
شرکت مدیریت سرمایه بیمه سالمت 
ایرانیان

1

نگزارش معارفه شرکت آهن و فوالد غدیر ایرانیا
(سهامی عام)



معرفی شرکت

وتوسعهسازمانهمکاریباایرانیانغدیرفوالدشرکتایراناسالمیجمهوریاجتماعیواقتصادیتوسعهساله20اندازچشمراستایدروکشورفوالدوآهنصنایعتوسعهمنظوربه
تاریخدرواستشدهتاسیس1385سالدرایرانآلیاژیوفوالدوملوچادرصنعتیومعدنیغدیر،شرکتگذاریسرمایههایشرکتمشارکتبا(ایمیدرو)ایرانوصنایعمعادننوسازی

.استدهشدرجایرانفرابورسفهرستدرفغدیرنمادوپایهفوالدوآهنتولید،زیرگروهاساسیفلزاتگروهدرشدهپذیرفتهشرکتچهارمینودویستعنوانبه1400/05/17

کارخانه.کندیماستفادهمورداینازایرانیانغدیرفوالدشرکتکهاستمیدرکسروشآنهایروشازیکیواستجهاندرفوالدتولیدمتداولهایروشازیکیمستقیماحیایفرآیند
بهنقالهنواریقطرازوشودمیخریداریاستشدهواقعکارخانهمجاورتدرکهملوچادرصنعتیومعدنیشرکتازعمدتارانیازموردگندلهغدیرفوالداسفنجیآهنتولیدمستقیماحیا

.یابدمیانتقالشرکت

دراستشدهتفکیکفازدوبهکهداردمیلیون1.2تامیدرکستنیهزار800مدولمستقیماحیایکارخانهظرفیتافزایشپروژهتوسعهبرایکهاستاسفنجیآهنشرکتعمدهتولید
1401ماهبهمنودیدرالزماقداماتشروعکهاستتنمیلیون1.2بهتنمیلیون1ازدومفازدروورسیدبرداریبهرهبه1399سالدرکهتنمیلیون1بهتنهزار800ازاولفاز

.بودخواهد

درصد تعدادشرح
مالکیت

%45 5,382,680,274شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر

%30 3,582,682,915شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو

%25 3,000,000,000شرکت فوالد آلیاژی ایران

%0 34,636,811سایر 

%100 12,000,000,000جمع

%۴۴.۹

%۲۹.۹

%۲۵.۰

%۰.۳

ترکیب سهامداران

رشرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدی

شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو

شرکت فوالد آلیاژی ایران

سایر 



شرکت های زیر مجموعه

شرکت آهن و فوالد 
غدیر ایرانیان

فوالد شاهرود

صنایع معدنی 
شاهرود

صنایع معدنی 
عصر نوین بهاباد

صنایع معدنی 
نوظهور کویر 

بافق 

توسعه فوالد 
قشم

توسعه آهن و 
فوالد گل گهر

درصد مالکیت(میلیون ریال)میزان سرمایه گذارینوعشرکت های زیر مجموعه

%54 15,276شرکت فرعیفوالد شاهرود

%30 217,266شرکت فرعیصنایع معدنی نوظهور شاهرود

%34 1,360,000هشرکت وابستادصنایع معدنی عصر نوین بهاب

%19 38,000هشرکت وابستافقصنایع معدنی نوظهور کویر ب

%10 50,000اسایر شرکت هتوسعه فوالد قشم

%10 9,200,000اسایر شرکت هتوسعه آهن و فوالد گل گهر

وآهنشرکتتوسطگذاریسرمایهمیزانباالترینبراساسمجموعهزیرهایشرکتمهمترین
.هستندبهابادنوینعصرشرکتوگهرگلفوالدوآهنوتوسعهشرکت،ایرانیانغدیرفوالد



تولید و سود خالص شرکت های زیر مجموعه

1۴۰۰ماهه 6سال 1399محصول

توسعه آهن و فوالد گل گهر

 649,368 11,495,517کارخانه احیا 

 736,100 ۲1,558,247کارخانه احیا 

 27,586,994 50,657,051(میلیون ریال)سود خالص

فوالد شاهرود

 43,702 122,751میلگرد

 25,419 61,400شمش

 885,542 804,480(میلیون ریال)سود خالص

فوالد غدیر ایرانیان
 474,358 721,928آهن اسفنجی

 13,015,921 14,604,695(میلیون ریال)سود خالص

صنایع معدنی نوظهور کویر بافق
 1,949,862 2,968,318استخراج سنگ آهن

 2,226,827 1,112,821(میلیون ریال)سود خالص

 23,870 20,767(میلیون ریال)سود خالصصنایع معدنی نوظهور شاهرود

 40,581(1,713)(میلیون ریال)سود خالصصنایع معدنی عصر نوین بهاباد

-(16,454)(میلیون ریال)سود خالصتوسعه فوالد قشم



میلیون )هزینه برآوردی طرحعنوان طرحشرکت ها
(ریال

میلیون )برآورد مخارج جهت تکمیل
(ریال

درصد پیشرفت 
فیزیکی 

توضیحات تاریخ بهره برداری

عدم توقف تولید و افزایش سطح امنیت تولید 1401/07/01%20 66,004 80,000ذوب و ریخته گری۳فاز شرکت فوالد شاهرود

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر
نورد پیوسته -محصول جدید 1,402%45 125,214,054 189,601,863کارخانجات فوالد سازی و نورد فاز اول

آهن اسفنجی -محصول جدید 1,402%27 21,308,756 25,469,814کارخانجات مگا مدول احیای مستقیم فاز سوم

میلیون تنی جهت تکمیل زنجیره۴ظرفیت ساالنه گندله آهن 1402/07/01%74 17,340 9,447,269کارخانه گندله سازی بهابادصنایع معدن عصر نوین بهاباد
تولید

میلیون تنی فوالد1۰احداث مجتمع بزرگ صنعتی و معدنی یانجام مطالعات امکان سنجی گندله سازی ،آهن اسفنجی و فوالد سازکارخانه تولید فوالد خامتوسعه فوالد قشم

پروژه افزایش ظرفیت کاخانه احیای مستقیمشرکت فوالد غدیر ایرانیان
میلیون تن1.۲افزایش ظرفیت تولید آهن اسفنجی تا  1402%50 1,409,504 ۲3,509,504و 1فاز 

طرح توسعه شرکت های زیر مجموعه 

دومفازواسترسیدهبرداریبهرهبهتنیهزار100اولفازاست،شدهطراحیفاز3درکهباشدمیتنیهزار300گریریختهوذوبطرحاحداثشاهرودفوالدشرکتتوسعهطرح❖
توسعهطرحسومفاز.استشدهخودکفانوردخطبرایشمشتامیندرشاهرودفوالدشرکت.استشدهاندازیراهماهآذردرواستشدهتکمیلماهآباندرتنیهزار100ظرفیتباطرح
.رسدمیبرداریبهرهبه1401شهریوردرفیزیکیپیشرفتدرصد20باتنیهزار100گریریختهوذوب

.باشدمیتن20000ظرفیتبهآهکسنگمعدنیموادازسنگیکاغذانواعزمینهدرشاهرودمعدنیصنایعنوظهورشرکت❖

احیاکارخانجاتدراستفادهقابلو(تنمیلیون5بهتوسعهقابل)تنمیلیون4سالیانهظرفیتباملوچادرکارخانهکنسانترهازآهنگندلهتولیدزمینهدربهابادنوینعصرهورنوظشرکت❖
.برسدبرداریبهرهبه1402شهریوردررودمیانتظارکهاسفنجیآهنتولیدبرایمستقیم

آنومالیبزرگمعدنو(درصدی38متوسططوربهتنی3.8)میشدوانآهنسنگمعدندوازآهنسنگکلوخهمصرفواستخراجعملیاتانجامزمینهدربافقکویرنوظهورمعدنیصنایع❖
(درصدی30عیارباتنیمیلیون4ظرفیت)شمالی

.گردیدیستاسسازیفوالدومستقیماحیا،سازیگندلهمجتمعاحداثشاملفازدودرایرانتوسعهپنجمبرنامهاهدافبهرسیدنراستایدرکهقشمفوالدتوسعهنوظهورشرکت❖

درتوسعههایطرحجملهاز.باشدداشتهکشوردراسفنجیآهنتولیداتکلازدرصد10بربالغ1399سالدرتوانستهاسفنجیآهنتولیدزمینهدرگهرگلفوالدوآهنتوسعهشرکت❖
برداریبهرهبه1402سالدرکهتنمیلیون3ظرفیتباسازیفوالدوذوبکارخانهاحداثواسفنجیآهنتن1700000تولیدظرفیتباسوماحیاپروژهازعبارتندشرکتاجرایدست

.رسدمی



بیشوفوالدتولیداصلیاولیهمادهعنوانبهآهنسنگفوالدارزشزنجیرهدر
والدفمجتمعمهمهایمزیتازکهداردفوالدشدهتمامبهایازهزینهسهمترین
زممتاموقعیتوآهنسنگمعادنبهدسترسیایرانیانغدیرفوالدسازی

اقلحدباتواندمیکهاستملوچادرصنعتیومعدنیشرکتجواردرشرکت
.کندتامینراخودنیازموردگندلهنقل،وحملهزینه

بهداماقخودتولیداتوارزشزنجیرهتقویببرایایرانیانغدیرفوالدشرکت
بهرهوتنمیلیون4ظرفیتبابهابادسازیگندلهپروژهدرگذاریسرمایه
ارکندرکهاستنمودهمیشدوانآهنسنگوشمالیآنومالیمعادنازبرداری

مچشتوانمیشرکتاینهایمجموعهزیرتوسعههایطرحومدیریتیثبات
.بودمتصورشرکتاینبرایروشنیانداز

نظرازهکسبزوارپارسفوالدشرکتبازارارزشتعدیلبااصلیشرکتارزش
زیرهایشرکتواستشدهبرآوردهمت11،دارندباالیمشابهتعملیاتی

برآوردیسودبهتوجهباواستشدهگرفتهنظردرهمت5.4معادلمجموعه،
وآهنشرکتبرآوردیکلارزشهمت2.6معادل1400سالدراصلیشرکت

هرارزشداریمانتظارکهشدهبرآوردهمت19.001معادلایرانیانغدیرفوالد
.باشدریال15834معادلسهم

نتیجه گیری

ارزش کل شرکت

ت درصد سهام تحت مالکیشرح
اصلیشرکت 

مقدار

و تقسیم سود بر اساس 1۴۰۰ارزش  شرکت اصلی  پس از مجمع سال 
 110,000,000-(  فسبزوار ) مقایسه با ارزش بازار شرکت مشابه 

 42,000,000%10ارزش برآوردی شرکت توسعه آهن و فوالد گلگهر

 5,500,000%54ارزش سرمایه گذاری در سهام شرکت فوالد شاهرود

 4,500,000%19بافقارزش سرمایه گذاری در سهام شرکت صنایع معدنی نوظهور کویر

 2,013,576ارزش دفتری سایر سرمایه گذاری ها

 26,000,000شرکت اصلی  1۴۰۰سود برآوردی سال 

 190,013,576ارزش برآوردی کل 

 12,000,000,000تعداد سهام

 15,834ارزش فعلی هر سهم


