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 پیام هیئت مدیره
 

حضـور كلیـه سـهامداران محتـرم و نماینـدگان ایشـان، نماینـده محتـرم ضمن خیرمقدم به 

ورس و اوراق بهـادار  ی شـركت و همچنیـن نماینـده محتـرم سـازمان ـب ازرس قانوـن حسـابرس و ـب

تشریف فرمایی آنان را به جلسه عمومی عادی ساالنه صاحبان سهام شركت ذوب آهن اصفهان 

سپاس پروردگار یكتا را كه بر ما منت نهاد و توفیق حركت و تالش در راستای  .یمدار گرامـی می

پیشرفت صنعت فوالد و به دنبال آن پیشرفت كشور عزیزمان را در سایه تالش و همدلی همكاران 

سالی  1397د و سخت كوش شركت سهامی ذوب آهن اصفهان، ارزانی داشت تا در سال غیرتمن

گردید، تمامی فراز و نشیب های موجود در عرصه این  "حمایت از كاالی ایرانی "كه با پیام نوروزی مقام معظم رهبری مزین به شعار

، كمبود مواد اولیه به 97خشک سالی سال  ل شده،صنعت را در این شركت پشت سر گذاریم. سال گذشته به دلیل تحریم های اعما

ذوب آهن اصفهان سختی  در خصوص فروش محصوالت ، مراجع نظارتیغیر منطقی دلیل خام فروشی به واسطه ها و محدودیت های 

ام های بسیار توانستیم گ، این مجموعه  محترم تشریک مساعی سهامداران و كاركنان شریف اما با همدلی  .های بسیاری را متحمل شد

خوبی را در مسیر تولید برداریم و به لطف و عنایت پروردگار و وجود تالشگران متعهد و متخصص، با هدف قرار دادن افزایش بهره 

وری و مدیریت منابع و مصارف ، موفق به دستیابی اهداف شركت از جمله تنوع تولید و سودآوری بیشتر نسبت به سال های قبل، 

ذوب آهن اصفهان توانست  1397ر این صنعت چه در سطح داخلی و جهانی حفظ نموده و حتی ارتقا دهیم. در سال جایگاه خود را د

با توجه و تمركز بر كیفیت محصوالت تولیدی، منطبق بر استانداردهای جهانی، با تولید دو میلیون و چهارصد و ده هزار تن محصول، 

فراهم نماید بلكه به سمت اهداف استراتژیک صادراتی حركت كند. هم چنین می توان  نه تنها بخش بزرگی از نیازهای داخل كشور را

به تولید محصول استراتژیک ریل با تنوع گوناگون كه مانع خروج میلیون ها دالر ارز از كشور و عدم وابستگی به این گونه محصوالت 

 می توان اشاره نمود. 

درصد ، ارتقای سود خالص به  85ثابت به میزان  های دارایی ارزیابی محل تجدید در این سال شركت اقدام به افزایش سرمایه از

و هم چنین مدیریت ارزش سهام در بازار  ، تهاتر بدهی های بانكی  میزان شش برابر سال گذشته ) بی سابقه در تاریخ فعالیت شركت (

میزان چشمگیری افزایش داد . در ادامه این مسیر امید داریم كه نمود و از این طریق ثروت سهامداران محترم شركت را به اشاره سرمایه 

را كه سال  1398سال  ده از دانش فنی روز، با یاری خداوند متعال و برخورداری از منابع انسانی سخت كوش و متخصص و با استفا

نافع سهامداران محترم وكمک به پیشرفت نام گذاری گردیده مغتنم دانسته و در جهت اهداف واالی شركت، باال بردن م "رونق تولید"

 گام های موثرتری برداریم. و شكوفایی اقتصاد كشور عزیزمان،
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 1397در سال  شرکت دستاوردهای شاخص و اهم فعالیت ها
 

 شرح نوع فعالیت

 مالی

  درصد. 85اافزایش سرمایه شركت از محل تجدید ارزیابی دارایی های ثابت به میزان 

  میلیارد ریال( 7454میزان ه سود خالص شركت در طول تاریخ فعالیت )بافزایش بی سابقه. 

  قانون تجارت. 141خروج از ماده 

  میلیارد ریال اوراق سلف موازی 2000انتشار. 

 میلیارد ریال. 11000ا مطالبات تامین اجتماعی از دولت به میزان تهاتر بدهی های بانكی ب 

  درصد. 40 ، حدودكاهش چشمگیر زیان انباشته شركت 

فروش و 

 صادرات

 

  97ماهه سال  12میلیارد ریالی در  72000ركورد فروش. 

  تمدید گواهینامهCARSE اتحادیه اروپا. به اصفهان آهن محصوالت ذوب و ادامه صادرات 

 .ایجاد تنوع دربازارهای صادراتی شركت ازجمله در كشورهای تركیه، سریالنكا، سوریه و غنا 

 عراق به اصفهان آهن ذوب تارابگین شركت محصوالت صادرات. 

 .بازاریابی وفروش ناودانی سبک وسنگین بال شیبدار 

  تمدید اعتبارگواهینامهCE ادیه اروپا.و انجام ممیزی خارجی مربوطه به منظور صدور محصوالت به كشورهای عضو اتح 

 تولید و 

بهره وری 

 تولید

 

   تولید ریلUIC60 ،U33  وUS49  .مخصوص ناوگان مترو 

 .افزایش تنوع تولید تیرآهن های بال پهن سبک و متوسط،آرک تونلی 

  تولید محصوالت جدید شامل تیرآهن هایH30 و محصول میانی بیم بالنگ. 

 برای نخستین بار در كشور.  20سی  تولید انبوه ریل یو آی 

  ن بار در كشور.برای نخستی 30تولید تیرآهن بال پهن اچ 

 ،ور.بومی سازی فناوری آجر نسوز آلومینا در كشو  تامین و اجرای خط انتقال تیرآهن سنگین طراحی 

  بورس كاالدر تولیدی اولین عرضه بنزول خام. 

 اسالمی جمهوری آهن راه به ملی ریل محموله اولین تحویل. 

 .اجرای پروژه های بازسازی و نوسازی خط تولید با تكیه بر ظرفیت های داخلی شركت 
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 شرح نوع فعالیت

 برند و تصویر 

 شركت

  كارآفرین و حافظ منافع ملی و برند برتر مدیریت خالق، تامین كننده نیازهای صنایع كشور،در عرصه كیفیت، موفقیت كسب. 

 ركننده نمونه ملی استان كسب عنوان صادركننده نمونه كشور برای هشتمین بار و تجلیل از ذوب آهن اصفهان به عنوان صاد

 اصفهان.

 ن اصفهان.كسب دو شاهین طالیی و نقره ای در چهارمین جشنواره تبلیغات ایران توسط روابط عمومی ذوب آه 

 كسب تندیس صرفه جویی در مصرف انرژی. 

 .كسب عنوان واحد نمونه استانی در مراسم روز جهانی استاندارد 

 زنگری استانداردهای مرتبط.همكاری با سازمان استاندارد ملی ایران در ارتباط با تدوین و با 

 .همكاری با سازمان نظام مهندسی در ارتباط با بررسی آیین نامه بتن 

 .كسب تندیس زرین سرآمدی و تعالی توسط روابط عمومی ذوب آهن اصفهان 

  كسب مدال برنز در مسئولیت اجتماعی 

  بازارحضور فعال ذوب آهن در نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش فناوری و فن 

سیستم های 

مدیریت 

 كیفیت

  0152به ویرایش سال   2008برگزاری ممیزی خارجی  به منظور ارتقاء سیستم مدیریت كیفیت از ویرایش سال. 

  2015ل به ویرایش سا 2004برگزاری ممیزی خارجی به منظور ارتقاء سیستم مدیریت زیست محیطی از ویرایش سال.   

  9001تشكیل جلسات بازنگری مدیریت برای سیستم های مدیریتی مستقر در شركت شاملISO   ،14001ISO  ،

10015ISO  18001 وOHSAS  . 

  2015:9001اجرای ممیزی داخلی مشترک سیستم های مدیریت كیفیتISO   زیست محیطی ،ISO 

و پیگیری اقدامات   10015ISOو آموزش  2007:18001OHSAS، ایمنی و بهداشت شغلی 2015:14001

 اصالحی پیشگیرانه مرتبط با عدم انطباق های یافت شده در ممیزی ها.

  استاندارد در ذوب آهن اصفهان. 5تمدید اعتبار 

 مقابله با 

 بحران آب
 در صنعت . پروژه انتقال پساب تصفیه شده شهر زرین شهر به منظور استفاده در فضای سبز و در صورت ضرورت 

  كارخانه ذوب آهن 1400كمترین میزان آب از رودخانه زاینده رود در چشم انداز برداشت. 
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 کلیاتی درباره شرکت

 تاریخچه شرکت

كه  .كارخانه ذوب آهن كه مادر صنایع محسوب می شد به عنوان یک آرمان ملی از دوره قاجار مطرح بودایجاد یک 

وب چتا اینكه چار ،داخلی و محدودیت های مالی مواجه بودسیاسی خارجی و  همواره با موانع متعددی از جمله  مشكالت

های ایران و شوروی سابق  احداث كارخانه ذوب آهن مورد توافق قرار  های فنی و اقتصادی بین دولت پروتكل همكاری

ت به تصویب رسید. كارشناسان شوروی با توجه به محدودی 1344ماه دی 23رسیدكه دربه امضا  گرفت و موافقت نامه ای

هزار تن فوالد در سال  550منابع مالی و مواد اولیه خصوصاً ذخایر شناخته شده زغال سنگ، ظرفیت كارخانه را در فاز اول 

كیلومتری جنوب غربی اصفهان  45ها، دشت طبس واقع در  تعیین كردند كه مورد موافقت قرار گرفت. درنتیجه مطالعات آن

 1346مناسب تشخیص داده شد و كارهای اجرایی احداث ساختمان واحدهای مختلف كارخانه از سال  برای احداث كارخانه

بهره برداری از  1350آغاز و با ایجاد كارگاه های كک سازی، آگلومراسیون وكوره بلند شماره یک، در نیمه اول دی ماه 

غاز شد و تولید محصوالت فوالدی نیز با راه اندازی بخش فوالد سازی و مهندسی نورد در دی ماه مجتمع باتولید چدن آ

كارهای ساختمانی و اجرایی طرح توسعه برای  1351هزارتن در سال شروع شد. متعاقب آن در سال  550با ظرفیت  1351

، ندو و توسعه بخش های مختلف آگلومراسیو هزار تن فوالد در سال با احداث كوره بلند شماره 1،900رسیدن به ظرفیت 

به اتمام رسید. لیكن  1357كک سازی، فوالد سازی، نورد و ... شروع گردید و عملیات ساختمانی كمپلكس چدن در سال  
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به دلیل اشكاالت موجود در طراحی ماشین های ریخته گری مداوم روسی، فوالد سازی به عنوان گلوگاه و محدود كننده 

بهره  1367د كه در همین رابطه با خرید دو دستگاه ماشین ریخته گری مدرن از كشور ایتالیا و نصب آن از سال تولید بو

انجام پذیرفت. در ادامه به دنبال یک سری مطالعات  1369برداری كامل از كمپلكس فوالد تا مرز ظرفیت اسمی در سال 

های موجود در نیروهای متخصص سعی شد ضمن  به توانمندی همه جانبه با تكیه انجام شده مربوط به بازسازی جامع و

استفاده از ظرفیت بازسازی با كمترین هزینه و اتالف وقت اقدام به افزایش ظرفیت های تولید واحدها نموده، تنوع محصوالت 

 چنین كیفیت آنها را بهبود بخشد. را اضافه كرده و هم

 تأسیس  مجوز

ین نامه قانون آئ 6قانون تجارت و ماده  197و ماده  24/12/47حسب نظر قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت مصوب 

بت شركت ثدر  19690تحت شماره  31/6/53خالصه اظهارنامه واساسنامه شركت سهامی ذوب آهن در تاریخ  1311مصوب 

هایتاً تحت شماره ور آگهی گردیده و پس از چند بار تعویض ندر روزنامه رسمی كش 30/7/53ها به ثبت رسیده و در تاریخ 

مورخ  90ب//305در اداره ثبت شركتهای اصفهان به ثبت رسیده است. براساس نامه شماره  19/5/1384مورخ  25230

ا عنوان بشركت فرابورس ایران هیات پذیرش فرابورس با پذیرش شركت سهامی ذوب آهن اصفهان ودرج نماد  29/6/90

ر بازار فرابورس درصد كل سهام را از طریق عرضه اولیه د 10در بازار فرابورس  موافقت وسازمان ایمیدرو عرضه  "وبذ"

ورس رسیده است به تائید سازمان ب اساسنامه جدید شركت منطبق با شرایط بورس تهیه و 1390در سال تعهد نموده است. 

  است. های اصفهان به ثبت رسیده ت شركتدر اداره ثب 23/3/91ث مورخ /9819وتحت شماره ثبت 

 موضوع  فعالیت شرکت 

مقاطع  تولید انواعجهت  یژفلزات آهنی وفوالدهای آلیا ریخته گری ونورد انجام عملیات ذوب و ،اساسنامه 2بق ماده ط

كارخانه ها و تأسیسات تولید ورق، ارایه خدمات كالیبراسیون تجهیزات، احداث و بهره برداری و اداره و  هندسی استاندارد

 واردات، و صادرات وو فروش كاال وخدمات  ل خریدقبیت بازرگانی ازاانجام عملی و تجهیزات مربوطه و صنایع وابسته،
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سرمایه گذاری در شركت های دولتی ایجاد مؤسسات كارگزاری و یا اخذ نمایندگی آن در سازمان بورس اوراق بهادار 

شروع شد ودرحال  1351ستای اهداف شركت می باشد.بهره برداری از كارخانه در سالوبطور كلی هرنوع فعالیت در را

تن شمش  600،000تن محصوالت فوالدی ومقدار 2،870،000حاضرباتوجه به پروانه بهره برداری، ظرفیت اسمی بالغ بر 

 چدن می باشد.

 فعالیت شرکت )جغرافیایی( گستره

 ور.آهن در سراسر كشور و مبادی ورودی و خروجی و بنادر كشسنگ و سنگ  استان اصفهان و معادن ذغال 

 دفتر مرکزی: 

 031-36240031. شماره تماس: 178الک پ -لوار سعدی مقابل پل مارنان ب -اصفهان
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 مروری بر وضعیت و تحوالت صنعت فوالد

 یشافزا ،هنآ سنگ مخصوصا لیهاو ادمو قیمت شدر جمله از ییاهادخدر رتاثی تحت1397 لسا در انیرا دفوال زاربا

  :گرفت ارقر  دفوال قیمت زیسا آزاد نهایت در و ها قیمت یشافزا پی در مسكن زاربا نقرو ،دراتصا به میل و رالد قیمت

  افزایش قیمت دالر و میل به صادرات -1

 تـقابر كه هدد می ننشا و ست.ا جیرخا و خلیدا یها عرصه در ركشو دیقتصاا موقعیت یابیارز جهت مهمی رمعیا ارز خنر

 می غیرنفتی دراتصا ارز، خنر از تاثیرپذیرو مهم یمتغیرها ازیكی .می باشد سطحی چه در جهانی یهازاربا در ركشو یپذیر

 یابد. می یشافزا ،هشد دیجاات قیم مزیت به توجه با جهانی یهازاربادر  رحضو یتقاضا ارز خنر یشافزا نماز در كه باشد

 مسکن در پی نوسانات قیمترونق بازار  -2

 باشد.  یم حمطر لمحصو ینا فمصر نهاسر و دفوال وشفر یشافزا یها کمحر مهمترین از یكی انعنو به مسكن زاربا

 ، جذابیت سرمایه گذاری و رونق در این بخش تقویت شد.97 لسا در مسكن یبهاشد ر اـب

 ورس کاال و آزادسازی قیمت هابرانت قیمتی در  -3

اد رانت ریالی و اختالف قیمت با بازار آزاد سبب ایج 42000 رالدحسب  بر دیفوال تمحصوال ریستود اریگذ قیمت

صالح این شیوه از ادر بازار فوالد گردید. كه در نهایت پس از مذاكرات مستمر تولیدكنندگان فوالد، وزارت صمت نسبت به 

 د.شو سقف قیمت در بورس كاال برداشته  طریق تغییر فرمول محاسبه قیمت بر مبنای ارز نیمایی اقدام نمود

 الزام به صادرات محصول -4

 امدـقا ینا ید.دگر تیدراصا یها خنر و خلیدا خنر بینله قیمت فاص كاهش باعث دیفوال تمحصوال دراتصا به زاملا

 .دنمو نیاوافر كمک دفوال نكنندگا تولید تیدراصا زاربا سهم ظـحف در
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 بازارهای جهانی فوالدتحوالت 

 افزایش تعرفه واردات به آمریکا -1

 زرگترینب كه آنجایی از و شدند متحمل شمالی آمریكای و اروپایی كشورهای را تعرفه اعمال از زیان بیشترین

 و قیمت بر یچندان تاثیر داشت آمریكا به را خود صادرات میزان از اندكی بسیار درصد جهان)چین( فوالد تولیدكننده

 .نداشت جهان بازارهای تقاضای

 افزایش قیمت جهانی سنگ آهن -2

 تا شد اعثب مساله این .بود برزیل در باطله سد شكستن مساله افتاد جهانی صحنه در 97 سال در كه مهمی اتفاق

 به چین دیدگاه تولیدكنندگان تغییر با البته . شود افزایشی آهن سنگ قیمت و یابد كاهش برزیل سنگ آهن عرضه

 و عدنیم ماده این جهانی تقاضای كاهش شاهد آینده های درسال بلند، كوره بجای الكتریكی قوس كوره از استفاده

 .بود خواهیم قراضه و اسفنجی آهن گندله، تقاضای افزایش

 افزایش قیمت دالر در برابر سایر ارزها -3

 شدن تر نگت موجب امر این كه داد، افزایش را صادرات جذابیت كشورها برای ارزها، سایر مقابل در دالر قیمت رشد

 .گردد می خارجی بازار سهم حداكثری كسب كشورها برای رقابت
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 مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت و وضعیت رقابتی آن

 عملکرد تولید -1

 تن( هزار)ذوب آهن اصفهان  عملكرد تولید

 

 

 

 )هزار تن( 1397در سال نایرا دفوال تولید از هنآ ذوب تولید سهم

 

 

 بازار صادراتی -2

 ) هزارتن ( عملكرد صادرات ذوب آهن اصفهان

 سال 1396 سال 1397

89100تیرآهن

152166میلگرد

627810شمش فوالدی

نوع محصول 
ذوب آهن

 

 

ذوب آهن ایران نوع محصول 
سهم ذوب آهن از 

تولید
%24,6702,2639فوالد خام

%1,03574572تیرآهن

%7,8266118میلگرد

13971396نوع محصول 
 درصد  افزایش )كاهش( تولید 

نسبت به سال قبل

(0.6)2,2632,276فوالد خام

7457430.3تیرآهن

61150920.0میلگرد

(10)725809شمش كاالیی

(9.6)104115سایر
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 ) هزارتن ( انیرا دفوال دراتصا كل از هنآ ذوب دراتصا سهم

ذوب آهنایران

 سال 1397سال 1397

243890/37تیرآهن

1,6551520/09میلگرد

3,3146270/19شمش فوالدی

نوع محصول 
سهم ذوب آهن 

از صادرات

 
 بازار داخلی: -3

 هزار تن(عملكرد فروش ذوب آهن اصفهان )

سال 1396 سال 1397نوع محصول 

583649تیرآهن

426357میلگرد

3552شمش فوالدی

5048سایر
 

 

 

 هزار تن(سهم فروش ذوب آهن از بازار داخلی ایران )

ذوب آهنایران

مصرف ظاهری سال 

1397

فروش داخلی سال 

1397

8165830/71تیرآهن

6,2134260/07میلگرد

نوع محصول 
سهم ذوب آهن از 

صادرات
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 عملکرد فروش:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

مبلغ)میلیون ریال(تنمبلغ) میلیون ریال(تن

38)10(583,24119,109,763649,14513,804,520تیر آهن

426,04114,056,181356,9196,977,22419101میلگرد

19)33(34,8051,099,32051,888922,648شمش وچهارگوش

49,5511,697,45748,2081,039,296363سایر

05,576,9972,043,343173محصوالت فرعی

0000كسرمیشود: تخفیفات

68)1(1,093,63841,539,7181,106,16024,787,031جمع داخلی

70)12(88,5163,203,782100,1261,888,955انواع تیر آهن

68)9(152,0544,936,339166,5352,933,803انواع میلگردآجدار

45)23(626,68419,339,637810,09813,382,085شمش وچهارگوش

34,9321,224,21374,9471,485,55500سایر 

01,759,513193,177811فرعی

53)22(902,18630,463,4841,151,70619,883,574جمع صادرات

1,995,82472,003,2022,257,86644,670,606)12(61

نوع محصول
1397

صادراتی

جمع كل

درصد 1396

تغییرمبلغ

درصد 

تغییرتناژ

داخلی
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 پس از فروش فعالیت های مربوط به خدمات

 رفتن جمیع شرایط.گبا در نظر  1397كاهش میانگین زمان بارگیری تریلرها از بدو ورود تا صدور صورتمجلس در سال  .1

 .1397دستگاه طی سال 105201تعداد تریلر ترخیص شده معادل  .2

 گواهینامه فنی محصوالت جهت مشتریان داخلی و صادراتی. 106230صدور تعداد  .3

روز )به صورت  10ی فقره با احتساب زمان میانگین رسیدگ  6دریافت ؛ ردیابی و رسیدگی به شكایات مشتریان  به تعداد  .4

 حضوری و غیر حضوری(.

 

 اهم برنامه های آتی در حوزه فروش و صادرات

یل آسانسور، سایر های بال پهن، ر های جدید و با ارزش افزوده باال از قبیل تیرآهنبرنامه ریزی جهت فروش فرآورده  .1

 فوالدهای صنعتی، انواع كالف های صنعتی، ریل و حفظ و بهبود سهم بازار داخلی شركت.

 افزایش میزان فروش صادراتی محصوالت فرعی شامل كک، سرباره وشمش چدن. .2

 مانی و صنعتی از طریق  فروش اینترنتی. افزایش میزان فروش داخلی محصوالت ساخت .3

 و صادراتی. بهبود رویكردهای ارتباط با مشتریان و برنامه ریزی برای شناسایی بازارها و مشتریان جدید داخلی .4

 منشور اهداف و استراتژی های شرکت

 ماموریت ها ارزش چشم انداز
  پیشتاز در تولید مقاطع طویل فوالدی

در خاورمیانه با سرآمدی در كیفیت و 

سودآوری و برند معتبر در بازارهای 

 داخلی و خارجی 

 اسالمیجامعه های  رعایت ارزش 

 رضایت مشتریان و سایر ذی نفعان 

  یادگیری، نوآوری و تعالی عملكرد 

 ایمنی و انضباط كاری 

 دوستدار محیط زیست 

  تولید محصوالت فوالدی با

كیفیت مورد نیاز مشتریان در 

راستای توسعه صنعتی و 

 اقتصادی كشور 
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  سطح شرکت استراتژی های

 هااستراتژی منظر

 مالی

 نمازسا ت هایقابلی و منابع از یگیر هبهر با مددرآ یشافزا. 

 از طریق مدیریت بهینه فروش و توسعه صادرات مددرآ یشافزا. 

 وری از طریق مدیریت هزینه ها و بهای تمام شده ارتقای بهره. 

 مشتریان
 ارزش آفرینی برای مشتریان با كیفیت و قیمت رقابتی. 

 تقویت اعتبار و برند شركت نزد ذی نفعان. 

 فرآیندهای داخلی

 دستیابی به ظرفیت اقتصادی تولید و كاهش قیمت تمام شده محصوالت. 

  افزوده باالترافزایش تولید محصوالت صنعتی با ارزش. 

 مدیریت بهینه مصارف مواد و حامل های انرژی. 

 ع و قابلیت توسعه بومی سازی و ساخت داخل قطعات و تجهیزات با بهره گیری از مناب

 .های سازمان

  ای همدیریت اثربخش زنجیره تامین از طریق مشاركت، سرمایه گذاری و پیمان

 .استراتژیک

  فروش محصوالت جدیدارتقای قابلیت های بازاریابی و. 

 افزایش متوازن ظرفیت های تولید و زنجیره ارزش. 

 انطباق كامل فرآیندهای سازمان با الزامات زیست محیطی. 

 یادگیری و رشد

 بهبود ساختار سازمانی فرآیند محور. 

 بهبود مدیریت تامین و توسعه شایستگی كاركنان. 

  ی و توسعه شایسته ساالرارتقای سطح انگیزش و رضایت مندی كاركنان از طریق

  .خدمات رفاهی

 ارتقای سطح ایمنی، بهداشت و سالمت كاركنان. 

 تقویت و بهبود نظام های مدیریتی و تعالی عملكرد. 

 اصالح و بهبود ساختار سرمایه شركت. 
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 بیان استراتژی شرکت و میزان دستیابی به اهداف تعیین شده و دستاوردهای مهم

 97عملکرد  96عملکرد  کلیدیهای شاخص اهداف استراتژیك

 فروش بهینه مقاطع طویل

 1094 1106 حجم فروش داخلی فرآورده های فوالدی )هزار تن(

 902 1152 ( هزار تنحجم صادرات محصوالت فوالدی )

 32883 20560 ریال بر كیلوگرم (میانگین قیمت داخلی محصوالت فوالدی )

 402 419 دالر بر تن(فوالدی )میانگین قیمت صادرات محصوالت 

مدیریت اثر بخش مصارف مواد و 

 بهای تمام شده

 19 21 درصد (متوسط نرخ هزینه تامین مالی شركت )

 13 13 الد خام (كیلوگرم بر تن فومصرف نسوز )

 1054 1061 ضریب مصرف فلز در نورد ) كیلوگرم بر تن محصول (

 1358 1351 كک (كیلوگرم بر تن مصرف زغال سنگ )

 508 528 مصرف كک ) كیلوگرم بر تن چدن مذاب (

 5.7 6.6 متر مكعب به ازای یک تن فوالد خام (مصرف آب خام )

تامین پایدار، اقتصادی و با كیفیت 

 مواد اولیه كاال و خدمات

 120 304 روز (زمان تامین كاالی خارجی )

 3791 2922 هزار تن(مقدار تامین سنگ آهن )

 1625 1680 مقدار تامین زغال سنگ ) هزار تن (

 297 254 هزار تن (مقدار تامین كک )

 توسعه سهم بازار محصوالت 

 7 7.6 درصد (سهم بازار داخلی میلگرد )

 71 67 درصد (سهم بازار داخلی تیرآهن )

 24 19 ساعت(سرانه آموزش كاركنان شركت ) ارتقای دانش و مهارت های تخصصی

 62 57 درصد(رضایت سهامداران ) بهبود رضایت ذی نفعان

 3.97 4.33 ضریب تكرار حوادث بهبود شاخص های ایمنی
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 ریسك های عمده شرکت

 راهکارهای مدیریتی شرح ریسك نو ع ریسك

 افزایش هزینه های بانكی نرخ بهره

 طرح ها دپیشبر جهت قیمت ارزان مالی منابع تامین 

 تشرك یافتیدر یها وام لستمهاا جهت ییزر برنامه 

 لیما تامین نوین یها روش از دهستفاا 

 افزایش نرخ ارز نرخ ارز

 تیدراصا فهد یهازاربا توسعه و تقویت 

 فهد یهازاربا زنیا ردمو یهااردستاندا یافتدر و شناسایی جهت ییزر برنامه 

 از منابع داخلیلیه او ادمو یكثراحد تامین بر تمركز 

 افزایش هزینه های تامین مواد اولیه های تولیدی قیمت نهاده
 تمد بلند یهااردادقر دنعقاا 

 ال و خدماتكا تامین ییندهاآفر دبهبو 

 عوامل بین المللی

 یا مقرات داخلی

توقف/ محدودیت در صادرات 

 محصوالت

 یکتژاسترا فهد یهازاربا بر تمركز 

 یرتجا یشركا با یتهاتر تالدمبا توسعه 

 داخل رزابا سهم كاهش ریتجا

 عمتنو و باال ودهفزا ارزش با تمحصوال تولید بر تمركز 

 شركت  برند تقویت و یابیزاربایند آفر دبهبو 

 نمشتریا و زاربا یهازنیا به گویی پاسخ در چابكی و نمازسا ییندهاآفر تقویت 

 تولید
 تمحصوال تولید برنامه تحقق معد

 یینها

 یدجد و صخا تمحصوال تولید جهت ییزر برنامه  

 یکتژاسترالیه او ادمو ارپاید تامین جهت ییزر برنامه   

 نینساا منابع وری هبهر كاهش نسانیا وینیر
 كتشر مانیزسا رساختا ینگرزبا 

 نیمازسا فرهنگ یتقاار 

 پروژه
  یها حطر ازیندا راه در تاخیر

 ییا سرمایه

 لیما منابع بموقع تامین جهت ییزر برنامه 

 مكانیزم ها و اتتجهیز بموقع تامین جهت ییزر برنامه 

 محیط زیست
افزایش محدودیت های زیست 

 محیطی

 آب  ارپاید تامین با مرتبط یها وژهپر دپیشبر 

 تكمیل پروژه های زیست محیطی شركت 
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 سرمایه و ترکیب  سهامداران

ریال( بوده  1000سهم، به ارزش اسمی هر سهم  1000سرمایه شركت در بدو تأسیس مبلغ یک میلیون ریال )شامل تعداد 

سهم، به ارزش اسمی  61،503،538،554میلیون ریال )شامل تعداد  61،503،538كه طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 

 افزایش یافته است. 29/12/1397ریال ( در پایان سال مالی منتهی به  1000هرسهم 

 

 و تاریخ تأیید گزارش به شرح زیر می باشد: 1397پایان سال سهام شركت در  ٪1سهامداران دارای مالكیت بیش از  هم چنین

 1397عمده شرکت در پایان سال  انارسهامد

 

تاریخ افزایش سرمایهدرصد افزایش سرمایه سرمایه جدید)میلیون ریال(محل افزایش سرمایه

6,732,93667.31381/12/28تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

7,868,40616.861385/12/26تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

33,180,587321.691395/11/24تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

15 /10 /61,503,53885.361397تجدید ارزیابی دارایی های ثابت

تغییرات سرمایه شركت

درصدتعداد سهامدرصدتعدادسهام

34,404,909,46055.9334,404,909,46055.93سازمان تأمین اجتماعی1

10,600,240,42117.2310,600,240,42117.23شركت پویش بازرگان ذوب آهن2

1,368,903,7482.221,368,903,7482.22سازمان خصوصی سازی )وكالتی(3

727,863,0241.18727,863,0241.18شركت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان )سهامی خاص(4

14,401,621,90123.4414,401,621,90123.44سایر سهامداران5

61,503,538,55410061,503,538,554100 جمع

تاریخ تایید گزارش1397/12/29
نام سهامدار ردیف
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 وضعیت معامالت و قیمت سهام

ای اولین بار در درج شده و سهام آن بر "ذوب "در فرابورس در گروه فلزات اساسی با نماد 13/7/1390شركت در تاریخ 

  مورد معامله قرار گرفته است. 19/11/1390تاریخ 

 طی سه سال اخیر وضعیت سهام شرکت

 

 ی سهام وکیفیت افشاء اطالعات شرکتوضعیت نقد شوندگ

 
 

 

شرح اقالم جدول پیش 

 بینی درآمد هر سهم

اولین پیش بینی 

 درآمد هر سهم

دومین پیش بینی 

 درآمد هر سهم

سومین پیش بینی 

 درآمد هر سهم
 واقعیعملكرد  ....

 163 - 65 301 501 93سال 

 (1422)  (1181) (742) 86 94سال 

 (224)  (270) 7 (582) 95سال 

 36 - - 5 (35) 96سال 

ن بورس از سوی سازما 1397وضعیت نقد شوندگی سهام وكیفیت افشاء اطالعات در سال  97سال 

 ارائه نشده است.

تعداد سهام معامله شدهسال

ارزش سهام معامله 

شده )میلیون 

ریال(

تعداد 

روزهای باز 

بودن نماد

تعداد روزهایی 

که نماد معامله 

شده است

     ارزش بازار       

)میلیون ریال(

قیمت سهم 

)ریال(
سرمایه )میلیون ریال(

953,809,888,91110,504,31619019021,600,56265133,180,587

9611,453,083,5209,584,71320620627,141,72081833,180,587

9727,183,314,78239,823,55622222290,102,6831,46561,503,538
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 رتبه کیفیت و نقد شوندگی سهام 

 از سوی سازمان بورس ارائه نشده است. 1397رتبه كیفیت و نقد شوندگی سهام در سال   **

 شوندگی سهامدار در مقایسه با سایر شرکت های  هم گروهرتبه کیفیت و نقد 

 این رتبه بندی برای ناشران پذیرفته شده در فرا بورس وجود ندارد.

 ها ملکرد شرکت و راهکارهای مدیریت آنبر ع، پیش بینی آثار و نتایج احتمالی های عمده موجود ریسك

بهره گیری از قدرت عملیاتی سبد گردان و حمایت از  غییرات ناگهانی قیمت سهام و از دست دادن قیمت حمایتی.ت .1

 قیمت سهم راهكار مقابله با آن می باشد.

 عدم رعایت الزامات سازمان بورس و انتقال سهام شركت به بازار پایه فرابورس. .2

 برنامه های آتی

 .فراهم نمودن الزامات مورد نیاز جهت انتقال شركت از فرابورس به بورس در بازار سرمایه .1

 .های زیر مجموعه به بورس یا فرابورس ورود شركت .2

 .بازار گردانی سهام ذوب .3

 .جلسه با سهامداران حقیقی و حقوقی به منظور ایجاد اعتماد و معرفی بنیانی شركت .4

   .ایجاد صندوق مشترک برای كاركنان جهت ایجاد منافع مالی برای شركت وكاركنان .5

 97رتبه سال  96سال رتبه  شرح

 ** 69 كیفیت افشا و اطالع رسانی

 22 4 تعداد روزهای گشایش نماد

 17 22 تعداد روزهای معامالتی

 2 1 نسبت  حجم معامالت  به میانگین موزون سرمایه
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 ی:راهبرد شرکت در خصوص ترکیب پرتفو

ت. همچنین شركت اصلی شركت در سال های آتی سرمایه گذاری در معادن در راستای تامین مواد اولیه پایدار شركت اس سیاست

ل آب از خلیج فارس به قصد دارد در راستای تامین آب پایدار با همكاری سایر شركتها و سازمان های استان اصفهان نسبت به انتقا

ماید. سایر تغییرات پرتفوی ناز بندرعباس به استان های كرمان و یزد در حال انجام است اقدام  اصفهان مشابه آنچه كه برای انتقال آب

تهای غیربورسی شركت محدود به مشاركت در افزایش سرمایه شركتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شركتهای تابعه و شرك

ردن زیرساخت های كاز سیاست های فعلی شركت فراهم  .ور نیستسودده می باشد و انتظار تغییر با اهمیتی در پورتفوی گروه متص

 های الزم جهت ورود شركت های سود ده زیر مجموعه به بورس یا فرابورس است.

 جایگاه شرکت در صنعت

ش در نرخ درصد افزای 72درصد افزایش داشته كه ناشی از  52شركت نسبت به سال قبل  الت فوالدیمبلغ فروش محصو

عادل م 1397فروش بوده است. میانگین نرخ فروش محصوالت فوالدی درسال  ادیرمقدر  كاهشدرصد  11های فروش و 

 .می باشدریال( 18.794ریال )سال قبل معادل  23،401

درصد از  73ده كه میلیارد ریال بو 25.985بالغ بر  كاالاز طریق بورس  1397ش داخلی محصوالت فوالدی در سال میزان فرو

ی شود و مابقی شامل فروش محصوالت خاص، مصارف داخل فروش داخلی محصوالت فوالدی را شامل میمیزان كل 

 .باشد فرآورده های فوالدی غیر معمول و فروش آزاد با نرخ بورس می شركت، ضایعات فلزی درهم و

 مقایسه تکنولوژی شرکت با تکنولوژی موجود در سطح کشور و جهان

انتخاب روش های بهینه تولید در صنایع و از جمله در صنعت فوالد همواره از دغدغه های جدی دست اندركاران این صنعت 

در طول تاریخ و در همه كشور ها بوده است. موثر بودن پارامترهای مختلف فنی ، اقتصادی،زیست محیطی و ... موید پیچیده 
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د. با توجه به روند تولید فوالد در جهان رویه تولید در مناطق مختلف جهان به بودن دستیابی به فرآیند مورد نیاز می باش

 تفكیک ذكر می شود:

ی باشد ولی در عین باالتر بودن درصد استفاده از روش كوره بلند به دلیل منابع زغال سنگ در كشورها م اتحادیه اروپا:

 تولید كوره قوس است.حال روند كلی اتحادیه اروپا نشان دهنده افزایش اندک سهم 

یل داشتن رتبه اول به دلیل وجود منابع زغال سنگ بیشتر از روش كوره بلند استفاده می شود البته به دل : CISکشورهای 

كنولوژی جدید تدر ظرفیت گازی دنیا و استفاده از منابع و كنارگذاشتن تكنولوژی های قدیمی و جایگزین كردن آن با 

 نولوژی قوس الكتریكی در سال های اخیر افزایش یافته است.گرایش به استفاده از تك

ین منطقه و دارا اكشور ایاالت متحده آمریكا با وجود دارا بودن منابع زغال به عنوان مهمترین كشور  آمریکای شمالی:

مانند مكزیک  هایبودن رتبه سوم در تولید فوالد خام در حال شیفت دادن تولیدات خود به روش قوس می باشد. سایر كشور

 و كانادا نیز تمایل به استفاده از روش قوس الكتریكی دارند.

وس صورت می قتولید در همه كشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل وجود منابع غنی انرژی )گاز( توسط روش  خاورمیانه:

 دهند. گیرد به طوری كه در خاورمیانه بجز ایران تمام كشورها فوالد خود را به روش قوس انجام می

نرژی بیشتر به سوی روش اتولید در ایران نیز همانند كشورهای خاورمیانه به دلیل وجود منابع غنی گاز و ارزان بودن  ایران:

یرانی كه به ادرصد تولید فوالد در كشور از روش قوس بوده است. تنها شركت  90قوس حركت كرده به طوری كه بیش از 

 د است شركت ذوب آهن اصفهان می باشد.روش كوره بلند در حال تولید فوال

وس الكتریكی به جای كوره كشور تركیه نیز با توجه به تولید فوالد خام از قراضه تمایل بیشتری به استفاده از كوره ق ترکیه:

 بلند دارد.

های اخیر این كشور به عنوان بزرگترین تولیدكننده فوالد جهان با ذخایر كافی سنگ آهن و زغال سنگ در سال  چین:

 كامال به جهت تولید به روش كوره بلند روی آورده است.
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اشته اند.كشورهایی دبه طور كلی كشورهایی كه دارای منابع گاز و قراضه بوده اند تمایل به تولید به روش قوس الكتریكی 

نی ها نشان می دهد البته پیش بی كه دارای منابع سنگ آهن و زغال سنگ می باشند نیز به روش كوره بلند روی آورده اند.

ن آتی گرایش بیشتری كه اغلب كشورهایی كه دارای منابع زغال سنگ هستند مانند آمریكا، روسیه، هند و استرالیا در سالیا

 به استفاده از روش قوس دارند.     

 

 در مقایسه با تکنولوژی سال گذشته تغییرات در تکنولوژی شرکت

 

 مزیت 1397تكنولوژی جدید  در سال 

 سنگین مقاطع و یل ر تولید خط

 ترباال ودهفزا ارزش با تمحصوال تولید 

 صنعتی تمحصوال تولید چرخه تكمیل 

 تمحصوال عتنو یشافزا 

 (VD) خال در ییززداگا حدوا اثحدا
 تولید فوالد های مخصوص 

 تكمیل چرخه تولید محصوالت صنعتی 

 500 ردنو هگاركا در دیفوال شمش مگر رژشا

 یژنرا فمصر كاهش 

 افزایش كیفیت محصوالت تولیدی 

 كاهش مصرف نسوز در كوره های نورد 

 500ردنو هگاركانورد  در شبر  اره نصب
  افزایش كیفیت سطح برش جهت محصوالت

 صادراتی
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 محیط حقوقی شرکت

 ترین قوانین ومقررات حاکم برفعالیت شرکت عبارتند از: مهم

  شركتاساسنامه. 

 مصوبات مجمع عمومی وهیئت مدیره شركت. 

 قانون تجارت. 

 قانون كار. 

 قانون مدنی. 

 قانون مجازات اسالمی. 

  مدنیكیفری و قانون آیین دادرسی. 

 قانون مالیات های مستقیم. 

  رسیده مدیره  كه به تصویب هیاتقانون برنامه پنجم و ششم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسالمی ایران

 باشد. است می

 عملکرد امور حقوقی شرکت:

  مورد پیش نویس قرارداد 97بررسی حقوقی. 

  مورد قراردادهای حوزه خرید 10فرمت و ابالغ. 

 85 مورد اخذ نظریه كارشناسی از كانون كارشناسان رسمی دادگستری و قوه قضاییه. 

 382 سازمانمورد مكاتبات داخل  226و  سازمان مورد مكاتبات خارج. 

  دعاوی له و علیه شركت مطروحه در محاكم قضایی پرونده كیفری 100و  پرونده حقوقی 130بررسی تعداد. 

  كار پرونده شكایات علیه شركت مطروحه در هیأت های رسیدگی به دعاوی اداره  150بررسی تعداد. 

  : برنامه های آتی

 .استفاده از وكالی مجرب داخلی و بین المللی 
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 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت

 جدول مقایسه اقالم سود و زیان شرکت )میلیون ریال(

درصد تغییرسال 1396سال 1397عنوان

72,003,20244,670,60661.2درآمدهای عملیاتی
49.9(35,835,537)(53,713,597)بهای تمام شده كاالی فروش رفته

18,289,6058,835,069107سود ناخالص
51(2,430,434)(3,677,234)هزینه های فروش ، اداری وعمومی

(63)(99,653)(37,155)سایر اقالم عملیاتی
14,575,2166,304,982131سود ) زیان ( عملیاتی

29(5,545,467)(7,160,754)هزینه های مالی
(91)40,497442,357خالص سایر درآمدها وهزینه های غیرعملیاتی

7,454,9591,201,872520سود قبل از مالیات
7,454,9591,201,872520 سود )زیان( خـــالص

 
 آمار مصرف مواد اولیه عمده

مبلغ)میلیون ریال(تنمبلغ)میلیون ریال(تن

47(0.2)1,624,01915,325,4501,627,20410,395,289زغال سنگ 
47(8)3,053,0748,614,8843,306,6045,845,179سنگ آهن 

285,13910,231,971219,6952,286,07130348كک خریداری
563,8643,996,230246,7981,029,619128288گندله 

21,033154,81810,96389,1249274آهن قراضه 
12(17)82,740286,96399,863257,019سنگ  منگنز
12(14)575,380162,532666,678144,761سنگ آهک

11,426222,5444,83294,996136134شمش فوالدی
774,4764,171,702523,3872,275,2264883سایر
6,991,15143,167,0946,706,02422,417,284493جمع

13971396
عنوان

درصد 

تغییر تناژ

درصد 

تغییر مبلغ

 

به  1396تن و در سال  1،020،107به مقدار  1397الزم به توضیح است مقدار كک مصرفی از محل تولید داخلی طی سال 

 تن بوده است. 1،021،437میزان 
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 تغییرات در سرمایه گذاری ها

 عنوان
درصد  1396سال 1397سال

 )میلیون ریال( )میلیون ریال( افزایش/کاهش

های ثابت مشهود دارائی  89،144،811 57،839،217 54  

هادارب ارزش دفتری كل سرمایه گذاری ها در سهام سایر شركت ها و اوراق  1،178،549 1،324،388 (11) 

 (68) 10،548 3،359 مخارج تحقیق و توسعه

 35 404،628 548573 سایر دارایی ها ی ثابت

  102 30،598،814 61،704،408 دارایی های مولد شركت

 

 درساختار سرمایه تغییرات

درصدسال1396سال1397

افزایش /کاهش)میلیون ریال()میلیون ریال(

49,446,06413,668,153262حقوق صاحبان سهام

31,285,84825,390,04923بدهی های بلند مدت

-تقسیم سود

عنوان
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  وضعیت نقدینگی

1396 1397

46,280,121 71,362,886 1

2,244,265 2,403,934 2

48,524,386 73,766,820

1396 1397

10,817,114 13,172,861 مدیریت امور اداری  1

610,758 712,172 خدمات 2

5,201 17,300 آموزش 3

12,625 16,940 سایر 4

27,028,301 43,284,585 مدیریت مواد اولیه و انرژی 5

1,811,158 3,782,102 مدیریت خرید تجهیزات 6

244,832 108,502 ا مدیریت قرارداده 7

1,258,892 4,329,934 اقساط وام ها ) خالص( 8

8,648 12,731 تنخواه ها 9

106,852 99,824 بیمه 10

194,396 557,672 تكالیف قانونی 11

1,257,203 2,662,017 سایر   12

2,025,967 2,510,624 13

680,285 1,102,101 14

377,174 1,951,523 15

782,521 140,850 16

85,444 377,265 17

47,307,371 74,839,003

پرداخت ها

ی معاونت بهره بردار

شرح پرداخت ردیف

معاونت 

نیروی انسانی

معاونت 

خرید

معاونت مالی 

و اقتصادی

جمع واریزی ها

ردیف

جمع كل واریزی های نقدی فروش

استقراض و اوراق سلف

شرح دریافت 
دریافت ها

حوزه مدیر عامل

معاونت فروش

معاونت برنامه ریزی و توسعه

معاونت پشتیبانی و ساخت

جمع مصارف
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 )ارقام به میلیون ریال(  های نقدی عملیاتی وضعیت جریان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سال 1396سال 1397

میلیون ریالمیلیون ریال

11,455,0849,322,00323 جریان خالص ورود وجه نقد ناشی ازفعالیت های عملیاتی

286,411197,31645سود دریافتی سپرده های بانكی 

51,60225,854100سودسهام دریافتی 

8)4,243,375()3,920,509(سودپرداختی بابت تسهیالت مالی 

(8567))6,000()520,000(سود سهام پرداختنی

)2()4,026,205()4,102,496(جریان خالص )خروج( وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی

--مالیات بردرآمد پرداختی 

(13))4,902,675()5,525,709(وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های ثابت مشهود

-)12,600(وجوه پرداختی بابت خرید دارایی های نامشهود 

(11))1,876,724()2,089,607(وجوه قرض الحسنه پرداختی 

(17))10,000()11,700(وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت

(100)0780,760وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری ها

(100)0832وجوه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود

(27))6,007,807()7,639,616(جریان خالص )خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری 

60)712,009()287,028(جریان خالص خروج وجه نقدقبل از فعالیت های تأمین مالی 

21,133,42120,710,5352دریافت تسهیالت مالی 

(9))19,223,441()20,913,672(بازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی

(85)219,7491,487,094جریان خالص ورود) خروج( وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی

(109)775,085)67,279(خالص افزایش )كاهش( در وجه نقد

1,338,250543,025146موجودی نقد در ابتدای دوره

57,00620,140183تاثیرتغییرات نرخ ارز

(0.77)1,327,9771,338,250موجودی نقد در پایان دوره

36,330,3165,840,545522مبادالت غیر نقدی 

فعالیت های سرمایه گذاری: 

فعالیت های تأمین مالی: 

درصد تغییر فعالیت های عملیاتی 

بازده سرمایه گذاری ها و سودپرداختی بابت تامین مالی :

مالیات بردرآمد:
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 های تامین مالی ستسیا

یلیارد ریال از بازار سرمایه م 4000میلیارد ریال منابع مالی از بازار پول و  6000پیش بینی می گردد مبلغ  1398در سال 

 بصورت انتشار اوراق مرابحه جهت خرید مواد اولیه وارداتی تأمین گردد. 

 شیوه های تأمین مالی شرکت 

ی بانكی از هزینه های مالی شركت و به منظور خروج بدهی هابا هدف ساماندهی بدهی های بانكی وكاهش  1397در سال 

ای بانكی در بانک میلیارد ریال از بدهی ه 11000، مبلغ   مهوری اسالمی ایرانسر فصل بدهی های غیر جاری بانک مركزی ج

گردید واقع اتر تهدردستوركارهای ملی، صادرات، ملت، كشاورزی و پاسارگاد با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت 

انک كشاورزی وب 1397به تكمیل فرایندتهاترتسهیالت بانكهای صادرات وملی تاپایان سال  درجریان، منجر كه اقدامات

سایر بدهی های  شده واقدامات جهت بانكهای ملت وپاسارگاد تاحصول نتیجه نهایی ادامه دارد همچنین 1398خرداددرمقطع 

 سال تقسیط گردید. 5ه ملی ستاد تسهیل و حمایت از تولید به مدت بانكی نیز از محل مصوبات كارگرو

بانک پاسارگاد  ره ودو میلیارد ریال برای یک 2000مبلغ ه در همین ارتباط صرفاً حد های اعتباری شركت نزد بانک صادرات ب

 تجدید گردید. 97میلیارد ریال برای دودوره در طی سال  7300مبلغ ه ب

  مالی شرکتتامین برنامه های آتی 

 .ز دولتامیلیارد ریال از بدهی های بانكی شركت با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی  25000تهاتر حداقل  -1

  .میلیارد ریال 6000تأمین منابع مالی از محل تسهیالت بانكی به میزان  -2

 .میلیارد ریال 4000تأمین منابع مالی از طریق انتشار اوراق مرابحه به میزان  -3

نین جایگزینی هزینه های مالی )از طریق برنامه ریزی جهت تسویه و یا بروزرسانی بدهی های بانكی و همچ كاهش -4

 .تسهیالت گذشته  با تسهیالت با هزینه كمتر(
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 تغییرات سرمایه در گردش)میلیون ریال(
 

درصد تغییر13971396عنوان

39,271,17827,013,03445دارائی جاری

52,220,93949,989,9774بدهی جاری

44)22,976,943()12,949,761(سرمایه در گردش
 

 :نسبت های مالی
 

درصد تغییر13971396فرمولنام نسبتگروه

3.93.125 بهای تمام شده/متوسط موجودی كاالنسبت گردش موجودی ها

28.32135فروش/متوسط مطالبات تجاریگردش مطالبات تجاری

0.750.5438 دارایی های جاری/بدهی های جارینسبت جارینسبت های نقدینگی

)26(0.630.85كل بدهی ها/ كل دارایی ها نسبت بدهینسبت سرمایه گذاری

0.0670.014378سود خالص/متوسط جمع دارایی هانسبت بازده مجموع دارایی ها

0.240.09166سود خالص/متوسط حقوق صاحبان سهام نسبت بازده حقوق صاحبان سهام

0.440.3429   سهام معامله شده/كل سهامنسبت نقد شوندگی سود

12136236 سود )زیان( خالص/ تعداد سهامEPSسود هرسهم

نسبت های  فعالیت

نسبت های سود آوری
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 1397معامالت شرکت با اشخاص وابسته در سال 

 به میلیون ریال بالغم                                                                                                                                                                   

نوع وابستگینام شخص وابستهشرح
خرید کاال و 

خدمات

فروش کاال و 

خدمات

1,312,786330,033عضو  هیات مدیرهشركت ذغالسنگ  البرز شرقی

1,139,86499,028عضو  هیات مدیرهشركت پویش معادن ذوب آهن

735,6168,474عضو  هیات مدیرهشركت مهندسی و پویش ساخت

56,47143,281عضو  هیات مدیرهشركت تارابگین

17,9144,100عضو  هیات مدیرهشركت باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب آهن

21,705,950-عضو  هیات مدیرهشركت دوآرت

3,262,65122,190,866

817,023-شركت وابستهشركت پاالیش قطران

3,159,1679,627,478شركت وابستهشركت پویش بازرگان ذوب آهن

3,159,16710,444,501

--روابط خاصصندوق حمایت و بازنشستگی فوالد

313,6951,429,093عضو مشترک هیات مدیرهشركت فوالد مباركه

55,67112,686روابط خاصشركت تعاونی مصرف كاركنان

197,7293,451عضو مشترک هیات مدیرهشركت فرآورده های نسوز ایران

7,4970عضو مشترک هیات مدیرهشركت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان

5,26217,304عضو مشترک هیات مدیرهشركت بورس كاالی ایران

579,8541,462,534

7,001,67234,097,901 جمع كل

شركتهای فرعی

جمع

شركت های وابسته

جمع

سایر اشخاص وابسته

جمع
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 نظام راهبری شرکت

 اطالعات مربوط به ساختار ، مشخصات و سوابق هیئت مدیره

 :عملکرد کمیته های هیئت مدیره 

 کمیته حسابرسی -1

 مدرک تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی

 دكترای مدیریت رئیس بهرام سبحانی

 مدیریت كارشناسی ارشد عضو حسین ناجی

 مدیریت سیستم و بهره وری –مهندسی صنایع كارشناس ارشد  عضو شكراله فائز

 اقتصادكارشناس  عضو سیدجواد كیا

 كارشناس مدیریت عضو سعید عبودی

 حسابداریكارشناس ارشد  دبیر حمید فتاحی

 سمت نام و نام خانوادگی
  تحصیالت و

 مدارك حرفه ای 

 سوابق کاری
 تاریخ عضویت

 در هیئت مدیره 

 دكترا رییس هیات مدیره بهرام سبحانی
 رییس اتاق بازرگانی 
 مشاور استاندار 

30/08/97  

مدیر عامل و نایب  منصور یزدی زاده
 رئیس هیات مدیره

لیسانس مهندسی 
 صنایع

 14/09/94 بورس كاالی ایران  

23/01/96 مدیر عامل فوالد بناب  دكترا عضو هیات مدیره سیدابوتراب فاضل  

هیات مدیره عضو علی شكرریز  مهندسی 
 رییس اتاق بازرگانی 

 ور استاندارمشا 
09/05/97  

هیات مدیره عضو محمد فاطمیان 17/05/97 بورس كاالی ایران  مهندسی   
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 ) بر اساس منشور مصوب کمیته حسابرسی شرکت( ی کمیته حسابرسیشرح وظایف و مسئولیت ها -الف 

 كنترل های داخلی و مدیریت ریسک -1

 گزارشگری مالینظارت بر فرآیند  -2

 حسابرسی داخلیارت بر عملكرد نظ -3

 نظارت بر صالحیت ، عملكرد و ... حسابرس مستقل -4

 قوانین، مقررات و الزاماتو اجرای رعایت نظارت بر  -5

 گزارش دهی فعالیت های كمیته به هیات مدیره -6

 جام سایر مسؤلیت های مرتبط با كمیته حسابرسیان -7

 ه تفکیك هریك از وظایف و مسئولیت هاب 1397کمیته حسابرسی در سال   اهم فعالیت های -ب 

 گزارشگری مالی: -1

  1397سال ارزیابی قابلیت اعتماد گزارشگری مالی در 

 وضعیت گزارشگری مالی شركت دوارت بررسی و پی گیری 

 حسابرسی داخلی: -2

كت ارائه به كمیته حسابرسی شر مورد( 40)حدود 1397گزارش های تهیه شده توسط واحد حسابرسی داخلی طی سال 

یرعامل محترم شركت و در جلسات كمیته مورد بررسی قرارگرفته اند و بر این اساس پیشنهادهای بهبود به هیات مدیره و مد

 ارائه شده است. 

 حسابرسی مستقل: -3

به منظور بررسی گزارش نامه مدیریت، پیش نویس  ،جلسه با حسابرس مستقل و بازرس قانونی شركت  2برگزاری 

 .گزارش حسابرس، گزارش حسابرس و تكالیف مجمع و همچنین بررسی اهم موضوعات مرتبط با كنترل های داخلی 
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 رعایت قوانین ، مقررات و الزامات:  -4

 ی. رسان داخلارزیابی رعایت قوانین ، مقررات و الزامات در كلیه فرایند های مورد رسیدگی توسط حساب 

  شركت. 1395و خالصه مذاكرات  مجمع عمومی عادی سال  1395پی گیری و ارزیابی نامه مدیریت سال 

 .ارزیابی رعایت قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعمل های مرتبط 

 129 ماده موضوع های داخلی مرتبط با شناسایی و افشای معامالت با اشخاص وابسته و تصویب معامالت ارزیابی كنترل 

 اصالحیه قانون تجارت.

 کمیته ریسك

 اعضاء کمیته ریسك 

ته اجرایی كمی"ند مدیریت ریسک و اقدامات و برنامه های پاسخگویی به ریسک ها ساختار آیبه منظور پیشبرد فر

 اونت ومتشكل از مدیران هر حوزه مع "كمیته های تخصصی ریسک معاونت"متشكل از كلیه معاونین شركت ،  "ریسک

 متشكل از سرپرستان و كارشناسان هر مدیریت تعریف و اقدام می نمایند. "كارگروهای اجرایی"

 

 پست سازمانی سمت نام و نام خانوادگی

 معاون مالی و اقتصادی رئیس كمیته ریسک احمد سلیمی

 معاون برنامه ریزی و توسعه عضو كمیته ریسک مهدی نصر

 شركت صدرتامین نماینده عضو كمیته ریسک شكراله فائز

 مدیر برنامه ریزی و مهندسی صنایع دبیر كمیته ریسک مرتضی ربانی
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 1397ریسك های عمده سال 

 

 شرح ریسک نوع ریسک

 افزایش هزینه های بانكی نرخ بهره 

 افزایش نرخ ارز نرخ ارز

 افزایش هزینه های تامین مواد اولیه قیمت نهاده های تولیدی

 توقف/ محدودیت در صادرات محصوالت یا مقررات داخلیعوامل بین المللی 

 كاهش سهم بازار تجاری

 عدم تحقق برنامه تولید محصوالت نهایی تولید

 كاهش بهره وری منابع انسانی نیروی انسانی

 تاخیر در راه اندازی طرح های سرمایه ایی پروژه

 افزایش محدودیت های زیست محیطی محیط زیست

 

 1397کمیته ریسك در سال  عملکردشرح وظایف و 

 

 شرح وظایف سطوح سازمانی

 مدیریتی

 تشكیل تیم های كارشناسی حرفه ای و آشنا به فرایندهای كارگاهی 

  مدیریت ریسک فرآیندبرقراری هماهنگی در برگزاری جلسات پیشبرد 

  ه ریسک بنظارت ، ارزیابی و تصویب موضوعات مرتبط با شناسائی ، تحلیل و پاسخگوئی 

 راهبری كمیته های كارشناسی فرعی تحت نظارت 
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 شرح وظایف سطوح سازمانی

 كارشناسی

 آشنائی كافی و تسلط بر مفاهیم بنیادی و تكنیک ها و روش های مدیریت ریسک 

  های پیشنهادی شناسائی ریسک هاتحلیل كسب و كار مرتبط و تكمیل فرم 

  تحلیل ریسک های شناسائی شده 

 استخراج راهكارهای خالقانه برای ریسک های شناسائی شده 

 اولویت بندی پاسخ ها و پیشنهاد به كمیته عالی 

 مشاور

 مدیریت ریسکفرآیند  آموزش 

 برگزاری كارگاه های مهارتی جهت افزایش توانمندی اعضاء كمیته 

  ند شناسائی ، تحلیل و پاسخگوئی به ریسک هاآیانجام فرنظارت بر 

 دبیرخانه

 برقراری و هماهنگی در تشكیل جلسات 

 ایجاد ارتباطات با مشاور و اعضاء كمیته 

 مدیریت بانک اطالعاتی مدیریت ریسک 

 شناسائی كمبود و نواقص فرایند مدیریت ریسک 

 جمع بندی ریسک ها ، تحلیل ها و پاسخ ها 

  گزارشات مدیریتی به مراجع ذیصالحارائه 
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 کمیسیون معامالت و شرح وظایف اعضا

 اعضای کمیسیون معامالت 

 

 سمت نام و نام خانوادگی

 رئیس و عضو موظف مجید تقی یار

 عضو موظف نادر هادی زاده

 عضو موظف محمد حسین پیشدار

 )عضو علی البدل( معاون بهره برداری مهرداد توالئیان

 )عضو علی البدل( مدیر امور حقوقی عسگریكمال 

 

 شرح وظایف اعضاء کمیسیون معامالت

ت، حوزه عملكردكمیسیون معامالت بر اساس آنچه كه در شرح وظایف آمده، در چارچوب آیین نامه معامال

روش اقالم مازاد، فدستورالعمل های مربوطه و سایر قوانین و مقررات مربوطه، مسئولیت تعیین روش خرید كاال و خدمات و 

ر مورد اصالحات بررسی كفایت، كلیات و كیفیت اسناد مناقصه/ مزایده/ استعالم، تعیین برنده و بررسی و اظهار نظر د

 قراردادها و... می باشد.

گانی( و كمیته های عالوه بر موارد فوق، مشاركت در مذاكرات بازرگانی با تامین كنندگان و كاركنان حوزه خرید)بازر

... و شركت  فنی بازرگانی، كارشناسی حل اختالف، هیأت عالی حل اختالف كمیته تعدیل و مختلف از جمله كک، زغال،

 در جلسات شورای معاونین، هیأت مدیره شركت و ....

 سازمانی و  مصوبه نموده و ضمن حضور در جلسات متعدد 1114اقدام به صدور تعداد  1397به همین منظور در سال 
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)حضور  عالم و مزایدهجلسه كمیته بازگشایی پاكات مناقصه/است 186ره با پیمانكاران و تامین كنندگان، حدوداً در مذاك

جلسه  17جلسه كارشناسی حل اختالف، حدود  29جلسه كمیته فنی بازرگانی ، حدود  170دو عضو در جلسه( ، حدود 

 ت.جلسه كمیته عالی تعدیل شركت داشته اس 45جلسه كارشناسی تعدیل و 105كمیته عالی حل اختالف ، حدود 

 ت شركتدر آیین نامه معامال 9، با درج بند ن ماده 1397در تدوین ویرایش جدید آیین نامه معامالت در سال 

ا اطالع بعدی، پیش بینی گردید كه بتوان از طریق ترک تشریفات ، خرید ازشركت های تابعه و وابسته به ذوب اهن و ت

ایت صرفه و با قیمت كارشناسی كه از سوی كمیته فنی بازرگانی و با رع مجموعه شستا و صدر تأمین) شركت های زیر

  صالح، تعیین می گردد، انجام گردد.

 اطالعات در مورد تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضا در جلسات

عت می باشد. نفر سا  765جلسه و تعداد نفر ساعات جلسه  32، شامل 1397تعداد جلسات هیأت مدیره در سال  -الف 

كمک  امعهعملكرد اجتماعی شركت شامل كمک های عام المنفعه و همكاری با موسسات خیریه و كمک به رفاه عمومی ج

 ده است.بات هیأت مدیره اقدام گردیریال می باشد كه براساس مصومیلیارد  40، مبلغ 1397های بالعوض در سال 

 :حقوق و مزایا و پاداش مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شامل

 

ضای اع یتصمیم گیری در خصوص تعیین حقوق و مزایای مدیر عامل توسط هیات مدیره و تعیین حقوق و مزایا 

 .دگردهیأت مدیره توسط مجمع انجام می  غیرموظف
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 اجرایی  اطالعات مدیران
 

 محل خدمت پست سازمانی سطح شغل
تاریخ 

 استخدام

مقطع 

 تحصیلی
 نام نام خانوادگی

 مدیریت عالی

مدیرعامل شركت سهامی 

 ذوب آهن اصفهان

حوزه مدیریت 

 عامل
20/1/1373  منصور یزدی زاده شتربانی لیسانس 

 مدیریت عالی
معاون برنامه ریزی و 

 توسعه

حوزه معاونت 

 برنامه ریزی وتوسعه
5/9/1370  

فوق 

 لیسانس
 مهدی ازادانی نصر

 معاون بهره برداری مدیریت عالی
حوزه معاونت 

 بهره برداری
15/12/1377  مهرداد توالئیان لیسانس 

 معاون مالی و اقتصادی مدیریت عالی
حوزه معاونت 

 مالی واقتصادی
22/3/1378  

فوق 

 لیسانس
 احمد سلیمی

 معاون بازرگانی مدیریت عالی
حوزه معاونت 

 بازرگانی
9/3/1379  

فوق 

 لیسانس
 نعمت اله محسنی

 
معاون منابع انسانی و 

 اموراجتماعی

حوزه معاونت 

 منابع انسانی و

 اموراجتماعی

4/10/1378  
فوق 

 لیسانس
 مهدی بهرامی

 مدیریت عالی

رئیس كمیسیون 

 معامالت

كمیسیون 

 معامالت
8/7/1374  مجید تقی یار لیسانس 

 مدیر حوزه مدیرعامل مدیریت اجرائی
حوزه مدیریت 

 عامل
16/8/1371  سیدحسین فالح فربد لیسانس 
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 :اطالعات مربوط به حسابرس مستقل وبازرس قانونی

 .موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهودنام حسابرس:  -الف

 فرآیند انتخاب: بر اساس تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه شركت، حسابرس انتخاب شده است.

 هزینه حسابرسی :  حق الزحمه و -ب

  است. میلیارد ریال 2.6یارد ریال و حسابرسی میان دوره میل 5.9مبلغ  1397پایان سال  حسابرسیحق الزحمه 

 .یافته  استندر سال مالی مورد گزارش، حسابرس تغییر  تغییر حسابرس : –ج 

در  (1347اصالحیه قانون تجارت )مصوب  149ه از خدمات كارشناسی در عملیات حسابرسی موضوع ماده افشای استفاد-د

 .صورت وجود: موردی وجود ندارد

 كاربرد تحقیق مطابق مصوبات مجمع عمومی شركت. حسابرسی موسسهافشای نام بازرس علی البدل: -و

 اهم اقدامات انجام شده در حوزه بهره برداری

 هن و مترو.، جهت ریل های راه آ EN13674-1مطابق استاندارد   R260. تولید شمش ریل مارک 1

 در راستای تولید فوالد مذاب مناسب برای تولید ریل ملی. VD.احداث واحد گاز زدایی 2

د سرباره به مذاب با طراحی، ساخت و راه اندازی دستگاه سرباره گیر پاتیل فوالد به عنوان سیستم های جلوگیری از ورو .3

 صرفه جویی ارزی و ریالی قابل توجه.

وسعه صنعتی نظور صرفه جویی در مصرف انرژی )گاز طبیعی( با مشاركت سازمان ت. اجرای پروژه شارژ گرم شمش به م4

 .(UNIDO)ملل متحد 

 ولید.بخش فوالدسازی با هدف افزایش راندمان ت 8و  7. بازسازی و نوسازی ایستگاه های ریخته گری شماره 5

 و تولید در شركت ذوب آهن طراحیصوالت زیر برای اولین بار مح 1397در سال  . طراحی و تولید محصوالت جدید.6
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دار نمره  یک شیب، تیرآهن بال بار S49، ریل مترو تیپ  UIC60، ریل راه آهن تیپ  30تیرآهن بال پهن نمره  اند: شده

20 (IPN20)  شمش فوالدی ریل مارک ،R260  تولید انبوه شمش با مقطع ،Beam Blank  

زگردانی پساب جهت بقا و حفظ شرایط پایدار تولید به شرح زیر: با . بهینه سازی مصرف آب و سایر حامل های انرژی7

RO  و پساب سیكلKW رد و ، تغییر طرح استفاده از آب سیكل كثیف جایگزین سیكل تمیز در كوره بلندها ، نو

 و ... 500آگلومراسیون ، بهره برداری از پروژه شارژ شمش گرم در نورد 

  1 .. تعمیرات اساسی كوره بلند شماره8

 .500ریخته گری به كوره نورد 5. راه اندازی پروژه هات شارژ به منظور شارژ گرم شمش از ایستگاه 9

استفاده  ریخته گری با 7ایستگاه شماره  PCI  ،Hot Charging  ، Revamping. مشاركت در اجرای پروژه های  10

  از ظرفیت های واحدهای پشتیبانی و مهندسی.

 زمینه صرفه جویی انرژی: تمهیدات و اقدامات در

 .مختلف تشكیل انجمن خبرگی در زمینه ارائه راهكارهای عملی كاهش مصارف حامل های انرژی در بخش های -الف

 انجام بازرسی های فنی انرژی از بخش های مختلف برای شناسایی اتالفات انرژی. -ب

 .ISO-50001پیگیری استقرار سیستم مدیریت انرژی مطابق بر استاندارد  -ج

ستای كاهش مصرف تا رسیدن به مرحله بهره برداری در را 500( در نورد  Hot Chargingپیگیری  پروژه شارژ گرم ) -د

 گاز طبیعی.

 یگیری پروژه جمع آوری حداكثری كندانس بخار قسمت های مختلف در راستای كاهش مصرف آب.پ -ه

 مصرف انرژی و تعامل با سایر سازمان ها و شركت های متخصص درنجام مطالعات در خصوص پروژ های بهینه سازی ا  -و

 راستای انجام پروژه های صرفه جویی و بازیافت انرژی.

 .UNIDOدر كارخانه با همكاری  "بهینه سازی سیستم هوای فشرده  "اجرا و تكمیل پروژه  -ز
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ر ذیل راستای كاهش مصرف گاز طبیعی ) نمودادر  دیریت مصرف گازهای فرایندی با تمركز بر استفاده بیشتر از آنهام -ح

 باشد(. جای گاز طبیعی در سال های اخیر میه نشان دهنده روند افزایشی استفاده از گازهای فرایندی ب

 ایمنی کارکنان فعالیت های انجام شده در زمینه بهداشت  و

 بهداشت حرفه ای: -الف

 تعداد فعالیت شرح ردیف

كارگاهیاندازه گیری سر و صدای  1  90 

 22 اندازه گیری استرس گرمایی 2

 2700 اندازه گیری روشنایی محیط كار 3

های الكترومغناطیسی اندازه گیری میدان 4  110 

 105 اندازه گیری گرد و غبار محیطی و فردی 5

 336 اندازه گیری گازها و بخارات شیمیایی 6

 AA 155آنالیز دستگاهی  7

فلزی اندازه گیری فیوم های 8  40 

 70 اندازه گیری پرتوها 9

 65 اندازه گیری ارتعاش 10

 252 بازدید موردی كارگاهی 11

 45 شركت در كمیته عالی ایمنی و بهداشتی كارگاهها 12

 HSE PLAN 15بررسی  13

 66 بررسی شكایات بهداشتی 14

 110 بررسی مشاغل كارگاهی مورد درخواست طب جهت تغییر سمت یا محدودیت 15

 11 جلسات كمیته سختی كار 16

 35 شركت در جلسات كمیته حفاظت فنی و بهداشت كار 17

 143 تعداد عدم انطباق های صادر شده در سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت 18

 145 بازدید از رستوران های سطح كارخانه 19
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 بهداشت محیط و مواد غذایی: -ب

 تعداد شرح فعالیت ردیف

نمونه های برداشت شده آب )فیزیكی، شیمیایی و میكروبی(تعداد  1  635 

 5880 تعداد پارامترهای اندازه گیری شده آب ) فیزیكی، شیمیایی و میكروبی( 2

 307 تعداد نمونه های مواد غذایی 3

میكروبی( وحسی، شمیایی -تعداد پارامترهای اندازه گیری شده مواد غذایی)فیزیكی 4  4617 

 کارکنان: یمنیا-ج

 واحد تعداد فعالیت شرح ردیف

 ارشد، یرمد حضور با مصوب گراف طبق ها بخش از تجهیزاتی ایمنی عالی كمیته بازدیدهای انجام 1

 بهداشت و ایمنی وسرپرستان معاون
 جلسه 47

 جلسه 617 (OTB-10بازدیدهای) كارگاهها در پیشگیرانه ایمنی بازدیدهای انجام 2

 بازدید 1523 ایمنی موارد وكنترل روزانه و جاری تعمیرات روند بر نظارت 3

 بازدید 4577 ایمنی شیفت بازرسین توسط خطر پر شرایط در كار مجوزهای تایید جهت ایمن شرایط وكنترل بازدید،بررسی 4

 بازدید 340 بازدید از پرو ه های توسعه 5

 جلسه 210 گراف طبق بخشها در ماهیانه كار وبهداشت حفاظت یها تهیوكم حوادث آنالیز جلسات برگزاری 6

 بازدید 254 حادثه وقوع علت تحلیل و تجزیه و حوادث وقوع محل از بازدید 7

 عدد 247 پیشگیرانه و اصالحی اقدامات وبررسی انطباق عدم ارسال 8

 جلسه 10 پیمانكاران و هابخش فنی ایمنی با مرتبط موضوعات بررسی و ایمنی كارشناسان ماهیانه جلسات برگزاری 9

 جلسه HSE 16 تیریمد با بخشها یمنیا كارشناسان یهفتگ جلسات یبرگزار 10

 مورد 190 عمومی رویه ها و تخصصی ایمنی دستورالعملهای تایید و بازبینی و دربررسی مشاركت 11

 عدد 51 قرارداد مورد فعالیت اساس بر پیمانكارانHSE PLAN تایید جهت بررسی 12

 بازدید 31 زمانبندی گراف طبق ایمنی نظر از پیمانكاران ارزیابی 13

 جلسه 46 مختلف موضوعات با فنی ایمنی های كالس جهت مدرس اعزام 14

 دیبازد 80 شركت سطح یها و كانكسها ساختمان بازدید اجرای و تدوین 15

 آزمون 10 كار بهداشت و حفاظت نامه آیین آزمون برگزاری و ریزی برنامه 16
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 خالصه پروژه های محیط زیست اجراشده و در حال اجرا  

ا و هزینه اطالعات مربوط به عملكرد زیست محیطی شركت در حوزه اجرای پروژه های زیست محیطی ، وضعیت پروژه ه 

آوری و هش، فن امور فنی بهره برداری و  پژومهندسی، نظارت و پشتیبانی طرحها،  های مربوطه بایستی از مدیریت های

 .بومی سازی اخذ گردد

 شرکتها کارخانه عنوان

 0 117 آمار حوادث انسانی ناشی از كار

 0 117 آمار كل حوادث انسانی

 0 1 آمار حوادث منجر به فوت

 0 2 آمار حوادث منجر به نقص عضو

 0 9 آمار از كار افتادگان

 0 9241 تعداد كل روزهای معذوریت

 کارکنان: اهم برنامه های آتی ایمنی

 كمیته حوادث، یزآنال جلسات در شده تهیه گزارشات ارائه و حوادث شبه و حوادث آنالیز و تحلیل و تجزیه روش بهبود 

  .تجهیزاتی ایمنی های بازدید كار، بهداشت و حفاظت

 هابخش اضطراری شرایط در واكنش ولیست حوادث و مخاطرات به توجه با مانور سناریو انجام پیگیری. 

 هادستورالعمل بازنگری و شده بازبینی تخصصی و عمومی ایمنی هایدستورالعمل صدور و ثبت پیگیری. 

 یابیارز ستیل چک هیته HSE ها كارگاه کیتفكه ب یمنیا یدهایوبازد. 

 هابخش در پرخطر شرایط در كار ومجوز صدور جهت شرایط واجد افراد لیست تهیة پیگیری.  

 اهداف بهداشت کارکنان :

 انطباق عوامل زیان آور فیزیكی، شیمیایی و ارگونومیكی در محیط كار با الزامات قانونی. 
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 انطباق عوامل بهداشت محیطی با الزامات قانونی. 

 كار محیط در شغلی های به بیماری كاركنان ابتالی پیشگیری از. 

  كار محیط سایكولوژیكی آور زیان عوامل ارزیابی. 

   و برون سازمانیارائه خدمات مشاوره درون. 

 برنامه های آتی  بهداشت:

 پایش و اندازه گیری عوامل زیان آور محیط كار. 

 سازی  كمیته عالی بهداشت و   فعالOHSAS  بخش ها. 

 بازرسی های بهداشتی مستمر و صدور عدم انطباق های بهداشت محیطی. 

 تهیه شناسنامه بهداشتی كارگاه های تولیدی. 

 شغلی مواجهات و مشاغل اساس بر معاینات دستورالعمل تدوین. 

 انجام پایش های بیولوژیكی بر اساس نتایج اندازه گیری های بهداشتی. 

 برنامه های آتی محیط زیست :اهم 

نین الزامات انجام پی گیری های الزم جهت عملیاتی شدن الزامات تكلیفی سازمان حفاظت محیط زیست استان و همچ .1

 تكلیفی از طرف استانداری اصفهان 

ه ها و پیامد های های انرژی از طریق شناسایی كلیه جنبریزی جهت جلوگیری از اتالف و تحلیل منابع و حاملبرنامه .2

 آن مصرف منابع و حامل های انرژی و تعریف اقدامات كنترلی و اصالحی الزم جهت زیست محیطی مربوط به

 مطابق  آنالین مسیست فاقد آالینده منابع روی هاآالینده گیریاندازه و پایش آنالین هایسیستم نصب جهت پیگیری .3

  .زیست محیط حفاظت سازمان الزامات
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 آتی آنگزارش عملکرد زیست محیطی شرکت و پیش بینی روند 

 

 97سال 

 تعداد پارامتر تعداد عنوان فعالیت دیفر

 1200 120 گیری گازهای حاصل از احتراقپایش و اندازه 1

 262 262 ر خروجی از منابع آالیندهگیری گرد و غباپایش و اندازه 2

 1334 58 های كارخانهانجام آزمایشات شیمی فیزیک برروی پساب  3

 44 22 های كارخانهمیكروبیولوژی برروی پساب انجام آزمایشات  4

 828 69 های كارخانه انجام آزمایشات فلزات سنگین برروی پساب 5

 496 62 های گمانه انجام آزمایشات شیمی فیزیک آب چاه 6

 682 62 های گمانهانجام آزمایشات فلزات سنگین آب چاه  7

 - 12 زیست محیطیانجام مانورهای واكنش در شرایط اضطراری  8

 20 10 گیری ذرات محیطیاندازه 9

 40 10 گیری گازهای محیطیاندازه 10

 4214 602 ا(اندازه گیری گازهای آالینده و میزان كدری منابع متحرک آالینده)خودروه 11

 - 960 ت و پیمانكارانهای مختلف شركهای زیست محیطی از بخشانجام بازرسی 12

 - 204 زیست محیطیشركت در جلسات  13

 156 52 گیری صدای زیست محیطیپایش و اندازه 14

 - 14 پیمانكاران  HSE PLANبررسی و كنترل  15

 - 9 پیمانكاران  HSE PLANممیزی  16

fفعال نمودن آموزش های  چهره به چهره) 17 ace t o f ace384 ( جهت پرسنل كارگاهی - 
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 1397عملکرد آموزش شرکت در سال 

 هر نفر آموزش به ازایساعت  24و متوسط  %87نفرساعت و اثربخشی   322،854دوره آموزشی به میزان  4823برگزاری  .1

  . تورهای تعالی آموزش و یادگیری و اعزام به نمایشگاه هامورد  23 برگزاری .2

ین المللی و آموزش ملی و بنفر از كارشناسان، مدیران اجرایی و مدیران عالی در كنفرانس ها و همایش های  450اعزام  .3

 .های نوین صنعتی و فن آوری آخرین دستاوردهای علمی،سطوح كارشناسی شركت  با آشنایی برون سازمانی به منظور  های

آتی و كمک  های مختلف، رفع نیازهای دوره خاص و ویژه در راستای حل مسائل فرایندی بخش 100برگزاری بیش از  .4

 .ای شركتبه اجرای برنامه های توسعه 

  .اتاق فكر در بخش های مختلف شركت جهت شناسایی و حل مسائل بخشها توسط كارشناسان 6تشكیل  .5

 :برنامه های آتی درخصوص دوره های آموزشی اهم 

ایر سافزایش درآمدهای جانبی از طریق فروش ظرفیت خالی كالسها و برگزاری دوره های آموزشی مشترک با  .1

 .موسسات

كان و هزینه جایگزینی آموزشهای غیرحضوری و صرفه جویی در زمان ، م ،( LMS)آموزش الكترونیكیاستقرار سیستم  .2

 ومی دارد.های اجرا باتوجه به عدم نیاز به حضور فراگیران در دوره های آموزشی جهت دوره هایی كه جنبه عم

عتبر كشور و غنی نمودن مبا كتابخانه های ) تهیه نرم افزاركتابخانه، ایجاد لینک ایجاد بانک جامع اطالعات علمی و فنی  .3

 . و تجهیزكتابخانه(

 .رزش افزوده(اقانون مالیات بر  38ماده  2استفاده از قانون معافیت مالیاتی برای فعالیتهای آموزشی ) تبصره  .4

 

 

 



 

 

47 

 گزارش فعایت هیئت مدیره

 به مجمع عادی سالیانه صاحبان سهام

1397اسفند ماه  29سال مالی منتهی به  برای  

47 

 ترکیب نیروی انسانی

 جنسیت شرح سابقه
 5کمتر از 

 سال

 10تا 5

 سال

 20تا 10

 سال

 30تا 20

 سال

 30باالی 

 سال
 جمع

 تولید

 3030 4 350 299 2364 13 مرد

 0 0 0 0 0 0 زن

 پشتیبانی تولید

717 958 6085 27 مرد  26 6778  

 8 0 2 2 4 0 زن

 ستادی

825 353 1744 13 مرد  18 5626  

 398 1 25 16 356 0 زن

59139 49 1676 1628 10553 53 جمع  

 

شرح سوابق 

 تحصیلی
 جنسیت

کمتر از 

 دیپلم
 دیپلم

فوق 

 دیپلم
 جمع دکترا فوق لیسانس لیسانس

 تولید

5190 732 مرد  274 137 7 0 5305  

 0 0 0 0 0 0 0 زن

 پشتیبانی تولید

1544 1503 مرد  1318 550 31 0 3578  

 8 0 2 3 0 3 0 زن

 ستادی

8911 680 مرد  117 520 106 33 4526  

 398 6 7 113 33 218 21 زن

6677 2936 جمع  1742 1323 153 39 59139  
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 اطالعات طرح ها و پروژه های شرکت
 

 

 

 پایان شروع عنوان پروژه
میلیارد 

 ریال

میلیون 

 یورو

درصد 

 پیشرفت
  مالحظات

تزریق  پودر زغال به كوره 

 بلندها
 در مرحله راه اندازی انفرادی می باشد 95 16.5 150 03/1398 07/1393

 93.4 6.1 119 -- 07/1392 500سیستم برش نورد 

توجه به  خط شماره یک خاتمه یافته است و با

، نصب خط شماره 500برنامه تولید كارگاه نورد 

این كارگاه ، در زمان توقف تعمیرات اساسی  2

 اجرا خواهد شد

تعمیرات اساسی كوره بلند 

 1شماره 
01/1396 06/1398 681 0 85.6 

در مرحله تامین بلوک های گرافیتی و آجرهای 

 آلومینی كف كوره

 67.7 0 2100 04/1400 05/1397 خرید پساب فوالد شهر

توسط شركت آبفا در دو بخش تصفیه خانه و 

اجرای شبكه آوری فاضالب در حال اجرا می 

 باشد

احداث تصفیه خانه پساب در 

 BOTكارخانه به روش 
04/1397 03/1399 - - 9.5 

سرمایه گذار انتخاب گردید و دوره پیشبرد 

 شروع شده است
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تماس با شرکت

 03133322258فكس – 03152573333تلفن  -انتهای اتوبان ذوب آهن -آدرس پستی: اصفهان 

 03136240033شماره فكس  -03136240031شماره تلفن   178پالک  -بلوار سعدی مقابل پل مارنان  -دفتر مركزی: اصفهان ، 

   :آدرس پست الكترونیكی امور اداریdabir@esfahansteel.com-esco 

  :آدرس پست الكترونیكی شركتinfo.esfahansteel.com 

  : سایت اینترنتی شركتwww.esfahansteel.ir 

  :41175869334كد اقتصادی  

  : 8178647685كد پستی و صندوق پستی شركت 

 

 اطالعات مربوط به امور روابط سرمایه گذاران با شرکت

  ،81786-47658:  پستی. كدشركت سهامی ذوب آهن ،بلوار شفقآدرس:اصفهان   

 031-37806719تلفن:  شماره   

 031-37802402فكس :   شماره 
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