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 نجهاتاریخچه فوالد در

آلیاژی از آهن است که معموالً چند دهم درصد کربن دارد تا استحکام و مقاومت در برابر شکست را در مقایسه  ، فوالد

 ،  فوالد به علت داشتن ترکیب منحصر به فرد از مقاومت و کارایی و قیمت مناسب  .با سایر اشکال آهن بهبود بخشد

   .محبوب ترین فلز ساختمانی در جهان است

در آن زمان ثابت شد که آهن .فتی توان از حدود چهار هزار سال پیش یعنی آغاز عصر آهن پی گرتوسعه فوالد را م 

کیفیت آهن تولید شده به سنگ معدن و شیوه تولید  .سخت تر از برنز است .برنز پیش از آهن پرکاربردترین فلز بود

  1800قبل از سال  .کاربرد متنوع احساس می شدگسترش شهر نشینی نیاز به یک فلز ساختمانی با  با  ت .بستگی داش

پس از میالد، صنعت آهن و فوالد در جایی قرار داشت که منبع تغذیه مواد خام و آب جاری به راحتی در دسترس بود. 

فوالد در قرن هفدهم یکی از ابتدایی ترین انواع فوالد یعنی  .بر می گردد  18۵۶به سال    نقطه عطف در تاریخ تولید فوالد

 سمانتاسیون  به  موسوم   فرآیندی  از  استفاده  با  و انگلیس و با افزایش میزان کربن در آهن خام  بلیستر درکشور های آلمان

پس .این فرآیند میله های آهن را با زغال پودر شده چوب در جعبه های سنگی الیه بندی و گرم می کردنددر  تولید شد

کربن موجود در زغال را جذب می کرد و گرما دادن مکرر باعث توزیع یکنواخت تر کربن می   ،از حدود یک هفته آهن 

 و   امریکا   در  نوزدهم  قرن  طول  در  آهن    توسعه ی خطوط راه  .شد  می  تولید   پس از سرد شدن فوالد بلیستر.گردید

راهی ،  هنری بسمر   18۵۶تا اینکه در سال  .کرد  می   وارد  بود  آمد  ناکار  زمان  آن  در  که  آهن  صنعت  روی  زیادی   فشار  اروپا

تولید فوالد با   .میزان کربن یافت و صنعت فوالد متحول شدموثرتر برای وارد کردن اکسیژن در آهن مذاب برای کاهش  

کیفیت باالتر و قیمت ارزانتر باعث شد بسیاری از تجار و سرمایه گذاران بزرگ از جمله اندرو کارنگی در صنعت فوالد  

 .گذاری کنند و باعث رشد بیشتر این صنعت شدندسرمایه  

مناطق وسیعی از زمین های مسطح نزدیک بنادر دریایی قرار گرفت. از آن ، صنعت آهن و فوالد در  19۵0پس از سال  

 زمان، فوالد به یکی از اجزای اصلی اقتصاد صنعتی جهان تبدیل شده است.

انجمن جهانی فوالد،تولید جهانی فوالد خام در سال   با   1۵8.7به    2021به گزارش  میلیون تن رسیده که در مقایسه 

 ش یافته است.درصد کاه   3حدود    2020سال

 

 نتاریخچه فوالد در ایرا

گردد؛ زمانی که کشور آلمان در نظر داشت در داخل خاک  برمی  1310اولین تاریخ تأسیس کارخانه فوالد در ایران به سال  

ایران در جایی نزدیک به معادن سنگ آهن، کارخانه فوالد تأسیس کند؛ اما با شروع جنگ جهانی دوم این کار انجام 

طی قراردادی با شوروی سابق ساخته شد و از آن زمان    1344از آن شرکت ملی ذوب آهن ایران در سال    بعد.نشد

لیست  به  هم  دیگری  تولیدکنندگان  مسیر  این  طول  در  است.  فعال  ایران  در  کارخانه  این  فوالد  تولید  خط  تاکنون 

های زیادی دسترسی به کارخانجات تانکارخانجات ساخت فوالد و انواع مقاطع آهنی اضافه شده است. امروزه در اس

 .فوالد وجود دارد؛ اما تاریخچه تولید فوالد در ایران با ذوب آهن اصفهان شروع شده است

https://ssfoolad.com/products/%d9%85%db%8c%d9%84%da%af%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%87-%d8%b3%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d9%88%d9%86-82/
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 زنجیره ارزش صنعت فوالد

در محل معدن، از طریق جاده ، راهآهن   )کنسانتره سازی(سنگ آهن پس از استخراج از معدن و انجام عملیات تغلیظ  

کارخانجات  به  نقاله  نوار  طریق  از  و  منتقل  برداشت  و  انباشـت  واحد  به  حمل  های  روش  از  ترکیبی  ویا  دریا  یا  و 

گندلهها بعد از انجام عملیات پخت، در   .گندلهسـازی منتقل شده و بهگلولههای کوچکی به نام گندله تبدیل میشـود

با اسـتفاده از گازهای احیـائی کـه از ریفرمرهـای گـاز طبیعی بـه دســت میآینـد، احیـاء کوره احیاء مستقی  م 

در بسـتری از قراضـه (محصول این عملیـات آهن اســفنجی نـام دارد کـه درکورههای قوس الکتریکی    .میشونـد

د مذاب تهیه شـده توسـط  فوال.ذوب شـده و پس از پاالیش و آلیاژسـازی به فوالد مذاب تبدیل میشـود  )مذاب

   .ماشـینهای ریختهگری مداوم به بیلت، بلوم و اسـلب تبدیل میشـود

 

 

 معرفی شرکت فوالد هرمزگان 

های به صورت یک شرکت سهامی خاص در اداره ثبت شرکت 2۶/0۵/1390شرکت فوالد هرمزگان جنوب ابتدا در تاریخ  

نوع شرکت از سهامی خاص به   1392/07/10صورتجلسه مجمع فوق العاده مورخ  بندرعباس به ثبت رسید و سپس طی  

شرکت فوالد هرمزگان دومین کارخانه .ایران پذیرفته گردید بورسعام تبدیل و سهام شرکت در همان سال در بازار فرا

کیلومتری غرب   13هکتار در    9۶نیلگون فارس در زمینی به مساحت  بزرگ تولید فوالد بعد از انقالب، در کنار خلیج  

های ترین ویژگیشهر بندرعباس و در منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس واقع شده است. از مهم

گاز های آزاد، نزدیکی به مخازن عظیم  های نیلگون خلیج فارس جهت دسترسی آسان به آباین شرکت مجاورت با آب

این .باشدای و ریلی میعسلویه، مجاورت با ذخایر سنگ آهن گل گهر، مجتمع بندری شهید رجایی و حمل و نقل جاده

میلیون تن تختال )اسلب( فوالدی ایجاد گردیده است. بخش احیاء مستقیم شامل تولید    1.۵شرکت با هدف تولید ساالنه  

گری شامل دو خط ریخته گری پیوسته تختال )دارای ظرفیت   هزار تن، و بخش ریخته  1۶۵0آهن اسفنجی به ظرفیت  

 .باشدمیلیون تن تختال( می 1.۵نهایی  
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 موضوع فعالیت شرکت 

هزار تن( با کلیه تجهیزات و تأسیسات   1،۶۵0هزار تنی )جمعا    82۵بخش احیا مستقیم این شرکت شامل دو مدول  

متر مکعب در ساعت، ایستگاه   30،000انتقال آب دریا به میزان  جانبی و بخش فوالدسازی شامل واحدهای برداشت و  

گری گری )شامل دو خط ریختهمرکزی توزیع برق، بخش ذوب )شامل دو کوره قوس الکتریکی و دو کوره پاتیلی(، ریخته

متر ار میلیهز  2تا    900متر، عرضمیلی  2۵0و    200میلیون تن تختال )به ضخامت    1٫۵پیوسته تختال( دارای ظرفیت نهایی  

ها و آزمایشگاه کنمتر(، کارخانه اکسیژن، کارخانه آهک، تعمیرگاه مرکزی، آب شیرینهزار میلی  12هزار تا    ۶و طول  

 مرکزی است. 

 های قوس الکتریکی واحد کوره

گا ولت  ن 120تن فوالد مذاب با توان ترانسفورماتور  180عدد کوره قوس الکتریکی با ظرفیت تولیدی  2این واحد شمال 

باشند درصد آهن اسفنجی را دارا می  100اند که امکان شارژ  ای طراحی شدههای فوالد هرمزگان به گونهآمپر است. کوره

 .باشندتن مواد مذاب را دارا می  ۶0بدین صورت که به دلیل عمق شل کوره امکان نگهداری  

 

 واحدهای کوره پاتیلی 

باشد کوره پاتیلی به دلیل نگهداری ذوب و مگا ولت آمپر می  2۵توان ترانسفورماتور  کوره پاتیلی با    2این واحد شامل  

نماید. زیرا ضمن کاهش انجام عملیات کمک شایانی به تولید فوالد تمیز و باکیفیت، کاهش زمان و افزایش تولید می

و یا عدم آماده به کاری ماشین  دمای ذوب تخلیه شده از کوره باعث کاهش زمان کاری کوره در اثر توقفات کوتاه مدت

 .باشدگردد. ذوب تولیدی بعد از عملیات اکسیژن زدایی بسته به نوع سفارش مشتری میگری میریخته

 گری مداوم واحد ریخته

وظیفه این واحد تبدیل فوالد مذاب به تختال با کیفیت استاندارد و مورد پذیر مشتری و تحویل آن به واحد خنک سازی  

 .باشدقوسی می  _گری دوخط از نوع عمودیباشد. این واحد دارای یک ماشین ریختهاصالح شمش میو  

 جایگاه شرکت درصنعت تختال

های آزاد، فارس جهت دسترسی آسان به آبهای خلیجهای شرکت فوالد هرمزگان مجاورت با آبترین ویژگیاز مهم

گهر، مجتمع بندری شهید رجایی و حمل و نقل آهن گلایر سنگنزدیکی به مخازن عظیم گاز عسلویه، مجاورت با ذخ

توان انتظار داشت، توسعه بازارهای صادراتی، حفظ انداز شرکت فوالد هرمزگان میآنچه در چشم  .تای و ریلی اسجاده
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محصوالت جدید خطوط و و تامین پایدار نیازهای نوردکاران داخلی، بازاریابی محصوالت با ارزش افزوده باالتر، توسعه  

 .تکمیل زنجیره ارزش با رویکرد توسعه خطوط تولید به سمت محصوالت نهایی است

 ترکیب سهامداران شرکت به شرح زیر می باشد 

 

 محصوالت شرکت 

 شرکت مجتمع فوالد هرمزگان جنوب به شرح زیر استی  و محصوالت تولیدی کارخانه هاظرفیت  

 شمش فوالد اسلب 

 هزارتن تولید در سه شیفت1۵00به ظرفیت اسمی سالیانه   حال حاضر دوکورهکارخانه ذوب و ریخته گری،درمحصول  

 فعال میباشد 

 آهن اسفنجی  

هزار تن تولید در سه شیفت فعال 1.۶۵0ضر دو خط به ظرفیت اسمی سالیانهمحصول کارخانه احیاء مستقیم، درحال حا

 .می باشد

 بریکت سرد 
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 . هزار تن در سه شیفت فعال میباشد192خط به ظرفیت اسمی سالیانه  حال حاضریکبریکت سازی، درمحصول کارخانه  

 آهک پزی 

 میباشد.   هزار تن در سه شیفت فعال 108لید آهک باظرفیتمحصول کارخانه آهک پزی،تو

 ژی و سیاالتانر

 متر مکعب در روز27000ولید آب با ظرفیتت

 فعال میباشد.  مترمکعب بر ساعت در سه شیفتنرمال  7۵00تولید اکسیژن با ظرفیت

 فعال میباشد.  نرمال مترمکعب بر ساعتدر سه شیفت18000تولید نیتروژن با ظرفیت

 فعال میباشد.  نرمال مترمکعب بر ساعتدر سه شیفت120تولیدآرگون با ظرفیت

 خطوط تجاری جدیدوفعلی، موقعیت فعالیت ها فعالیت های 

 حال بهره برداری (:)پروژه های در 1فاز شماره

 تن تولید آهن اسفنجی 1.۶۵0.000احیا مستقیم به ظرفیت تولید سالیانه

 تن شمش اسلب 1.۵00.000ذوب و ریخته گری به ظرفیت تولید سالیانه

 )طرح های در دست احداث(: 2فازشماره

 میلیون تن اسلب2به1۵00طرح افزایش ظرفیت فوالد هرمزگان از

 هزار تن ) تعیین پیمانکار و شروع عملیات اجرایی(900به ظرفیتاحداث یک واحد مدول احیا  

 ( احداث واحد تولید گازهای صنعتی ) تعیین پیمانکار و شروع عملیات اجرایی

 ماه به بهره برداری می رسد.30کلید خورده است و بعد از    1400الزم به ذکر است که این طرح از بهمن ماه 

 د فرایند تولی

باشد و طی فرآیندی در واحد می ... های گل گهر، سنگ آهن مرکزی ورید گندله از شرکتفرآیند تولید شامل خ

نماید. الزم به ذکر است شرکت برای تولید در سطح  احیای مستقیم آن را به آهن اسفنجی و سپس به اسلب تبدیل می

های گذشته صادراتی اسلب در سالظرفیت اسمی نیاز به خرید آهن اسفنجی و مقداری قراضه آهن دارد. سهم فروش 

تن اسلب   1۵۵2۵۵7نماید. شرکت فوالد هرمزگان با تولید  %بوده و مابقی محصوالت را در بازار داخل عرضه می  ۵0حدود  

 .به خود اختصاص داده است  1399درصدی از فروش اسلب خام کشور در سال  13فوالدی سهم  
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 ظرفیت تولید 

 2000تا    900میلی متر، عرض    2۵0و    200به ضخامت   تختال)اسلب( میلیون تن  1.۵شرکت فوالد هرمزگان با ظرفیت  

دهد. همچنین این شرکت قادر به تولید محصوالت میانی از میلی متر به تولید ادامه می 12000تا  ۶000میلی متر و طول 

و   میلیون  یک  تن  ۶۵0قبیل  اسفنجی هزار  سال،   آهن  تن  90در  سال،   آهک هزار  متر نرم   7۵00در  ال 

می  آرگون نرمال متر مکعب بر ساعت  120و   نیتروژن نرمال متر مکعب بر ساعت  18000بر ساعت،   اکسیژن مکعب

 باشد

 دمقدار تولی

 

 میزان، قیمت و مبلغ فروش محصوالت

باشد. فوالد هرمزگان سعی کاال می بورس مکانیزم قیمت گذاری فروش محصول در بازار داخل، قیمت کشف شده در

کاال نماید تا نیاز نوردکاران داخلی و سایر مصرف  بورس نموده است تا با توجه به نیاز بازار اقدام به عرضه محصول در

داخل کشور مرتفع گردد. از جمله مشتریان محصوالت داخلی نیز می توان به شرکتهایی، کنندگان محصول اسلب در  

با .چون فوالد اکسین خوزستان، آرین هوران، صنعتگران فوالد ایرانیان، مجتمع فوالد گیالن و آلتون استیل را نام برد

های نان شرکت به دنبال توسعه بازارهای بین المللی همچتوجه به مزیت شرکت فوالد هرمزگان جنوب در نزدیکی به آب

میلی  2۵0و  200به ضخامت  تختال)اسلب( میلیون تن 1.۵شرکت فوالد هرمزگان با ظرفیت  .باشدصادراتی خود می

دهد. همچنین این شرکت قادر به میلی متر به تولید ادامه می  12000تا    ۶000میلی متر و طول    2000تا    900متر، عرض  

 7۵00در سال،   آهک هزار تن  90در سال،   آهن اسفنجی هزار تن  ۶۵0نی از قبیل یک میلیون و  تولید محصوالت میا

مکعب متر  ساعت،   اکسیژن نرمال  ساعت  18000بر  بر  مکعب  متر  بر   120و   نیتروژن نرمال  مکعب  متر  نرمال 

باشد.   یم   کتیشمش اسلب و بر  ، یشرکت در حال حاضر مشتمل بر آهن اسفنج  داتیتول  د، باشمی آرگون ساعت

نرخ فروش اسلب  در بورس کاال بر اساس عرضه و تقاضا بازار - 1است:   لیمحصوالت شرکت به شرح ذ ینحوه نرخ گذار

 د.گرد یم  نییتع  یخارج  یرهادر بازا یجهان  یها   متینرخ صادرات بر اساس ق- 2شود    یم  نییتع
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 فروش 

 نمودار مقدار فروش به شرح ذیل می باشد.

 

 فروش به شرح ذیل می باشد.   نرخنمودار

 

 بهای تمام شده
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 مفروضات 

  1402  1401 مفروضات

 320,000 270,000 نرخ دالر نیمایی

 570 547 قیمت دالری اسلب داخلی 

 570 555 قیمت دالری اسلب صادراتی 

 540 524 نرخ  بیلت صادراتی

 172,800,000 140,۶۵7,221 میانگین نرخ شمش فخوز)ریال( 

 0.27 0.27 نرخ گندله به شمش فخوز باهزینه حمل

 0.3۵ 0.40 نرخ تورم 

 0.30 0.3۵ نرخ حقوق دستمزد 
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 صورت سود وزیان

         صورت سود وزیان 

  99  1400  1401  1402  

  273,628,563  243,619,735  221,404,720  134,522,191 فروش خالص و ارائه خدمات 

 (212,769,036) (180,594,838) (127,265,274) (76,944,388) بهای تمام شده کاالی فروش رفته

  ۶0,8۵9,۵28  ۶3,024,897  94,139,44۶  ۵7,۵77,803 سود ناخالص 

 (8,497,192) (6,496,962) (4,748,509) (2,341,745) هزینه های فروش، اداری و عمومی 

  2,875,492  4,527,693  2,920,264  5,040,572 سایر درآمدها 

 (82,789) (82,789) (2,513,138) (399,066) ها سایر هزینه

  ۵۵,1۵۵,039  ۶0,972,839  89,798,0۶3  ۵9,877,۵۶4 سود عملیاتی

 (1,753,460) (1,753,460) (1,753,460) (2,384,228) هزینه های مالی 

  260,995  272,355 (661,091) (315,283) های غیرعملیاتیسایر درآمدها و هزینه 

  ۵3,۶۶2,۵74  ۵9,491,733  87,383,۵12  ۵7,178,0۵3 سود قبل از  مالیات 

 (8,049,386) (8,923,760) (7,146,516) (5,153,126) مالیات بر درآمد 

  4۵,۶13,188  ۵0,۵۶7,973  80,23۶,99۶  ۵2,024,927 سود خالص

  25,000,000  25,000,000  25,000,000  25,000,000 سرمایه

  1,82۵  2,023  3,209  2,081 سود هر سهم  

  912  1,011  2,400  4۵0 سود تقسیمی هر سهم 

 %۵0 %۵0 %75 %22 درصد تقسیم سود

 %22 %26 %43 %43 حاشیه سود ناخالص    

 %20 %25 %41 %45 حاشیه سود عملیاتی    

 %17 %21 %36 %39 حاشیه سود خالص    

 

 

 

 سلب مسئولیت:                                                                                 

گونه توصیه به خرید، فروش، باشد و هیچگذاری کارگزاری مهر اقتصاد میشده صرفاً نظر کارشناسان سرمایهتحلیل ارائه

 .دشوشده محسوب نمینگهداری سهام شرکت تحلیل
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