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 رکتو معرفی ش مقدمه-1

با همکاری سازمان    1384شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیان بصورت شرکت سهامی خاص در تیر ماه  

و نوسازی معادن و صنایع ایران )ایمیدرو( و مشارکت شرکت های سرمایه گذاری غدیر، شرکت توسعه  

صنعتی چادرملو و شرکت فوالد آلیاژی ایران در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران  معدنی و  

درصد سهام شرکت متعلق به شرکت بین   45به ثبت رسیده است. در حال حاضر با توجه به اینکه 

المللی توسعه صنایع و معادن غدیر می باشد، جزو شرکت های فرعی آن شرکت محسوب می شود و  

ی گروه سرمایه گذاری غدیر می باشد. همچنین سایر سهامداران عمده این شرکت، عبارتند  شرکت نهای

درصد سهم   25درصد سهام و شرکت فوالد آلیاژی ایران با    30با    از شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو

 که در زمره شرکت های وابسته آنها نیز قرار دارد. 

 حوزه فعالیت -2

ایجاد کارخانجات آهن و فوالدسازی و واحد های مربوطه در راستای  فعالیت اصلی شرکت عبارت از 

انجام   پییشبرد و گسترش معادن و صنایع معدنی ایران در نقاط تعیین شده با روش احیای مستقیم 

نورد فلزات آهنی و تولید انواع    ،عملیات فوالد سازی یا روش های مختلف عملیات ذوب و ریخته گری 

 رد و ... . مقاطع هندسی و استاندا

 و طرح توسعهتولید  -3

شرکت با اجرای   ه بوده کهزار تن آهن اسفنجی  800ظرفیت تولید شرکت اصلی در سه شیفت کاری 
،  99موفق فاز یک پروژه افزایش ظرفیت تولید کارخانه احیای مستقیم تولید آهن اسفنجی در سال 

این راستا اجرای فاز دوم پروژه نیز با ظرفیت توان تولید عملی را به یک میلیون تن افزایش داد. در 

به بهره برداری   1401و پیش بینی می شود در تابستان سال  میلیون تن اقدام شده است 2/1تولید 
همچنین شرکت با هدف تامین بخشی از مواد اولیه مورد نیاز، برای احداث یک مجتمع گندله   .برسد

عمده  که در ادامه به تفصیل آورده شده است.    شهرستان بهاباد استان یزد نیز اقدام کرده است سازی در  
د است.  فوالد ایران از آهن اسفنجی تولید می شود. آهن اسفنجی محصول واسطه ای برای تولید فوال

آهن اسفنجی یک ماده اولیه پایدار، کارآمد و جایگزین مرغوب تری از قراضه برای تولید فوالد سازان  
میزان   تقاضا و مصرف فوالد حائز اهمیت است. به شمار می رود. بنابراین تولید آهن اسفنجی از جنبه 

که سهم شرکت آهن   میلیون تن بوده است 30برابر حدود  1400تولید آهن اسفنجی کشور طی سال 
علی    هزار تن )سهم سه درصدی(  بوده است که سهم شرکت   895و فوالد غدیر ایرانیان از این میزان  
درصد رشد داشته   0/ 7نسبت به سال گذشته    مین و گاز و برق مینه تارغم محدودیت های مقطعی در ز

 است.

 طرح گندله سازی-4

همانطور که پیشتر نیز اشاره شد شرکت برای احداث یک مجتمع گندله سازی در شهرستان بهاباد   
میلیون تن در سال )قابل   4استان یزد نیز اقدام نموده است. مجتمع گندله سازی بهاباد با ظرفیت 

کت درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. شر 75میلیون تن( در حال احداث بوده و حدود  5تا توسعه 
درصد برساند و فعالیت پیش راه   95پیشرفت فیزیکی پروژه را به  1401در نظر دارد تا پایان سال 
 اندازی طرح را آغاز نماید. 

 عوامل موثر بر صنعت و شرکت -5
از عوامل موثر بر صنعت و شرکت می توان به موارد ذیل اشاره کرد: نوسانات داخلی و خارجی در سطح  

ت نرخ ارز، مشکالت تحریم و تغییر مقررات دولت، شیوع ویروس کرونا و رکود  تغییرا   عمومی قیمت ها،
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اقتصادی ناشی از آن، مشکالت در زمینه تامین انرژی، تصمیمات ناگهانی دولت مبنی بر دریافت  
 عوارض و مالیات و ... 

 شفرو-6
  را  1400نشان می دهد که شرکت برنامه سال  1400عملکرد مقدار فروش محصوالت در سال مالی 

ل افزایش ظرفیت تولید و پیش  به دلی  1401ل البته در سا. به میزان قابل توجهی پوشش داده است
ظرفیت تولید و پیش بینی های قطعی برق و گاز برنامه  ایش ، برنامه افزو گاز بینی های قطعی برق 
در سال  حاصل فروش شرکت مد درآ ه شده است. تنی در نظر گرفتهزار  900میزان فروش در سطح 

  65تا  50مشتریان بین ای سفنجی برنرخ فروش آهن ا میلیارد تومان بوده است.  7660حدود  1401
این با توجه  ابروالد خوزستان می باشد و تابع تغییرات آن است. بنش فوسط نرخ سه ماهه شم د متدرص 

می پذیرد .در  ثیر  . به طور کلی از شرایط بازار تاردد بین تعیین می گمابه شرایط بازار مطابق توافقات فی 
 سد. فروش می ر اخل بل شرکت نیز در دشدت موثر است. عمده محصو تی نیز نرخ ارز بهازار صادراب

 بهای تمام شده-7
،  دله مصرفی می باشدمربوط به گن ده آهن اسفنجی های تمام شدرصد ب 85با توجه به اینکه بیش از 

تولیدی است. نرخ گندله نیز    صول م شده محثیر در بهای تماخرید گندله دارای بیشترین تا   نرختغییرات  
شکیل  که تبار نیز ا هزینه های سرشد. در رابطه بدرصد نرخ شمش فوالد خوزستان می با 30الی  26

م شده می باشد، هزینه گاز، برق، دستمزد غیر مستقیم و استهالک به  درصد بهای تما   14دهنده حدود  
 د. ای اهمیت می باشن ترتیب دار

 

 

 شرکت های سرمایه پذیر-8
معدنی نوظهور  صنایع  درصد 30فوالد شاهرود،  درصد  54یان مالک ن و فوالد غدیر ایرانرکت آه ش

درصد   10وین، عصر ن صنایع معدنی  درص 34صنایع معدنی نوظهور کویر بافق،  د رصد  19 ،شاهرود 
رمایه  ود حاصل از س قشم می باشد که مجموع سدرصد توسعه فوالد  10د گل گهر،توسعه آهن و فوال

   تومان بوده است.میلیارد  211، 1400گذاری در سال 

 ات و مفروضات برآورد سود حتوضی-9

 هزار تن  900 1401  میزان تولید و فروش •

ظرفیت اسفنجی  یش  رح افزادرصد از ط   90  بهره برداری  با فرض  1402میزان تولید و فروش   •
میلیون تن   2/1میلیون تن اسفنجی و  1/1درصد بهره برداری از طرح گندله سازی،  30و 

 گندله 

 ومان هزار ت  30، 1402دالر سال و   ان هزار توم   27  1401  دالر •

 درصد   35شد دستمزد تورم و ر •

 دالر  600 فخوز ش نرخ شم •

 درصد نرخ شمش فخوز  65اسفنجی  نرخ آهن  •

 درصد نرخ شمش فخوز  30 نرخ گندله  •

 خوز درصد نرخ شمش ف  20نرخ کنسانتره   •

 یلووات تومان به ازای هر ک 1000، 1402 سال  وتومان  700 1401  سال نرخ برق •

 ب ای هر متر مکعبه ازتومان  2000، 1402و نرخ گاز ان توم 1700 1401سال  رخ گازن •

 درصد  80  تقسیم سود •
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کارشناسی 1402کارشناسی 1401سال مالی 1400سال مالی 99صورت سود وزیان

34,281,74176,583,27294,770,000128,700,000فروش

74,004,431-67,909,336-53,731,708-20,868,012-بهای تمام شده

13,413,72922,851,56426,860,66454,695,569سود )زیان( ناخالص

456,400-351,077-238,731-478,757-هزینه های عمومی, اداری

240,0327,4759,718-182,133خالص  عملیاتی

13,117,10522,372,80126,517,06254,248,886سود عملیاتی

3,861,000-78,981-63,824-6,336-هزینه های مالی

1,504,3633,217,8634,135,3427,335,085 سایر غیرعملیاتی

14,615,13225,526,84030,573,42357,722,971سودخالص قبل از مالیات

37,221-19,832-30,432-10,437-مالیات

14,604,69525,496,40830,553,59157,685,751سود )زیان( خالص

1,2172,1252,5464,807سود هر سهم 

12,000,00012,000,00012,000,00012,000,000سرمایه

%42%28%30%39حاشیه سود ناخالص

%45%32%33%43حاشیه سود خالص

Eقیمت سهم در تاریخ 18 خرداد 21700 P S  fwP /E  fw

2,5468سال مالی1401

4,8073.7سال مالی 1402
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2,546230,000250,000270,000290,000310,000330,000350,000370,000

4001,1941,3481,5031,6571,8121,9672,1212,276

4501,4161,5901,7641,9382,1112,2852,4592,633

5001,6381,8312,0242,2182,4112,6042,7972,991

5501,8602,0732,2852,4982,7102,9233,1353,348

6002,0822,3142,5462,7783,0103,2423,4743,705

6502,3052,5562,8073,0583,3093,5603,8124,063

7002,5272,7973,0683,3383,6093,8794,1504,420

7502,7493,0393,3293,6183,9084,1984,4884,778

8002,9713,2803,5893,8994,2084,5174,8265,135

8503,1933,5223,8504,1794,5074,8365,1645,493

9003,4163,7634,1114,4594,8075,1545,5025,850

سال 1401

وز
خ

ش ف
شم

ی 
الر

 د
خ

نر

دالر

4,807260,000280,000300,000320,000340,000360,000380,000400,000

4002,3102,5732,8353,0983,3613,6243,8874,150

4502,7373,0333,3283,6243,9204,2164,5114,807

5003,1643,4933,8214,1504,4794,8075,1365,464

5503,5913,9534,3144,6765,0375,3995,7606,122

6004,0184,4134,8075,2015,5965,9906,3846,779

6504,4464,8735,3005,7276,1546,5827,0097,436

7004,8735,3335,7936,2536,7137,1737,6338,093

7505,3005,7936,2866,7797,2727,7658,2588,750

8005,7276,2536,7797,3057,8308,3568,8829,408

8506,1546,7137,2727,8308,3898,9489,50610,065

9006,5827,1737,7658,3568,9489,53910,13110,722

وز
خ

ش ف
شم

دالرسال 1402


