
 

  

  

   تحليل اقتصادي ذوب آهن اصفهان از ديدگاه سودآوري
  ∗∗∗∗ مهدي فخاري

  

  چكيده 

شركت سهامي ذوب آهن اصفهان به عنوان اولين واحد فوالدسازي كـشور نقـش انكـار ناپـذيري جهـت                    

اين واحـد  . بسط و گسترش دانش فني و انتقال تكنولوژي و ايجاد ظرفيتهاي اشتغال در كشور داشته است              

 550 با توليد چدن كار خود را آغـاز كـرده اسـت در ابتـدا بـا ظرفيـت اسـمي                   1350از سال   توليدي كه   

 ميليـون  2/2 ميليون تن افزايش ظرفيت داده و درحال حاضر        9/1 و   2/1هزارتن فوالد در سال و سپس به        

ت نيز ظرفي) طرح توازن(تن محصوالت فوالدي در سال به بازار عرضه مي نمايد و طرح توسعه جديد آن               

  . ميليون تن درسال ميرساند6/3توليد آن را در آينده نزديك به مرز 

 دالر  672395000 بالغ بر    1372هزينه هاي سرمايه گذاري صورت گرفته دراين واحد توليدي تا سال            

 4100 نيـز بـيش از       75-85درايـن رابطـه طـي سـالهاي         .  ريال مي باشـد      204245310887آمريكا و   

 گذاري هاي جديد گرديده است و اين درحالي است كـه حجـم ايـن سـرمايه            ميليارد ريال صرف سرمايه   

بررسي هـاي بعمـل آمـده از طريـق سـنجش شاخـصهاي              .  ميليارد ريال مي باشد      10000گذاريها بالغ بر    

 1372ارزيابي طرحهاي اقتصادي نشان ميدهد  نرخ بازده داخلي اين واحد عظيم صنعتي از ابتدا تـا سـال                    

 درصـد بـوده اسـت       16/4برابر با   ) 1369-72(و درخالل سالهاي برنامه اول توسعه        درصد   32/1معادل  

 بهبود يافتـه و ميـانگين   75-85همچنين محاسبات نشان      مي دهد روند سودآوري شركت طي سالهاي               

  . درصد بوده است20ين دوره حدود نسبت سود ناخالص به فروش طي ا

  

                                                 
  مشاور اقتصادي مدير عامل ذوب آهن اصفهان . فوق ليسانس توسعه اقتصادي و برنامه ريزي  ∗



 

  

  مقدمه

دي  بسياري  از كشورهاي جهان  بر پايه  توسعه صنعتي استوار  بوده كارشناسان معتقدند توسعه اقتصا

در اين  رابطه كشورهاي اروپايي و آمريكا بعد از انقالب صنعتي  با سرعت فاصله خود را با  . است

بطور كلي . ديگران زياد كردند ولي ساير  كشورها با درجات متفاوتي  در  مسير توسعه گام  برداشتند

 جهت حائز اهميت است، بهره گيري مناسب از منابع در دسترس ،ارتقاء سطح بهره وري آنچه در اين

نيروي كار، افزايش كارايي و ايجاد ارزش افزوده باالتر براي هر واحد سرمايه در راستاي بسط و گسترش 

  .تكنولوژي  و استفاده از موقعيتهاي بوجود آمده  است

مبود سرمايه است بنابراين  انتخاب طرحهاي مناسب صنعتي  مشكل اصلي كشورهاي جهان سوم عمدتاً  ك

كشورها  با توجه به ساختاراجتماعي  و اقتصادي و نحوه انتقال تكنولوژي از اهميت ويژه اي در اين

  .برخوردار مي باشد

براي آنكه  سرمايه  در دسترس  به بهترين شكل خود  مورد استفاده  قرار گيرد  بايد سرمايه  گذاري  

راه  با سنجش علمي  متكي  به اطالعات صحيح و كافي صورت بگيرد  هر چند  ممكن است  دسترسي هم

به همه اطالعات همواره امكان پذير نباشد و يا متغيرهاي  برون زا  بر چگونگي تصميم گيري  موثر باشند 

ري هر نوع  ولي  در هر حال استفاده  از روشهاي  سنجش اقتصادي پروژه كمك بزرگي در تصميم گي

طرحها و پروژه ها در زمان بهره برداري نيز مي تواند انجام  سرمايه گذاري مي نمايد البته ارزيابي اقتصادي

  .شود و اين موضوع جهت كنترل اهداف سرمايه گذاري  و يا توسعه آن بسيار حائز اهميت است
  

  روش تحقيق 

 ، NPVخالص  حال وش تجزيه و تحليل ارزشر: روشهاي تحقيق استفاده شده دراين پژوهش عبارتند از 

 و 1372 تا 1350 جهت سالهاي IRR ، نرخ بازده داخل NPVRروش نسبت ارزش حال خالص 

  .1375-85الي حسابداري جهت سالهاي بررسي اجم
  

  يافته هاو بحث

در .  صنعت فوالد  بطور يقين نقش انكارناپذيري  در جهت رشد  و توسعه  كشورهاي جهان  داشته و دارد

شرايط  مساعد  اين صنعت مي تواند زمينه مناسبي  را براي  رشد  كمي و كيفي  ساير صنايع  بويژه  در 

اين  صنعت به گونه اي  ) پسين و پيشين(زيرا ارتباط قبل  و بعد . كشورهاي  در حال توسعه  بوجود آورد

و  ، ارتباطات، ساختماناست كه هر نوع توسعه در زمينه هاي  صنعتي،  كشاورزي، حمل و نقل 

  .زيرساختهاي  اقتصادي  نيازمند  تامين  مصالح و فرآورده  هاي فوالدي  است



 

  

  ذوب آهن اصفهان

 با توليد محصوالت فوالدي 1351 با توليد چدن ودر سال 1350كارخانه ذوب آهن اصفهان از سال 

 هزار تن توليد در سال  550مي  اوليه اين كارخانه با روش كوره بلند و با ظرفيت اس. رسماً افتتاح گرديد

 ميليون تن و بدنبال آن 2/1مشغول  به فعاليت شد، در ادامه، طرح توسعه فاز اول  كارخانه  تا ظرفيت  

 قسمت اعظم طرح 1357در سال .  ميليون تن مورد بهره برداري قرار گرفت9/1متمم قرارداد تا مرز 

 راه 2هاي كك سازي ، آگلومراسيون و كوره بلند  شماره  بخش1362توسعه  به اتمام رسيد و درسال 

 به مرز يك ميليون تن رسيد در ادامه 68ميزان توليد محصوالت قابل فروش در پايان سال .اندازي گرديد

 دستگاه ريخته گري مداوم خريداري گرديدبطوريكه 2طي قراردادي با شركت دانيلي ايتاليا 

ميليون تن ظرفيت اسمي 9/1 ميليون تن محصول از مرز 2د بيش از  كارخانه توانست باتولي1370درسال

  .خودنيزعبور كند

 هزار ريال گرديد پس از 26325610 هزار دالر آمريكا و 161650حجم سرمايه گذاري اوليه بالغ بر 

 تحت عنوان مرحله اول توسعه و از سال 64 و متمم آن كه تا سال 40132آن طرح توسعه طبق  قرارداد 

  هزار دالر  هزينه 451543 نامگذاري  شده بود بالغ بر 300 به نام طرح تكميلي نورد 68ا  ت64

 هزار دالر سرمايه گذاري 59202دربرداشت،  جهت احداث  هزينه واحدهاي ريخته گري دانيلي  نيز 

صورت گرفت به طوركلي بر اساس محاسبات  صورت گرفته ميزان سرمايه گذاري صورت گرفته  جهت  

 دالر و 672395000 بالغ بر 1372 تا 1350داث  كارخانه  ذوب آهن اصفهان از سال اح

  .  ريال گرديد204245310887

هرچند مطالعات  فني  و اقتصادي  زيادي طي  سالهاي قبل از تاسيس ذوب آهن توسط كارشناسان 

سترش دامنه خارجي صورت پذيرفته  ولي انگيزه اصلي جهت احداث ذوب آهن انتقال تكنولوژي، گ

صنعت و ايجاد اشتغال بوده است و نه صرفاً سودآوري، در اين راستا بدون شك تاثيرات جانبي احداث 

اين واحد  صنعتي بر روي اقتصاد ملي  ايران  انكار ناپذير است اشتغال  خيل عظيمي از  نيروي كار به 

ه كار بوده اند و انتقال دانش فني  و  هزار  نفر در اين  كارخانه مشغول  ب39 بيش از 56حدي كه در سال 

تكنولوژي ساخت   فوالد به همراه گسترش آگاهي هاي فني در بخشهاي معدن، ساختمان و صنايع  پايين 

دستي فوالد از  جمله ثمرات احداث ذوب آهن است ولي  در هر صورت  هر بنگاه اقتصادي نمي تواند 

باشد و الجرم بايد وضعيت اقتصادي خود را  با شرايط براي هميشه توجه به اهداف غيراقتصادي داشته 

بازار  وفق داده  و عملكرد خود را در ساختار  بازار  مورد ارزيابي  قرار  دهد، از اين  رو بررسي فعاليتهاي 



 

از نگاه سودآوري خصوصي و بررسي ) 1372-1350( سال اول  فعاليت 23ذوب آهن اصفهان  طي 

موضوعي است كه به آن در اين  مقاله  پرداخته  ) 1385-1375(يت بعدي   سال فعال11اجمالي آن طي 

در اين رابطه  مشكالت  زيادي  به لحاظ استخراج ، پردازش ،تعديل و همسان سازي . شده است 

اطالعات وجود داشته  است كه بيش از يكسال  وقت جهت انجام  آن صرف گرديده  است كه از ذكر 

  . گردد مي  جزئيات آن خودداري
  

  روشهاي  تحليل  اقتصادي 

 روش 3جهت تحليل سودآوري شركت از روشهاي مختلفي استفاده نموده ام كه در اينجا مختصراً به 

  .اشاره  مي شود
  

 NPV روش تجزيه و تحليل ارزش حال خالص-1

ردانده در اين روش كليه جريانهاي درآمدي و هزينه اي در طي سالهاي مختلف بايد  به  زمان حال برگ

در اين تحليل از يك نرخ شاخص بعنوان آلترناتيو جهت . شود تا ارزش زماني پول در نظر گرفته شود

در اين تحليل از .  تعيين ارزش واقعي سرمايه استفاده مي شود كه نرخ بازده مورد انتظار ناميده مي شود

 استفاده شده و  با توجه به  آنكه اين نرخ سود سپرده ها ي بلند مدت بانكي به عنوان نرخ بازده مورد انتظار

بعنوان ميانگين مورد % 10 درصد در نوسان بوده، نرخ 14 درصد تا 5/7 از 72 تا 50نرخ طي  سالهاي 

هزينه هاي سرمايه گذاري ساليانه يا تغييرات سرمايه گذاري و تغييرات سرمايه . استفاده  قرار  گرفته است

 تماماً 72زم به ذكر است  هزينه ي سرمايه گذاري ذوب آهن تا سال ال. در گردش نيز  محاسبه شده است

  .ريال در نظر گرفته شده است) 70-73(به نرخ دولتي  هر دالر 

طي % 10پس از بررسي  هاي بعمل  آمده  جمع ارزش  خالص ساليانه  شركت با نرخ بازده مورد انتظار 

  72سر ارزش دفتري داراييها در پايان سال  ريال بوده كه پس از ك1002368424221اين مدت معادل 

:  

  NPV=  -815549414916                                                                                               ريال 

بازياني اقتصادي به مبلغ  ) 50-72( شركت طي سالهاي%  10به بيان ديگر با فرض بازده مورد انتظار 

 ميليارد ريال مواجه بوده است  بنابراين از نظر اين معيار  فعاليت انجام شده  در اين  شركت طي  اين 815

 ) 1369-72( ولي  در صورتي كه دوره زماني  خاص  برنامه اول توسعه . مدت اقتصادي نبوده است

  : مدنظر قرار  گيرد

  NPV = -275087061616ريال                                                                         



 

درصد زيان شركت در حالت كلي  است و اين  نكته  بيانگر  34اين عدد نشان مي دهد زيان حاصله فقط 

  .بهبود سودآوري در طي سالهاي برنامه اول  است

                                                                                                =     NPVR                         روش نسبت ارزش حال خالص -2

  

  :اين نسبت در شركت برابر  است با) 50-72(بر اساس محاسبات بعمل آمده  طي سالهاي  

                                                                                             917525/0- = NPVR  

 است در حالي كه ضابطه پذيرش هر طرح -1همانطور  كه مشاهده  مي شود  اين نسبت  كمي بزرگتر از 

اين روش بيانگر آن است كه منافع خالص طرح تا .    بزرگتر يا حداقل برابر صفر  استNPVRاقتصادي 

  .چه حد مي تواند  سرمايه گذاري هاي انجام شده را جبران  كند

  

  IRR نرخ بازده داخلي -3

نرخ بازده  داخلي نرخي  است كه در آن نرخ ، ارزش حال دريافتهاي يك پروژه برابر ارزش حال 

  كه  در روش  هاي قبلي  بدست  آمد معلوم  مي NPVبا توجه به رقم بزرگ  منفي . پرداختهاي آن است

 IRRبراي محاسبه  . فاصله بسياري دارد) ده درصد(شود كه نرخ  بازده  داخلي  با نرخ بازده مورد انتظار 

 درصد و يك درصد آزمون گرديد نرخ بازده 2 درصد ، 3 درصد ، 5از روش آزمون و خطا نرخهاي 

  . گرفت درصد قرار2و 1داخل بيرون دو نرخ 
     IRR =i 1 +                                       =   %1/318294                                    =                   

                                                        

  

  . درصد است32/1دل نتيجه بدست آمده نشان مي دهد كه سود آوري فعاليت انجام شده جزئي  و معا

مورد بررسي قرار گرفت  در اين راستا نرخ ) 1369 -1372(  پس از ان دوره  زماني برنامه  اول توسعه

   IRR = % 4/ 1559298                                     درصد رسيد4بازده داخل به بيش از 

 وضعيت سود آوري ذوب آهن بهبود و اين موضوع بازهم نشان داد كه با افزايش سالهاي بهره برداري

  .همانگونه كه روش اول نيز اين موضوع را تاييد مي كرد. يافته است
 
 
 
  

   1375-85وضعيت اقتصادي شركت طي سالهاي 

 ارزش حال خالص

 PVI ارزش حال سرمايه گذاري 

NPV   
        

NPV1+│NPV2│ 
 

NPV1 (i2 – i1) 
 



 

       آهن به مفهوم  هزينه فرصتي سرمايهنچه طي بخشهاي قبلي ارائه شد تحليلي از وضعيت اقتصادي ذوب آ

( opportunity cost )75–85 سالهاي بود ولي بررسي وضعيت شركت طي ) 50 – 72( لهاي  طي سا 

  :صرفاً يك بررسي حسابداري است  بر اين اساس بطور خالصه 
  

قيمت تمام شده محصوالت طي سالهاي فوق همواره صعودي بوده ولي اين افزايش :  قيمت تمام شده -1

رعت بيشتري همراه شده است به  بعلت جهش قيمت مواد اوليه با س84 و 83به خصوص طي سالهاي 

  . درصد بوده است37 معادل 84 درصد در سال 35 حدود 83گونه اي كه نرخ افزايش هزينه در سال 

 25/6/82قيمت فروش محصوالت شركت تا قبل از تشكيل بورس فلزات در تاريخ :  قيمت فروش -2

امه سوم توسعه ، قيمت محصوالت توسط دولت  تعيين مي شد ولي پس از آن بر اساس الزامات قانون برن

فوالدي بر مبناي عرضه و تقاضا و در تاالر معامالت بورس فلزات تعيين گرديد و اين موضوع توانست از 

انتقال منابع هنگفتي از ارزش افزوده ايجاد شده توسط ذوب آهن به واسطه گران  توزيع محصول  

ز قيمت بازاري محصوالت بطور قابل توجهي  جلوگيري نمايد پس از اين تاريخ درآمد شركت متاثر ا

  با افزايش حدود82افزايش بافت به نحوي كه ميانگين قيمت فروش محصوالت شركت در سال 

 با 85 درصد و در سال 5 با كاهش 84 درصد،  در سال 47  با افزايش بيش از 83درصد و در سال 26

 افزايش قابل مالحظه 84 تا 82 در سالهاي و اين در حالي است كه.  درصد روبرو بوده است38افزايش 

  .اي در قيمت بازار آزاد محصوالت بوجود نيامده است

بر اساس محاسبات صورت گرفته نسبت سود ناخالص به فروش شركت طي اين سالها :  سودآوري -3

 تا كنون مي باشد 75 درصد بوده است و اين  نشان از بهبود سودآوري طي سالهاي 7/19بطور متوسط

ولي مشكل اصلي هزينه اي مربوط به پرداخت اصل و فرع تسهيالت دريافتي جهت طرحهاي توسعه و 

وجوه واريزي به صندوق بازنشستگي كاركنان فوالد است كه همه ساله مبالغ قابل توجهي از سود شركت 

  .        را به خود اختصاص مي دهد 

 ميليارد تومان از محل منابع 410 بيش از  )75 – 85( طي يازده سال گذشته :  طرحهاي توسعه -4

داخلي شركت  بابت انجام طرحهاي توسعه پرداخت شده است و اين در حالي است كه رقم اجراي اين 

 ميليارد تومان هم تجاوز مي كند ، لذا نامتناسب بودن منابع داخلي با حجم   سرمايه 1000طرحها از 

ي از طريق دريافت تسهيالت بانكي نموده و همين موجب گذاريها ، شركت را مجبور به تامين نقدينگ

تحميل هزينه هاي سنگين مالي گرديده است ولي با اين وجود ذوب آهن با فروش مجتمع فوالد سبا موفق 

  . از مشكل نقدينگي خود را بر طرف نمايديشده بخش  بزرگ

  



 

  : نتيجه گيري 

 نشان 50 – 72  اليت شركت طي سالهاينتايج حاصل از معيارهاي سودآوري خصوصي جهت تحليل فع

مي دهد كه اين كارخانه طي سالهاي اوليه فعاليت خود نتوانسته است بازدهي مناسبي در برداشته باشد به 

 درصد 15/4نحوي كه در بهترين شرايط يعني طي برنامه  اول توسعه  نرخ بازده داخلي شركت معادل 

د يافته به نحوي كه ميانگين حاشيه سود ناخالص شركت است ولي طي سالهاي بعد روند سودآوري بهبو

  . درصد بوده است20 حدود 75-85طي سالهاي 

اگر بخواهيم داليل وضعيت نوسانات اقتصادي ذوب آهن را مورد بررسي قرار دهيم در ابتدا بايد توجه 

ئي هستند به داشته باشيم كه ماهيت صنايعي كه داراي سرمايه ثابت بزرگي نسبت به قيمت محصول نها

گونه اي است كه ميانگين هزينه تمام شده محصوالت در سالهاي ابتداي بهره برداري بيشتر از قيمت 

فروش آنها است بنابراين نقطه سر بسري هزينه ، درآمد در نقطه اي دورتر نسبت  به صنايع كوچك 

اريهاي جديدي را به همچنين در طي سالهاي فعاليت ، اين شركت  همواره سرمايه گذ. بدست مي آيد

حجم سرمايه گذاري قبلي اضافه كرده است كه عمدتاً از محل منابع داخلي بوده و اين موضوع با سود 

آوري شركت نا هماهنگ است به  نحوي كه همه ساله مقادير قابل توجهي صرف پرداخت هزينه هاي 

  .مين  وجوه مالي  گرديده استأت

در كنترل دولت بوده و قيمت )  سال 32طي  ( 1382سال  از طرف ديگر قيمت فروش محصوالت تا 

فروش با قيمت واقعي بازار داخلي و قيمت هاي جهاني فاصله داشته است بر اين اساس طبق محاسبات 

 ، ميزان تفاوت قيمت فروش محصوالت شركت در داخل با قيمت 50– 72انجام شده طي سالهاي 

و اين در حقيقت ميزان سود با لقوه اي است كه ذوب آهن . است  ميليارد تومان بوده 165جهاني  بالغ بر 

هر چند اين كنترل قيمت روي مواد اوليه مورد مصرف شركت نيز . طي اين مدت از دست  داده است

وجود داشته ولي به هر حال كنترل قيمت ها عامل منفي روي تحصيص بهينه منابع و سود آوري بوده است 

.  
  

  افق  آينده 

مي ذوب اهن اصفهان بعنوان يكي از بزرگترين واحدهاي اقتصادي، در حال حاضر با حدود شركت سها

 هزار شغل مستقيم كه بيش از نيمي از آنها د راختيار شركتهاي پيمانكاري بخش خصوصي است و 16

 هزار شغل غير مستقيم در عرصه توليد و خدمات نقش مهمي در عرصه اقتصاد كشور 200ايجاد حداقل 

 2/2مي كند اين شركت با تكيه بر طرحهاي توسعه خود از جمله طرح توازن به زودي ازتوليد بازي 



 

 ميليون تن  خواهد رسيد و اين نويد شكوفايي هرچه بيشتر قديمي 6/3ميليون تن در سال به مرز توليد 

  .ترين واحد فوالد كشور است كه در آينده محقق خواهد شد
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An Economic Analysis of Esfahan Steel Co. from the point of view of 
Profitability. 
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Esfahan Steel Co. as the first steelmaker in Iran has played an undeniable role in the 
expansion of technical knowhow, transfer of technology and creation  of  jobs in the 
country. 
This steel company started its operation in 1971 by producing pig iron. The nominal 
production capacity if the company was initially 550.000 tpy which was then increased to 
1.2 million tons and 1.9 million tons. At present, the company supplies 2.2 million tons 
steel products to the market . 
The company's production capacity will reach 3.6 million tons in the near future  through 
the implementation of a  new project called Tavazon (or Equilibrium ) Project.  
The investment in the company until 1993 amounted to 672,395,000 United States Dollars 
or 204,245,310,887 Iranian  Rials . During the perod 1996-2006 , the  new investment has 
been over 4100 billion Rials.This is while , the value of these investmenst amounts to 
10,000 billion Rials . 
the studies  made through the measurement of the indexes of the evaluation of the 
economic projects indicate the internal rate of return in this big industrial unit (i.e. 
Esfahan Steel Co.) from the outset until 1993 was equal to 1.32 per cent and it  was equal 
to 4.16  per cent  during the years of the First  Development Plan ( i.e.1990-1993). 
Also , the calculations indicate that the  trend  of profitability in the company has 
improved during 1996-2006  and the average of the ratio of the gross profit to the volume 
of sales has been around 20 per cent during the same period .  
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