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شنبه  25تیرماه 1401

پیام هیأت مدیره شرکت

نشـــــریه داخلـــــی

ویژه مجمع عمومی
عادی ساالنه

در سايه عنايات حضرت ولی عصر(عج) در سال  1400كه بنا به فرمايش مقام معظم رهبری مزين به شعار « تولید،پشتیبانی ها و مانع زدايی ها « گرديد ،علی رغم وجود تحريم های بین المللي ،همه گیری ويروس كرونا  ،مشکالت ناشی
از مواد اولیه  ،كمبود آب و محدوديت هاي اعمال شده در خصوص فروش محصوالت ،با همت و تالش و حمايت همه ذينفعان به ويژه مديران و كاركنان صديق ،متعهد و متخصص شاغل در شركت،ضمن تحقق اهداف كالن شركت و
ثبت ركوردهای جديد تولید ،افزايش صادرات محصوالت ،جايگاه شركت در بازارهای داخلی و صادراتی منطقه را بهبود بخشیده و در جهت رشد پايدار و سودآوري شركت همسو با منافع تمامي ذينفعان بخصوص سهامداران عزيز حركت نمايیم.
دستیابی به ركورد تولید  2،768،451تن چدن مذاب و  1،223،062تن كک خشک  ،رشد  345درصدی تولید كالف نسبت به سال  ،1399صادرات بالغ بر  1،116،583تن انواع محصوالت تولیدی شركت نشان از تحقق شعار جهش تولید در
اين شركت دارد.شركت ذوب آهن در سال 1400با اخذ گواهینامه ها و استانداردهای مختلف موفق شد در بازارهای جهانی حضور يافته و برای اولین بار محصوالت جديد با ارزش افزوده باالتری را به تولید انبوه برساند .در راستای هدف گذاری
های انجام شده و شرايط بازاربخش عمده ای از تولیدات شركت به محصوالت صنعتی و ويژه اختصاص داده شد كه می توان در بخش فوالد سازی به تولید گريدهای متنوع فوالدی  ،فوالدهای سری  ، SAEفوالد ريل و ...و در بخش نورد
به تولید میلگرد و كالفهای صنعتی ،آرک های معدنی  ،ريل های راه آهن و مترو و  ...اشاره نمود كه اين سیاست باعث رشد  250درصدی مقدار و  350درصدی ارزش ريالی فروش محصوالت ياد شده گرديده است .مجموعه اقدامات ياد
شده عالوه بر جلوگیری از خروج میلیون ها دالر ارز از كشور باعث افزايش و ثبات در سودآوری شركت و به تبع آن انتقال نماد شركت از فرابورس به بازار بورس گرديد.
اينک با سپاس و قدرداني از سهامداراني كه با اعتماد خود نیل به موفقیتهاي سال گذشته را میسر ساختند تالش خواهیم نمود در سال  1401نیز با تکیه بر الطاف خداوند منان و در سايه تعهد و تالش كاركنان شاهد ادامه روند رو به رشد و
سود آوري شركت و تأمین رضايت بیشتر ذينفعان باشیم.

مهندس ایرج رخصتی :

در این شماره می خوانیم:
گزارشحسابرسمستقلوبازرسقانونی
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گروه و شرکت اصلی برای سال مالی منتهی
به 30اسفند1400

دستاوردهای اخیر ذوب آهن اصفهان ،نوید بخش آینده مطلوب
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مهمتریندستاوردهاوفعالیتهای شاخص
شرکت در سال 1400
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مهمترین اقداماتودستاوردهایزیست
محیطی شرکت در سال1400
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تالش  6ساله ذوب آهنی ها  50درصد از
تولیدمحصوالتراصنعتیکرد
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نائب رییس هیات مدیره
و نماینده شرکت
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مهرداد توالییان
عضو هیات مدیره
و نماینده شرکت
پارس تأمین
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عضوهیاتمدیرهونماینده
شرکتپویشبازرگان
ذوب آهن اصفهان
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سرمایهوترکیبسهامداران
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ذوب آهن اصفهان
وتکریمبازنشسستگانگرانقدر
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بازار داخلی در سال گذشته تقریبا
در رکود بود و بنابراین ذوب آهن بر
مقوله صادرات متمرکز شد و در این
بخش یک میلیون و  ۱۱۶هزار تن
محصول با توجه به موقعیت های
جغرافیایی،محدودیت ها و تحریم
ها صادر شد که موفقیت بزرگی به
شمار می رود

مرز تولید سه میلیون تن چدن
را در ذوب آهن به عنوان یک هدف
مهم در دستور کار قرار دادیم و
همزمان با افزایش کمی ،میزان
تولید محصوالت دارای ارزش
افزوده باال نیز طبق برنامه حداقل
باید به  ۸00هزار تن برسد تا
افزایش کمی و کیفی تولید را در کنار
همدیگر داشته باشیم.

مهندس ايرج رخصتی مدير عامل ذوب آهن اصفهان،با
اشاره به ركوردهای اين مجتمع عظیم صنعتی در سال گذشته
و همچنین ابتدای سال جاری ابراز امیدواری نمود در سال
 1401شاهد دست يابی اين شركت به  3میلیون تن تولید
باشیم.
رکوردهای طالیی،ثمره تالش و هم افزایی
مهندس رخصتی گفت :در سال گذشته بهترين ركورد
ساالنه تولید چدن مذاب با عدد  2میلیون و  768هزار تن رقم
خورد و همچنین ركورد ماهانه تولید چدن مذاب در ارديبهشت
ماه سال  1401با عدد  261هزار تن ثبت گرديد ،بیشترين
تولید شمش چدن را در سال  1400و در تاريخ ذوب آهن با
عدد  221هزار تن داشتیم،بیشترين مقدار تولید كک خشک با
عدد يک میلیون و  223هزار تن به ثمر نشست،ركورد تعداد
ذوب با دو كنورتور در بخش فوالدسازی در يک شبانه روز با
 61ذوب و تولید  2100تن میلگرد  16در يک شبانه روز از
جمله ركوردهايی هستند كه در ماه های اخیر با همت كاركنان
محقق گرديدند.
صادرات یک میلیون و  ۱۱۶هزار تن محصول
با وجود چالشها ،مهر تایید دیگری بر کیفیت
محصوالت
وی افزود  :بازار داخلی در سال گذشته تقريبا در ركود
بود و بنابراين ذوب آهن بر مقوله صادرات متمركز شد و در
اين بخش يک میلیون و  116هزار تن محصول با توجه به
موقعیت های جغرافیايی،محدوديت ها و تحريم ها صادر شد
كه موفقیت بزرگی به شمار می رود .از اين عدد صادراتی تقريب ًا
 633هزار تن بلوم و بیلت  319 ،هزار تن محصوالت نوردی
و  163هزار تن نیز چدن جامد بوده است .اين اعداد صادراتی
مهر تايید ديگری بر كیفیت محصوالت ذوب آهن اصفهان در
سطح جهانی است.

تولید  ۵۶۹هزار تن محصوالت صنعتی و ۱۲
محصول جدید افتخاری دیگر
اين مقام مسئول خاطر نشان كرد  :در سال گذشته در
مجموع  569هزار تن محصوالت صنعتی و ويژه تولید شد .قابل
توجه اينکه عدد عنوان شده مربوط به مجموعه ای از شمش
ها با گريدهای صنعتی ويژه،كالف صنعتی،ريل،میلگردهای
صنعتی مورد استفاده در صنايع مس،آرک معدن،ورق سازه
های فوالدی و  ...است كه همه در دسته محصوالت دارای
ارزش افزوده باال قرار می گیرند.
مهندس رخصتی با اشاره به اينکه تولید هفت محصول
جديد از جمله اهداف سال گذشته بود،اظهار كرد  :در بخش
نورد هفت محصول جديد شامل تیرآهن های نیمه سنگین در
سايزهای  14،16،18و، 20میلگردهای صنعتی نمره  30و 50
و آرک معدنی  H36 Tتولید شد و عالوه بر آن  5محصول
جديد نیز در بخش فوالدسازی تولید گرديد و در كل موفق
شديم  12محصول جديد را به بازار ارائه كنیم.
پروژه های تکمیل ظرفیت کمی و کیفی ذوب
آهن اصفهان
وی در ادامه به پروژه های انجام شده در سال گذشته پرداخت
و گفت  :طرح جديد تیرآهن های ، IPECتولید ناودانی بال
شیب دار،طرح ترمکس در نورد  300و ،500توسعه میلگردهای
صنعتی  ،راه اندازی و تحويل گرفتن كارگاه دولومیت و آغاز به
كار آن با سه كوره دوار و اجرای وان سرباره كوره بلند شماره
سه از جمله پروژه های تکمیل ظرفیت و كیفی محسوب
می شوند .همچنین در بخش پروژه های زيست محیطی
فیلتراسیون كوره بلند شماره يک كه برای اولین بار ساخته شده
بود و از اين طريق كوره يک هم به سیستم جمع آوری غبار
مجهز گرديد،پروژه  ESP ۱۱۰آگلومراسیون نیز در راستای
مباحث زيست محیطی در سال گذشته انجام شد.

رکوردهای طالیی،ثمره تالش و هم افزایی
 .۱رکورد ساالنه تولید چدن مذاب با عدد  ۲میلیون و  ۷۶۸هزار تن در سال ۱400

 .۲بیشترین تولید شمش چدن با عدد  ۲۲۱هزار تن در سال ۱400

 .۳بیشترین مقدار تولید کک خشک با عدد یک میلیون و  ۲۲۳هزار تن در سال ۱400

 .4رکورد تعداد ذوب با دو کنورتور در بخش فوالدسازی در یک شبانه روز با  ۶۱ذوب در  ۱۶بهمن ۱400
 .۵تولید  ۲۱00تن میلگرد  ۱۶در یک شبانه روز  ۲۲بهمن ۱400

 .۶رکورد تولید  ۷۵0تن تیرآهن  H۱۸در یک شیفت در خردادماه ۱40۱

پروژههای صرفهجویی ،سرفصل دیگری از
موفقیتها
مديرعامل ذوب آهن در خصوص پروژه های صرفه جويی
در دو بخش مواد و انرژی نیز افزود  :تعويض لوله های اكران
ديگ های اوتیلیزاتور كنوتور شماره دو و سه كه صرفه جويی
آب را در پی داشت و در جذب چدن به فوالدسازی كمک كرد،
با موفقیت انجام شد .با اجرای اين پروژه نسبت جذب چدن
در مقايسه با سال گذشته  103درصد رقم خورد و همچنین
تعمیرات كنورتور سه انجام گرفت كه راه اندازی شد .اين اعداد
نويد می دهد در كنار صرفه جويی آب در سال  1401از نظر
جذب چدن نیز بتوانیم وضعیت بهتری داشته باشیم و در سال
جاری بتوانیم ركورد جديدی در جذب چدن در فوالدسازی ثبت
كنیم و نکته ديگر اينکه ساير پروژه های تعمیراتی كه در برنامه
تعمیرات اساسی كارخانه قرار داشت نیز همه به نحو احسن
به سرانجام رسیدند.
میزان مصرف آب صنعتی به فوالد خام ،چهار و
نه دهم متر مکعب و کمترین میزان مصرف آب در
تاریخ ذوب آهن
مهندس رخصتی در خصوص میزان مصرف آب در ذوب
آهن اصفهان نیز گفت  :اين شركت موفق شد در سال گذشته،
كمترين میزان مصرف آب را به نسبت تولید در تاريخ خود
داشته باشد به نحوی كه میزان مصرف آب صنعتی به فوالد
خام چهار و نه دهم متر مکعب شد و میزان مصرف آب صنعتی
به چدن تولیدی نیز چهار و چهار دهم بوده است كه اين اعداد
بهترين ركورد تاريخ ذوب آهن در زمینه مصرف آب به ازای
تولید به شمار می روند و البته با اجرای پروژه های توسعه قطع ًا
در سال های آتی اين عدد مجدداً كاهش می يابد.
اين مقام مسئول گفت  :همه اين رويدادهای خوب در سال
 1400با وجود چالش های بسیار به ثمر نشست .كرونا در سال

گذشته همچنان ادامه يافت،از روزهای اول سال محدوديت
شديد آب را در تابستان داشتیم كه محدوديت برق نیز به عنوان
چالش ديگر به آن اضافه شد و توقفات بسیاری را به كارخانه
تحمیل كرد،كمبود مواد آهن دار كه همواره مطرح است و البته
با تغییر رويکرد در اواخر سال در اين بخش شاهد بهبودهای
چشمگیر بوديم و عالوه بر آن مشکالت تامین زغال داخلی
نیز وجود داشت .
با همه اين مشکالت  ،موفقیت های خوبی حاصل شد
كه نتیجه عملکرد و مديريت نیروی انسانی حرفه ای ذوب
آهن است.
دورنمای سال ۱40۱
مهندس رخصتی در خصوص دو هدف اصلی سال 1401
نیز گفت  :مرز تولید سه میلیون تن چدن را در ذوب آهن به
عنوان يک هدف مهم در دستور كار قرار داديم و همزمان با
افزايش كمی ،میزان تولید محصوالت دارای ارزش افزوده باال
نیز طبق برنامه حداقل بايد به  800هزار تن برسد تا افزايش
كمی و كیفی تولید را در كنار همديگر داشته باشیم.
وی گفت  :با توجه به افزايش شديد قیمت های آب،گاز
و برق و به ويژه در ماه های پايانی سال قیمت كک و زغال
در بازار جهانی افزايش بسیاری يافت و مواد اولیه داخلی هم
از افزايش قیمت بی نصیب نماند .برای اينکه بتوانیم در سال
 1401اهداف كمی و كیفی را محقق نمايیم با توجه به قیمت
هايی كه عنوان شد بايد صرفه جويی را در بخش های مختلف
در دستور كار قرار دهیم.
ً
قیمت گاز و برق در مقايسه با اول سال  1400تقريبا هشت
برابر شده است،قیمت كک و زغال تقريب ًا دو برابر شده است كه
همه تاثیر گذار است .برای اينکه بتوانیم كمترين میزان مصرف
را داشته باشیم بايد بیشترين تولید را رقم بزنیم كه همت همه
بخش های مختلف شركت را می طلبد.

نشریه داخلی
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گزارش

اين شركت به عنوان پايه گذار اصلی صنعت فوالد و دانش
فوالدسازی در ايران و با دارا بودن مجموعه ای كامل از خطوط
نورد،يکی از اركان اصلی توسعه صنعتی كشور محسوب می شود
و جايگاه رفیع و بسیار قدرتمند فنی آن بر هیچ ايرانی ای پوشیده
نیست.
وجود كارخانجات كوچک و بزرگ فوالدی در ايران عزيزمان
بدون ترديد به بركت دانش و تجربه مهندسین و كارشناسان
خبره ذوب آهن است كه امروز منشأ خیر و بركت هستند.
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان گفت  :دانش و تخصص
در اين مجتمع عظیم صنعتی به اندازه ای توسعه يافته و به روز
شده كه در طی  6سال گذشته نزديک به نیمی از سبد محصوالت
ذوب آهن اصفهان از پروفیل های ساختمانی به محصوالت با
ارزش افزوده باال و محصوالت صنعتی تبديل شده اند .اين
تحوالت به طور كامل با استفاده از دانش و عمدت ًا تجهیزات داخلی
صورت گرفته است .در مجموعه مهندسی نورد (بخش خدمات
فنی و طراحی كالیبراسیون) مهندسین و متخصصین توانمندی
حضور دارند كه {در حد يک دانشکده طراحی پروفیل و} از لحاظ
تحقیقاتی نیز بر پايه اصول مهندسی مانند يک نهاد  R&Dقوی
عمل میكنند و پیش از اينکه پروفیل جديدی با سعی و خطا در
طراحی و با هزينه های گزاف میلیاردی در تامین و تراش غلتک
و آماده سازی كارگاه تولید شود ،با نرم افزارهای طراحی و شبیه
سازی از جمله آباكوس با دقت باالی  95درصد ،اين فرايند شبیه
سازی خواهد شد كه نمونه بسیار بازر آن طراحی و تولید ريل زبانه
سوزن يا همان  SWITCH RAILاست كه در همان گام
اول نرمال و تحويل شركت ايريد شد كه در دنیا تنها چهار كشور
قادر به تولیدآن هستند.
مهرداد تواليیان اضافه كرد :در اولین گام حدود  6سال قبل
برای اولین بار آرک معدنی  V21كه كسی انتظار تولید آن را
نداشت و از خارج وارد می شد به همت تالشگران اين شركت
تولید و به بازار عرضه شد و به دنبال آن در سال گذشته آرک
معدن  TH36با گريد  31Mn4نیز تولید گرديد .عالوه بر اين
میلگردهای آلیاژی  70CR2با قطر  80میلی متر و اندكی پس
از آن از قطر  25تا  60نیز تولید شده اند.
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تالش  6ساله ذوب آهنی ها  50درصد از تولید محصوالت را صنعتی کرد

در بخش فوالدسازی نیز تنوع قابل توجهی در گريدهای
فوالدی داشته ايم .به نحوی كه طیف وسیعی از فوالدهای
مختلف از جمله فوالد مخصوص ريل ،فوالدهای سری SAE
 ،فوالدهای آلیاژ بور و  ...تولید گرديده است .همچنین طراحی و
تولید شمش با مقطع پیچیده بیم بالنک در بخش فوالدسازی
انجام گرديده است.
ویترینی از  ۱۳محصول با ارزش افزوده باال در
ذوبآهن
وی برخی از مهمترين محصوالت با ارزش افزوده باال كه
در ذوب آهن اصفهان تولید می شوند را چنین برشمرد  :انواع
ريل های استراتژيک راه آهن و مترو 60E1- 46E2-54E1-
 ، 49E1ريل معدن  ،R18ريل زبانه سوزن  ، 60E1A1تولید
انواع تیرآهن های بال پهن از  H140تا  ( H300امکان تولید تا

سايز  40اين نوع تیرآهن در هیچ كارخانه ای از منطقه نیست و در
اصل حافظ امنیت مطلق سازه ها و جان انسان ها می باشند) ،انوع
كالف های صنعتی از قطر  5.5تا ( 16ساده و آجدار) كه بخش
عمده آنها در صنايع پیچ و مهره ،توری بافی ،الکترودسازی و ...
كاربرد دارند ،انواع ورق سازه های صنعتی تا پهنای  300میلی
متر و از ضخامت  10الی  100میلی متر كه بهترين و ايمن ترين
محصول برای ساخت تیر ورق با روش های صحیح و اصولی می
باشند و به دلیل نداشتن لبه برش و فصل مشترک جوش،بسیار
مقاوم تر و ايمن تر از متريال های معمول هستند،انواع ناودانی كه
در صنايع و ماشین سازی كاربرد دارند ( به عنوان مثال شاسی
و پايه برای رولرهای خطوط تولید و  ) ...و انواع تیرآهن های
نیمه سبک بال نیم پهن  I-7كه نقش مهمی در سبک سازی
سازه دارند از جمله محصوالت با ارزش افزوده باال در ذوب آهن

اصفهان به شمار می روند.
تولید  ۱0محصول با ارزش افزوده باال در نقشه راه
ذوب آهن ۱40۱
اين مقام مسئول اظهار كرد  :بدون ترديد چشم انداز ذوب
آهن اصفهان چرخش و ايجاد انعطاف بیشتر به سمت محصوالت
جديد می باشد و برنامه داريم در سال  1401با قدرت بسیار زياد
و با حمايت و تاكید مدير عامل شركت برای خلق ارزش بیشتر از
مواد اولیه كمتر  ،حداقل  10محصول جديد و با ارزش را به بازار
عرضه كنیم از جمله تولید انبوه آرک  TH36و  TH29كه
محصوالت بسیار مهمی در صنعت معدن به شمار می روند و در
معادن با عمق های زياد پركاربرد هستند ،توسعه تیرآهن های بال
پهن تا سايز  ، 40مشاركت در تولید مجموعه كامل سوزن ريل و
مطالعه و طراحی تجهیزات تولید ريل های  HTدر برنامه اين
شركت قرار دارند.
ارزش آفرینی  ۱.۵تا  ۳برابری محصوالت با
ارزش افزوده باال در ذوب آهن
تواليیان در پاسخ به اين سوال كه محصوالت با ارزش افزوده
باال چه میزان ارزش آفرينی برای ذوب آهن دارند چنین گفت :
میزان ارزش آفرينی اين محصوالت كه در قالب حاشیه سود ،قابل
تعريف می باشد ،در بعضی از محصوالت ويژه حداقل  1.5تا 3
برابر محصوالت معمولی است و در شرايطی كه با كمبود منابع و
انرژی مواجه هستیم تنها راه بقا ايجاد ارزش بیشتر با منابع كمتر
می باشد.
پازل محدودیت هایی که می تواند تولید را دچار
مشکل کند
وی در بخش ديگری از سخنان خود به روند رو به كاهش تولید
مقاطع ساختمانی و برنامه ريزی برای تولید و گسترش مقاطع با
ارزش افزوده باال در ذوب آهن پرداخت و اين رويکرد را در سه
بخش توضیح داد  :استفاده بهینه از ظرفیت ها در شرايط فعلی
با رويکرد جديد حاصل شده و همچنین سعی می شود هرگونه
ظرفیت آزاد در نوردها با همکاری ساير متقاضیان از طريق تحويل
شمش و تبديل به مقاطع را تکمیل نمايیم .از طرف ديگر وضعیت
بازار مقاطع ساختمانی به لحاظ بودجه های عمرانی مناسب نیست

زيرا چند سالی است به دلیل محدوديت منابع مالی اين بخش
حداقل سرمايه گذاری را داشته و بنابراين با كاهش شديد و غیر
واقعی شدن قیمت اين محصوالت مواجه هستیم به طوری كه
بعض ًا با قیمت شمش برابری می نمود  ،همچنین به دلیل افزايش
قیمت بی رويه ساير مصالح ساختمانی و كاهش شديد قدرت خريد
مردم،ساخت و ساز در بخش خصوصی كمتر رونق دارد و از طرف
ديگر تعرفه های دستوری وغیر كارشناسی روی صادرات مقاطع
ساختمانی،تولید كنندگان را با انبوهی از چالش ها می تواند مواجه
بسازد و شرايط دشواری را بوجود آورد و بسیاری از كارخانجات
دچار مشکل شوند.
از طرف ديگر قطع برق نیز در فصل گرما مزيد بر علت شده
و روند تولید را تحت تاثیر قرار می دهد .هرچند وجود نیروگاههای
برق در ذوبآهن اصفهان در حفظ تولید بسیار مهم است.
تاثیر کمبود برق بر تولید
معاون بهره برداری ذوب آهن اصفهان گفت :میزان برق قابل
محاسبه هر كارگاه بر اساس نُرم مصرف و متناسب با نوع پروفیل
تولیدی (میلگرد،تیرآهن ،ريل و  )...از  90تا  128كیلو وات ساعت
به ازای يک تن محصول می باشد .بر اين اساس میانگین برق
مصرفی در كارگاه های نورد شركت ،با توجه به تولید سالیانه حدود
 4/2میلیون تن و ماهیانه  200هزار تن محصول نوردی  ،حدود
 110كیلو وات بر تن برآورد می شود.
وی در خصوص قطعی های مکرر برق در سال گذشته كه
صنعت فوالد كشور و از جمله ذوب آهن اصفهان را با محدوديت
تولید مواجه ساخت نیز افزود  :قطعی های برق داليل گوناگونی
داشته است مانند محدوديت آب در شش ماهه اول سال 1400
كه عموم ًا باعث كاهش تولید برق در كارخانه شد ،افزايش
شديد مصرف برق در اوج گرما و عدم توازن تولید و مصرف در
كشور ،محدوديت در زمستان به دلیل كمبود دريافت گاز طبیعی
و همچنین افزايش مصرف در شبکه در اوج سرما از جمله اين
داليل هستند.
در مجموع ساالنه به دلیل محدوديت های برق ناشی از داليل
فوق ،تولید محصول نهايی در سالهای اخیر تحت تاثیر قرار گرفته
است.

مهمترین فعالیتها و دستاوردهاي شاخص شرکت در سال 1400
مالي و اقتصادی
* انتقال نماد شركت از فرابورس به بورس
* توزیع سود حاصل از عملکرد  1399شركت بين
سهامداران حقيقي و حقوقي .
* گزارش حسابرسي مقبول  4شركت زیرمجموعه
* اصالح ساختار سازماني و مالي و اقتصادي شركتهاي
تابعه
* اجرا و پيگيري دستورالعمل حاكميت شركتي .
* افشا اطالعات با اهميت شركت در سامانه كدال بر اساس
دستورالعمل های ابالغی سازمان بورس و اوراق بهادار
* پرداخت حداكثری اقساط تسهيالتی شركت در سررسيد
مقرر ،به نحوی كه عليرغم افزایش هزینه های مالی شركت به
دليل افزایش تسهيالت دریافتی از شبکه بانکی كشور در 12
ماهه سال  ،1400جرایم تاخير تسهيالت كاهش قابل توجهی
را دربر داشته است.
تولید و بهره وری تولید
* ركورد توليد ساليانه كک خشک به ميزان 1223062

تن
* ركورد روزانه توليد چدن با سه كوره به ميزان  9793تن
* ركورد ساليانه توليد چدن با سه كوره بلند به ميزان
 2768451تن
* ركورد تعداد ذوب ریخته شده با دو كنورتور به ميزان
 61ذوب
* ركورد توليد ميلگرد به ميزان  1220تن در نورد 300
* طراحي و توليد ریل  ،54E1مارک R260
* طراحي و توليد ميلگرد ساده  ،قطر 30و  50مارک
70Cr2
* طراحي و توليد تير آهن نيمه سبک بال نيم پهن
موازی( )I�7سایزهای 14،16و  20صادراتی
* طراحي و توليد شمش فوالدی ماركهای ،C82D2
، CR-L ، C72D2 + Cr ، C82D2 + C82D2
 Cr+20MnB4و Cr +38B2و فوالدهای سری .SAE
* طراحی جدید توليد تيرآهن IPE30
* طراحی مجدد توليد ناودانی های بال شيبدار در
نورد500و650
* توليد پروفيل آرک مدل TH36
* طراحی جدید خط ترمکس نورد 300و350
* توسعه ميلگردهای صنعتی مارک 70cr2
* كسب ركورد  12ساله توليد قطعات در كارگاه های
ساخت با ساخت و تحویل حدود  405000عدد قطعات
مکانيکی بالغ بر حدود  9000تن در كارگاه های ساخت (46
 48 ، 47 ،و 51ساخت) برای بخشهای توليدی و مهندسی
بهره برداری و ...
• برنامه ریزی جهت طراحي و تولید محصوالت
جدید شامل :
* طراحي و توليد تيرآهن هاي بال پهن H22 ،H24
* طراحي و توليد تيرآهن IPE36وIPE33

* توليد نبشی های بال مساوي سایز (-150*150*12
)150*150*10
* توليد نبشی های بال مساوي سایز ()70*70*7
* طراحی و توليد آرک معدن TH29
* شمش با گریدهای صنعتی
فروش و صادرات
* صادرات محصوالت اصلي به ميزان  1117هزارتن .
* انجام مراحل اخذ گواهينامه همولوگيشن (توليد نمونه و
ارسال به شركت  CBمربوطه كه در صورت تایيد بازدید از
خط توليد صورت می پذیرد)
* حضور در بازارهاي جدید از جمله  :اردن – تاجيکستان-
قزاقستان
* تمدید گواهينامه  Carseو  CE Markجهت
صادرات محصول به كشورهای اروپایی
* صادرات به  19كشور با وجود تحریمهای شدید ظالمانه
* صادرات به كشورهای حوزه  CISبصورت خرده فروشی
* رفع تعهدات ارزی به ميزان  100درصد بر مبنای
آخرین آمار بانک مركزی.
* دریافت وجوه ارزی بصورت اسکناس در چارچوب
قوانين بانک مركزی جمهوری اسالمی.
* فروش تيرآهن( )7�Iصادراتی و داخلی سایزهای
 14،16،18و 20برای اولين بار در سال 1400در بورس كاال.
* سبک سازی ميلگرد های صادراتی در بازار عراق و
افغانستان و در چارچوب استانداردهای اجباری.
* بازاریابي و فروش انواع كالف به نحوی كه افزایش 578
درصدی صادرات كالف در سال  1400نسبت به سال 1399
محقق گردید.
* توسعه سهم بازار در كشورهای همسایه ( عراق و منطقه
) CIS
* افزایش  60درصدی ميزان صادرات به بازار عراق نسبت

به سال .1399
* افزایش  310درصدی ميزان صادرات به كشورهای
منطقه CIS.
* فروش بالغ بر 64هزار تن ميلگرد سایز  60و 80
 70Cr2و  45هزار تن تيرآهن های بال پهن.
* پذیرش و فروش محصول دولوميت و آهن اسفنجي و
چدن در بورس كاال براي اولين بار.
* عرضه و فروش فرآورده كالف صنعتی برای اولين بار
در بورس كاالی ایران.
* توليد و تحویل ریل  54E1با گرید  R260برای اولين
بار در كشور.
* پيگيری تصویب قانون منع واردات ریل به كشور بر
اساس قانون منع واردات اقالمي كه توليد مشابه داخلي دارند.
* عرضه وفروش شمش های آلياژی براي اولين بار در
بورس كاال.
* رشد  74درصدی ارزشی فروش محصوالت فرعی نسبت
به سال .99
* پذیرش و فروش محصول دولوميت و آهن اسفنجي و
چدن در بورس كاال براي اولين بار.
* تحویل انواع محصوالت فرعی به ارزش  37170ميليارد
ریال در سال 1400كه در مقایسه با سال  %167، 99رشد
داشته است.
* آماده سازی انبار ریلی منطقه ویژه بندر عباس به منظور
حمل ریلی محصوالت صادراتی.
* حمل محصول ریل و انواع كالف به مقدار  201800تن
كه در مقایسه با سال  %183 ، 99رشد داشته است.
برند و تصویر شرکت
* دریافت لوح و تندیس ستاره ملی روابط عمومی در
هشتمين جشنواره ستارگان روابط عمومی ایران و آیين
نکوداشت روز ملی روابط عمومی

* كسب جایزه روابط عمومی ناب ذوب آهن اصفهان در
پنجاهمين سالگرد تاسيس انجمن روابط عمومی
* رونمایی از پایگاه اطالع رسانی ذوب 24
* كسب نشان عالی و جایزه مروج برتر مسئوليت اجتماعی
توسط ذوب آهن اصفهان
* دریافت تندیس جایزه مسئوليت اجتماعی مدیریت
توسط ذوب آهن اصفهان
* كسب عنوان مدیر برتر روابط عمومی ومدیر برتر ارتباط
گستر در جشنواره برترین های روابط عمومی
* دریافت لوح دوستدار روابط عمومی وارتباطات
* حضور در نمایشگاههای صنعتی ؛تجاری وعمومی
دراستان وكشور(  15مورد )
* برنامه ریزی وعيادت از حادثه دیدگان وبيماران شركت
ومساعدت ورفع مشکالت آنها
* نظرسنجي از ذینفعان شركت بالغ بر  50مورد و جمع
آوري  7401پرسشنامه وتهيه گزارشات نهائي و ارسال به
مسئولين مربوطه جهت برنامه هاي تکميلي و اصالحي .
* تهيه وساخت(  721مورد ) برنامه های توليدی
استودیوی ذوب آهن اصفهان
* چاپ هفته نامه آتشکار ؛ماهنامه فوالد ؛پيک خانواده و...
سیستم های مدیریت کیفیت
* همکاري با سازمان استاندارد ایران در ارتباط با تدوین و
بازنگري استانداردهاي مرتبط از جمله شمش و نبشی
* اجراي مميزي داخلي مشترک سيستم هاي
مدیریت كيفيت  ، ISO 9001:2015زیست محيطي
 ، ISO 14001:2015ایمني و بهداشت شغلي ISO
 45001:2018و پيگيري اقدامات اصالحي مرتبط با عدم
انطباقهاي یافت شده در مميزي ها.
* برنامه ریزي و هماهنگي در اجراي مميزي خارجي
سيستم هاي مدیریتي و پيگيري رفع عدم انطباق هاي یافت

شده و ارسال اقدامات اصالحي مربوطه به موسسه SGS
* تشکيل جلسات بازنگري مدیریت براي سيستم
هاي مدیریتي مستقر در شركت شامل ISO 45001
 ISO14001, ISO 9001و پيگيري اجراي مصوبات این
جلسات.
* پيگيري جهت تکميل حذف سيستم كاغذي توزیع
مستندات تحت كنترل سيستم هاي مدیریتي از طریق
جایگزیني با سيستم الکترونيکي
* برنامه ریزي  ،طراحي و اجراي آزمون هاي مورد نياز
مطابق الزامات استاندارد BS4449جهت دریافت گواهينامه
 CARESو انجام مميزي خارجي مربوطه به منظور صدور
محصوالت ميلگرد به كشورهاي حوزه بریتانيا و منطقه خليج
فارس
* برنامه ریزي  ،طراحي و اجراي آزمون هاي مورد نياز
مطابق الزامات استانداردهاي اتحادیه اروپا جهت تمدید
اعتبارگواهينامه  CEو انجام مميزي خارجي مربوطه به
منظور صدور محصوالت به كشورهاي عضو اتحادیه اروپا.
* برنامه ریزی جهت تمدید  3عدد پروانه كاربرد عالمت
استاندارد اجباری جهت تيرآهن و ميلگرد
مقابله با بحران آب
* پروژه بازسازی و نصب برجهای خنک كننده دانيلی
* پروژه ساخت و نصب برجهای هيبریدی پمپ خانه
شماره 17
* مدیریت دائم فشار شبکه های آب آشاميدنی و صنعتی
كارخانه در جهت كنترل و كاهش مصارف
* پروژه بازسازی و نوسازی كامل خطوط لوله،اتصاالت و
شيرفلکه های آب رفت و برگشت دفنی كارگاه اكسيژن قدیم
* پروژه اجرای پوشش  GRPخطوط لوله فوالدی رفت
و برگشت كارگاه اكسيژن و رفت كارگاه كمپرسورخانه داخل
تونل
* تعویض لوله های فرسوده در سطح كارخانه به طور
مستمر
* استفاده از آب چاه و پساب های تصفيه شده اماكن و
صنعتی برای فضای سبز و حذف آب خام مصرفی فضای سبز
* استفاده از روش آبياری قطره ای در فضای سبز و در
نتيجه كاهش مصرف آب
* تصفيه و فيلتراسيون آب سيکل كثيف نوردها و استفاده
از آن برای سيکل تميز
* استفاده از پساب های صنعتی در قسمت هایی از خط
توليد كه استفاده از آن مشکلی برای تجهيزات ایجاد نکند.
* كنترل و پایش مداوم مصرف و عيب یابی تجهيزات
پمپ خانه ها
* اجرای پروژه های بازسازی برج های خنک كننده و لوله
های زیرزمينی
* بهينه سازی مصرف از طریق رفع آبریزی ها در خطوط
توليد و بخش آبرسانی
* فرهنگ سازی در مصرف آب آشاميدنی.
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مهمترین اقدامات ودستاوردهای زیست محیطی ذوب آهن اصفهان

 تعریف و اجرای پروژه های تحقيقاتی متعدد در حوزهمحيط زیست
 همکاری نزدیک با دانشگاه ها و مراكز علمی كشور و امضاءتفاهم نامه های مشترک با برخی از این مراكز
 همکاری نزدیک و انجام تعامالت سازنده با سازمان هایناظر در حوزه محيط زیست
 همکاری در برنامه های زیست محيطی فراسازمانی كه ازجمله آن ها می توان به پروژه انتقال پساب شهرستان زرین
به شركت ذوب آهن اصفهان در جهت حل مشکالت زیست
محيطی ناشی از پساب مذكور در سطح شهرستان اشاره نمود.
همچنين اهم دستاوردهای زیست محيطی شركت ذوب
آهن اصفهان طی سنوات گذشته تا كنون شامل موارد زیر است :
استقرار سيستم مدیریت زیست محيطي ISO 14001مطابق با ورژن  2004از سال  1381و ارتقاء آن به ورژن 2015
در سال 1397
احداث و نگهداري  16500هکتار فضاي سبز( بيش از 84برابر استاندارد مربوط به گستره فضاي سبز صنایع)
كسب تندیس برترین پروژه سبز از بنياد جهانی انرژی وانجمن مدیریت سبز اروپا جهت پروژه بازیافت محصوالت مياني
ناشي از كک در سال  2014و همچنين پروژه تزریق پودر زغال

مهمترین اقدامات ذوب آهن اصفهان در راستای نيل به
صنعت سبز شامل موارد زیر است :
 برنامه ریزی و اجرای برنامه های بهبود زیست محيطی درقالب انجام پروژه های زیست محيطی در بخش های هوا ،آب،
پساب ،پسماند و مدیریت مصارف انرژی
ـ بکارگيری مفاهيم اقتصاد سبز و جلوگيري از اتالف و
هدرروی منابع دركليه فرآیندها و فعاليت های شركت
ـ كاهش و كنترل ميزان عوامل آالینده ناشی از فرآیند های
شركت در بخش های هوا ،آب ،پساب  ،پسماند
 مدیریت اثر بخش پسماندهای توليدی ناشی از فرآیندهایشركت شامل كاهش در مبدأ توليد ،بازیافت ،استفاده مجدد در
فرآیند های توليد ،پردازش ،بازاریابی و فروش و...
 شناسایی ،ارزیابی و كنترل جنبه ها و پيامدهای ناشی ازفعاليت ها ،خدمات و محصوالت شركت
 طرح ریزی و به كارگيری مدیریت منابع انرژی استفاده از تکنولوژی های نوین و دوستدار محيط زیست طرح ریزی و اجرای نظام جامع تعميرات و نگهداریسيستم های موثر بر محيط زیست
 افزایش سطح آگاهيها و دانش زیست محيطي كاركنانو پيمانکاران

طرحهاي پژوهشي شركت

اهم پروژههاي توسعه وبهينهسازي ظرفيت توليد
كل اعتبار
عنوان پروژه

شروع

برآورد پایان

احداث
پلنت
اكسیژن

92/04

1401/05

احداث
كوره پاتیلي
شماره سه
((LF3

99/02

احداث
كوره پاتیلي
شماره سه
((LF3

میلیون

میلیاردریال

-

1401/12/29

درصدپیشرفت
1400/12/29

یورو

33/75

408

96/03

39

8/22

نتایج پروژههای تحقيقاتی در سال 1400

هدف

وضعیت

پروژه پس از
توقف 2/5
ساله در
مهر ماه 98
شروع مجدد
گردید و در
مرحله اجرا
می باشد.

در مرحله
اجرا

تولید  25هزار
نرمال مترمکعب بر
ساعتاكسیژن،
 900نرمال
مترمکعب بر ساعت
آرگون 10 ،هزار
نرمال مترمکعب بر
ساعتنیتروژن
همگن سازي
شیمیایي و
كنترل دماي
ذوب با ظرفیت
یك میلیون تن
در سال براي
هر كوره

اهم پروژههاي توسعه آتی شركت
مدت

كل اعتبار

عنوان پروژه

اجرا

میلیاردریال

میلیونیورو

ماه

بازسازی كنورتورهای فوالدسازی به
روش LD-Optimized

725

15

18

بازسازی و احداث باتری شماره 2
واحد كکسازی

1955

26

24

احداث خط جدید كالف در كارگاه
نورد 350

3386

30

24

احداث ماشین ریختهگری تختال و
نورد گرم و سرد تختال

40885

265

30

چدن ریزی با ظرفیت 700هزار تن

920

3

12

گندله سازی با ظرفیت 1.2
میلیون تن

2409

9/16

12

هدف

رفع گلوگاه تولید در كنورتورها و افزایش
ظرفبتتولید
كاهش قیمت تمام شده و افزایش تولید
كک به میزان  550هزار تن در سال
افزایش تنوع محصوالت و تولید 550
هزار تن در سال كالف
تولید یک میلیون و دویست هزار تن
تختال و  300هزار تن ورق سیلیکونی
و  700هزار تن ورق  APIو  100هزار
تن ورق كربنی
افزایش تولید چدن مذاب در كوره
بلند و ایجاد توازن بین فوالد سازی
و كوره بلند
تولید ماده اولیه مورد نیاز كوره بلند و
تکمیلزنجیرهتامین

اهم پروژههاي تأمين آب كارخانه
كل اعتبار
عنوان پروژه

شروع

پایان

میلیارد میلیون
ریال

یورو

درصد
پیشرفت

احداث شبکه
جمع آوري،
انتقال و تصفیه
پساب فوالدشهر،
ایمانشهر و
روستاهاي
فالورجان و تامین
پایدار آب كارخانه

97/02

6430 1402/06

11

*

احداث مخازن
ذخیره آب
اضطراري كارخانه
و پمپ خانه

97/05

855

0

85

وضعیت

در مرحله اجرا

هدف

تامین پایدار،
انتقال و تصفیه
میانگین دبی
پساب طی 25
سال حدود 346
لیتر در ثانیه

مخزن هاي شماره
1401/04

به كوره بلند( )PCIدر سال 2020
 دریافت جایزه بلوغ  HSEاز انجمن مدیریت سبز ایرانكاهش ميزان  50درصد در ميزان آب خام برداشتي اززاینده رود طي  15سال گذشته
قابليت توليد  100درصد انرژي الکتریکي مورد نياز شركتتأمين بالغ بر  60درصد انرژي حرارتي مورد نياز شركتاز طریق مصرف گاز هاي فرآیندي توليد شده در بخش هاي
كکسازي  ،كوره هاي بلند و به تبع آن صرفه جوئي ميليون ها
متر مکعب در مصرف گاز طبيعي
 پيشتاز در نصب و راه اندازي سيستم هاي آنالینمونيتورینگ عوامل آالینده محيط زیست در بين صنایع كشور
اولين شركت دارنده ایستگاه سنجش عوامل آالینده محيطي( ایستگاه سنجش كيفيت هوا ) در بين صنایع فوالدكشور
 بومي سازي تجهيزات زیست محيطي با تکيه بر توانمندينيروي هاي متخصص داخل شركت كه از آن جمله مي توان
به پروژه بازسازي و نوسازي سيستم تصفيه غبار كنورتورهاي
ناحيه فوالدسازي.
 پروژه نصب سيستم تصفيه غبار ناحيه برش خرسک،ساخت درب هاي فلکسيبل باطري  3و همچنين بهينه سازي
سيستم تصفيه غبار كوره پاتيلي  LF1فوالدسازي
 پيشرو در مقوله استفاده از پساب هاي شهري در جهتكاهش استفاده از منابع آبهاي سطحي كه در این راستا یکي
از بزرگترین پروژه هاي انتقال پساب در سطح كشور با انتقال
بخشي از پساب شهرستان زرین شهر به این شركت در مهر ماه
سال  1394رقم خورد.
 انجام بيش از  40مورد پروژه تحقيقاتي زیست محيطي باهمکاري مراجع علمي و دانشگاهي كشور
 برنامه ریزي و اجراي بيش از  36پروژه زیست محيطي تااواخر سال  96در بخش هاي هوا ،آب ،پساب ،پسماند با صرف
هزینه هاي بسيار هنگفت
 برنامه ریزی جهت اجرای بيش از  15پروژه زیستمحيطی در بخش هوا و  8پروژه در زمينه مدیریت مصارف آب
و پساب كه این پروژه ها در حال حاضر در فاز انتخاب پيمانکار
و یا در فاز اجرائی می باشند.

احداث  4مخزن
یک ودوآبگیري
ذخیره آب با حجم
شده و مخزن هاي
 37هزارمترمکعب
شماره  3و  4در
براي هرمخزن
حال اجرا میباشد.

* پيشرفت احداث شبکه جمع آوري و تصفيه خانه فوالدشهر ،ایمانشهر و روستاهاي فالورجان  62/6درصد ،خط
انتقال پساب به كارخانه  83درصد و احداث تصفيه خانه پساب در كارخانه به روش  BOTبرابر  52درصد مي باشد.

عنوان

ردیف
1

خردایش و دانه بندی ،حمل و استفاده  53هزار تن لجن كنورتر در آگلومراسیون در سال  1400با صرفه
جویی و ایجاد ارزش افزوده حداقل  26میلیارد تومان

2

تکمیل طرح مطالعات جامع آب در ذوب آهن اصفهان

3

بومی سازی تعداد  24عدد دریچه كشویی

4

بومی سازی  4عدد مجموعه چرخ و محور به همراه دیفرانسیل كامل لکوموتیو آلمانی

5

بومی سازی  11عدد تاندیش گیت ایستگاه ریخته گری شماره 3

6

بومی سازی 2عدد دیسک هات استمپینگ كارگاه نورد  650پروژه ریل

7

عقد قرارداد  20پروژه جدید به مبلغ  600میلیارد ریال با مراكز دانشگاهی و شركت های دانش بنیان

● دستیابی به  6ركورد توليدی
در بهمن و اسفند  1400و  3ركورد
توليدی در سه ماهه اول سال 1401
● دست یابی به باالترین توليد
ساالنه تاریخ شركت با عبور از ركورد
سال 1393
● تمدید گواهينامه های صادراتی
كرز و CE
● ذوبآهن اصفهان با توليد آرک
معدنی  TH36به عنوان نوآور محصول
برتر ایرانی برگزیده شد
● انتخاب ذوب آهن به عنوان بنگاه
اقتصادی ممتاز وزارت كار
● انجام موفقيت آميز تعميرات
اساسی كوره بلند شماره 2
● تقدیر استاندار از مدیریت ذوب
آهن به عنوان كارفرمای سالمت محور
استان
● بومی سازی چرخ و محور
قطارهای های مانوری در پویش
بازرگان ذوب آهن
● كاهش  50درصدی مصرف آب با
اجرای طرحهای توسعه
● صادرات اولين محموله آرک
معدن V21
● كسب تندیس طالئی و گواهينامه
برند سبز
● بارگيری مواد فله ای از كشتی به
واگن و ارسال به ذوب آهن
● دستيابی به ركورد توليد  25ساله
كالف و بومی سازی مته ریل
● پيوستن ذوب آهن اصفهان از
فرابورس به بورس
● مشاركت در عمليات اجرایی
تاسيسات فاضالب  11روستای
شهرستان فالورجان

● ریخته گری اولين پاتيل سرباره
شركت ملی صنایع مس ایران و فوالد
آلياژی ایران توسط شركت مهندسی و
پویش ساخت ذوب آهن
● افتتاح مركز فوق تخصصی پایش
سالمت و طب كار ذوب آهن اصفهان
تمهيدات و اقدامات جاری و
آتی در زمينه صرفهجویی انرژی
● استقرار سيستم مدیریت انرژی
در فاز اول در نيروگاههای توليد برق
مطابق با استاندارد ISO-50001
● اجرای مميزی انرژی سطح سه در
كارگاه اكسيژن و كمپرسورخانه
● رساندن  PCIبه ظرفيت كامل در
راستای كاهش مصرف كک متالورژی
● ادامه روند تکميل پروژه « خرید
پساب شهرهای فوالد شهر،ایمانشهر و
نجف آباد « و « تاسيس تصفيه خانه
پساب شهری و صنعتی « در راستای
تامين بخش اعظمی از آب صنعتی
مورد نياز كارخانه ( تامين  70درصد
آب مورد نياز كارخانه تا  2سال آینده)
● تکميل پروژه « طرح جامع آب «
توسط دانشگاه اصفهان در راستای ارائه
راهکارهای موثر كاهش مصرف آب
● برنامه ریزی برای بازسازی دیگ
شماره  6نيروگاه حرارتی با اهداف:
افزایش ظرفيت توليد بخار  -افزایش
مصرف گازهای فرایندی  -افزایش
راندمان دیگ و طول عمر آن.
● بهرهبرداری موثر از پروژه شارژ گرم
( )Hot Chargingدر نورد  500در
راستای كاهش مصرف سوخت
● انجام مطالعات در خصوص

گزارش

نشریه داخلی

7

نمودار محصوالت نورد شده شرکت ذوب آهن در سال 1400
سهم هر یك از محصوالت
نورد شده از کل تولید
شرکت در سال 1400

تغییرات در تکنولوژی شرکت در مقایسه با تکنولوژی سال گذشته
تکنولوژی جدید در سال 1400

مزیت

طراحی و توسعه محصوالت جدید در كارگاههاي نورد

تولید شمش ریل ،تیرآهن بال پهن موازی وزن متوسط ،IPB
ریل راه آهن و مترو تیپ E149 ،E160و  ،E154ریل معدن
 ،R18ریل زبانه سوزن ،ورق سازه های فوالدی تا عرض 340
میلیمتر ،تیرآهن سبک  Mو بال شیبدار سایز  20و مارک37
صادراتی،كالف قطر  5/5تا  11كششی و میلگرد قطر 60 ،30
و  ،80آرک تونلی TH36

تداوم ساخت و نصب درب های فلکسیبل باتری شماره  2كک سازی

بومی سازی تجهیزات و بهبود وضعیت زیست محیطی

ساخت دریچه كشویی
ساخت مجموعه چرخ و محور به همراه دیفرانسیل كامل لکوموتیو آلمانی
ساخت تاندیش گیت ایستگاه ریخته گری شماره 3
ساخت دیسک هات استمپینگ كارگاه نورد  650پروژه ریل

جلوگیری از توقف خط تولید
صرفه جویی ارزی
كسب دانش فنی

پروژه طرح خردایش و دانه بندی لجن كنورتر جهت استفاده در آگلومراسیون

افزایش ارزش افزوده اقتصادی
استفاده از پسماندهای تولید

پروژه بومی سازی ساخت دستگاه شماره زن شمش های ایستگاه  6ریخته
گری بخش فوالدسازی

بومی سازی پودر مصرفی
كسب دانش فنی

طراحی و ساخت فورم اسپیرال هوای دم كورهبلند
استفاده از فورمهای با پوشش سرامیکی

كاهش فورم سوزی كوره بلند و كاهش هزینههای مرتبط

راه اندازي آسیاب نهایی ذغال كك سازي واحد شماره دو

تقویت توان ساخت داخل و غلبه بر تحریم هاي بین المللي

تکمیل و راه اندازی برج خنک كننده كك سازي واحد شماره یك

در راستای صرفه جویی در مصرف آب و افزایش راندمان

انعقاد قرارداد همکاري با مراكز دانشگاهی و شركت های دانش بنیان

 19پروژه (مبلغ 600میلیارد ریال)

ارتقاء سیستم مدیریت كیفیت آزمایشگاه مركزی به ویرایش  2017استاندارد
ISO/IEC 17025

كسب موفقیت در ارزیابی مراقبتی گواهینامه تایید صالحیت
آزمایشگاه مركزی از طرف مركز ملی تایید صالحیت ایران
كسب رتبه برتر در آزمونهای مركز فنون آزمایشگاهی خاورمیانه

پروژههای بهينه سازی مصرف انرژی و
تعامل با سایر سازمان ها و شركتهای
متخصص در راستای انجام پروژه های
صرفه جویی و بازیافت انرژی و حرارت
● مدیریت مصرف گازهای فرایندی
با تمركز بر استفاده حداكثری از آنها در
راستای كاهش مصرف گاز طبيعی

از سال  1392به بعد به صورت
ساليانه بازرسی انطباق معيار مصرف
انرژی بر اساس الزامات استاندارد ملی
( ISIRI 9653استاندارد معيار مصرف
انرژی در فرایندهای توليد آهن و فوالد)
توسط بازرسان معتمد سازمان ملی
استاندارد در كارخانه انجام گرفته است
و ذوب آهن اصفهان موفق به كسب
گواهينامه انطباق معيار مصرف انرژی
در سالهای مورد نظر شده است.

تمهيدات و اقدامات انجام شده
شاخص برای صرفه جوئی آب

● پروژه بازسازی و نصب برجهای خنک
كننده دانيلی در سال 1400
● پروژه ساخت و نصب برجهای
هيبریدی پمپ خانه شماره  17در سال
1400
مقایسه مصرف انرژی با
● پروژه طراحی و ساخت و نصب تعداد
استاندارد ملی ISIRI 9653
 6عدد فيلتر شنی برای پمپ خانه شماره
 17در سال 1401
● پروژه بازسازی تعداد  12عدد از
جدول مقایسه ميزان مصرف آب به ازاء هرتن توليد فوالد خام در  6سال گذشته
برجهای خنک كننده پمپ خانه های
شماره  1و  2در سال 1401
آب مصرفی كارخانه بجز
مصرف آّب به تولید فوالد خام
تولید فوالد خام
سال
شركتها
● پروژه تعویض و تغيير جنس دیفيوزر
دو عدد از برجهای فشار قوی پمپ خانه
6.9
2,241,439
15,526,746
1395
شماره  1در سال 1401
6.4
2,285,617
14,648,528
1396
● مدیریت دائم فشار شبکه های آب
آشاميدنی و صنعتی كارخانه در جهت
5.2
2,267,570
11,696,330
1397
كنترل و كاهش مصارف
6.2
2,391,877
14,946,388
1398
● تعویض و تعمير دایم خطوط لوله آب
فرسوده در سطح كارخانه(دایمی  1400و
6.2
2,374,683
14,745,345
1399
 1401بصورت پيوسته)
4.9
2,489,088
12,315,730
1400
● پروژه بازسازی و نوسازی كامل
خطوط لوله،اتصاالت و شيرفلکه های
آب رفت و برگشت دفنی كارگاه اكسيژن
قدیم( 1400و )1401
● پروژه اجرای پوشش  GRPخطوط
لوله فوالدی رفت و برگشت كارگاه
اكسيژن و رفت كارگاه كمپرسورخانه داخل
تونل(1400و)1401
● تعویض لولههای فرسوده در سطح
كارخانه به طور مستمر
● بستن لوله آب موقت ( قدیمی ) به
دليل فرسودگی زیاد
*علت كاهش آب مصرفي كارخانه در سال  1400ناشي اقدامات زیر است:
● استفاده از آب چاه و پساب های
● كنترل و پایش مداوم مصرف و عيب یابی تجهيزات پمپ خانه ها
تصفيه شده اماكن و صنعتی برای فضای
● اجرای پروژه های بازسازی برج های خنک كننده و لوله های زیرزمينی
سبز و حذف آب خام مصرفی فضای سبز
آبرسانی
● بهينه سازی مصرف از طریق رفع آبریزی ها در خطوط توليد و بخش
● استفاده از روش آبياری قطره ای در
● فرهنگ سازی در مصرف آب آشاميدنی
فضای سبز و در نتيجه كاهش مصرف آب
● بازسازی برج های خنک كننده به
طور مستمر
● تصفيه و فيلتراسيون آب سيکل كثيف
نوردها و استفاده از آن برای سيکل تميز
● مدیریت مصرف آب و كاهش فشار
آن زمانی كه مصرف آب كم می باشد و یا
در خطوطی كه نياز به فشار باال نمی باشد.
● استفاده از پساب های صنعتی در
قسمت هایی از خط توليد كه استفاده از آن
مشکلی برای تجهيزات ایجاد نکند.

شنبه  25تیر 1401
ویژه نامه مجمع
عمومی عادی ساالنه

زیر نظر تحریریه هفته نامه آتشکار

صادرات اولین محموله میلگرد ذوب آهن اصفهان به اروپای شرقی
با تالش مجموعه مديريت بازاريابی و صادرات شركت،
اولین محموله میلگرد تولیدی ذوب آهن اصفهان به كشورهای
اروپای شرقی صادر و حمل گرديد .محمد نورانیان مدير
بازاريابی و صادرات شركت با بیان اين مطلب افزود « :طی
يکسال اخیر شاهد چند اتفاق تاثیرگذار بر بازارفوالد در كشور
های همسايه و منطقه بوده ايم كه از آن جمله می توان به
تغییر دولت حاكم در افغانستان به عنوان يکی از مهمترين
بازارهای هدف صادراتی و محدوديت شديد صادرات فوالد به
اين كشور و همچنین جنگ در اوكراين و به دنبال آن سقوط
شديد قیمت فوالد اشاره كرد كه اين عوامل در كنار رقابت
منفی قیمتی رقبا و ادامه شرايط ناشی از تحريم ها ،فرآيند
صادرات محصوالت فوالدی را وارد فاز جديدی نمود.
در واكنش به اين شرايط ،استراتژی توسعه بازارهای
صادراتی در دستور كار قرار گرفت و پس از مذاكرات فشرده
قرارداد صادرات محموله میلگرد منعقد و محموله مذكور برای
اولین بار توسط واگن های اروپايی به طور مستقیم از محل
كارخانه تا اروپای شرقی حمل گرديد .وی در ادامه افزود« :
در راستای صادرات میلگرد آجدار به کشور آلمان:

ذوب آهن اصفهان به عنوان اولین تولید كننده فوالد در
ايران ،با دارا بودن استانداردها و گواهینامه های گوناگون و بر
پايه شعار ديرينه با اطمینان بسازيد در كنار تامین نیاز داخلی،
مرزهای بین المللی را نیز برای صادرات به بیش از بیست
كشور جهان درنورديده است و اين افتخار آفرينی ها سبب شد
شناسنامه صنعت فوالد ايران به عنوان تنها شركت ايرانی،در
تاريخ هفتم تیرماه گواهینامه همولوگیشن را برای صادرات
محصول میلگرد آجدار به كشور آلمان دريافت نمايد.
* محمد صدری مدير كیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان
در اين خصوص به خبرنگار ما گفت  :با توجه به مطالعه
بازار و نیازسنجی انجام شده جهت صادرات به كشور
آلمان،محصوالت میلگرد آجدار مطابق استاندارد DIN۴۸۸
در دستور تولید قرار گرفت ،لذا با نماينده ممیزی و تايید كننده
نهايی محصول مطابق اين استاندارد،جهت انجام ممیزی و
ارزيابی شرايط فنی و فرايندهای سازمان با الزامات استاندارد
های  ISO۹۰۰۱و  DIN۴۸۸از انتهای سال  99هماهنگی
های الزم به عمل آمد.
مدير كیفیت فراگیر ذوب آهن اصفهان تصريح كرد  :بر اين
اساس كلیه فرايندها و دستورالعمل های مرتبط شركت مطابق
با الزامات سیستم مديريت كیفیت ( (ISO ۹۰۰۱:۲۰۱۵مورد

* سرمايه شركت از بدو تأسیس مبلغ يک میلیون ريال (شامل تعداد  1000سهم ،به ارزش اسمی هر سهم  1000ريال)
بوده كه طی چند مرحله به مبلغ  61.503.539میلیون ريال (شامل  61.503.538.554سهم به ارزش اسمی هر سهم 1000
ريال) افزايش يافته است .سرمايه شركت در پايان دوره  12ماهه منتهی به  1400/12/29مبلغ  61،503،539میلیون ريال
است.
تغییرات سرمایه شرکت

امروزه بیش از گذشته نیازمند تمايز در مقايسه با رقبا هستیم
و در اين راستا گسترش صادرات به كشورهای اروپايی به دلیل
توانمندی های ذوب آهن در مقايسه با ساير رقبا و از طرفی
فرصت ايجاد شده برای جايگزينی در برخی بازارهای سنتی
رقبای منطقه ای ،از اهمیت به سزايی برخوردار می باشد؛
بدين منظور پیگیری و تمديد گواهینامه  CARESاز كشور

انگلستان و همچنین اخذ گواهینامه �HOMOLOGA

 TIONاز كشور آلمان انجام گرديده است».
الزم به توضیح است شركت ذوب آهن اصفهان به عنوان
اولین و تنها دارنده گواهینامه های معتبر ياد شده در ايران ،از
اين پس قادر به صادرات محصوالت خود به كشورهای اروپايی
خواهد بود.

ذوب آهن اصفهان گواهینامه همولوگیشن را دریافت کرد

بررسی و ممیزی قرار گرفت كه نهايت ًا منجر به صدور گواهینامه
جهت محصول میلگرد آجدار مطابق با استاندارد DIN۴۸۸
گرديد.
* سیاوش خواجوی مدير بخش فوالدسازی ذوب آهن
اصفهان نیز در ادامه گفت  :مطابق با گواهینامه همولوگیشن
برای محصوالت ( B۵۰۰Bنوعی میلگرد آجدار)،بر اساس
دستور العمل موجود در فوالدسازی برای اين مارک ،ذوب
مطابق با شرايط خاص و با توجه به كلیه پارامترها آماده شد.
* محمود پور شعبان مدير آزمايشگاه مركزی شركت نیز
گفت :جهت انطباق با الزامات استاندارد  DIN ۴۸۸الزم بود
تا پس از بررسی استاندارد توسط تیم كارشناسی آزمايشگاه
مركزی ،تست ها ،متد و تجهیزات مورد نیاز مشخص گردد.
پس از انجام اين مهم ،كیفیت اين محصوالت با انجام تست
های مذكور با صحت و دقت باال و با بکارگیری تجهیزات

پیشرفته توسط آزمايشگاههای اين مديريت صحهگذاری
گرديد.
* علیرضا مهرابی قائم مقام مدير مهندسی نورد شركت نیز
با اشاره به اينکه ذوب آهن اصفهان اولین شركت ايرانی است
كه موفق به دريافت گواهینامه همولوگیشن شد،بیان كرد :
اين گواهینامه،كیفیت مطلوب محصول میلگرد آجدار و خواص
مکانیکی منحصر به فرد آن را نشان می دهد .قائم مقام مدير
مهندسی نورد ذوب آهن اصفهان گفت  :اخذ اين گواهینامه
مسیر را برای ورود محصوالت ذوب آهن به بازار های كشور
آلمان هموار می كند و ارزش آفرينی فراوانی را در پی دارد.
شايان ذكر است اين موفقیت بر پايه نیازسنجی های صورت
گرفته توسط معاونت بازاريابی و فروش و به منظور حضور در
بازارهای اروپايی با همکاری بخش های مختلف شركت به
ثمر نشسته است.

ذوبآهناصفهانوتکریمبازنشستگانگرانقدر
بازنشستگان ذوب آهن اصفهان  ،تالشگران با همتی
هستند كه در سخت ترين شرايط در شکل گیری و تکامل
اين مجتمع عظیم صنعتی نقش اصلی را ايفا نمودند  .اين
پوالد مردان با از خودگذشتگی موجبات شکل گیری صنعتی
را فراهم نمودند كه فرهنگ صنعتی شدن را در جامعه نهادينه
نمود .ذوب آهن اصفهان تالش دارد در حد توان با ارائه خدمات
مختلف اين قشر تالشگر و ارزشمند را تکريم نمايد .آنچه در
پی می آيد بخشی از اين خدمات است كه هر چند كمتر از
شان و جايگاه رفیع بازنشستگان گرانقدر مادر صنعت فوالد
كشور است ،اما نشانگر توجه اين مجتمع عظیم صنعتی به
پیشکسوتان معزز صنعت فوالد می باشد كه در سال  1400به
آنها ارائه شده است :
امور اداری
 اجرا و تمديد قرارداد بیمه تکمیل و فول درمانبازنشستگان به مبلغ تقريبی دويست میلیارد تومان (به حساب
بدهکار صندوق)
 پرداخت هزينه های مازاد بر قرارداد تکمیل درمان ازطريق الحاقیه تنخواه مبادله شده با بیمه گر حدود هفت میلیون
تومان
 پرداخت يا كارسازی پرداخت بن خريد كاال به كلیهبازنشستگان و وظیفه بگیران ذوب آهنی صندوق بازنشستگی
فوالد به مبلغ هر نفر 4/500/000ريال با همکاری معاونت
پشتیبانی و خدمات اجتماعی از محل بودجه مسئولیت اجتماعی
 كارسازی پرداخت سرانه 150/000/000ريال جهت بیمهعمر بازنشستگان متوفی به تعداد بالغ بر  1000نفر از محل
بودجه مسئولیت اجتماعی
 تنظیم و تکمیل شیوه نامه های اجرايی قرارداد درمان بینشركت و بیمه دانا
 برگزاری جلسات و كمیسیون های مشترک با حضورنمايندگان بیمه گر و صندوق بازنشستگی فوالد جهت پرداخت
هزينه های بیماران خاص و صعب العالج
 تنظیم شیوه نامه خدمات دندانپزشکی جهت ايثارگرانبازنشسته و افراد تحت تکفل ايشان و پرداخت هزينه های

سرمایه و تركیب سهامداران

عینک و دندانپزشکی ايثارگران بازنشسته
 تمديد قرارداد با كلینک يهای دندانپزشکی در سطحاستان جهت ارائه خدمات به ايثارگران بازنشسته و پرداخت
حدود  6/000/000/000ريال هزينه عینک و دندانپزشکی
 پرداخت مستقیم هزينه های اعزام بیماران به مراكزدرمانی ساير شهرها توسط شركت از طريق پرفراژ حقوقی
 پرداخت حق بیمه درمان بازنشستگان مشمول مقرراتبیمه سالمت همه ماهه قريب به دوازده میلیارد تومان
 ارسال اطالعات تکمیلی بازنشستگان مشمول صندوقبازنشستگی فوالد شامل فرم های بیمه تکمیل درمان و
مدارک ومستندات مورد نیاز برقراری مستمری وپیگیری
برقراری مستمری .
مدیریت خدمات وامور رفاهی
 پذيرش در مجتمع اقامتی تفريحی چادگان به تعداد 884شب اقامت
 پذيرش در مجتمع اقامتی تفريح بندر انزلی به تعداد 235شب اقامت

 ثبت نام ،صدور وتحويل كارت استخر به تعدا تقريبی 7/000نفرشامل فرد بازنشسته وافراد تحت تکفل ايشان
در سال ( 1401الزم به ذكر است در سال  1400به دلیل
شیوع ويروس كرونا ومحدوديت های اعالمی خدمتی در اين
خصوص به بازنشستگان ارائه نگرديده است) .
 پیگیری صدور كارت خريد پارسیان بازنشستگانمحترم به تعداد24/212نفر جهت شارژ مبلغ 5/000/000
ريال ( 500/000ريال توسط شركت تعاونی مصرف
4/500/000ريال توسط شركت )تحت عنوان تامین بسته
معیشتیبازنشستگان
 واريز نقدی مبلغ  4/500/000ريال به تعداد 1/717نفر بازنشسته خارج از استان بدلیل عدم دسترسی به شعب
شركت تعاونی مصرف از طريق شركت به حساب حقوقی
بازنشستگان
 تامین وسیله اياب وذهاب،اسکان ،پذيرايی وغذا جهتمراسم ومناسبت های مرتبط با بازنشستگان در طول سال
خدمات بیمارستان درجه یک شهید مطهری
بیمارستان شهید مطهری ذوب آهن اصفهان در سال 1400
خدماتی بدين شرح به بازنشستگان ارائه نموده است :راه اندازی
واحد فوق پیشرفته تصوير برداری جهت رفاه بازنشستگان با
خدمات  :ام آر آی ،سی تی اسکن مولتی اساليس،سنگ شکن
،سنجش تراكم استخوان،افزايش پزشکان متخصص درگروه
های مختلف درمانی در درمانگاه،بروز رسانی و خريد تجهیزات
جديد آزمايشگاهی در راستای بهبود ارائه خدمات،ايجاد واحد
پزشکی در شهر اصفهان با استقرار بیش از ده متخصص جهت
رفاه بازنشستگان،توسعه واحد داروخانه و اورژانس در جهت ارائه
بهتر خدمات.
خدمات نفر خدمت در سال  : 1400درمانگاه 105363 :
خدمت ،اورژانس 31241 :خدمت ،فیزيوتراپی 7711:خدمت،
آزمايشگاه  39725 :خدمت ،تصويربرداری 36780 :خدمت و
بستری و اعمال جراحی  8400 :نفر .

تاریخ ثبت

تغییراتسرمایه
(میلیونریال)

سرمایهجدید
(میلیونریال)

سرمایهقدیم
(میلیون ریال)

محل افزایش سرمایه

1381/12/28

6،732،935

6،732،936

1

تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

1385/12/26

1،135،470

7،868،406

6،732،936

تجدیدارزیابیداراییهایثابتوانتقالازحسابوجوهقابلتبدیلبهسرمایه

1395/11/24

25،312،181

33،180،587

7،868،406

تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

1397/10/15

28،322،951

61،503،539

33،180،587

تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

سهامداران عمده شركت در پایان سال 1399

سهامداران داراي مالکیت بیش از 1درصد سهام شركت در پايان سال  1400وتاريخ تأيید گزارش طبق جدول زير مي باشند:
 10سهامدار عمده شرکت در پایان سال 99و تاریخ تأیید گزارش
تاریخ تائید گزارش

1400/12/30

ردیف

نام سهامدار

1

سازمان تأمین اجتماعی

34,404,909,460

2

شرکت پویش بازرگان ذوب آهن اصفهان (سهامی خاص)

10,616,272,104

17.26

3

شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص)

731,763,024

1.19

4

سازمان خصوصی سازی(وکالتی)

395,553,744

0.68

تعداد سهام

درصد

تعداد سهام

درصد

55.94

34,404,909,460

55.94

10,616,272,104

17.26

731,763,024

1.19

395,553,744

0.68

وضعیت معامالت و قیمت سهام
شركت در تاريخ  1390/7/13با شماره  10913نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت و سهام آن براي اولین بار در تاريخ
 1390/11/19مورد معامله قرار گرفته است .همچنین نماد شركت در تاريخ  1400/09/01به عنوان پانصد و نود و ششمین شركت
پذيرفته شده در بخش «فلزات اساسی» ،گروه «تولید فلزات اساسی» و طبقه «تولید آهن و فوالد پايه» با كد صنعت « »2710و
نماد «ذوب» در فهرست نرخ های بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج گرديد و در تاريخ  1400/09/20اتتقال نماد شركت از بازار
فرابورس به بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران صورت پذيرفت.
وضعیت سهام شركت طی سه سال اخیر
تعداد سهام معامله
شده

ارزش سهام
معاملهشده
(میلیونریال(

18,899,118,731 1400

70,342,920

225

52،001،589،689 99

322،481،630

232

232

45،131،219،704 98

89،835،241

231

231

سال

ارزش بازار
(میلیونریال(

قیمتسهم
(ریال(

سرمایه
(میلیونریال(

تعداد روزهای تعداد روزهایی كه نماد
معامله شده است
باز بودن نماد
225

155.050.421

2521

61,503,539

252,656,534

4108

61،503،538

165،260،008

2687

61،503،538

رتبه كیفیت و نقد شوندگی سهام
شرح

رتبه سال 1400

رتبه سال 99

تعداد روزهای باز بودن نماد

1

9

تعداد روزهای معامالتی

1

10

نسبت حجم معامالت به میانگین موزون سرمایه (درصد)

31

84

*با عنايت به انتقال نماد شركت در آذرماه  1400از تابلوی فرابورس به تابلوي بورس رتبه سال  1400مربوط به دوره سه ماهه مي
باشد.
رتبه كیفیت و نقد شوندگی سهامدار در مقایسه با سایر شركت های هم گروه
نام شركت

ذوب آهن

فوالد مباركه

فوالد خوزستان

فوالد خراسان

فوالد كاوه

فوالد هرمزگان

رتبه ارزش معامالت در  3ماه گذشته

37

7

50

499

159

146

رتبه حجم معامالت در  3ماه گذشته

21

19

50

555

235

274

 برنامه هاي آتي در خصوص مشارکتها و سرمایه گذاریها* افزايش ورود نقدينگی به صندوق بازارگردانی اختصاصی ذوب آهن در راستای حمايت از سهم در بازار سرمايه.
* سرمايه گذاری در معادن در راستای تأمین مواد اولیه شركت ذوب آهن جهت ايجاد چرخه پايدار مواد.
 مهمترین فعالیتها و دستاوردهاي شاخص مدیریت مربوطه در سال ۱400* اجرا و پیگیري دستورالعمل حاكمیت شركتي .
* افشا اطالعات با اهمیت شركت در سامانه كدال بر اساس دستورالعمل های ابالغی سازمان بورس و اوراق بهادار
* اصالح ساختار سازماني و مالي و اقتصادي شركتهاي تابعه
 انتقال نماد شركت از فرابورس به بورس توزيع سود حاصل از عملکرد  1399شركت بین سهامداران حقیقي و حقوقي . گزارش حسابرسي مقبول  4شركت زيرمجموعه راهبرد شرکت در خصوص ترکیب پرتفوي* سیاست اصلي شركت سرمايه گذاري در معادن در راستاي تامین مواد اولیه پايدار شركت است.
* تغییرات پرتفوی شركت محدود به مشاركت در افزايش سرمايه شركتهای پذيرفته شده در بورس و فرابورس ،شركتهای
تابعه و شركتهای غیربورسی سودده می باشد و انتظارتغییر با اهمیتی در پورتفوی گروه متصور نیست .از سیاست های فعلی
شركت فراهم كردن زيرساخت هاي الزم جهت ورود شركتهای سودده زيرمجموعه به بورس يا فرابورس است .در اين راستا
بخش عمده ای از اقدامات ورود سهام شركت پااليش قطران زغالسنگ(از شركتهای وابسته) به بازار سرمايه محقق گرديده
است.

