415,900,000دفاتر ائمه جمعه و جماعت اقدام به پرداخت  ،یاسالم يشورا

ن جمعاَ مبلغ شرکت فوالد هرمزگا قیستاد اقامه نماز ستاد ائمه جمعه نموده است. واز طر نیجماعات و همچن

نماز جمعه  ي، ساخت مسجد و ستاد برگزارریغد یالملل نیب ادی، بنهیدر وجه حوزه علم الیر 9,500,000,000

 پرداخت نموده است.

 گچساران هیدر وجه ستاد د الیر 1,000,000,000رداخت مبلغ پ •

 انیسیامداد و تهیدر وجه کم الیر 10,000,000,000ت مبلغ پرداخ •

 مصرف کارکنان شبکه بهداشت بروجن یدر وجه شرکت تعاون الیر 7,231,600,000پرداخت مبلغ  •

تان زدگان اس لیجهت کمک به س یاسالم يمجلس شورا جیدر وجه بس الیر 10,000,000,000پرداخت مبلغ  •

 گلستان

 یورزش يها ونیدر وجه فدراس الیر 5,000,000,000پرداخت مبلغ  •

 يمصرف کارکنان استاندار یدر وجه تعاون  الیر 2,000,000,000پرداخت مبلغ  •

 شبانه يکایورون لمیفجهت ساخت  الیر 4,000,000,000پرداخت مبلغ  •

 يخراز دیشه لمیبابت ساخت ف مایدر وجه صدا وس الیر 30,000,000,000پرداخت مبلغ  •

 یحیساخت مراکز تفر توزارت صمت جه ثارگرانیا یدر وجه تعاون الیر 3,040,000,000پرداخت مبلغ  •

 اصفهان انیاز زندان تیدر وجه انجمن حما الیر 5,000,000,000پرداخت مبلغ  •

 دانش آموزان یاسالم يانجمن ها هیدر وجه اتحاد الیر 5,000,000,000پرداخت مبلغ  •

  نیدر وجه ستاد اربع الیر 5,000,000,000رداخت مبلغ پ •

درخواست  یبه حساب اشخاص حقوق زیوار ي، به جایصورت گرفته در وجه اشخاص حقوق ياز پرداخت ها یبخش

اهداف  ياز مصرف وجوه در راستا نانیاطم نکهیکور عالوه بر اذاست. اقدام م دهیگرد زیافراد وار یکننده، به حساب شخص
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 توانیبه عنوان نمونه م سازد. یفراهم و محتمل م زیرا ن هاز وجو یاستفاده شخص امکان سوء ،دیانم یکمک کننده را سلب م

عصر، پرداخت مبلغ  یالملل نیکمک به پژوهشکده ب الیر1,000,000,000پرداخت مبلغ  رینظ يبه پرداخت ها

تحت عنوان کمک به مؤسسه  الیر 1,000,000,000پرداخت مبلغ  کا،یشبانه رون لمیجهت ساخت ف الیر  4,000,000,000

معاون  که به دستور یقیاز اشخاص حق يدروجه احد الیر 1,230,000,000اشراق وپرداخت مبلغ یپژوهش یفرهنگ يراهبرد

 اشاره نمود. رفتهیصورت پذ درویمیسازمان ا سیرئ و ریوز

از  یو ورزش یآموزش یکمک و مساعدت به موسسات فرهنگ") اساسنامه شرکت، 2) بند (ب) ماده(5بر اساس جزء (

شخاص ا  صورت گرفته به عنوان کمک به  يگردد. لذا اوالَ  پرداختها یشرکت محسوب م تیموضوعات مرتبط با فعال

باشد  یساسنامه مبا مفاد ا ریباشند  مغا یموسسه نم تیماه يکه هر دو  دارا  یقیاشخاص حق نیشرکتها وهمچن رینظ یحقوق

از کمک  ید؛ ثالثاً بخشباش یاحصاء شده در بند مذکوردر اساسنامه نم يتهایاز آنها مرتبط با فعال يتعداد يها تیفعال اًیثان

 نییتع اریاخت و خارج از سقف رهیمد أتیشرکت و بدون اخذ مصوبه از ه رعاملیصورت گرفته صرفاً براساس دستور مد يها

 بوده است. رعاملیمد يشده برا

 یقانون ریدر سرفصل غ نهیبا ثبت هز اي منطقه یعمران هاي انجام طرح -12-1-2

وقت  ندهیمان شنهادیشرکت فوالد مبارکه، به پ رهیمد أتیه 22/7/98 خیبه تار 1008/06/180بر اساس مصوبه شماره 

وسعه، فوالد مبارکه ) قانون برنامه پنج ساله ششم ت43ماده ( ياجرا ینیگزیجهت جا یاسالم يشهرستان مبارکه در مجلس شورا

متشکل  یأتیه صیشهرستان مبارکه با تشخ یعمران يپروژه ها لیتکم هتج الیر 500,000,000,000تواند تا سقف مبلغ  یم

جمعاً مبلغ  1400 رماهیت خی. تا تارندیشرکت فوالد مبارکه نما ندهیشهرستان مبارکه و نما ندهیاز فرماندار شهرستان مبارکه نما

 تیا عنااست. ب دهیگرد داختپر یمختلف عمران يهاپروژه يمذکور جهت اجرااز محل مصوبه  الیر  346،096،739،615

به  زیپس از وار بوده و یمعدن ي) قانون برنامه پنجساله ششم مشمول  واحدها43شده در ماده ( نیی) تع%1سقف ( نکهیبه ا

 باشد لذا: یقابل مصرف م ریحساب خزانه جهت جبران خسارت به منطقه درگ

 باشد. یمذکور نم ینبوده ومشمول ماده قانون یفوالد مبارکه واحد معدن شرکت •

قابل مصرف  ینومقررات و نظارت قانو نیو در چارچوب قوان زیبه خزانه وار دیمبالغ با نیا ت،یشمول درصورت •

فساد و  نهیت زمعدم نظار لیبه دل تواندیبوده و م یصورت گرفته، فاقد وجاهت قانون يباشد. لذا پرداخت ها یم

 .دیهرگونه سوء استفاده را فراهم نما
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) با فوالد مبارکه يدیسابق شهرستان مبارکه (خانم سع ندهنمای موثر نقش دهنده توجه به مستندات، شواهد نشان با •

) انیمیعامل (عظ ریبا مد ندهینما نیا گریبه ارتباطات د تی. با عناباشد یمبلغ م نیا صیو تخص نییتع يدر راستا

انتخابات مجلس  در ندهینما نیا یغاتیتبل هاي نهیهز ت) از جمله پرداخيعامل (خانم نامدار ریحوزه مد ریو مد

 ری) و سابه حساب زی(وار اي پروژه ریمصرف در موارد غ نیمبالغ و همچن نیموضوعات محل مصرف ا ازدهم،ی

 دارد. ییقضا يریگیبه پ ازین ها رتیمغا

 آن نههزی نحوه و هدایامتعارف بودجه ریغ شیافزا -2-2

، نایبشقاب م 4675اد تعد رینظ ییایهدا الیر 53,121,375,920مبلغ  جمعاً 1400 رماهیتا ت 1397ماه  آبان يشرکت از ابتدا

 یقیه اشخاص حقب، پاور بانک و... ي، هندزفريعدد هارد اکسترنال، پارچه، فلش ممور 101ادکلن،  571جفت گلدان،  1590

 یخدمات عموم اریتاست. عالوه برآن از محل تنخواه در اخ نمودهباشند اهدا  یو... م یدولت يسمت در دستگاهها يکه دارا

 اء شده است.اهد یبه اشخاص برون سازمان و يداریگز خر الیر 45,527,582,123مبلغ  جمعاً یدگیدوره مورد رس یط زین

از شرکت  دی، باسا کارت وبن خر انیاز شرکت هاکوپ دیبن کارت ( اعم از حواله خر الیر15,974,000,000مبلغ  نیهمچن

به پرداخت  توانیکه از جمله م ،اهدا شده است یدولت يشاغل در دستگاهها یقیبه اشخاص حق هیفوالد) به عنوان هد یتعاون

 یینمونه ها 1جدول حل اختالف اداره کار اشاره کرد.  يعدد دستگاه فشار سنج جهت بازرسان و شورا 80 دیخر رینظ ییها

 کند. یم انیرا ب یو حقوق یقیبه اشخاص حق هیبن کارت هد ياز پرداخت ها

 : پرداخت هاي بن کارت هدیه به اشخاص حقیقی و حقوقی1جدول 

 مبلغ به ریال دریافت کننده ردیف

 250,000,000 یاتیامور مال اداره کل  1
 1,540,000,000 اصفهان وهرمزگان  يکارشناسان مرتبط استانها گمرك و رکلیمد  2
 890,000,000 کارشناسان آن صمت استان و رکلیمد  3
 600,000.000 کارشناسان و يجهاد کشاورز رکلیمد  4
 40,000,000 کارشناسان و یعیمنابع طب  رکلیمد  5
 630,000,000 یاجتماع نیمأت رانیمد و یرفاه اجتماع تعاون کار و رکلیمد  6
 100,000,000 عوامل شهر و نیزر یانتظام یفرمانده  7
 150,000,000 نیمعاون و يبرق منطقه ا رعاملیمد  8
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 50,000,000 شرکت گاز رعاملیمد  9
 170,000,000 کشور ستیز طیمح  10
 360,000,000 کارشناسان مرتبط نفت اصفهان و شرکت  11
 140,000,000 ثبت اداره  12
 120,000,000 اصفهان ياستاندار دیرفع موانع تول و لیستاد تسه ریدب و سیرئ  13
 180,000,000 یحسابرس سازمان  14
 270,000,000 بورس  15
 290,000,000 یاجتماع نیمأت و رانیا مهیب  16
 170,000,000 يمرکز يسپرده گذار شرکت  17
 700,000,000 يمرکز بانک  18
 790,000,000 يساز یسازمان خصوص  19
 600,000,000 از بانکها يتعداد رانیمد  20
 40,000,000 خارجه وزارت  21
 127,000,000 رانیا یاسالم يجمهور ییمایهواپ  22
 220.000,000 شبکه بهداشت و یعلوم پزشک دانشگاه  23
 190,000,000 ستیز طیمح  24
 410,000,000 یاتم يانرژ  25
 50,000,000 مایو س صدا رکلیمد  26
 700,000,000 ...ومبارکه  و کارکنان فرمانداري هاي لنجان و دفتر استانداراصفهان رکلیمد  27

 هیبه اشخاص هد کورذوجوه م نکهینظر به ا شده و ادی يها شرکت با دستگاه يبه مراودات کار تیبذکر است با عنا الزم

 (ه) ماده ندب نیوهمچن ،يارتشاء واختالس وکالهبردار نیمجازات مرتکب دی) قانون تشد3موضوع در چارچوب ماده ( ،شده

 باشد. یم یقابل بررس  1/9/83ومبارزه با رشوه مصوب  يریشگینامه پ نی) آئ1(

 7.000,000,000شده که مبلغ  نهیهز هیکارت هد هیهرمزگان جهت ته شرکت فوالد زتوسطین الیر 21,958,480,000مبلغ 

د هرمزگان ومبلغ شرکت فوال یرمالیبه مد الیر 3,177,500,000شرکت فوالد مبارکه، مبلغ رعاملیمد آن به تنخواه دار الیر

 نهیکاال هز دیرخجهت بن کارت  الیر 5,845,000,000، ومبلغ  لیتحو مزگانفوالد هر يادار ریبه مد الیر 5,933,500,000

 باشد. یشده مشخص نم ادیاقالم  بسیاري از یینها نفعیشده که محل مصرف وذ

شامل  ایبابت هدا گروه فوالد مبارکه)  يها نقل توکا (از شرکت توسط شرکت حمل و الیر 36,637,000,000مبلغ 

 .باشد یآن مشخص نم نفعانیشده که ذ نهیو... هز یدست عی، صناهیکارت هد
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سکه  رینظ یشاقالم پر ارز دیبه صورت مستمر با خر 1400و  1399 ،1398 يسالها یکه در طفوالد مبار یروابط عموم

نموده  جادیا ایداهدر سرفصل  يادیز نهیلپ تاپ و ... هز ،لیموبا ،کاال، تبلت دیکارت خر ه،یو هد ياعتبار يطال، کارتها

 ریمد ییاسخ گوپعدم  تیشده است. نکته حائز اهم یمشابه قبل يدوره ها هها نسبت ب نهیهز نیمتعارف ا ریکه موجب رشد غ

به اعالم محل  حاضر زیعامل ن ریحوزه مد ریمد نیباشد. همچن یاقالم م نیکنندگان ا افتیوقت نسبت به در یروابط عموم

 یصارف شخصدر م اقالم نیاز ا یکه برخ دیانجام شده مشخص گرد ینشده است. در بررس اریمصرف اقالم فراوان در اخت

ع کارشناسان بر اطال یسابق شرکت مبن یروابط عموم ریبه مد اتیه یراستا و پس از اعالم رسم نیشده است. در ا نهیزه

نامبرده  ه،یشده جهت هد يداریخر يها لیو فرزندش از لپ تاپ و چند عدد از موبا يو یدر خصوص استفاده شخص اتیه

 از کارشناسان شرکت عودت داده است.  یکی قیاز طر ات،ینامه ه افتیموارد ذکر شده را پس از در

 آن یواقع زانیمصوب کمک ها و ابهام در م زانیعدول از م -3-2

 زانیوص مدر خص یشرکت فوالد مبارکه، ابهامات متنوع و مهم یبه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانون تیعنا با

خصوص موارد  نیدر ا قالب کمک وجود دارد. در یرونیمنابع مصرف شده شرکت در ارتباط با مجموعه ها و افراد ب یواقع

 است: تیحائز اهم ریز

به  یمنته یسال مال یبالعوض در ط هاي گزارش، مبلغ کمک 24بند  "ب"که حسابرس در قسمت  يبا وجود •

از اخذ مصوبه  مخارج قبل نیمحاسبه نموده و عنوان داشته که ا الیر اردیلیم 1،342را معادل  1399اسفند  30

) 11 شماره ادداشتی( یمال هاي صورت هاي ادداشتیاست، اما  دهیصاحبان سهام پرداخت گرد یمجمع عموم

 ونیلیم 881،523بالغ بر  یمذکور بابت موضوعات فوق الذکر را جمعا مبلغ یسال مال یدر ط یجمع مبالغ پرداخت

کرونا به  يماریجهت ب انجام شده هاي نهیو هز 328،010 زانیاشخاص به م ریکمک بالعوض به سا نهی(هز الیر

 اد وجود دارد.اعد يدر افشا الیر اردیلیم 460 زانیبه م ی) نشان داده که تفاوتالیر ونیلیم 553،513 زانیم

معادل  يانجام شده در قالب بودجه کرونا عدد هاي مبلغ کمک تیریمد يریگزارش تفس 14در صفحه  نیهمچن •

ت توجه ننموده اطالعا يحجم از تناقضات در افشا نیدرج شده است. متاسفانه حسابرس به ا الیر اردیلیم 1،000

 است.

و تفحص مستقر در شرکت، مشخص شده که  قیتحق ندیبه عمل آمده در فرا هاي یطبق بررس گریاز طرف د •

 هاي¬طرح لیشرکت جهت ساخت و تکم رهیمد اتیمستقل توسط ه اي در قالب بودجه الیر اردیلیم 500مبلغ 

شده که از محل آن  رفتهدر نظر گ یاسالم يسابق شهرستان در مجلس شورا ندهینظر نما ریدر منطقه، ز یعمران
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 الیر اردیلیم 291بالغ بر  یمبلغ 99 یپرداخت شده است. از جمله در سال مال یمبالغ 99و  98 یمال هاي سال یط

 عمومی مجمع مصوبه فاقد ها پرداخت نیاست که ا یدر حال نیمعاون توسعه شرکت پرداخت شده است. ا دییبا تا

 .افشا نشده است یالم هاي صاحبان سهام بوده و در متن صورت

 تخریب وجهه رئیس هیأت تحقیق و تفحص الش درت  -3

 یاقدامات مختلف ،ازدهمیدر دوره  یاسالم يمجلس شورا ندگانیارتباط با نما جادیا يعامل فوالد مبارکه در راستا ریمد

مردم اصفهان  دهنینما ییرزایم نیارتباط با حجت االسالم حس ياقدامات تالش جهت برقرار نیانجام داده است. از جمله ا

 ،انیمیعظ کردیدر رو ایگو يارتباط و اقدامات مرتبط با آن به عنوان نمونه ا نیا يبرقرار يتالش در راستا ندیبوده است. فرا

 باشد: یم ریخصوص به شرح ز نیمهم در ا خصوص موارد نیقابل توجه است. در ا

نامه  یانتخابات، ط جیو پس از اعالم نتا 1398موسسه انشاء ، در سوم اسفند  ریبه عنوان مد ییرزایحجت االسالم م •

 کامل خود از آن موسسه را اعالم نمود. يریگ يموسسه، کنار رهیمد اتیبه ه يا

و  رهیمد اتیه دیجد يفوق العاده خود اقدام به انتخاب اعضا یدر مجمع عموم 1399 وریموسسه انشاء در شهر •

 .عامل نمود ریمد

در سوابق حجت  نکهیااصفهان، با توجه به  ندهیبا نما میارتباط مستق يفوالد مبارکه در برقرار قیعدم توف یدر پ •

 افتنی ير راستاکه دفوالد مبار تیریموسسه انشاء ذکر شده بود، مد سیانتخابات تاس امیدر ا ییرزایاالسالم م

 موسسه نمود. نیا رانیاز مد یخبا بر يریاقدام به ارتباط گ شانیدر تعامل با ا يریمس

 رهیدم اتیسابق ه ياز اعضا یکیشرکت را رد نمود،  نیاز ا یکمک مال افتیکه موسسه رسما در یدر حال •

 اقدام به درخواست مساعدت نمود. 1399در مهرماه  یجعل يموسسه با صدور نامه ا

در  یعب بانک ملاز ش یکیاقدام به افتتاح حساب دو امضاء در  13/09/1399شده با جعل نامه موسسه در  ادیفرد   •

 تیریر و با مداست که حساب موسسه انشاء در بانک انصا یدر حال نیاصفهان نمود. ا يا هیحاش ياز شهرها یکی

 باشد. یوسسه معامل م ریمد

. دینما یده مش ادیبه حساب  الیر 2،000،000،000 زیاقدام به وار 14/10/1399فوالد مبارکه در  یروابط عموم  •

دا توسط حساب مربوطه مجد 16/10/1399توسط فرد مورد نظر برداشت شده و در روز  يزیبالفاصله وجه وار

 شود. یافتتاح کنندگان بسته م
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. دیاقدام نما يزیاست نسبت به اعالم وصول مبالغ وار يضرور ،موجود هیکه بر اساس روفوالد مبار یروابط عموم •

 یشاء تماس مبه شماره موسسه ان 15/10/1399 خیدر تار هیدییتا افتیراستا کارشناس مربوطه جهت در نیدر ا

 خیر تارد عایسر ات،یجزئ یشدن از برخ لعاز موضوع و پس از مط يخبر یموسسه ضمن اعالم ب رانی. مدردیگ

آن موسسه به  ازیفوالد مبارکه نموده و ضمن اعالم عدم ن تیریبه مد یاقدام به ارسال نامه رسم 15/10/1399

نامه  نی. انندک یم يزیمبلغ وار يریگ پسبودن مکاتبات، صراحتا خواستار باز یجعل انیکمک فوالد مبارکه و ب

 گردد. یشرکت ارجاع م یروابط عموم ریده و به مدفوالد مبارکه ثبت ش ستمیدر س 16/10/1399 خیدر تار

 يها ماه یدر ط وقت فوالد مبارکه همواره یروابط عموم ریعامل و مدریبنا بر اظهارات کارشناسان مربوطه، مد •

 نیا يریگیوجه و اعالم شماره حساب جهت پ يریبر بازپس گ یوجه، درخواست موسسه انشاء مبن زیپس از وار

 کنند. یم افتیرا در يزیوار شیو ف یدرخواست یجواب گذاشته و اصل نامه جعل یموسسه را ب

 ریغ ياهکه در خصوص کمک  ینیولؤبه در جلسات خود و در پاسخ به مسمرت نیعامل فوالد مبارکه چندریمد •

و تفحص  قیتحق اتیه سیاعالم داشته که رئ ،مختلف سوال نموده اند يشرکت به افراد و نهادها نیا یقانون

 کنندگان کمک بوده است. افتیشخصا جزء در

 اتیه سیوان رئبه عن ییرزایحجت االسالم م دیو همزمان با بازد انیمیعظ يو پس از برکنار 1400ماه  در آبان •

نمودند.  يص ودر خصو یمنف يعامل سابق اقدام به انتشار اخبار ریو تفحص از فوالد مبارکه، عوامل مد قیتحق

 يریگیپ يه به جااز فوالد مبارک دیبازد انیدر جر ییرزایوانمود کردند که حجت االسالم م نیچناخبار  نیدر ا

 موسسه انشاء نموده است. يکمک برا افتیاقدام به در ،یمطالبات مردم

با  ،ظامنمختلف  ينهادها و ها تیچهره شخص بیو تخر عیتطم يبرا يمشابه توسط و يکردهایبه رو تیبا عنا  •

ارها و است رفت يضرور ،یتیو حما یفرهنگ ،یارزش يموجود در مجموعه ها يسوء استفاده از ضعف بودجه ا

 .ردیقرار گ ییقضا گردیمورد پ یبه نحو مناسب ياقدامات صورت گرفته توسط و

 یم آبک یپرداخت به کارگروه تخصص  -4

نامه  بیتصو يو در اجرا 16/12/1396 خیبه تار 100/10/51957/96به شماره  روین ریمطابق مصوبه وز

و کمک به  یبا کم آب يسازگار یکارگروه مل لیبر تشک یمبن رانیوز أتیه  12/12/1396هـ  مورخ 55092ت/158969

 اردیلیم 4500 زانیفوق، که مقرر نموده ساالنه به م دهش ادی) بخشنامه 3صنعت و بر اساس بند ( يبرا داریما به ازاء آب پا نیتأم

 یگردد. طبق بررس زیوار یأخذ و به حساب کارگروه کم آب عیپر مصرف، از آن صنا عیصنا یو به تناسب آب مصرف ریال



 

235 

 

خصوص،  نیدر ا يشده شرکت آب منطقه ا دییتأ یافتیشرکت فوالد مبارکه با مبالغ در یمبالغ پرداخت قیبعمل آمده و تطب يها

ریال و با توجه  ونیلیم 7,958,318بالغ بر  1399سال  تیلغا 1396که از سال شرکت فوالد مبار داریآب پا نیسهم ما به ازاء تأم

ریال (استعالم از صندوق  ونیلیم 3,700,000آن شرکت به مبلغ یباشد، که پس از کسر مبالغ پرداخت یبه مصرف آب م

سال  انیشرکت فوالد مبارکه تا پا داریآب پا نیپرداخت نشده سهم ما به ازاء تأم یده) مانده بياز بخش کشاورز تیحما

 باشد. یریال م ونیلیم 4,258,318بالغ بر مبلغ  1399

 در رابطه با شرق اصفهان رهیمد اتیمصوبه ه يعدم اجرا  -5

زان شرق حق آبه کشاور تیکه موجب محروم ریسنوات اخ یرود و خشکسال ندهیاز آب زا عیتوجه به برداشت صنا با

درخواست  رهیدم اتیبه ه 27/3/98مورخ  881/11/173نامه شماره  یشرکت فوالد مبارکه ط يگذار هیاصفهان، معاونت سرما

متعاقب آن،  را نموده و ياقتصاد ژهیمنطقه و جادیدر ا رکتمشا قیدر شرق اصفهان از طر يگذار هیاخذ مجوز جهت سرما

ه مذکور که در ) قانون تجارت، در خصوص مصوب125با ماده ( ریمغا کنیموضوع موافقت نموده است، ل نیبا ا رهیمد اتیه

 است.  رفتهیصورت نپذ یبوده، اقدام  یاجتماع يها تیمسئول يراستا

 مسکن فوالد مبارکه یعدم وصول مطالبات از شرکت تعاون  -6

 یاونعپرسنل به شرکت ت يجهت ساخت مسکن برا التیتحت عنوان تسه الیر 312,000,000,000مبلغ  1389در سال 

مسکن  یاونشرکت تع یمانده بده 20/4/1400 خیمدارك تا تار راساس اسناد واست. بارکنان شرکت فوالد پرداخت شده ک

تا کنون  یتپرداخ التیاز محل تسه الیر 220،117،732،600کارکنان شرکت فوالد مبارکه به شرکت فوالد مبارکه مبلغ 

 نشده است. هیتسو

فوالد مبارکه در بانک قرض الحسنه رسالت و ارائه  یمنابع مال يسپرده گذار  -7

 مرتبط با فوالد مبارکه ریبه افراد غ التیتسه

مبارکه، مقرر  هیشرکت فوالد مبارکه، بانک قرض الحسنه رسالت و سپاه ناح نیبه موجب تفاهم نامه سه جانبه منعقد ب

گردد و از محل اعتبار سپرده مذکور، به  يه گذارشرکت فوالد مبارکه در بانک رسالت سپرد ياز محل منابع نقد دهیگرد
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موافقتنامه  يپرداخت گردد. در اجرا التیتسه %2 با کارمزد الیر 150,000,000مبارکه مبلغ هیشده توسط سپاه ناح یافراد معرف

و  زیبه حساب قرض الحسنه رسالت وار 3301002و  1211218 ياسناد حسابدار یط الیر 430,000,000,0000فوق مبلغ 

باشد که ضمن  یم شرکتبا منافع سهامداران  ریمغا ر،یسپرده شده است. لذا سپرده نمودن منابع شرکت و استفاده جهت غ

 لیتحم انیبه منافع سهامداران ضرر و ز الیر 77,400,000,000بالغ بر  یبانک ياشتباه، حداقل معادل سود سپرده ها میتصم

 ).77,400,000,000=  %18×  430,000,000,000شده است (

استان، مبلغ  يتهایشخص یبا برخ يتعامالت و يعامل فوالد مبارکه و در راستا ریاتخاذ شده توسط مد میبر اساس تصم

 قیامه از طرن یس معرفراستا و بر اسا نیاز منابع شرکت در بانک قرض الحسنه رسالت سپرده شده است. در ا الیر اردیلیم 400

حقوق  عییو تض ینو قانو یشرع ياقدام فاقد مجوزها نی. اگرددیشده ارائه م یرفبه افراد مع التینذر اشتغال، تسه هیریخ

 .باشد یسهامداران م

 بودجه کرونا  -8

 يها تیر فعالشرکت اقدام به صدور مجوز جهت مساعدت د رهیمد اتیکرونا، ه یو با شروع پاندم 1399سال  يدر ابتدا

مجمع فوق  انیدر جر و 1399سال  يبوده و در انتها رهیمد اتیه اراتیمجوز خارج از اخت نیکرونا نمود. ا يریمرتبط با فراگ

 افراد فرستاده شده سهامداران (که عمال ندگانیشده بود، نما نهیهز رین مقادیاز ا یبخش بزرگ نکهیالعاده شرکت و پس از ا

) %26ود (حد یوحقوق یقیر مجوز نمودند. از مجموع کمک انجام شده به اشخاص حقدولت بودند) اقدام به صدو ياز سو

 :وداشاره نم ریتوان به موارد ز یبا کرونا نداشته است که از جمله م یارتباط چیآن ، عمالَ ه

 ینییتدر وجه شرکت فروشنده مواد پرو ینییمواد پروت دیبابت خر الیر 25,000,000,000پرداخت مبلغ  •

 یتیامن ییاجرا ياز دستگاهها یکیدر وجه   الیر 20,000,000,000مبلغ رداخت پ •

 ياریمردم  يطرحها يبابت اجرا ینظام ياز دستگاهها یکیدر وجه  الیر 25,000,000,000پرداخت مبلغ  •

که  شرکت کیتابعه جهت پرداخت کمک به  ياز شرکتها یکیدر وجه  الیر 10,000,000,000پرداخت مبلغ  •

 دارد تیاطالعات فعال يرفناو نهیدر زم

 شهرستان اردستان يمصال لیجهت تکم الیر 10,000,000,000پرداخت مبلغ  •

 ینظام ياز دستگاهها یکیدر وجه  الیر 5,000,000,000پرداخت مبلغ  •

 استان اصفهان يمایدر وجه صدا و س  الیر 2,725,000,000پرداخت مبلغ   •
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 یاسیس اغراض ریاز منابع و روابط فوالد مبارکه در مس يرگی بهره  -9

 ازدهمیخاص در انتخابات مجلس  يدایاز کاند یقانون ریغ تیحما -1-9

 عیوس غاتیانجام تبل انتخابات با يداهایسه نفر از کاند یاسالم يدوره مجلس شورا نیازدهمیانتخابات  يبرگزار انیدر جر

د مبارکه داشته و عامل فوال ریبا مد يارتباطات موثر دایسه کاند نیو خارج عرف، توجه ها را به سمت خود جلب نمودند. ا

 د. داشتن يدی) نقش کلیقانون تیفوالد مبارکه (به رغم ممنوع یاملع تیریدر پست مد يو يدر انتصاب و ابقا

و اقدام  همازدیمجلس  لیشد. پس از تشک یمشاهده م یبه خوبافراد  نیاز ا یکی غاتیدر تبل فیکث يپول ها يپا رد

ندات نحوه انجام شده، مست يها یبررس انیو تفحص از شرکت فوالد مبارکه و در جر قیطرح تحق بیدر تصو ندگانینما

لف عنوان تخ نیا ،یتیموضوع از بعد امن تی. به لحاظ اهمدیگردو کسب  یابیرد ندهینما نیشرکت فوالد مبارکه از ا تیحما

موضوع قرار  انین در جرربط در تهرا يذ يقرار گرفته و نهادها قیدق یاستان مورد بررس یتیامن ينهادها یبالفاصله با هماهنگ

 خصوص عبارتند از: نیدر ا تینکات با اهم یگرفتند. برخ

 دایا کاندطرف قرارداد ب یغاتیفوالد مبارکه در وجه شرکت تبل یروابط عموم قیپرداخت وجوه از طر •

رکت شاشخاص و شرکتها و پرداخت آن وجوه توسط آن افراد به  یپرداخت به برخ قیپرداخت وجوه از طر •

 دایطرف قرارداد کاند یغاتیتبل

از آن کارتها در  استفاده نیستادها و همچن ییاز عوامل اجرا یفوالد مبارکه جهت برخ هیهد ياستفاده از کارتها •

 يعاون اقتصادمذکر شده توسط  هیهد ي. الزم به ذکر است کارتهادایطرف قرارداد با کاند یغاتیمحل شرکت تبل

 رار گرفته است.ق دایکاند اریدر اخت میمستق ریغ ای میو مستق دهیگرد افتیوقت شرکت از واحد مربوطه در یمال

ه شرکت ل ذکر است کشعبه اصفهان محل ابهام است. قاب یدولت ياز شرکتها یکیمساعدت فوالد مبارکه به   •

 نموده است. دایکاند یغاتیاقالم تبل عیانتخابات اقدام به توز انیمربوطه در جر

 انتخابات.  امیفوالد مبارکه در ا یاقالم از روابط عموم ریو کارت حافظه و سا يد یس يادیز ریمقاد افتیدر •

 یه نظر مب يضرور نی. همچنيو همسر و دایفوالد مبارکه با کاند یروابط عموم ریجلسات مستمر مد يبرگزار  •

خص شحراست و  ریعامل، مد ریحوزه مد ریمد نیوقت شرکت و همچن یو مال يرسد تعامالت معاون اقتصاد

 .ردیقرار گ یتینو ام ییقضا گردیفوق الذکر مورد پ يدایانتخابات با کاند امیعامل در ا ریمد
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عامل  ریوقت مد معاون یقانون ریغ دییتا قیاز طر دایکاند مربوط به سیسرو یدر قالب تاکس ییها نهیپرداخت هز •

 يو قیاز طر به حساب مسئول دفتر شرکت در تهران و سپس پرداخت زیوار قیو پرداخت از طر یانسان يرویدر ن

 .دایبه کاند

 اردیلیم 15لغ بر است با افتهی صیتخص يو یغاتیتبل يتهایو فعال دایبه کاند میمبالغ رصد شده که به صورت مستق •

 باشد. یم الیر

شته و قرار دا يو اریمجلس و پس از آن از خودرو شرکت که در اخت یندگیدر طول دوران نما يو نیهمچن •

 .نموده است یشرکت در تهران استفاده م يا هیکرا ياز خودروها نیهمچن

 متعارف ریتعامالت غ يدر راستا یتیاز نهاد امن یحیمجموعه تفر دیخر -2-9

 رهیمد أتیه 26/06/1398مورخ  975/05/178و مصوبه  04/06/98مورخ  96462/9806/25000تفاهم نامه شماره رویپ

سسه ؤم نیب ما یف يقرارداد ن،یکارشناسان منتخب طرف أتیه 30/07/1398مورخ  94/98شماره ن/ هیشرکت و بر اساس نظر

زار و هشتصد و نود سه ه و یس دیبا موضوع خر داریعنوان خر بهعنوان فروشنده و شرکت فوالد مبارکه ه ب نیسامانه گستر ام

 متیق با مشخصات ذکر شده در قرارداد و با 2دو  یپالك ثبت يمتر مربع دارا یسانت کیو هفت متر و هفتاد و 

 به فروشنده پرداخت گردد: داریتوسط خر ریز بیبه ترت دهیریال، که مقرر گرد 181،690،593،500

از اشخاص  يحداقرارداد به حساب  يامضا خیهفته از تار کیریال از مبلغ قرارداد ظرف  90،845،296،750مبلغ  •

 شود. یم زیفروشنده وار لیبه عنوان وک یقیحق

 لیتحو و هیدر زمان تخل یفقره چک ضمانت شده بانک کی یریال از مبلغ قرارداد ط 72،676،237،400مبلغ   •

در زمان  موضوع قرارداد لیفروشنده در تحو ریشود. در صورت تأخ یموضوع قرارداد به فروشنده پرداخت م

 کند. بند اقدام نیتواند نسبت به وصول چک موضوع ا یقرارداد، فروشنده نم نیمقرر در ماده چهارم ا

 یسند رسم میهمزمان با تنظ یفقره چک ضمانت شده بانک کی یریال از مبلغ قرارداد ط 18،169،059،350مبلغ  •

 شود. یبه فروشنده پرداخت م یمورد معامله و در دفترخانه اسناد رسم

 الزم بذکر است که: 

ها  از  و باغ یزراع یاراض يکاربر رییقانون تغ 2ماده  2و تبصره  2ماده  کیتبصره  يشده در اجرا ادی یاراض •

 ت.داده شده اس رییتغ ي(اطالعات) به گردشگر هیبا درخواست مالک اول 1396در سال  یزراع يکاربر
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 تهیکم تحت پوشش انیاز سهام آن متعلق به سهام عدالت {( شامل مددجو یبخش 1398که در سال  یدر شرکت •

در  ییها نهیهز نینچ نیباشد، ا یکارگران و ...)} م ر،یعشا ان،یروستائ ،یستی(ره)، سازمان بهزینیامداد امام خم

 دنیرس يباشد و برا یمحصور شده م نیزم کیکه صرفاً  ریال 181،690،593،500ت مبلغپرداخ باموضوع  نیا

 نیچند یدر ط يادیز یمنابع مال نیتأم ازمندین یامور رفاه ياستفاده کارکنان برا يبه اهداف مد نظر شرکت برا

 .است یمنطق هیفاقد توج ،باشد یم يسال متماد

ده ها  دیمله در خرفوالد مبارکه و نهاد فوق الذکر از ج نیما ب یمشابه ف يفقره همکار نچندی وجود به توجه با •

ان اصفهان با است يها از شهرستان یکیدر استان چهارمحال و ساخت ساختمان نهاد مربوطه در  یواحد آپارتمان

وضوع ماست  ي، ضرورداخل شرکت فوالد مبارکه يپروژه ها يها نهیآن در هز يها نهیهز یقانون ریثبت غ

ا ضرورت گردد. ضمن ینهادها بررس نیعامل وقت شرکت با افراد خاص در ا ریوقت حراست و مد ریارتباط مد

افراد خاص در  و پنهان از دایپ يتهایارتباطات در حما نیا ریالزم در خصوص تاث ییو قضا یتیامن گردیدارد پ

 .دیفوالد مبارکه به عمل آ

 خالصه تخلفات مالی  -10

 : خالصه تخلفات مالی بخش فعالیت هاي اجتماعی2جدول 

 مبلغ تخلف موضوع تخلف  ردیف

 5،862،070،000 کمک وکارت هدیه  وپرداخت فاکتور خرید کت وشلوار جهت ایمیدرو  1
 12،215،000،000 کارت هدیه به مدیران دستگاههاي اجرایی 2
 1،200،000،000 کارت هدیه به اعضاء شوراي تامین  3
 987،520،980،000 ) اساسنامه 2ده () بند(ب) ما5پرداخت به اشخاص حقیقی وحقوقی که ماهیت موسسه ندارند مغایر با جزء( 4
 184،878،000،000 پرداختهایی که ارتباط با کرونا نداشته است  5
 15،320،195 پرداخت کمک وهدیه ولپ تاپ وساعت هوشمند به وزارت صمت  6
 142،461،887،077 پرداخت هزینه ها وکمک وخودرو واحداث ساختمان براي اداره کل اطالعات  7
 23،300،000،000 در اختیار قراردادن خودرو به دفتر رئیس جمهور وقت  8
 346،096،739،615 کمک به اجراي پروژه ها ي شهرستان مبارکه  9

 1,703,549,996,887 جمع کل 

 



 سومفصل 

 

جمع بندي و نتیجه 

 گیري
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 جمع بندي و نتیجه گیري
درست  و قیقدآن به صورت  ينظام بوده که اجرا حیو صحمهم  يها تیاز اولو یمنابع دولت يآزاد ساز و يساز یخصوص

 جادیموجب ا ایو سالم سازد  تواند اقتصاد کشور را متحول و یاست که م يزیت يلبه چاقو دو ،اجرا به صورت ناقص ای و

 یاجتماع و یاسیس، ياقتصاد يها تیمجاز در فعال ریغ يها يبهره بردار یکاهش رقابت و حت، رانت و افزودنمشکالت 

نام ه شود ب یم جادیا کشور در يشده ا مصطلح ساختار ،نشود یخصوص به لیتبد یدرست به یدولت ساختار اگر چنانچه شود.

 روبروا  با مشکل ر شرکت هااز  نگونهینظارت بر ا و طبعاً ،یو خصوص یدولت ساختاردو شده از  لیتشک که عمالً  "یخصولت"

 ینظارت مراجع نظارت از عدم نانیبا اطم یدولت نیمسؤولدخالت  یو حت انحصار، جادیا ،یرقانونیغ يپرداخت ها نهیو زمساخته 

وجه به عدم ثبات در کشور و با ت ينوسانات ارز لیبه دل 99تا  97 يسال ها یمثال در ط يسازد. برا یرا فراهم م یدولت

مختلف  ياو تجارت، صنعت فوالد شاهد صدور بخش نامه و دستورالعمل ه عدندر سطح وزارت صنعت، م استیو س تیریمد

 انهیسال یتومان اردیلیمرانت چند ده هزار  عیآن توز جهیو ... بوده که نت يگذار متیو متنوع و بعضاً متناقض، مداخالت در ق

را از  یهره اصلب یشود که افراد محدود و خاص یحساس تر م یموضوع زمان نیبوده است. ا یینها انیمشتر يبدون بهره مند

 یمله شرکت پلمختلف از ج يدر شرکت هاها را  يواگذار نیروشن شکست ا قیمصاد نیرایبنا برده باشند. یرانت يفضا نیا

 اری. چه بسدیدتوان  می ،هفت تپه و ... شکریاصفهان، ن یمیپتروش ران،یفوالد ا یصنعت یاصفهان، هپکو اراك، گروه مل لیاکر

بعد از آن با سوء  یکرده بودند ول جادیداشتند و هزاران نفر اشتغال ا یاتیعمل تیها فعال يکه قبل از واگذار ییها شرکت

کشور  يارشد و ارتق ياز سمت آن شرکت ها برا یو خدمت دیدر آن شرکت ها، تول تیریو عدم داشتن تخصص مد تیریمد

 ریرکت ها نظاز ش یبرخ نیکردند. همچن جادیرا هم ا يگسترده ا یاعانجام نشد و با اخراج کارکنان خود معضالت اجتم

 يها تیست دادن مزبه سمت از د یزمان ریشده بود، با تأخ جادیگذشته ا يکه در سال ها يقو انیبن لیفوالد مبارکه به دل

 ياز ناکارآمد دهید بیآس مجموعه ها به جمع ده ها بنگاه نیا نکهیاز ا شیروند. لذا الزم است تا پ یم شیپ یتیریو مد ياقتصاد

 .دیشیاند يچاره ا وندند،یوامدار دولت بپ رانیدولت ها و مد

 مهیبه ن یشرکت از دولت ساختار رییتغ نیاز هم یبه وجود آمده در شرکت فوالد مبارکه، ناش و مشکالت لیمسا عمده

) سهام متعلق به %13وسهام عدالت بوده ، ( درویمی) سهام فوالد مبارکه مربوط به ا%47که ( يبه گونه ا، باشد یم یخصوص

رفاه وابسته به بانک  هی) آن متعلق به شرکت توسعه سرما%10تابعه بانک سپه و( يمهر اقتصاد از شرکتها يگذار هیشرکت سرما

 يا هیسرما يشرکت فوالد مبارکه دارا ن،یبنابرا باشد. ی) سهام متعلق به سهامداران خرد م%17.وتنها حدود (باشد یرفاه م
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 تیریمد و ...) و يخدمات کشور تیریمشمول قانون مد ينهادها-مبهم-یبخش خصوص-یبخش عموم-(دولتیبیترک

آن  رهیمد أتیه يرو است که اعضا نیشرکت با دولت است و از ا نیا يتمام رخدادها تی، لذا مسؤولاست یکامال دولت

 یخصوص ياز شرکتها  يارینکته در خصوص بس نیشوند. ا یم نییمانند وزارت صمت و وزارت رفاه تع یولتد يتوسط نهادها

 یتیمراجع حاکم یو بازرس یحسابرس دیاحواالت از ق نیشرکت ها با همه ا نیوجود متأسفانه ا نیشده صادق بوده و با ا يساز

 آزادند.

شماره و تفحص، در نامه  قیتحق تأیدر پاسخ به استعالم ه يساز یخصوص سازمان نکهیقابل توجه ا نکته
 خیسهام عدالت فوالد مبارکه تا تار تیریو مد تیکه مالکنموده  دیتاک 20/4/1400 خیس خ/م به تار/5170

 باشد. یم درویمیبر عهده سازمان ا 1400 وریشهر 31

 و تفحص قیتحق يدیکل يها افتهی  -1

 تخلفات -1-1

 فوالد مبارکه -1-1-1

 یسهام  م ي) شرکت دارا100از ( شیدر ب میمستق ریغ و میشرکت فوالد مبارکه به صورت مستق )1

ازسهام آنان  یبخش ای شده و سیتوسط فوالد مبارکه تاس ا راساًه شرکت نیا از يباشد که تعداد

 هشبک عمالً سهام بوده و يدارا گریکدیدر  زیها  ن شرکت نیاز ا يادیتعداد ز. شده است يداریخر

 یسهام آشوب جادیموجب ا ت متقابل درآنان شکل گرفته وعمالًبه صور  يدار از سهام دهیچیپ يا

مصوب سازمان  یشرکت تیدستورالعمل حاکم )28با ماده ( ریاقدام مذکور ضمن آنکه مغا شده است.

 يبرا ییراهکار و... شود و عمالً یی، پولشورانت جادیا بتواند موج یم ،باشد یم بورس

 تی(به سبب استفاده از معاف اتیمعاف از مال يها انتقال سود به شرکت بعضاً سود و يازهموارس

 لیها به دل شرکت نیا قیطر از رویب نذج استخدام و ،و...) میمستق يها اتی) قانون مال132ماده(

همسو با تفکر جناح  و یاسیس رانیمد يری، بکارگبارکهجذب توسط شرکت فوالد م تیمحدود

که  ییها از پرداخت یبخش نیتابعه  شده است. همچن يشرکتها رهیمد تأیهحاکم بر شرکت در 
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ها انجام  شرکت نیا قیاز طر ،باشد یمواجه م یشرکت فوالد مبارکه با پرداخت آن با موانع قانون

هتل و اقامت  نهیهز الیر  3,800,000,000مبلغ  توان به پرداخت یشود که به عنوان نمونه م یم

 ه،یبن لباس وکارت هد هیو ته با شرکت بوده اند یکه فاقد رابطه استخدام ي) نفر از افراد51(

و مودم و لپ تاپ، کمک و...جمعاً به مبلغ   فیخشکبار، شکالت، گز، ادکلن، ک ل،یآج

) 2( (ب) ماده ) بند5مغایر با جزء (شرکت خارج از  به افراد واشخاص الیر 14,261,615,000

 اشاره نمود.    اساسنامه

سهام آن متعلق به فوالد  %99( یمهر ج یمهندس یشرکت فن قی) نفر از طر180( يریجذب وبکارگ )2

، عضو ری، معاون وزیصمت استان رکلیاز آنان به عنوان مشاور قبالَ مد يباشد) که تعداد یمبارکه م

مبارکه  دوقت شرکت فوال رعاملیهمانند برادر مد يبه جهت منافع فرد ایبوده و  رهیمد اتیسابق ه

 370,000,000 ال،یر 796,000,000  انهیشده اند وحقوق ماه يریباشند بکار گ یم زیکه بارنشسته ن

و  525,000,000 ال،یر 478,000,000 ال،یر 326,000,000 ال،یر 612,000,000 ال،یر

 99تا  97 ي. ضمن آنکه شرکت موصوف در فاصله سالهاندینما یم افتیدر  لایر 249,736,769

با شرکت فوالد مبارکه  الیر 1,319,015,022,277) فقره قرارداد جمعاً به مبلغ 29( يدارا وعاً مجم

شرکتها  ریسا قیاز طر نیشده است .همچن نهیفوق هز يجهت پرداختها یافتیبوده وعمالَ منابع در

 رعاملیدفتر  وقت مد ریوقت حراست ، مد ریفوالد از جمله مد رانیاز فرزندان ووابستگان مد يتعداد

 شده اند.  يریبکارگ

 ) قانون تجارت 240) ماده (2با تبصره ( ریمغا رهیمد تأیه کیاز  شیهمزمان در ب تیوضع )3

ك جهت توسط فوالد مبارکه به حساب شرکت فلز تدار الیر 9,887,485,809,169مبلغ  زیوار )4

) 28ماده ( ریشرکت به فوالد مبارکه مغا تیسهام فوالد مبارکه با توجه به تعلق مالک دیخر

 باشد. یم یشرکت تیدستورالعمل حاکم

) قانون 240( با ماده ریامغ الیر 8,087,252,476,275به مبلغ  درویمیبه موقع سود سهام ا زیعدم وار )5

 تجارت

 داریخر یخارج ياز شرکتها یکیاز  وروی 33,340,086به مبلغ  يعدم وصول مطالبات ارز )6

 محصوالت فوالد مبارکه
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دالر،  167,832به مبلغ   کیجمعاً به تفک 1398و 1397سنوات  يارز يپرداخت ها شیپ هیعدم تسو )7

 شیپ الیر 3,554,599,395توسط فوالد هرمزگان  ومبلغ  وروی 3,336,020و  هیروپ 440,996

 ورق در شرکت فلز تدارك يکسر الیر 2,182,853,958ورق به مبلغ  ينشده وکسر هیپرداخت تسو

 یاز وجوه حاصل از فروش صادرات الیر 38,851,846,483,016وصول مبلغ  و فیتکل نییعدم تع )8

دارد  تیوابسته به فوالد که در خارج کشورفعال یتراست ياز شرکتها یکیشرکت فوالد مبارکه نزد 

 میشرکت به بهانه تحر نیو... ا ي، سودآور یمال تیونامشخص بودن وضع

شده توسط فوالد مبارکه هرمزگان به  يداریخر یواردات هیاز کاالها و مواد اول یبخش صیعدم ترخ )9

و حمل  دیاسناد خر افتیعدم در لیکه به دل 1399 تیلغا 1395از سال  وروی 1,226,755ارزش 

 .شود یم يفوالد نگهدار یمذکور در انبارگمرك و انبار اختصاص يکاالها

الحساب  یشده به عنوان عل نییمازاد بر سهم مشارکت تع الیر 1،471،429،083،925مبلغ پرداخت  )10

 الکترود اردکان نیدر سهام شرکت نو يگذار هیجهت سرما

 فوالد نقش جهان  بدون وجود قرارداد و تعهد هیبه شرکت آت وروی 2,532,650مبلغ  پرداخت )11

 15,206با نرخ متوسط  الیر 15,447,538,688,222سهام معادل  1,015,868,836تعداد  لیتحص )12

عدم  ) سهام فوالد هرمزگان و %95(  از شیدارا بودن ببا ) قانون تجارت 198با ماده ( ریمغا الیر

 29/4/1399هـ مورخ 57832ت/45403ه با مصوب ریمغا ،سهام جهت شناور بودن يآزاد ساز

بابت عدم رفع تعهد  الیر 900,000,000,000از شرکت توسط بانک سپه به مبلغ  مهیمطالبه جر )13

به شماره  يبانک مرکز ي) مجموعه مقررات ارز4) بخش اول تبصره (يمستند به بند ( يارز

 .شرکت ثبت نشده است یمال ستمیضمن آنکه مبلغ در س 29/03/1396 خیبه تار 91274/96

اسپادانا در  مارستانیجهت احداث ب الیر 1,368,839,899,030ضرور به مبلغ  ریغ يگذار هیسرما )14

از  2,500و مقدار  یابیارز الیر 250,000,000,000به مبلغ  مارستانیب یموافقت اصول که یحال

شرکت  نیهمچن .) اصفهان بوده است5منطقه ( يمتعلق به شهردار ،اظ شدهحل یابیکه در ارز نیزم

نموده  يگذار هیسرما یفراز ج ییمایشرکت هواپ سیسأجهت ت الیر 1,470,000,000,000مبلغ 

 60,000آن شرکت اقدام به خرید  عالوه بر. باشد یم هیفاقد توج ضرور وریغ زیموضوع ن نیکه ا

به مبلغ  هاي امنیتی جمعاً  باغ ویال از یکی از دستگاه متر زمین از شرکت سرمایه گذاري توکا و
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 یبانک التیشرکت اقدام به اخذ تسهاست که  یدر حال نیا .ریال نموده است 333,732,503,500

 .نموده است 1399در سال  التیسود تسه الیر 3,800,000,000,000پرداخت بالغ بر  و

فوالد مبارکه سپاهان که  یورزش یدر وجه شرکت فرهنگ الیر 2,992,476,375,589پرداخت مبلغ  )15

 کنانیمبالغ را بابت قرارداد باز نیو... منظور شده و سپس باشگاه ا غاتیتبل نهیمبالغ به عنوان هز نیا

بالغ بر  کنیباز کیباشگاه مصرف نموده که به عنوان نمونه بابت انعقاد قرارداد  نهیهز و

 الیر 950,000,000بالغ بر  انهیباشگاه ماه رعاملیمد ای و دهیپرداخت گرد الیر 130,000,000,000

 .نموده است افتیحقوق در

، پرداخت مبلغ سپاهان یورزش یدر قالب مشاوره در شرکت فرهنگ روی) نفر ن16( يریبکارگ )16

شرکت  که یدر حال رهیمد تأیمطلوب در وجه ه جیبه عنوان پاداش کسب نتا 3,450,000,000

 روی) ن40( يریبکارگ ،یورزش يها می) نفر از کارکنان باشگاه در ت15( يری، بکار گده بوده انیز

 163,203,975,240، پرداخت مبلغ فوالد مبارکه یورزش یدر شرکت فرهنگ یمازاد بر چارت سازمان

) 12( اعزام ،یقبل ياز باشگاهها کنانیباز ) نفر4( تیعنوان حق رضاه عالوه برمبلغ قرارداد ب الیر

 اتمسابق يران جهت برگزارگ) نفره کار34( میبه همراه ت يادار ریمد رینفر از کارکنان فوالد نظ

 يکارگر یجهان

 203,631,255,000 که مجموع قراردادشان کنانیاز بازنفر  )5( تعداد 99-1400فصل فوتبال در )17

 نفر )26( تعداد 1400تا  1397طی سه فصل  نموده و يباز میت يبرا قهیدق 1317 بوده مجموعاً  الیر

  شانیبه ا یجمع مبلغ پرداخت که یبوده در حال ي، فاقد عملکرد و بازبزرگساالن میدرت کنانیاز باز

 .استبوده  الیر 65،350،664،716

 )%209(  نسبت به فصل قبل مجموعاً 99-1400لفص در کنان،یاز باز نفر )17( پاداش حق الزحمه و )18

 شیافزا الیر 549,009,679,750به الیر 262,359,555,000 مبلغ از که يطوره داشته ب شیافزا

 میت ییبه عوامل اجرا یمبالغ پرداخت ها و نهیهز ریسا از نظر صرف گریبه عبارت د است. افتهی

مبلغ   کن،یبه باز یمبلغ پرداخت ثیبرتر از ح گیدر ل يباز قهیهر دق ي) و... براتانسرپرس و انی(مرب

 بیبه ترت کنانی) نفر از باز7منعقده، قرارداد ( يقراردادها شده است. در نهیهز الیر 179,414,928
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 40،420،000،000 ال،یر 50،075،000،000 ال،یر 61،824،453،000 ال،یر 134،574،680،000

 بوده است. الیر 40،194،750،000 ال،یر 39،974،750،000 ال،یر 37،064،500،000 ال،یر

 و نیعامل، معاون ریدر وجه مد یورزش نهیبه عنوان کمک هز الیر 30,000,000,000پرداخت مبلغ  )19

 لیبا دسته است وی) عدد ساعت هوشمند سامسونگ مدل اکت88اهداء ( الد مبارکه وشرکت فو رانیمد

 هب ی) عدد دوچرخه برق80( ریال و 4,119,764,000به مبلغ  فوالد مبارکه رانیو چرم، جهت مد

 الیر 6,160,000,000مبلغ 

 25,000,000,000به مبلغ  یبه عنوان سرمرب یقلعه نوع ریاردش يآقا 98-99فسخ قرارداد فصل  )20

 الیر 75,000,000,000به مبلغ  دیانعقاد قرارداد جد و الیر

به بهانه  کیالکترون طیاز درآمد مربوط به قرارداد فروش بل الیر 43,800,000,000عدم وصول مبلغ  )21

 يل بازمبلغ قرارداد با تعداد ک يبا توجه به مبلغ قرارداد مبلغ مذکور از معادل ساز کهیکرونا در حال

 .ه قبل از کرونا محاسبه شده استبرگزار شد يها يتعداد باز ها و

د حدو 1400 وریتا شهر 1397شرکت حمل و نقل توکا از سال  یپرسنلریو غ یاتیعمل يها نهیهز )22

 باشد. یم یرواقعیغ و يصور فاکتور يآنها دارا از یبوده که بخش الیر 1,890,000,000,000

که عمال  الیر 575,000,000,000) طبقه در تهران توسط فوالد هرمزگان به مبلغ 5ساختمان ( دیخر )23

توسط کارشناس مستقر در  یکارشناس يضرور بوده ضمن آنکه بهاریغ و هیمذکور فاقد توج دیخر

 .شده است نییاصفهان تع

 توسط شرکت شرکت فلز تدارك يبرا الیر 17,000,000,000,000فروش سهام به مبلغ  و دیخر )24

جر به کاهش ارزش سهام به مبلغ  منفوالد مبارکه که  رهیمد تأیبر اساس مصوبه ه يکارگزار يها

 .شده است الیر 172,811,308,126

 ینیشده در قرارداد به شرکت چ نییپرداخت تع شیمازاد بر پ الیر 35,497,037,854مبلغ پرداخت  )25

 .نشده است هیتسو زیمبلغ ن نشده و ییطرف قرارداد که قرارداد مذکور اجرا

شده از طرف  یبه افراد معرف ریپذ هیتابعه و سرما يشرکت ها رهیمد أتیه يها یسپردن اغلب کرس )26

ور در مناصب حضسابقه  يداراروهاي ین که يبه گونه ا ،مجلس ندگانینما یو برخ یدولت نیمسئول

 .شده اند يریگبکارتابعه  يها شرکت در شرکت و ،بازنشسته يهارویو ن یاسیس
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که  يبه گونه ا یحقوق شیف عدم درج آن در خاص از پرسنل و يمتعدد به عده ا يها پرداخت )27

 الیر 600,000,000سال  باالتر از مبلغ  ي) از پرسنل در شش ماهه ابتدا70( انهیمتوسط ماه یافتیدر

موجب  بوده عمالً الیر 1,100,000,000از پرسنل بالغ بر يتعداد انهیماه یافتیمتوسط در یحت بوده و

 یها را فراهم م پرداخت نیاز ا نفعیمتملق شدن افراد ذ نهیزم و دهیگرد ضیتبع و تیعدم شفاف

 .باشد یم رعاملیمحل تنخواه مد از ،یمبالغ پرداخت بجز نکه مبالغ مذکورآ. ضمن دینما

تنخواه در ل حشرکت از م رانیمد و نیمحرمانه به معاون خاص و يدر پرداخت پاداش ها ضیتبع )28

 9,000,000هر فرد تحت تکفل مبلغ  ياز کارکنان برا کی که به هر يبه گونه ا رعاملیمد اریاخت

اء هر زبه ا نیمعاون و رانیمد يمبلغ برا نیا که یدر حال ،سفر پرداخت شده نهیبه عنوان هز الیر

در پرداخت پاداش  ایو  بوده است الیر 100,000,000و  60,000,000 بیتحت تکفل به ترت دفر

از  کی ، به هرپاداش به دفعات الیر 700,000,000تا  210,000,000از مبلغ  نیاز معاون کیبه هر

کارکنان مبلغ  از  کارشناسان و کیبه هر و الیر 300,000,000تا  الیر 105,000,000مبلغ  رانیمد

 .پرداخت شده است الیر 50,000,000تا  10,000,000

منابع  نیآنها و همچن تیو فعال جادیا که عمالً میبه بهانه تحر یبه اصطالح تراست يها شرکت جادیا  )29

 باشد. یمبهم م شفاف و ریغ ارشانیدر اخت يارز

 ا مفاد اساسنامه صورت گرفته است:ب ریمغا ریز يها پرداخت رعاملیمد اریاز محل تنخواه در اخت )30

 ریمد اریکه در اخت هی، سکه و کارت هدنقد در قالب وجه الیر 25,426,730,000پرداخت جمعاَ مبلغ  .أ

 یافتیاز مبالغ در یبخش است که ذکره باشد. الزم ب یآن  مشخص نم عیتوز ستیبوده و ل رعاملیمد دفتر

 .است يآنها ضرور يریگیکه پ دهیگرد زیوار شانیا یبه حساب شخص

 وقت صمت به شرکت فوالد مبارکه ریسفر وز طیبل نهیهز الیر 980,000,000پرداخت مبلغ  .ب

 یبرون سازمان یقیاز اشخاص حق يبه احد الیر 1,230,000,000پرداخت مبلغ  .ج

 ها به وزارت صمت نهیاز هز یبخش ای و هیدرقالب کارت هد الیر 5,862,070,000پرداخت مبلغ .د

 الیر 1,200,000,000شهرستان  نیمأت يپرداخت به اعضاء شورا .ه

 الیر 3,800,000,000استان  ییاجرا یتیامن يها از دستگاه یکی يها نهیاز هز یپرداخت بخش .و

 رانیمد و نیجهت اهداء به معاون رلسی) عدد وا75( ) عدد نوت بوك و81( ) عدد لپ تاپ و8( دیخر .ز

 الیر 14,427,273,020فوالد مبارکه به مبلغ 
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به شرکت  درویمیسازمان اکه توسط  شلوار کت و دیبابت فاکتور خر الیر 763,000,000پرداخت مبلغ  .ح

 فوالد مبارکه ارائه شده

 باشد یآن مشخص نم رندگانیکه گ ،یبه روابط عموم لیسکه و تحو الیر 4,100,000,000 مبلغ دیخر .ط

 الیر 16,050,000,000اهداء به اشخاص نامشخص به مبلغ  و هیکارت هد دیخر .ي

به  یمل و یاستان یاجرائ يها از دستگاه يکارکنان تعداد و رانیکاال به مد دیبن خر و هیکارت هد دیخر .ك

 الیر 12,215,000,000مبلغ 

 ییآنان در سمت ها يریگبکار از افراد به عنوان قرارداد مشاوره و... ونفر ) 6انعقاد قرارداد با ( )31

متعارف  ریپرداخت حقوق غ و دی، معاون خریحقوق ریحراست، معاون حراست، مد ریهمچون مد

 به آنان انهیماه الیر 500,000,000بالغ بر 

مسکن جهت پست معاونت  و نیزم یمور از سازمان ملأم يرویبه عنوان ن روین رف) ن2( يریبکارگ )32

از سازمان  یافتیبا حقوق در سهیآنان در مقا یافتیکه در رعاملیدفتر مد ریو مد ياقتصاد و یمال

 زمانسا يکارمند قرارداد لرعامیدفتر مد ریمد مثالً است. افتهی شیافزا یطور قابل توجهه مذکور ب

از مبلغ  شیاز شرکت فوالد مبارکه ب 1400در سال  شانیا انهیماه یافتیدر مسکن بوده و و نیزم یمل

) قانون رفع موانع 5( با ماده ریافراد مغا نیمورشدن اأضمن آنکه م بوده است. الیر 500,000,0000

 باشد. یم دیتول

 ياردیلیهزار م که موجب خسارت چند الکترود، دیوزارت صمت در خر يعدم توجه به بخشنامه ها )33

قابل استفاده که موجب ورود خسارت بالغ  ریغ و وبیمع يالکترود ها دیخر نیهمچن و دهیگرد

 است. دهیگرد الیر 9,474,000,000بر

بخشنامه وزارت صمت در فسخ   تیعدم رعا الکترود و دیصالح در خر و هصرف تیعدم رعا )34

منجر به پرداخت مبلغ  از نرخ اعالم شده توسط وزارت مذکور بوده و شیب که دیخر يقراردادها

 .مازاد شده است الیر 2,824,084,493,498 مبلغ و وروی 302,291,243

 الیر 30,000,000,000,000به حداقل  جمعاً ییافاقد کار و یعاتیالکترود ضا دیخر )35

 شده است. الیر 2,464,957,968,736به مبلغ  انیز که منجر به ورود ضرر و فروش خرسک )36

 .که قرارداد آن فسخ شده است smsپرداخت به شرکت  شیپ وروی 2,319,600عدم وصول مبلغ  )37
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) که منجر به ورود 2طرح نورد گرم ( يجهت اجرا حیصح عدم انعقاد قرارداد به صورت کامل و )38

طرح مذکور  ياجرا که ذکر استه الزم ب .است دهیردگ وروی 400,000,000بالغ بر  يبرآورد انیز

داشته  یکیزیف شرفتی) پ%1,8کنون تنها ( تا مختلف شروع و يدر قالب قراردادها 1389از سال 

 .است

ورق انتقال گاز ترش به مبلغ  دیجهت مشاوره در تول یانعقاد قرارداد با شرکت مشاور خارج )39

 یتیریمد و یکارشناس میآن در کشور وجود داشته و ت یدانش فن که یدر حال رووی 1,728,000

 نیدر ا. دیوقت شرکت منعقد گرد رعاملیبنا به دستور مد شرکت مخالف انعقاد قرارداد بوده و

 يها نهیجهت هز الیر 4,423,134,616پرداخت و مبلغ  شیپ یورو 600,000 لغخصوص مب

. انعقاد پرداخت شده است ،که در قرارداد به عهده طرف قرارداد بوده است یکارشناس خارج

 یم یابینامه معامالت شرکت فوالد مبارکه ارز نی) آئ59) بند (ز) ماده (1با تبصره ( ریقرارداد مغا

 گردد.

و به مبلغ  فاتیاکسپرت به صورت ترك تشر نیبا شرکت اوز ییواحد گاز زدا جادیانعقاد قرارداد ا )40

 دیمعاون خر 10/12/99مورخ  487/91000053نامه شماره  مطابق با که یدر حال وروی 31,700,000

ضمن  VDقرارداد  یبررس تهیکم 26/12/99جلسه مورخ  اساس صورت شرکت فوالد مبارکه بر

 زانیبه م نیمبلغ قرارداد اوز پروژه، یو با لحاظ نمودن موارد فن ییمنابع اروپا ریاز سا متیاخذ ق

اضافه  وروی 13,856,047 معادل مبلغ نیاست. بنابرا دهیرس VD تهیکم دیبه تائ وروی 17,843,953

 با يگریشرکت د یضمن آنکه در مناقصه فسخ شده قبل .است دهیقرارداد منعقد گرد یبر مبلغ واقع

 8,000,000قرارداد به مبلغ  يذکر شده در قرارداد حاضر به اجرا يبرتر از تکنولوژ يارائه تکنولوژ

 نیدر ا تیفاقد صالح، اکسپرت نیرسد شرکت اوز یبه نظر م نکهیبه ا مضافاً .بوده است وروی

. اقدامات مذکور )باشد یانعقاد قرارداد م خیمان با تارشرکت همز سیسأت خیتار( باشد یم نهیزم

اساس  بر است که يادآوریبه . الزم استنامه معامالت شرکت  نیی) آ60) و (25( با مواد ریمغا

 تأیاز اعضاء ه یکی وقت شرکت و رعاملیقرارداد مذکور بر اساس اصرار مد ،اظهارات کارشناسان

 .است دهیمنعقد گرد رهیمد
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گندله و  سنگ آهن و شیخردا تیظرف شیبه پروژه افزا طبا برنده مناقصه مربوقارداد عدم انعقاد  )41

از مبلغ  شیب الیر 2,110,263,019,829با مبلغ  يانعقاد قراردادمنجر به که  دیمناقصه جد يبرگزار

 .گردیده است ،مناقصه ابطال شده

توسط فوالد  شیوالد کاوه کفبه شرکت  1391در سال  گندله واگذار شده فیتکل نییعدم تع )42

 الیر 448,563,712,425هرمزگان به مبلغ 

پرداخت به  شی) به عنوان پ48390817مبلغ قرارداد  %30معادل ( وروی 359,169پرداخت مبلغ  )43

 فیتکل نییتع نشده و ییکنون اجرا قرارداد تا که یالحدر  1396در سال  TENOVA S.P.Aشرکت 

 .نشده است زین

 برق دیبابت خر يانرژ انیبه شرکت پرشمازاد  الیر 201,762,932,281پرداخت مبلغ  )44

 یقیکه اشخاص حق زلید پایسا يها یندگیاز نما یکیبه  ونی) دستکاه کام15( دیفروش حواله خر )45

فوالد مبارکه را دارا  یمجوز مراکز خدمات نیو همچن يمانکاریقرارداد پ يدارا ،یندگیدارنده نما

 .نموده است جادیرانت ا الیر 300,000,000,000فروش مذکور حداقل بالغ بر  بوده و

 یم) گروه فوالد مبارکه ياز شرکتها یکی( شرکت تاراز فرو منگنز پرکربن، برنده مناقصه دیدر خر )46

معامالت به شماره  ونیسیطبق مصوبه کم کنیل ،) برنده%14,5( یبا اعالم نرخ منف که باشد

 ابالغ شده است دی) به عنوان برنده به معاونت خر%3( یمنف متیبا ق 2/11/97مورخ  1759/20002

 وروی 3,162,400به مبلغ  یه پرداختامر، اقدام مذکور موجب اضاف نیا لیبودن دال لومضمن نامع و

) مبلغ قرارداد، %100( ،اسناد مناقصه ذکر است به موجب انی. شادر شده است یاعالم متیاز ق شیب

پرداخت  شی) پ%30و ( رییدر قرارداد تغ طیشرا نیا کنیل ،شود یپس از ارائه اسناد حمل پرداخت م

 چیکنون ه و تا دهیالحساب پرداخت گرد یعل وروی 2,698,013و مبلغ  وروی 3,952,013مبلغ  هب

 نشده است. افتیدر ینشده و خسارت لیتحو ییکاال گونه

انتقال سود به شرکت فوالد سنگان که به  سود و يسازبه جهت هموار اتیاجتناب از پرداخت مال )47

به مبلغ  ،است اتیمعاف از مال میمستق يها اتی) قانون مال132ماده ( تیجهت استفاده از معاف

از مصوبه وزارت صمت  شیب ،دیدر محاسبه نرخ خر یو اضافه پرداخت الیر 1,811,675,264,857

 الیر 2,745,461,346,787 مبلغبه 
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از حمل  یناش الیر 1,025,506,137,359شده از شرکت گل گهر به مبلغ  يداریگندله خر يکسر )48

 ریوصول خسارت از شرکت اخ عدم استاندارد و از عرف و شینقل ب توسط شرکت توکا حمل و

 الذکر

چادرملو  يکنستانتره از شرکت ها دیدر خر الیر 3,878,74,413,895بالغ بر  جمعاً یضافه پرداختا )49

کنستانتره در   ياز نرخ مصوب وزارت صمت و وجود کسر شیب فوالد نقش جهان قشم هیآت و

 انیزضرر و  الیر 396,862,264,963بابت مبلغ  نیکه از ا ،تن 26,121 زانیقرارداد چادر ملو به م

 به شرکت وارد شده است.

 یعل پرداخت و شیفوالد آبشار در قالب پ انیبه شرکت ک الیر 276,659,000,000پرداخت مبلغ  )50

 کاال لیالحساب بدون تحو

طرف قرارداد  ياضافه به شرکت ها الیر 366,611,000,000و  وروی 5,807,769پرداخت مبلغ  )51

با ذکر این نکته که معاون بهره  در فوالد سنگان یتن ونیلیساخت کارخانه کنسانتره پنج م پروژه

 سهام خودو  داشتهیید مشاور را دستور پرداخت صورت وضعیت مورد تأ که ،وقت شرکت برداري

بررسی ارتباطات مالی با تعدادي از است.  دار شرکت مشاور تائید کننده صورت وضعیت ها بوده

 روري است.طرف قرارداد با فوالد سنگان در این خصوص ض هاي شرکت

پرداخت  شیبه عنوان پ الیر 1,280,461,000,000تن به مبلغ  13،684 زانیمه گرم ب لیکو لیحوت )52

مبلغ  لیکه در زمان تحو ،يسنگ آهن دانه بند دیجهت خر ایبه شرکت معدن کاو سپهر آس

با توجه به  ضمن آنکه  و منظور شده است. ییسابازار شنا متیکمتر از ق الیر 133,461,000,000

 ،یلیگرم تحو لیکو یبر اساس ارزش فعل ا،یتعهدات توسط شرکت معدن کاو سپهر آس امعدم انج

 وارد شده است. انیضرر و ز لیبه شرکت فوالد مت الیر 3,275,496,000,000مبلغ  

با  یبدون هماهنگ وانی 50,000,000پروژه مبلغ  مانکاریپ ،دشتدیوالد سففدر قرارداد پروژه  )53

 6,280,000ضمن آنکه مبلغ  نکرده است،در پروژه مصرف  کنیل نموده، استفاده نانسیاز فا ،کارفرما

کنون راه  تا يفوالد ساز باشد پروژه یذکر م انیشا .اضافه پرداخت شده است مانکاریبه پ وروی

پروژه، عدم النفع حاصل از درآمد فرصت  لیه علت تطوتمام شده، ب يبها شیافزا ونشده  يانداز

مبلغ  نیهمچن داران و دولت شده است. به سهام يادیز انیضرر و ز لیمنجر به تحم ،از دست رفته
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و پرداخت  يزمان اعتبار اسناد دی) مرتبه تمد3( رغمی)، علfor owner( طیبا شرا وانی 601,811,692

 مناسب پروژه، استفاده نشده است. شرفتیعدم پ لیو به دل یافتیدر التیتسه یگزاف مال يها نهیهز

 یبه سوخته اسفنج لیتبد در شرکت فوالد هرمزگان یآهن اسفنج لوگرمیک 90,000,000مقدار  )54

باشد. حداقل  یم لوگرمیک .88,500,000 رانیبه مصرف گندله به م ازیآن ن افتیجهت بازکه  دهیگرد

 گردد. یبرآورد م الیر  2,601,900,000,000وارده مبلغ  انیضرر و ز زانیم

که موجب عدم نظارت بر فروش  ،طیشرا لیتسه و یخدمات مراکز سیسأتمربوط به  طیشرا رییتغ )55

 99تا  97سال  یضمن آنکه در ط دهیگرد الیر 28,782,416,000,000رانت بالغ بر  جادیمراکز و ا

 .صادر نشده است يمجوز چی) سال ه10( یط که یدر حال ،دهی) مرکز صادرگرد4( سیمجوز تاس

 بر صرفاً نبوده و ابی نیشده در سامانه به نییتع هیاساس سهم بر انیبه مشتر یفروش مراکز خدمات )56

از  یاست که بعض فیضع يمراکز به حد نینظارت بر ا . کنترل واساس درخواست آنان بوده است

 داشته اند. دیخر زیاز بورس ن ،مراکز نیاز ا دیخر عالوه بر انیمشتر

 يمشتر رشی) دستورالعمل پذ3ـ  5خالف بند ( بر انیمشتر مجاز به زانیاز م شیفروش ب )57

 ریو غ يدیرتولیغ ،یبازرگان يبه شرکت ها یمحصوالت مراکز خدمات تن از 114,574 جمعاًفروش  )58

 .شده استازار فوالد ب فساد در و یدالل جادیا موجب رانت و که عمالً يمرتبط با محصوالت فوالد

از   ،97نسبت به  98مراکز در سال  نیا یشروه فخرد زانیم ،یعدم نظارت بر مراکز خدمات لیبه دل )59

مانند  ،یباالدست يها معامالت گسترده شرکت لیبه دل 1399و درسال  ) درصد50) درصد به (70(

 هفروش به عمد گریبه عبارت د است. افتهی) درصد کاهش 35به ( زانیم نیا، و... لیشرکت فوالد مت

 دالالن صورت گرفته است. فروشان و

فروش فوالد با فروش بازار  متیبا توجه به وجود تفاوت ق که عمالً یفروش داخل طیشرا در رییتغ )60

اخالل در بازار شده  و یموجب کاهش نظارت و دالل الیر 540,000,000,000,000به مبلغ  جمعاً 

) شرکت 49تعداد ( ،1399سال  انیگردش کار تا پا شیرایو ياز ابتدا ،است. طبق اظهارات شرکت

 رشیمبارکه پذفوالد توسط  ،باشند یم دکنندگانیتول ازیکننده ن نیمأت یو دالل که مدع یبازرگان

 ،خارج از استان مربوطه يها به شرکت ی) مرکز خدمات11( دی) خر%90طور متوسط (ه ب شده اند.
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 شرکت تیدر خصوص فعال ،)کیدستورالعمل شماره ( )8با بند ( ریموضوع مغا نیفروش رفته که ا

 باشد. یم یخدمات يها

شلوار به  کت و دی، خرهیجه نقد، کارت هدومشتمل بر  الیر 5,803,000,000مبلغ  رداخت جمعاً پ )61

) 8، اهداء (ریبه دفتر وز الیر 1,470,750,000شامل مبلغ  الیر 15,320,195,000و مبلغ  درویمیا

 پرداخت، الیر 1,750,000,000به مبلغ  هی، اهداء کارت هدکویهوشمند سساعت  عدد لپ تاپ و

وزارت صمت  يصمت به استان و... برا ریجهت سفر وز مایهواپ طیبابت بل الیر 980,000,000مبلغ 

مشتمل بر  الیر 3,336,000,000شرکت فوالد هرمزگان مبلغ  قیاز طر نیشده است. همچن نهیهز

 بلغبه اداره کل صمت استان هرمزگان و معادل م شگاهینما يبرگزار نهیپرداخت هز و ه،یکارت هد

 .پرداخت نموده است درویمیبه ا لیجهت تحو هیکارت هد الیر 800,000,000

 2012لندکروز مدل  وتایتو يدستگاه خودرو کی دیجهت خر الیر 23,300,000,000پرداخت مبلغ  )62

 درویمیسازمان ا سیصمت و رئ ریمعاون وز ای و جمهور سیدفتر معاون اول رئ اریکه ظاهراً در اخت

 قرار گرفته است.

 شهرستان مبارکه که در یعمران يپروژه ها يبابت اجرا الیر 346،096،739،615مبلغ  رداختپ )63

، ) قانون برنامه ششم43از اعمال ماده ( يریجلوگ هیبا توج وقت شهرستان و ندهیتوافق نما يراستا

شرکت فوالد مشمول ماده  که یحال در ،صورت گرفته است ،یمعدن يواحدها یندگیبرآال یمبن

از  یبخش نکهیاحتمال عدم مصرف وجوه در محل خود با توجه به ا و باشد یالذکر نم ریاخ یونقان

 وجود دارد. ،باشد یدر حال اجرا م یدولت يها پروژه ها توسط دستگاه

با کرونا  رمرتبطیکرونا در ارتباط با موارد کامالً غ ياز محل کمک ها الیر 184,878,000,000 مبلغ )64

 .شده است نهیهز

 36,637,000,000توسط فوالد هرمزگان و مبلغ  هیکارت هد الیر 21,958,480,000مبلغ پرداخت  )65

 ت.سیتوسط شرکت توکا حمل و نقل، که محل مصرف آن مشخص ن الیر

به مبلغ   ) با شرکت بهار دیمه2م (نورد گر انعقاد قرارداد جهت خاکبرداري و تسطیح پروژه )66

با سفارش مدیرعامل و عدم کسر مطالبات  صرفاً بدون توجیه کافی و ،ریال 121,949,593,945
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 یعموم طی) شرا24بند (ب) ماده (مغایر با  ،ریال 43,879,876,000پیمانکار دست دوم به مبلغ 

 مانیپ

هاي گروه  کک از شرکت فرومنگنز و دم النفع حاصل از پیش پرداخت هاي انجام شده در خریدع )67

پرداخت  یورو که پس از انعقاد قرارداد و 2,610,145به مبلغ  مبارکه طی سه فقره قرارداد جمعاًفوالد 

 طی بعد ازپیش پرداخت به شرکت  ، اقدامی جهت اجراي قرارداد صورت نگرفته وهاي انجام شده

 ) ماه برگشت شده است.9) تا (6مدت (

 کربن از شرکت فلز تداركبابت خرید فرومگنز پر یورو پیش پرداخت 1,073,280 در مقابل مبلغ )68

 .هاي گروه فوالد مبارکه)، کاالي موضوع قرارداد تحویل نشده است شرکت (از

 99,214,152,782کسري گندله خریداري شده به مبلغ  خرید گندله بی کیفیت از شرکت بافق و )69

 ریال

و  یتحت االرض یشناس نیمطالعات زم یطرح پژوهش"نحت عنواتضرور انعقاد قرارداد غیر )70

ریال و پرداخت مبلغ  168,452,380,952به مبلغ  "فوالد مبارکه یاراض يدروژئولوژیه

در منطقه ممنوعه حفر چاه بوده  ،از نظر وزارت نیرو که شرکت ریال در حالی 101,000,000,000

 .را نداردآن استفاده از نتایج امکان به فرض نتیجه گیري تحقیق،  و

دفتر مدیرعامل  سکه به مدیر ریال در قالب وجه نقد، کارت هدیه و 25,426,730,000رداخت مبلغ پ )71

 که محل هزینه آن مشخص نیست.

دفتر مدیرعامل و پرداخت  مسکن به عنوان مدیر بکارگیري نیروي قراردادي سازمان ملی زمین و )72

 ریال بوده است. 500,000,000 برهیانه بالغ ام 1400حقوق غیرمتعارف که در سال 

با سنوات ارفاقی از ، 1388سال  که وي در درحالی اعاده به خدمت رئیس سابق فدراسیون فوتبال )73

مستند به  ، مجدداًساله فعالیت در فدراسیون فوتبال 7پس از یک دوره  و ،شرکت فوالد بازنشسته

ایشان با داشتن  ،یح قانونخالف نص صر بر ، درخواست اعاده به خدمت داده است.)68( ماده

 ال از شرکت حقوقبا درخواست حالت اشتغال، فع و نمودهسنوات ارفاقی به شرکت بازگشت 

 نجومی دریافت می نماید.
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 ) عدد وایرلس جهت اهداء به معاونین و75( ) عدد نوت بوك و81( ) عدد لپ تاپ و8رید (خ )74

 ریال 14427273030به مبلغ مدیران فوالد مبارکه 

 دفتر وزیر صمت ریال به 1,470,750,000ت مبلغ پرداخ )75

 ریال 5,755,550,681أمور به ایمیدرو جمعاً به مبلغ بابت نیروهاي م مزایا قوق وحپرداخت  )76

 ریال 193392,144,671مزایا بابت دو نفر نیروي مأمور از ایمیدرو جمعاً به مبلغ  پرداخت حقوق و )77

ریال اعم از کارت هدیه،  141,793,887,077به مبلغ  عات استان جمعاً پرداخت به اداره کل اطال )78

عالوه بر  ،، ساخت ساختمان اداري و...اکوپیان، خرید خودرو سواري خارجیبن کارت خرید از ه

مبارکه فقط به مؤسسات  که پرداخت توسط فوالد ،) اساسنامه2( (ب) ماده ) بند5( مغایرت با جزء

) قانون 4( یافت آن نیز توسط دریافت کننده مغایر با مادهدر فاقد وجاهت بوده و داند،می  را جایز

 تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می باشد.

 عالوه بر مغایرت با جزء که ریال 25,587,691,253به مبلغ  پرداخت به استانداري اصفهان جمعاً )79

داند، می  جایزات را سسمبارکه فقط به مؤ ) اساسنامه که پرداخت توسط فوالد2( (ب) ماده ) بند5(

) قانون تنظیم 32( ) و4( دریافت آن نیز توسط دریافت کننده مغایر با مواد فاقد وجاهت بوده و

 می باشد.) قانون انتخابات 11( ماده بخشی از مقررات مالی دولت و

، به پرداخت کمک به موسسات فرهنگی ) اساسنامه، شرکت مجاز2( (ب) ماده ) بند5( براساس جزء )80

ریال از کمک ها به اشخاص حقیقی  987,520,980,000که مبلغ  حالی در است،رزشی و آموزسی و

 حقوقی پرداخت گردیده که ماهیت مؤسسه نداشته اند. و

، یورو 71,000,000 به مبلغ کیجمعاً به تفک، ی راکدسنوات يارز يپرداخت ها شیپ هیعدم تسو )81

وون کره جنوبی،  7,633، روپیه هند 75,000,000یوان چین،  129,000,000، درهم 27,000,000

 توسط فوالد مبارکه

 الیر 2,300,000,000,000به مبلغ  تالیجیدر خصوص طرح تحول د سایریانعقاد قرارداد با شرکت ا )82

الذکر (شرکت طرف  ریشرکت به شرکت اخ یکه موجب وابستگ رسایبه شرکت ا یانتقال دانش فن و

 .گردد یقرارداد) م
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که  نحوه محاسبه و مستندات  هیمواد اول دیخر یفیپاداش ک الیر 7,660,317,449,339پرداخت مبلغ  )83

 و مدارك مثبته ارائه نشده است.

فوالد مبارکه توسط شرکت فوالد  یج مهر یمهندس یضرور با شرکت فنریغ يانعقاد قرارداد ها )84

شرکت مذکور و  قیافراد بازنشسته از طر يریو بکارگ الیر 1,622,881020,563هرمزگان به مبلغ 

 در قالب قرارداد الیر 36,787,584,561غذا به مبلغ  اقامت و نهیپرداخت هز

شرکت فلز  یرعاملیمد معامالت شرکت فوالد هرمزگان و ونیسیکم ریهمزمان پست مد يتصد )85

 فلز تدارك با شرکت فوالد هرمزگانمتعدد شرکت  يهاتدارك و انعقاد قرارداد

رکه و ریال توسط شرکت فوالد مبا 5،610،770،270،962به مبلغ دموراژ  توقف و نهیپرداخت هز )86

 کاال  صیدر ترخ يسهل انگار لیتوسط فوالد هرمزگان به دل ریال 778،677،658،698مبلغ 

اضافه  لیپرداخت در محاسبات تعد شیاز بابت عدم کسر پ الیر 83,750,640,000مبلغ  پرداخت )87

 طه در فوالد هرمزگانحمل به محو باره مذاب ورس يمربوط به قرارداد جمع آور

در شرق  ياقتصاد ژهیمنطقه و جادیدر خصوص مشارکت در ا رهیمد اتیمصوبه ه يعدم اجرا )88

 اشتغال جادیا و یاصفهان جهت کاهش آثار خشکسال

 یتیو حاکم ییاجرا يدستگاه ها -2-1-1

تنظیم بخشی از مقررات  ) قانون4( هاي اجرایی غیرمستثنی از ماده توسط دستگاهدریافت کمک  )1

 مالی دولت

مجازات  ) قانون3( هاي اجرایی مغایر با ماده کارمندان دستگاه دریافت هدیه توسط مدیران و )2

 مرتکبین ارتشاء واختالس
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 يساختار يضعف ها -2-1

داري  نوع شبکه سهام 3داري شرکت هاي مادر و توابع، به طور کلی  بر اساس مشاهدات بیان شده، با رسم گراف سهام

 آمده است. 1شکل در چنین شرکت هاي بزرگ و توابع آن وجود دارد که در 

2شرکت 1شرکت 

سهامی متقابل: 1نوع 

1شرکت 

2شرکت  nشرکت 

سهامی گردشی: 3نوع 

شرکت اصلی

1شرکت تابعه  2شرکت تابعه  nشرکت تابعه 

 سهامی اقماري: 2نوع 

 مادر و توابع آن: ساختار کلی شبکه هاي سهامداري شرکت هاي 1شکل 

ر اختیار د، هر یک از شرکت ها درصدي از سهام شرکت دیگر را شبکه سهامی متقابلیا  1داري نوع  در شبکه سهام

 اي تابعه اند.هنیز سهامدار شرکت دار شرکت هایی هستند که آن شرکت ها  دارد. جالب اینکه شرکت هاي تابعه نیز سهام

تیار دارد، ، شرکت اصلی، سهام عمده شرکت هاي تابعه را در اخهامی اقماريشبکه سیا  2داري نوع  در شبکه سهام

 اما شرکت هاي تابعه سهمی در شرکت اصلی ندارند، مانند شرکت هاي فوالد تاراز و فوالد سفید دشت.

، یک شرکت در شرکت دیگري سهام دارد، و به همین ترتیب این شبکه سهامی گردشی 3داري نوع  در شبکه سهام

یره سهام به گردش در می آید تا اینکه دوباره بخشی از سهام به شرکت اولی باز می گردد. مثال این نوع سهام در فوالد زنج

داري ومعادن در  داري فوالد مبارکه در شرکت گل گهر و سهامداري گل گهر در ومعادن و سهام مبارکه و توابع آن، سهام
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داري فلز تدارك در توکا  داري توکا در فلز تدارك و سهام ارکه در توکا و سهامداري فوالد مب فوالد مبارکه است و یا سهام

 مثال دیگري از این نوع است.

نوع سهامی هستند که کار را پیچیده  3با توجه به این موارد، در واقع، شرکت مادر و توابع آن داراي شبکه ترکیبی از هر 

نام گذاري می شود. گراف  شبکه سهامی آشوبیجود می آورد که تر می کند که نوع چهارمی از شبکه سهامی را به و

 است. 2شکل نوعی شبکه سهامی آشوبی مطابق 

1شرکت 

3شرکت kشرکت 

2شرکت  nشرکت 

 سهامی آشوبی: 4نوع 

 یآشوب یشبکه سهام یگراف نوع: 2شکل 

 اکنون باید به این پرداخت که چنین ساختارهایی از لحاظ اقتصادي، مستعد چه فسادهایی خواهد بود.

ت، با توجه به متقابل به دلیل ایجاد سهم مشترك در گردش اقتصادي میان دو شرکت، عالوه بر ایجاد رانشبکه سهامی 

 شفاف نبودن گردش سرمایه میان آنها، ظرفیت باالیی براي پولشویی دارد.

 پولشویی در آن وجود ندارد، اما به دلیل اینکه: ، گر چه ظاهراًشبکه سهامی اقماري

 شرکت اصلی در اقماري گنجاند، که ایجاد رانت و رقابت با شرکت اصلی می کند. مثالً  اشخاصی را می توان از )1

فرد الف یکی از مدیران شرکت مادر است که به عنوان نماینده شرکت مادر به عضویت هیأت مدیره شرکت 
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سود آن بهره  تابعه اي در آمده است. با استفاده از این سمت بخشی از قراردادهاي شرکت مادر را دریافت و از

 می برد. از سوي دیگر با نفوذي که دارد، اشخاص مد نظر خود را در شرکت تابعه به استخدام در می آورد.

ی و... در واگذاري محصوالت به شرکت هاي اقماري، شرکت هاي اقماري می تواند با احتکار، گران فروش )2

ورق را به  ،بارکهمبه عنوان نمونه شرکت فوالد  باعث اخالل در بازار، خیانت در امانت، پولشویی و رانت شوند.

آن، ورق  تومان به یکی از توابع می فروشد و آن تابعه نیز به جاي عرضه مصوب 18200قیمت مصوب بورسی 

 ،ل وارد شبکه شدهتومان در بازار آزاد می فروشد. در این شرایط، سود غیر قانونی حاص 23000را به قیمت آزاد 

 ع آن خواهند بود و عمال پولشویی رخ داده است.فنو افراد خاصی ذی

متقابل را  نوع گسترده تري از شبکه سهامی متقابل است که همان مسائل بیان شده براي سهامی شبکه سهامی گردشی

 شبکه به شدت افزایش به اضافه اینکه شفافیت آن به شدت کاسته خواهد شد و لذا امکان پولشویی و رانت و ... در این ،دارد

 خواهد یافت.

یت و قدرت ، تمام ظرفیت هاي شبکه هاي دیگر را با ظرفشبکه هاي سهامی آشوبیبر اساس استدالل هاي بیان شده، 

صلی فساد خواهند ابیشتر داراست و به طور مشخص هر جا در شبکه گره یا حلقه اي ایجاد شد، احتماال در گره ها مجراهاي 

گیزند که از تشکیل آنها داري شرکت ها و توابع آنها، نقاط بالقوه فساد ان ر گراف سهامبود. به عبارتی گره هاي ایجاد شده د

 باید به شدت احتراز کرد.

-بخش خصوصی-از آنجا که بیشتر شرکت هاي بزرگ داراي سرمایه اي ترکیبی (دولتبا این توصیفات، 

ی هستند، لذا مسؤولیت تمام نهادهاي مشمول قانون مدیریت خدمات کشوري و ...) و مدیریت کامال دولت
رخدادهاي این شرکت با دولت است و از این رو است که اعضاي هیأت مدیره آن توسط نهادهاي 
دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تعیین می شوند. بنابراین به هیچ دلیلی نمی توان شرکت هاي 

 اینچنینی را از حسابرسی و بازرسی مستثنی نمود.

اد ساختاري را این شرکت ها به دلیل بهره گیري از شبکه سهامی آشوبی، تمام ظرفیت هاي گفته شده فساز سوي دیگر، 

مانی می توان جلوي در چنین شرایطی تنها ز». هر چه خوبان! همه دارند، تو یکجا داري«و به قول شاعر  انددر خود نهفته 

لبته شبکه نظارتی اافرادي پاکدست و قابل اطمینان باشند و تشکیل شبکه فساد را گرفت که کلیه مدیران شرکت و توابع آن 

 پاکدست و قدرتمند نیز آنها را پشتیبانی نماید که در عمل دور از انتظار است.



 

260 
 

قاعدتا مشاهده چنین شبکه هایی در صنایعی مانند نفت، پتروشیمی و صنایع معدنی و همچنین نهادهاي 
ی، ار نیست. از این رو براي جلوگیري از تشکیل چنین شبکه هایپولی و مالی مانند بانک ها، دور از انتظ

 ، چه از لحاظ تقنینی و چه از لحاظ تأسیسی و اساسنامه اي،الزم است اصالح ساختاري این مجموعه ها
 سرلوحه کار قرار گیرد.

 ضعف ها و نواقص قانونی -3-1

د ضعف و نقص وجریان هاي فاسد در آنها، وجیکی از مجراهاي اساسی شکل گیري بسترهاي فساد انگیز و نفوذ افراد و 

ون سیاست هاي هاي عدیده در تدوین و تصویب قوانین موجود است. به عنوان نمونه، مدل خصوصی سازي ارائه شده در قان

ماندهی به ، منشأ بسیاري از این معضالت است که بررسی و بازنگري و اصالح آن ضرورتی کلیدي براي سا44کلی اصل 

 و ملت خواهد بود.امور دولت 

 شنهادهایو ارائه پ يجمع بند  -2

 یخصوص مهیه نب یساختار شرکت از دولت رییاز تغ یو مشکالت به وجود آمده در شرکت فوالد مبارکه، ناش لیعمده مسا

 ایتحت کنترل و  شرکت را که عمالً یداران دولت از شرکت ها و وجود سهام نگونهیبه ا یدولت نیقوان يباشد. عدم تسر یم

فاف شک به اقتصاد و نه تنها باعث کم ،دینما یاز دور خارج مرا  یکالن خصوص ایداران خرد و  نفوذ خود قرار داده و سهام

مواجه  تیحدودمبا تنگنا و  یه در بخش دولتچهر آنها و انجام  یدولت يرا برا یخلوت مطمئن اتیبلکه ح ،شود یمن يساز

 اشاره نمود: ریتوان به موارد ز یموارد م نیجمله ا . ازدینما یباشند فراهم م یم

منابع  نیآنها و همچن تیو فعال جادیا که عمالً میبه بهانه تحر یبه اصطالح تراست يها شرکت جادیا )1

 باشد. یمبهم م شفاف و ریغ ارشانیدر اخت يارز

 یداخل يگذار متیتفاوت ق گرفتن عرضه و تقاضا و نظر بدون در هیمواد اول يدستور يگذار متیق )2

 تیضرر به فعال لیبه تحم امر منجر نیا شده و هايفوالد يبرا یارانهبه  لیموجب تبد یجهان متیبا ق

 .شود یبخش م نیدر ا يگذار هیو کاهش سرما یمعدن يها

 از اشخاص در يعده ا يرانت برا جادیموجب ا عمالً يگذار متیق بر فروش و ینبود نظارت کاف )3

واحد  یقیآن شخص حق نفعیشرکت که ذ فروش به دو زانیکه م يبه نحو ،دهیگرد یفروش داخل
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 کی يبرا الیر 2,000,000,000,000رانت بالغ بر جادیموجب ا ،1399فقط در سال  ،باشد یم

 يها به عنوان فروش تجار شرکت نیاز ا یکیاست که فروش به  یدرحال نیا است. دهیشخص گرد

به  زین گریشرکت د نداشته) و تیسابقه فعال زیه نعرض نیکننده نبوده ودر ا دیبوده ( شرکت تول

 یمرکز خدمات سیموفق به اخذ مجوز تاس 99در سال  یمراکز خدمات سیسأط تیدر شرا رییتغ لیدل

 مبارکه نموده است.  والداز ف دیشده و اقدام به خر

که  يکنترل ارز حاصل از صادرات به گونه ا و یواسطه فروش صادرات يها عدم نظارت بر شرکت )4

 يها شرکت اری، در اختمیتحر هیارز به کشور با توجبه بهانه عدم امکان انتقال  يارز مبالغ کالن

 يجمهور استیبه انتخابات ر کینزد یدر مقطع زمان، ولی باشد یکور در خارج از کشور مذم

 50,000,000خود را جهت عرضه  یآمادگ ،يخطاب به بانک مرکز يمکاتبه ا رعامل شرکت دریمد

 .دالر به بازار را اعالم نموده است ای رووی

دخالت  نهیزم جادیکه باعث ا روهایاستخدام ن و يریبکارگ در مقررات الزام آور و نیقوان نبود )5

که امکان  یاستفاده از بازنشستگان افراد و یمعرف جذب و در ینفوذ دولت يو اشخاص ذ ونیاسیس

 .شده است ،وجود ندارد یدولت يها دستگاه آنان در يریبکارگ

در  وکنترل تیت گرفته از نبود محدودأمختلف نش يشرکت ها در يگذار هیسرما و سیسأت ،جادای )6

 تیحصر فعال و حد یباشد موجب گسترش ب یشرکت م يمحدوده برا نییتع و يگذار هیسرما

 تیأهشرکت فوالد مبارکه در  یمنصوب رانیعملکرد مد در تیعدم شفاف سود و يهموارساز شرکت،

 شده است. اتیاجتناب از پرداخت مال ها و شرکت نیعامل  ا تیریمد و رهیمد

انجام  استفاده و سوء نهیپاداش که زم و ای، سکه و... در پرداخت هداهیامکان استفاده از کارت هد )7

 سازد. یو... را فراهم م ییرشوه، پولشو رینظ یرقانونیغ یحت شفاف وریغ يها تیفعال

 نییتع و دهیگرد دهیچیپ يشبکه ا جادیمجموعه که موجب ا ریز يها سهام متقابل در شرکت جادیا )8

 .آنها را دچار مشکل نموده است تیفعال ها و ارزش شرکت

بطور  یبازرس قانون فهیظو و یها و انجام حسابرس شرکت تیبر فعال حیصح و ينبود نظارت قو )9

 همزمان توسط اشخاص واحد
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 تخالصه آمار و اطالعا -1-2

 در نتیجه فعالیت هاي انجام شده تا کنون، از لحاظ مالی، تخلفات زیر مشاهده شده است:

بلغ کنستانتره جمعاَ به م دیفروش خرسک و خر ریمنعقده نظ يمرتبط با قراردادها میعدم وصول جرا •

 الیر 306,735,674,350

 516.664,437,126انجام نشده به مبلغ  ایفسخ شده  يمرتبط با قراردادها یالیر يپرداخت ها شیعدم وصول پ •

 الیر

 ورو،ی 101,517,876فسخ شده به مبلغ  ایانجام نشده  يمرتبط با قراردادها يارز يپرداختها شیعدم وصول پ •

 ینوبوون کره ج 7633 وان،ی 129,000,000درهم ،  27,000,000دالر ،  167,832،  هیروپ 75,440,996

 ایاز ترك فعل و  یناش ایناقص منعقده شده و ایمنعقده  يکه مرتبط با قراردادهاخسارت وارده شده به فوالد مبار  •

به مبلغ  یرجو در قرارداد خا الیر 21,832,130,219,466مبلغ  هیاشتباه در انعقاد قرارداد جمعاَ  میتصم

 وروی 422,959,169

 سیدر تاس مشارکت وکنستانتره وندله گ دیخر ،يانرژ دیالکترود، خر دیخر ریپرداخت مازاد بر قرارداد نظ •

 وانی 50,000,000و  وروی 323,944,686و  الیر 12,641,163,437,781کارخانه به مبلغ 

مرتبط با  ریغ يتهایفعال ای نادرست و میاز تصم یضرور ناش ریغ يقراردادها ضرور ورغیپرداخت بابت اقدامات  •

له گاز ترش با قال دانش مرتبط با ساخت ورق جهت لوانت يجهت مشاوره برا یقرارداد خارج ریفوالد مبارکه نظ

، ییمایهواپ شرکت سیو تاس الیباغ و دیدر خر يگذار هیسرما نه،یزم نیکارشناسان فوالد در ا ییوجود توانا

 وروی 2,436,890و  الیر 14,820,972,594,400به مبلغ  مارستانیب سیتاس

 دیخر یقیش کپرداخت سکه ، وجه نقد ، پادا ریمدارك ومستندات پشتوانه نظ هیپرداخت وجوه بدون وجود وارا •

 الیر 7,726,941,874,691مبلغ  هی هیمواد اول

مامور به  يرویبرخالف مفاد اساسنامه، پرداخت ن ایپرداخت کمک وهدا ریومقررات نظ نیبا قوان ریپرداخت مغا •

 19,664,326,892,136 در زمان مقرر و... به مبلغ درویمیام ا، عدم پرداخت سود سهدرویمیمامور از ا ای و درویمیا

 الیر

 الیر 39,630,524,141,714به مبلغ  یجهت وصول مبالغ مرتبط با قروش صادرات حیعدم اقدام موثر وصح •

 بیانگر حجم اطالعات حاصل شده و مبالغ تخلف شده است. 1جدول عالوه بر این 
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 : خالصه آمار و اطالعات مالی و اسنادي تحقیق و تفحص از فوالد مبارکه اصفهان1جدول 

 واحد مقدار عنوان ردیف

 سند 300،000 آمده اسناد بدستحداقل   1
 پرونده 1،200 پرونده هاي تشکیل شدهحداقل   2

 72،840،670،635،000 بخش سوم-مجموع تخلفات معادل ریالی فصل دوم  3

 ریال

 86,381,698,382 بخش چهارم-مجموع تخلفات معادل ریالی فصل دوم  4
 266,415,000,000,000 بخش پنجم-مجموع تخلفات معادل ریالی فصل دوم  5
 577،688،980،971،000 بخش ششم-مجموع تخلفات معادل ریالی فصل دوم  6
 1,703,549,996,887 بخش هفتم-مجموع تخلفات معادل ریالی فصل دوم  7

 918،734،583،301،000 جمع تخلفات ریالی

 یقانون شنهاداتیپ -2-2

 : است، لذا يضرور ها از شرکت گونه نیا فیتکل نییتع و نیدر قوان يبازنگر و اصالح

 يخدمات کشور تیریقانون مد و یدر قانون محاسبات عموم یشرکت دولت فیدر تعر رییتغ لزوم )1

 مقررات خاص به شرکت و نیقوان نیتدو ای و یدولت يها مقررات مرتبط با شرکت و نیقوان میتعم و

 يها شرکت نیهمچن گردد و یم نییآن توسط ارکان دولت تع رهیمد تأیعضو ه ای و ریکه مد ییها

ارت مراجع ظن لیمقررات جهت تسه و نیقوان نیتدو نیهمچن است. يضرور دالتسهام ع يدارا

 ریدر غ باشد. یم موارد مهم گریاز د یمحاسبات و سازمان بازرس وانیهمچون د یقانون صالح يذ

 .است يد انحصار ضرورضمقررات  و نیقوان نیتدو کامل سهام دولت و يواگذار صورت نیا

 يگذار هیدر سرما تیو ممنوع تیمحدود جادیا ها و شرکت تیمقررات ناظر بر فعال و نیقوان نیتدو )2

 متقابل  يشبکه سهام دار جادیو ا

 فیوظا کیبر لزوم تفک دیکأو ت 1347قانون تجارت مصوب سال  یرسان به روز و يلزوم بازنگر )3

 نیتدو نینچهم ها و شرکت یتراکنش مال زانیاساس م از حسابرس مستقل بر یبازرس قانون

 رسد. یبه نظر م يرورضانون مذکور حسابرسان در ق یقانون تیلؤومس
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ورود خسارت  ای و یاموال دولت در وجوه و یقانونریمقررات در خصوص تصرف غ و نیقوان نیتدو )4

 کشور مغفول مانده است. نیاست که در قوان یموضوع یردولتیغالمال توسط اشخاص  تیبه ب

باشند  یعدالت مسهام  ای و یسهام دولت يکه دارا ییها اموال شرکت يدر واگذار تیممنوع جادیا )5

قانون منع مداخله  يتسر ایآنها و  ینسب و یان سببگستب و رهیمد تأیه و رعاملیبه پرسنل؛ مد

 د.گرد یم شنهادیها پ از شرکت نگونهیکارکنان به ا

 و یخصولت يها به پرسنل شرکت شده نییتع يایمزا از حقوق و شیدر پرداخت ب تیممنوع ادجیا )6

از  نگونهیدر ا ينقدریغ و ينقد یرفاه و یالیسقف پرداخت ر نیتدو سهام عدالت و يدارا ای

 ها شرکت

 ها  سکه توسط شرکت و هیدر پرداخت کارت هد تیممنوع جادیا )7

و مشخص نمودن  یدولت يها توسط دستگاه هیهد افتیدر يمقررات برا و نیقوان نیلزوم تدو )8

 مدرسه ساز و... نیریسالمت، خ نیریاز وجوه مانند خ نگونهیحساب مرتبط با ا تیوضع

مرتبط با  يها افتیدر خصوصاً  یورزش يها تیمقررات در خصوص فعال نیو تدو يلزوم بازنگر )9

امر به گونه  نیبر ا يلزوم نظارت جد و یسقف قرارداد به صورت قانون نییفوتبال و تع کنانیباز

ا ی و یدولت يها باشگاه قیبا واسطه از طر ای واسطه وبال عموماً کنانیبه باز ياردیلیکه وجوه م يا

 .ردیپذ یسهام عدالت صورت م و یسهام دولت يدارا

 مقررات و نیدر قوان یفرع ، وابسته وتابعه يها مشخص در خصوص شرکت نییبت و فیلزوم تعر )10

 موجب حذف رانت و و يضرور ،بازار رقابت و يبر مبنا هیاول مواد يگذار متیاصالح نحوه ق )11

 .شود یم یمعدن تیفعال يبرا زهیانگ جادیا

مصوب فروش مشتمل بر  يدستورالعمل ها نیتدو و يبر فروش محصوالت فوالد یاقدام نظارت )12

بدون امکان  یتیمراجع حاکم ياز سو، فروش محصوالت و... متی، قیمجاز فروش صادرات زانیم

 .ردیشرکت فوالد و ... صورت پذ ياز سو رییتغ

 ،سال 3 یگندله) در ط (کنستانتره و هیمواد اول يکسر زانیم ،صورت گرفته يها یدگیحسب رس )13

بوده  هیاز رطوبت مواد اول یناش يکسر نیاز ا یبخش نکهیبه ا تیتن بوده است. با عنا 395,414

 .گردد قلبه شرکت فروشنده منت دیبا يکسر نیا ،شرکت فروشنده اقدام به فروش آب نموده) (عمالً
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 یبخش نیهمچن .است يرطوبت مجاز ضرور يدارا هیمواد اول دیخر و ،دستورالعمل مدون نیا تدوذل

 زیحمل ن یلیناوگان ر يکه بازساز ،باشد ینبودن آنها م هنیو به یلیر لیمرتبط به وسا يکسر از

 .ردیمد نظر قرار گ دیبا

 يساختار شنهاداتیپ -3-2

 باید توجه ویژه مبذول داشت: اساسی براي اصالح معضالت چنین شرکت ها یا نهادهاییسه موضوع به 

هر شرکت یا نهادي که درصد هر چند اندکی از مالکیت و یا مدیریت دولتی را دارا می باشد، الزم  )1

است مورد حسابرسی و بازرسی مستمر قرار گیرد، حتی اگر این مالکیت یا مدیریت حداقلی به 

 ال سهام به شرکت ها و مجموعه هاي تابعه، منتقل شود.واسطه انتق

قوانین به گونه اي اصالح شود که اساسا اجازه ایجاد شرکت هایی با ساختارهاي شبکه اي داده  )2

ت، با سهام لحاظ مدیریتی و چه از لحاظ مالکی نشده و به طور واضح هیچ شرکت دولتی، چه از

 ترکیبی تأسیس نشود.

داران که تحت عنوان سهامدار عمده معرفی می شوند  رد که تعدادي از سهامندامنطقی وجود  دلیل )3

درصد است، براي کلیه سهامداران تصمیم بگیرند.  50و در بسیاري موارد، مجموع سهام آنها کمتر از 

و قوانین تأسیس قوقی مدیریتی شرکت ها لذا الزم است بازنگري در این خصوص در ساختارهاي ح

 یرد.صورت پذشرکت ها، 

 ییموارد تفحص شده جهت ارجاع به دستگاه قضا  -3

و  یعموم حتاجیما عیو توز دیشرح موارد صداالشاره، منجر به اخالل عمده در امر توله ب رفتهیتخلفات گسترده صورت پذ

جهت پوشش  ،گرید اترییدر گردشکار و تغ رییتغ قیطر مجاز اسلب به دالالن از ریاستفاده از فروش غ سوءعامه،  ازیمورد ن

 عیو توز يدیتول يها استیعرضه آنها، اخالل گسترده در س مبودک ایانحصار  جادیبه منظور ا ی،قانونریاقدامات غ

 جادیا در نهایت،و  کارگران) يکاریب شدن آنها و اندهیز جهیو در نت کارو نورد یکننده واقع دیتول يها (متضررنمودن شرکت

از  ،خرد داران عمده و زیان به سهام همچنین ورود ضرر و و خاص اي عده يبرا یقانونریمنافع و سود نامشروع و غ رانت و
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گسترش فساد، فراهم نمودن بستر  ، مانندکشور يو اقتصاد يدیدر نظام تول زین يگریبار د انیآثار ز شده و منشأجمله دولت 

شده در جهت خالف  جادیو پنهان ا ژهیو يرانت ها صیاست. ماحصل تخص دهیگرد يخوار ژهیوو براي دالالن  یاتیفرار مال

که جرائم  ،باشد یو... م یاتیفرار مال و ییپولشو ،،اخذ پورسانت ءو ارتشا ءاشارتکاب جرائم ر ،نفعانیداران و ذ منافع سهام

 یو خارج یداخل يها یاموال و دارائ یبررس ،یبانک يها تراکنش حساب یبررس قیاز طر الذکر فوق یارتکاب یاحتمال

 ئم و تخلفات فوق قابل اثبات است.جرا نیمرتکب یاشخاص و خانوادگ

 زیان به سهام و یا ورود ضرر به دلیل مغایرت بعضی از آنها با مفاد اساسنامه و)، -1-1(بنابراین تخلفات مذکور در بند 

 از مصادیق خیانت در امانت می باشد. ،داران

و از لحاظ اخالل در  92مصوب یقانون مجازات اسالم 286مشمول ماده  ،ياخالل در نظام اقتصاد به دلیل از سوي دیگر

 يو اصالحات بعد 69کشور مصوب  ي) قانون مجازات اخاللگران در نظام اقتصاد1مشمول ماده( یعموم حتاجیما عیامر توز

 .خواهد بودآن 
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