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ویژه نامه الکترونیکــی شرکت 
معدنی و صنعتی گــل گــــــــهر

رئیس هیئت عامل ایمیدرو در دیدار با محمدجواد فدایی استاندار کرمان، گفت: حدود ۳۵ میلیون تن ماده 

معدنی طی سال ۹۸ در شهرستان سیرجان استخراج شده که زمینه رشد 40 درصدی درآمد را در این شهرستان 

به وجود آورده است. خداداد غریب پور در دیدار با محمد جواد فدایی استاندار کرمان در شهر کرمان، با بیان 

اینکه درآمد پارسال گل گهر حدود ۱۳ هزار میلیارد ناموت بوده که در آن رشد 40 درصدی نسبت به سال ۹۷ را 

داشتیم، گفت: 4۸0 میلیون دالر طرح را پارسال در منطقه سیرجان اجرا کردیم که رقم بزرگی است.

وی با اشاره به رکورد های تاریخی مس در سال ۹۸ افزود: حجم صادرات مس از 4۸0 میلیون دالر در سال ۹۷ 

به یک میلیارد دالر در سال ۹۸ و فروش آن به ۲۲ هزار و ۷00 میلیارد ناموت رسید. رئیس هیئت عامل ایمیدرو 

با اشــاره به برنامه های پیش روی مس در ســال ۹۹ در استان کرمان گفت: امسال حدود ۶00 میلیارد ناموت 

طرح برای افتتاح در مس داریم که افتتاح تغلیظ ایجو، مس و اســید خاتون  آباد شــهر بابک، بخشی از این 

پروژه هاســت و قصد داریم حدود ۱0 هزار میلیارد ناموت از درآمد های استان را در خود استان سرمایه گذاری 

کنیم. محمد جواد فدایی اســتاندار کرمان نیز در این دیدار گفت: فشــار های زیادی برای تعطیلی معادن و 

صنایع استان در ایام شیوع کرونا در استان و کشور داشتیم؛ اما با تاکید بر رعایت پروتکل های بهداشتی، اجازه 

ندادیم به تولید و اقتصاد اســتان خسارت زیادی وارد شود. وی با اشاره به نام گذاری سال ۹۹ به عنوان سال 

»جهش تولید« از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی، عنوان کرد: برای تحقق این شعار، نیازمند سرمایه گذاری 

و شروع پروژه های جدید در استان هستیم و امیدواریم با توجه به افزایش حجم تولید و فروش شرکت های 

مس و گل گهر در استان، این مهم محقق شود. بر اساس گزارشی از باشگاه خبرنگاران جوان، استاندار کرمان 

با اشــاره به لزوم صرف بخش هایی از درآمد معادن استان در بحث زیرساخت ها خاطرنشان کرد: بزرگ ترین 

دغدغه ما برای تابســتان پیش رو، تامین آب آشــامیدنی مردم به ویژه در شهر کرمان هست و امیدواریم با 

کمک شرکت های بزرگ معدنی، بتوانیم با خرید چاه های کشاورزی، بخشی از این مشکل را مرتفع کنیم.

رئیسهیئتعاملایمیدروخبرداد:

رشد 40 درصدی درآمد
معدن گل گهر سیرجان 

درآمد سال گذشته گل گهر حدود ۱۳ هزار میلیارد ناموت بوده که در آن 
رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال ۹۷ را داشتیم،۴۸۰ میلیون دالر 
طرح را پارسال در منطقه سیرجان اجرا کردیم که رقم بزرگی است
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مدیرعامل شــرکت معدنی صنعتی گل گهر سیرجان گفت: افزون بر ۲۶00 میلیارد ناموت و ۳۳۳ میلیون یورو 

طرح و پروژه در سال ۹۹ در گل گهر به بهره برداری می رسد و عالوه بر آنها ، بهره برداری از یک پروژه بریکت 

سازی سرد با سهامداری غالب گل گهر در راور کرمان را در برنامه داریم.

»جمشید مالرحمان« در گفت و گو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن ۲4 افزود: بازنگری اهداف کمی و 

بحث های کالن و استراتژیک  گل گهر در سال گذشته به انجام رسید و با تعریف اهداف کوتاه مدت، میان 

مدت و بلند مدت همراه با زمان بندی های مشخص، مقرر است در قالب یک چارچوب مشخص به حرکت 

خود ادامه دهد.

به گفته وی، در قالب اهداف کوتاه مدت ۹ پروژه شــامل ایجاد ظرفیت های جدید، بهبود بهره وری و طرح 

های جانبی و طرح های زیرساختی و پشتیبانی در سال ۹۹ در گل گهر به بهره برداری خواهد رسید.

مالرحمان خاطر نشــان کرد: طرح ها و ظرفیت های جدید با اعتباری ریالی ۵00 میلیارد تومانی و اعتبار 

مهندسمالرحمانمطرحکرد؛

بهره برداری از ۱۱ طرح 
و پروژه در گل گهر 

در سال ۹۹
افزایشسرمایه۵۲۰۰میلیاردتومانی
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ارزی ۲۷ میلیــون یورویــی و پروژه های بهبود بهره وری و طرح هــای جانبی با اعتبار ریالی ۷۵ میلیارد 

تومانی و ارزی چهار میلیون یورویی به بهره برداری می رسند. وی ادامه داد: فاز نخست طرح انتقال آب 

از خلیج فارس که گل گهر یکی از ســهامداران آن اســت، امسال به بهره برداری خواهد رسید که در ابتدا 

آب به سیرجان می رسد. مجموع اعتبارات این طرح دو هزار میلیارد ناموت و ۳0۲ میلیون یورو است که 

به عنوان یک پروژه زیرساختی در فاز اول انجام می شود و در فازهای ۲ و ۳ به سمت چادرملو و شرکت 

ملی مس حرکت خواهد کرد.

برنامههایمیانمدت 

وی گفت: برنامه های میان مدت گل گهر در قالب طرح ها و پروژه های دو ســاله و شــامل پروژه های این 

شرکت و همچنین شرکت های اقماری که گل گهر در آنها در سطح منطقه و کشور سرمایه گذاری کرده، اجرایی 

می شود که شامل ۱0 پروژه با مجموع اعتبار ۳۱00 میلیارد تومانی و ۵۹4  میلیون یورویی است.

پروژههایبلندمدت

مالرحمان اظهار داشــت: در بلند مدت نیز ۱۵ طرح و پروژه توســط گل گهر همراه با شــرکت های اقماری، 

زیرمجموعه و ســایر شرکت ها در بین ســال های ۱40۱ تا ۱404 به بهره برداری خواهد رسید که از جمله آنها 

بهره برداری از اسکله شهید رجایی )با سهامداری گل گهر( است.

وی گفت: در کوتاه مدت موضوعات اساسی نظیر تامین پایدار سنگ، تعیین قیمت ماده اولیه سنگ آهن، 

همچنین نرخ های کنسانتره و گندله و تامین ارز را در برنامه داریم و امیدواریم امسال با همکاری جناب آقای 

دکتر اســماعیلی، معاونت معدنی وزارتخانه و همچنین دکتر غریب پور رئیس هیات عامل ایمیدرو به جمع 

بندی برسیم تا به برنامه های توسعه ای خود دست یابیم.

افزایشسرمایهگلگهر

 مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر یادآور شد: امسال همچنین افزایش سرمایه در گل گهر در دست 

اقدام بود که سال گذشته مجوز آن از سازمان بورس دریافت شد . مجوز این افزایش سرمایه شرکت به مبلغ 

۵هزارو۲00 میلیارد ناموت طی مجمع عمومی فوق العاده برگزار شده  در ۱0 اردیبهشت ماه امسال مصوب شد. 
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 وی گفت: به این ترتیب، مجموع سرمایه این شرکت با رشد ۱0۵ درصدی، از 4۸00 میلیارد ناموت به ۱0 هزار 

میلیارد ناموت می رسید.

مالرحمان خاطرنشان کرد: اجرای پروژه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت پیشتر عنوان شده، نیازمند 

منابع مالی اســت که با اصالح ساختار شرکت، افزایش سرمایه و همچنین سود حاصل از اجرای فعالیت ها 

تامین می شود.

وی یادآوری کرد: در ابتدای ســال ۹۸ گل گهر ۳۶00 میلیارد ناموت ســرمایه گذاری بلندمدت در شرکت های 

تابعه و اقماری خود انجام داده بود که این سرمایه گذاری در پایان سال گذشته به هفت هزار میلیارد ناموت 

رســید؛ به این ترتیب معادل ۹0 درصد کل ســرمایه گذاری های گل گهر در شرکت های زیرمجموعه در سال 

گذشته انجام شد.

مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر ادامه داد: با مکانیسم ایجاد شده، شفافیت مالی، برنامه ریزی و 

مدیریت منابع مالی، پیش  بینی می شود جمع سرمایه گذاری های بلندمدت شرکت های زیرمجموعه تا سال 

۱404 با رشدی ۳۹0 درصدی به حدود ۱۸ هزار میلیارد ناموت برسد که کاری بسیار بزرگ است.

 وی بیان داشــت: گل گهر فقط یک شرکت تولیدی صرف نیست، بلکه در افق  ۱404 به عنوان یک هلدینگ 

بزرگ معدن و صنایع معدنی در کشــور تاثیر گذار خواهد شــد و نگاه حاکمیتی شرکتی و مدیریت منابع و 

سرمایه ها در استراتژی های کالن گل گهر وزن و اثر زیادی خواهد داشت.

مالرحمان یادآور شد: یکی از چالش های اساسی امسال گل گهر، تامین پایدار سنگ آهن است؛ اکنون معدن 

شماره یک را در اختیار دارد که ۷0 درصد سنگ مورد نیاز خود را از آن تامین می کند.

 وی ادامه داد: همچنین تعیین قیمت مواد اولیه به صورت روشــن و مشــخص به طوری که این شرکت به 

عنــوان یک تامین کننده میانی محصوالت فــوالدی بتواند هزینه ها و قیمت های خود را مدیریت کند نیز 

امسال در برنامه است.

مدیرعامل شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر یادآورشــد: اکنون تجهیزات مورد نیاز گل گهر با ارز آزاد از دیگر 

کشورها تامین می شود، اما اگر قیمت مواد اولیه سنگ آهن مدیریت نشود زیان شرکت را به دنبال داشته 

و برنامه های توسعه ای را با تأخیر مواجه خواهد کرد.

وی تاکید کرد: بر این اســاس انتظار می رود قیمت سنگ آهن در عیارهای مختلف آن، با درصدی مشخص 

از شمش فوالد تعیین شود تا کل زنجیره بتواند از یک سود عادالنه استفاده کند.
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بنابر سند چشم اندار ۱۴۰۴ کشور، میزان تولید فوالد بایستی به 55 میلیون تن در سال برسد. جهت تحقق آن  

به حدود ۹۰ میلیون تن کنسانتره و ۹۰ میلیون تن گندله نیاز است. طبق استراتژی که شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهر ترسیم نموده بود در سال ۱۳۹۸ شرکت گل گهر با وجود تمام بحران ها و محدودیت ها به  تنهایی موفق 

به تولید حدود ۱۲.۱ میلیون تن گندله و ۱6 میلیون تن کنسانتره گردید. همچنین طبق استراتژی شرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر و شــرکت های  منطقه ، پیش بینی می شود مجموع تولیدات به ۲۴ میلیون تن کنسانتره، ۲۱ 

میلیون تن گندله و 5 میلیون تن فوالد برسد. با توجه به این استراتژی ها و این اعداد اهمیت و نقش کلیدی 

شرکت گل گهر در تحقق 55 میلیون تن فوالد قابل درک و بی بدیل است. متن کامل گفتگوی معدن ۲۴ با ایمان 

عتیقی معاون شرکت صنعتی و معدنی گل گهر را در پی بخوانید:

***

عملکردشرکتمعدنیوصنعتیگل گهرواستراتژی هایپیشگرفتهشدهازسویمدیرانارشدمجموعه

رادرسال98چگونهارزیابیمی کنید؟

مدیران ارشد شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به  خصوص مدیر عامل محترم استراتژی ترین تصمیمات را 

در سال ۱۳۹۸ گرفته اند و به بهترین نحو به اجرا درآوردند. آقای مهندس مالرحمان در ابتدای حضور خود 

در مجموعه، افزایش تولید را یکی از اولویت ها و برنامه های کاری خود اعالم نمودند و تمامی ظرفیت 

ها در این راســتا در مجموعه بکار گرفته شــد که خوشــبختانه با همت و تالش تمامی پرسنل شرکت و 

همکاران خطوط تولید با وجود بحران ناشــی از بیماری کرونا در کشور ، شاهد رشد ۳ درصدی در بخش 

تولید ،4۳ درصدی در بخش فروش محصوالت در مقایسه با سال قبل بودیم که نهایتا افزایش نقدینگی 

درگفتگویمعدن۲۴بامهندسایمانعتیقیمطرحشد:

شتاب توسعه در گل گهر
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و در نتیجه سرعت بخشیدن به پروژه های در دست اجرا در منطقه را بدنبال داشت . در سال گذشته طی 

مراسمی با حضور رئیس جمهور محترم بیش از ۸۲00 میلیارد ناموت پروژه در منطقه گل گهر در قالب ۲۶ 

طرح شــامل ۳ طرح بزرگ ملی : ۱( کارخانه های "آهن اســفنجی واحد کوثر  شرکت توسعه آهن و فوالد 

گل گهر" ، ۲( فوالدســازی جهان فوالد" ،۳( واحد گازی نیروگاه گهر انرژی و ۲۳ پروژه دیگر افتتاح  و راه 

اندازی شدند . این میزان سرمایه گذاری اشتغال حدود ۱۳00 نفر را به طور مستقیم و ۳۹00 شغل نیز به 

طور غیر مســتقیم  به همراه داشته است.  با اجرای طرح های مذکور مجموعه گل گهر نخستین منطقه 

ای در کشور است که زنجیره کامل تولید از اکتشاف تا تولید محصول نهایی)شمش فوالد( را در دل خود و 

در یک مکان قرارداده است. از این رو گل گهر نقش موثری در بهبود عملکرد اقتصادی شهرستان سیرجان 

و استان کرمان داشته اند .

باتوجهبهروندفعلیتولیدوطرح هایتوسعهدرمجموعهگل گهر،اینشرکتدرآیندهصنعتفوالدکشور

چهجایگاهیخواهدداشت؟

بنابر ســند چشم اندار ۱404 کشور، میزان تولید فوالد بایستی به ۵۵ میلیون تن در سال برسد. جهت تحقق 

آن  به حدود ۹0 میلیون تن کنســانتره و ۹0 میلیون تن گندله نیاز اســت. طبق استراتژی که شرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر ترسیم نموده بود در سال ۱۳۹۸ شرکت گل گهر با وجود تمام بحران ها و محدودیت ها به 

 تنهایی موفق به تولید حدود ۱۲.۱ میلیون تن گندله و ۱۶ میلیون تن کنسانتره گردید. همچنین طبق استراتژی 

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و شرکت های  منطقه ، پیش بینی می شود مجموع تولیدات به ۲4 میلیون تن 

کنسانتره، ۲۱ میلیون تن گندله و ۵ میلیون تن فوالد برسد. با توجه به این استراتژی ها و این اعداد اهمیت 

و نقش کلیدی شرکت گل گهر در تحقق ۵۵ میلیون تن فوالد قابل درک و بی بدیل است.

باتوجهبهاینکهدرســالهایاخیرمقاممعظمرهبریدربحثنامگذاریشعارسالبرمباحثیهمچون

»تولیدواقتصادمقاومتی«تاکیدداشتهاند،به نظرجنابعالیاقداماتوسطحتولیدشرکتمعدنیوصنعتی

گل گهرتاچهمیزانمنطبقبراینمباحثبودهاست؟

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و تاکیدات مقام معظم رهبری در 

بحث تولید، شش هدف راهبردی برای اجرا در شرکت تعیین و ابالغ نموده است. این اهداف شامل افزایش 

تولید و بهره وری، بهبود کیفیت، راه اندازی طرح های توســعه جدید و ایجاد اشتغال، بومی سازی قطعات و 

استفاده از توان داخل، حفظ محیط زیست و توسعه مسئولیت های اجتماعی گل گهر است. 
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خالصهایازاقداماتکهدرراستایایناهدافاجراشدهیادرحالاجرامیباشند:

دستیابی به رکوردهای پیاپی در خطوط تولید در چند سال اخیر، بهره برداری و رسیدن به ظرفیت تولید اسمی 

در کارخانه گندله سازی شماره ۲ در کمتر از ۳ ماه پس از راه اندازی، دستیابی به تولید بیش از ظرفیت اسمی 

در  کلیه خطوط تولیدی در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶،  بهبود کیفی محصوالت ، بهره برداری از خط ۷ کنسانتره، فاز 

اول نیروگاه ســیکل ترکیبی شرکت گهر انرژی، واحد کوثر آهن  اسفنجی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، 

برگزاری نمایشــگاه بومی سازی و تشکیل کارگروه بومی سازی منطقه، پروژه گوگردزدایی کارخانه گندله سازی 

شــماره ۱ و ایجاد کمربند ســبز در منطقه گل گهر و جاده سیرجان به گل گهر، تکمیل مجموعه ورزشی گل گهر، 

ایجاد شبکه فاضالب شهری، احداث مجهزترین بیمارستان فوق تخصصی منطقه جنوب کشور، مشارکت در 

احداث راه آهن سیرجان به کرمان و ....

عملکردمدیرانارشــدشــرکتگل گهرراچگونهارزیابیمی کنیدوبهنظرجنابعالیتفکرمدیرانارشدچه

میزانبرنتایجیکمجموعهاثربخشخواهدبود؟

انتخاب استراتژی و تصمیم گیری به عنوان کلیدی ترین وظایف یک مدیر است. از نظر اینجانب باتوجه 

به عملکرد شــرکت در یکسال گذشته و همچنین افزایش تولید و طرح های توسعه افتتاح شده یا در 

حال احداث می توان گفت که با توجه به شرایط درونی و بیرونی شرکت و کشور، مدیران شرکت گل گهر 

تالش کرده اند بهترین اســتراتژی ها را انتخاب و برنامه ریزی کنند و با همان رویکرد چرخه دمینگ یا 

PDCA را اجرا کرده و با پایش منظم اســتراتژی ها و اهــداف، اقدامات اصالحی را تعریف و مجددا 

چرخه را تکرارکنند.

شرکتمعدنیوصنعتیگل گهرچهاستراتژی هاییرادرتولیدبرایسال جاریمدنظردارد؟

با توجه به نامگذاری امسال به نام جهش تولید توسط مقام معظم رهبری قطعا استراتژی گل گهر در راستای 

فرمایشــات ایشــان خواهد بود و با توجه به نگاه مدیرعامل شرکت مبنی بر افزایش تولید و همچنین سند 

چشم انداز ۱404 کشور که تولید ۵۵ میلیون تن فوالد پیش بینی شده است، شرکت گل گهر تالش خواهد کرد 

بــا تکمیل زنجیره فوالد و تولید محصوالت و مواد اولیه فوالدی با بهترین کیفیت در جهت نقش آفرینی در 

ســند چشم انداز کشور گام بردارد و با اولویت دهی به نیاز داخلی کشور اقدامات اساسی جهت دستیابی به 

بازارهای بین المللی را نیز در برنامه کاری خود قرار دهد.



w w w . g e g . i r

خرداد           1399 8
ویژه نامه الکترونیکــی شرکت 
معدنی و صنعتی گــل گــــــــهر

نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید در ادامه و در راستای شعار سال قبل ایشان 

یعنی رونق تولید هست و این نامگذاری نشان از حساسیت و اهمیت باالی حوزه تولید می باشد و مسئولیت 

مدیران و پرســنل شــرکت های معدنی و صنعتی را برای تحقق این امر مضاعف می کند. خوشبختانه در سال 

۹۸ اتفاقات خوبی در حوزه تولید شکل گرفت و علی رغم وجود برخی مشکالت با همت پرسنل محترم شرکت 

شــاهد کسب رکورد تولید و دســتیابی به اهداف معین شده بودیم. به طور قطع، تمام برنامه ریزی ما در سال 

جدید نیز که به نام جهش تولید نام گذاری شده است باید به گونه ای باشد که بتوانیم بیش از پیش در راهبرد 

اهداف شــرکت و کشور مثمر ثمر باشــیم و برنامه های پیش رو را چه در حوزه تولید و چه در حوزه توسعه با 

همتی مضاعف پیش ببریم. ســایت تحلیلی خبری معدن ۲۴ گفتگویی با محمدرضا کرمی شــاهرخی رییس 

هیات مدیره شرکت معدنی و صنعتی گلگهر کرده است که متن آن در پی می آید.

رییسهیاتمدیرهگلگهردرگفتگوبامعدن۲۴مطرحکرد:

فوالد سازان ۷درصد و معدنی ها 4۵درصد ارزان تر از 
قیمت جهانی می فروشند

سنگآهنخامرابانرخجهانیمیخریماماگندلهرادستوریمیفروشیم
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نظرتاندربارهعملکردسال98مجموعهگلگهرباتوجهبهتمامفرازونشیبهاوبحرانهایموجودچیست؟

همانطور که اشــاره کردید ســال ۹۸ سالی حساس در حوزه اقتصادی و صنعت و معدن در کشور بود، ما در 

این ســال بحران های مختلفی را پشت سر گذاشتیم که آخرین آن همین بحران ناشی از ویروس کرونا بود 

که شــرایط اقتصادی را در بسیاری از کشورها از جمله کشــور ما با محدودیت ها و موانعی مواجه ساخت 

و هنوز هم این شــرایط ادامه دارد. در رابطه با عملکرد شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر بایستی بگویم که 

خوشبختانه علی رغم تمام بحران ها و محدودیت ها و موانعی که در سال ۹۸ اتفاق افتاد اما در مجموعه گل 

گهر افتخارات و دستاوردهای بزرگی رقم خورد و رکوردهای تولیدی خوبی به ثبت رسید و بسیاری از طرح های 

بزرگ این منطقه با حضور رییس جمهور و مقامات دولتی افتتاح و بهره برداری شد.

در سال ۹۸ در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر شاهد رشد ۳ درصدی تولید و 4۳ درصدی فروش محصوالت 

در مقایســه با سال ۱۳۹۷ بوده اســت. در مجموع در سال ۹۸ حدود ۱۲.۱ میلیون تن گندله و ۱۵ میلیون تن 

کنســانتره تولید شد و مجموع تولید گندله و کنســانتره در سال ۹۷ حدود ۲۶.۳ میلیون تن و در سال بعد 

۲۷.۲ میلیون تن بوده است.

در سال ۹۸ در بخش گندله ۱۱4.۵۲0 میلیارد ریال و در بخش کنسانتره ۱۶.00۵ میلیارد ریال فروش داشته ایم 

که در مجموع حدود ۱۳0.۵۲۶ میلیارد ریال بوده اســت. فروش ریالی ۲ســال گذشــته در مجموع رشد 4۳ 

درصدی را نشان می دهد.

در اســفند ۹۸ شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر با وجود مشکالت ناشی از بیماری کرونا بیش از ۲.۱ میلیون 

تن محصول تولید کرده و بیش از ۱۱.۸۲۳ میلیارد ریال فروش داشته است.

میزانپیشرفتطرحهایتوسعهشرکتمعدنیوصنعتیگلگهروزیرمجموعههایاینشرکتراچگونه

ارزیابیمیکنید؟

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده کنسانتره و گندله سنگ آهن در ایران این 

افتخار را داشــت که در آبان ماه سال ۹۸ طی مراسمی با حضور رییس جمهور محترم بیش از ۸۲00 میلیارد 

ناموت پروژه در منطقه گل گهر را وارد مدار تولید کند.

کارخانه های “آهن اســفنجی کوثر دو” و “فوالدســازی جهان فوالد” با حضور رییس جمهوری افتتاح شد و 

واحد گازی نیروگاه گهر انرژی نیز به عنوان طرح پشتیبان صنایع، به مدار تولید پیوست، عالوه بر این ۳ طرح 
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بزرگ، ۲۳ پروژه دیگر راه اندازی شد به طوری که منطقه گل گهر شاهد افتتاح ۲۶ طرح جدید بود. مجموع 

ارزش این طرح ها از ۸۲00 میلیارد ناموت نیز عبور می کند. این میزان ســرمایه گذاری، اشــتغال حدود ۱۳00 

نفر را به طور مســتقیم همراه داشته و ۳۹00 شغل نیز به طور غیر مستقیم ایجاد شده است، با اجرای طرح 

های مذکور مجموعه گل گهر نخستین منطقه ای در کشور است که زنجیره کامل تولید از اکتشاف تا تولید 

محصول نهایی )شمش فوالد( را در دل خود و در یک مکان قرارداده است.

کارخانه ذوب و ریخته گری جهان فوالد با ظرفیت ۱.۲ میلیون تن و با مجموع ارزی و ریالی ســرمایه گذاری 

۲۷۵0 میلیارد ناموت به تولید رســیده اســت. از سوی دیگر کارخانه تولید آهن اسفنجی شماره ۲ طرح کوثر 

توســعه آهن و فوالد گل گهر با ظرفیت ۲ میلیون تن و با مجموع ســرمایه گذاری ۱۳۵۳ میلیارد ناموت وارد 

مدار تولید شــده اســت. همچنین بخشی از طرح مهم تولید اســالب نازک شرکت توسعه آهن و فوالد گل 

گهر، یعنی بخش ذوب آن فعال شد. این طرح به تکمیل زنجیره تولید ورق در منطقه گل گهر کمک شایانی 

می نماید. واحد بخار نیروگاه گهر انرژی سیرجان نیز با ظرفیت ۱۶0 مگاوات و مجموع سرمایه گذاری ۱۷4۲ 

میلیارد ناموت افتتاح شــده اســت. از ســوی دیگر با توجه به نیاز طرح های منطقه گل گهر به حدود ۱400 

مگاوات برق به ویژه در بخش تولید فوالد، برنامه ریزی تامین انرژی از طریق احداث نیروگاه در دســتور کار 

شــرکت قرار گرفته است. در این راستا تاکنون دو واحد گازی نیروگاه اول به ظرفیت حدود ۳۳0 مگاوات در 

سفر قبلی ریاست جمهوری به کرمان افتتاح شد و واحد بخار نیروگاه اول )گوهران( با ظرفیت ۱۶0 مگاوات 

نیز در ســفر سال گذشته ایشــان به بهره برداری رسید. همچنین در برنامه آتی شرکت، احداث نیروگاه دوم 

طرح ریزی شده است.

نکته مهم دیگر گام بزرگ گل گهر و چادرملو برای دستیابی به معادن خارج از کشور می باشد که هم اکنون 

در قزاقستان و استرالیا گامهای مهمی برداشته شده و دو پروژه فعال در حال اجراست.

همچنین منطقه معدنی و صنعتی گل گهر در ســال ۹۸، شاهد تسریع و پیشرفت کار در بیش از ۱0۳.۶هزار 

میلیارد ریال پروژه بود. در این میان بزرگ ترین و شاخص ترین طرح سال ۹۸، تسریع و پیشرفت در اجرای 

قطعه نخست خط انتقال آب خلیج فارس توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است. سایر طرح ها که 

شامل واحد خردایش شماره ۲ گل گهر،  گندله سازی شماره یک گهر زمین، واحد تیکنر مرکزی، قطعه نخست 

خط انتقال آب از خلیج فارس به سیرجان و واحد آب شیرین کن بندرعباس است در سال ۹۹ افتتاح خواهند 
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شــد. با راه اندازی این پروژه ها ۶4۲شغل مســتقیم و بیش از ۲4۳0 فرصت شغلی غیرمستقیم در منطقه 

ایجاد می شود.

خوشبختانه اخیرًا افزایش سرمایه شرکت از 4۸00 به ده هزار میلیارد ناموت، صورت پذیرفت و اکنون هسته 

فکری توســعه گل گهر مشغول تدوین توســعه های احداثی )جدید( هستند و ما بنا داریم حداقل ۵0 هزار 

میلیارد ناموت طرحهای توســعه شــرکت گل گهر و شرکتهای وابســته را تعریف کنیم و از این موضوع ظرف 

چندماه آینده رونمایی کنیم.

باتوجهبهاهمیتپروژهانتقالآبخلیجفارسبهگلگهر،میزانپیشرفتاینپروژهدرسال98راچگونه

میبینیدوچهبرنامهایبرایاینپروژهدرسال99دیدهشدهاست؟

خوشبختانه در راستای ادامه افتخارات و دستاوردهای محقق شده در مجموعه گل گهر در سال ۹۸ این شرکت 

برای ســال ۹۹ نیز برنامه ریزی های بسیار خوب و گسترده ای را در دست اقدام و اجرا دارد که امیدواریم با 

عادی شدن شرایط سالمت کشور بتوانیم همه این برنامه ها را طبق برنامه ریزی انجام شده محقق نماییم 

که شامل بیش از ۱0۳.۶هزار میلیارد ریال پروژه می باشد.

بزرگ ترین و شــاخص ترین طرح در دســت اجرا نیز، راه اندازی قطعه نخست خط انتقال آب خلیج فارس 

توسط شرکت معدنی و صنعتی گل گهر است.

َاَبر پروژه انتقال آب از خلیج فارس به منطقه گل گهر در ســه فاز به طول ۹00 کیلومتر در دســت اجرا هست 

که عملیات شیرین سازی و انتقال آب را انجام می دهد و جزو یکی از بزرگ ترین طرح های خط انتقال آب 

در دنیا محسوب می شود.

در این طرح ۷0.۲هزار میلیارد ریالی، با شرایط خاص و صعوبت اجرایی در طول مسیر، فشار و ِدبی ویژه آن 

را از ســایر طرح های مشابه دنیا تمایز می سازد. خوشبختانه این پروژه در سال ۹۸ پیشرفت خوبی داشت 

و در فاز نخســت قرار اســت ۳00 کیلومتر از این مسیر با سرمایه گذاری 4۵.۵هزار میلیارد ریال در ماه های 

آینده به بهره برداری برسد.

مهمترینمشکالتتولیدوتجارتسنگآهنوصنایعمعدنیدرسال98چهبود؟

به هر حال همانطور که گفته شــد ســال ۹۸ سالی پر فراز و نشیب بود و شاهد برخی مشکالت و موانع در 

حوزه صنعت و معدن بودیم.
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اگر بخواهم به طور اختصار اشاره کنم، برخی از موانع و مشکالت این حوزه مربوط به وضع عوارض بر صادرات 

مواد معدنی، افزایش تحریم ها و در آخر هم وجود ویروس کرونا در ماه های پایانی ســال بود که امید می 

رود در سال ۹۹ شاهد روزهای بهتری در حوزه صنعت، معدن و اقتصاد کشور باشیم.

متاسفانه در آمد شرکتهای تولیدی کنسانتره و گندله با وضع عوارض دستوری به شدت کاهش پیدا کرد از سوی 

دیگر قیمت گذاری محصوالت میانی زنجیره فوالد براین اســاس که کنسانتره ۱۶ درصد قیمت شمش فوالد 

خوزستان و گندله ۲۳.۵ درصد قیمت شمش فوالد خوزستان می باشد فشار زیادی به کاهش قیمت فروش 

ریالی گل گهر وارد آورده اســت. در ابتدای زنجیره متاسفانه قیمت سنگ آهن به عنوان ورودی کارخانجات 

تولید کنســانتره از مکانیزم شــفافی برخوردار نیست و در معدن ۲ و ۳ قیمت کلوخه گاهًا با برگزاری مزایده 

تعیین می شــود یعنی اینکه هم در باالدست سوبسید بسیار زیادی از گل گهر اخذ می شود و هم در پایین 

دست متاسفانه سنگ به قیمت خیلی باال به گل گهر تحویل داده می شود.

لذا با توجه به موارد باال به نظر می رسد در آینده نزدیک توان توسعه و سرمایه گذاری شرکتهای معدنی تحت 

تاثیر قرار می گیرند و نهایتا به سمت غیراقتصادی کردن مکانیزم توسعه قدم برداشته می شود. امیدوارم این 

چالش بزرگ توسط جناب آقای دکتر اسماعیلی معاونت محترم وزارت صمت برطرف گردد.

یعنیشمامخاللفبرگزاریمزایدهفروشکلوخهوسنگمعدن۲و3هستید؟آیاآنهاحقندارندمحصول

خودرابهجاییکهگرانترمیخردبفروشند؟

از سوال خوب شما ممنونم، هرگز این تفکر ارزان خریدن کاالی شرکت دیگری مدنظر گل گهر نیست ولی توجه 

فرمائید حال که برای فروش محصول میانی یعنی کنسانتره و گندله قیمت دستوری دولت اعمال می شود 

آیا می تواند قیمت مواد اولیه ورودی یعنی کلوخه بازار آزاد باشــد و سقف قیمتی نداشته باشد. اگر مزایده 

گذاشــته شــود و در شرایط آن ذکر شود که “برنده مزایده باید کنسانتره تولید کند و ۱۶ درصد قیمت شمش 

فوالد خوزســتان بفروشد” آنگاه قیمت امکان پذیر برای خرید کلوخه در مزایده مشخص می شود راه دیگر 

این است که وزارتخانه از هم زنجیره فوالد مکانیزم دستوری قیمت گذاری را بردارد.

باتوجهبهنامگذاریســال99بهنامجهشتولیدازســویمقاممعظمرهبری،اولویتهایکاریشرکت

گلگهردرسال99راچهمیدانید؟

نامگذاری سال ۹۹ از سوی مقام معظم رهبری به نام جهش تولید در ادامه و در راستای شعار سال قبل ایشان 
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یعنی رونق تولید هست و این نامگذاری نشان از حساسیت و اهمیت باالی حوزه تولید می باشد و مسئولیت 

مدیران و پرسنل شرکت های معدنی و صنعتی را برای تحقق این امر مضاعف می کند. خوشبختانه در سال 

۹۸ اتفاقات خوبی در حوزه تولید شکل گرفت و علی رغم وجود برخی مشکالت با همت پرسنل محترم شرکت 

شاهد کسب رکورد تولید و دستیابی به اهداف معین شده بودیم.

به طور قطع، تمام برنامه ریزی ما در سال جدید نیز که به نام جهش تولید نام گذاری شده است باید به گونه 

ای باشــد که بتوانیم بیش از پیش در راهبرد اهداف شرکت و کشور مثمر ثمر باشیم و برنامه های پیش رو 

را چه در حوزه تولید و چه در حوزه توسعه با همتی مضاعف پیش ببریم.

فکرمیکنیدشیوعبیماریکرونادرکشورتاچهاندازهبروضعیتصنعتومعدنکشوردرسال99تاثیر

بگذارد؟

آنچه که مسلم است و البته قابل کتمان هم نیست اینکه متاسفانه در چند ماه گذشته و از زمان شیوع ویروس 

کرونا در کشور، شرایط اقتصادی در بسیاری از حوزه ها با رکود مواجه شده است و احتمال ادامه پیدا کردن 

این شــرایط و از بین نرفتن ویروس کرونا نگرانی هایی را در بین مردم ایجاد کرده اســت. در حوزه صنعت 

و معدن خوشــبختانه با توجه به برنامه ریزی ها و اقدامات خوبی که توسط مدیران مجموعه های معدنی 

و صنعتی انجام شــد روال کار در شــرکت های معدنی و صنعتی همچون قبل ادامه پیدا کرد و خوشبختانه 

شــاهد هیچ گونه رکودی در این مدت در حوزه معادن نبودیم. اینکه آیا این بیماری در ســال ۹۹ بر وضعیت 

صنعت و معدن تاثیر می گذارد یا خیر، بیشتر بستگی به نحوه برنامه ریزی دولت و وزارت صمت و همکاری 

مدیران مجموعه های معدنی و صنعتی دارد. مطمئنا با یک برنامه ریزی خوب و مناســب می توانیم از این 

شرایط و مشکالت موجود عبور کنیم.

در پایان مجددًا خواهش من از وزارتخانه و جناب آقای دکتر اسماعیلی معاون محترم وزیر این است که به 

اصالح مکانیزم قیمت گذاری فروش زنجیره فوالد توجه خاص ینمایند. با ادامه این روند شــرکتهای معدنی 

پاســخگوی استهالک خود هم نخواهند بود. فوالد سازان از مکانیزم دستوری قیمت تنها ۷درصد نسبت به 

قیمت جهانی ارزان فروشی می کنند ولی شرکتهای معدنی متاسفانه از مکانیزم دستوری قیمت برای گندله و 

کنســانتره نزدیک 4۵درصد نسبت به قیمت های جهانی پایین تر کاالی خود را به فوالد سازان می فروشند 

و این یعنی روانه کردن منافع سهامداران شرکتهای معدنی به جیب منافع سهامداران شرکتهای فوالدی.



w w w . g e g . i r

خرداد           1399 14
ویژه نامه الکترونیکــی شرکت 
معدنی و صنعتی گــل گــــــــهر

مهندسمحمودزیدآبادیمعاونمالیواقتصادیگلگهر؛

گل گهر در رونق اقتصادی 
ایران نقش موثری دارد

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان یکی از شرکت های بزرگ و شاخص معدنی و صنعتی کشور، نقش 

بسیار پر رنگی در چرخه اقتصاد کشور ایفا می کند و در چند سال اخیر نیز با توجه به توسعه و گسترش روز 

افزون منطقه و افزایش تولیدات مختلف شرکت و سودآوری های کالن که منجر به ارتقا جایگاه این شرکت 

در بازار بورس شــده است، همواره مورد توجه بسیار زیاد سرمایه گذاران و فعالین بازار بورس و سرمایه قرار 

گرفته اســت. به منظور اطالع از آخرین وضعیت مالی و اقتصادی شــرکت گل گهر و برنامه های آتی این 

شــرکت، گفتگویی با محمود زیدآبادی معاون مالی و اقتصادی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر انجام داده 

ایم که در ادامه می آید.

رشداقتصاديشرکتمعدنيوصنعتيگل گهرازابتدايکاراينشرکتتاکنونچهرونديداشتهاستو

آياروندمعامالتکاالوسهامشرکتدربورسازمدلخاصيتبعيتمي کند؟

شرکت گل گهر در سال ۱۳۷0 با سرمایه اولیه ۱00 میلیارد ریال به ثبت رسیده است و هم اکنون سرمایه این 

شــرکت 4۸ هزار میلیارد ریال می باشــد که افزایش سرمایه شرکت تا مبلغ ۱00 هزار میلیارد ریال نیز مصوب 

گردید.

این شــرکت در حال حاضر بزرگترین تولید کننده کنسانتره و گندله سنگ آهن در سطح کشور است و اولین 

شــرکتی است که زنجیره ســهامداری از سنگ تا شمش فوالدی را در یک منطقه در کنار هم قرار داده است. 

تامین کننده مواد اولیه به واحدهای فوالد سازی، فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزستان، فوالد هرمزگان، فوالد 

خراســان، فوالد کاوه جنوب، فوالد غدیر نی ریز، فوالد آذربایجان، صبا فوالد خلیج فارس، احیا استیل بافت، 

فوالد شادگان و ذوب آهن اصفهان می باشد.
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بطور متوســط از منظر دارایی ها، میزان رشد شرکت طی ۵ سال گذشته بیش از ۲0 درصد و از منظر فروش 

نیز شاهد رشد ۵0 درصدی بوده ایم که نشان از روند صعودی و رشد دائمی شرکت دارد. سعی ما همواره بر 

این است که با استفاده از تدوین برنامه بلند مدت مالی، این رشد طی سال های آتی نیز  ادامه دار باشد، به 

گونه ای که حجم دارایی های شرکت که هم اکنون در سطح ۱۷0 هزار میلیارد ریال بوده تا پایان سال ۱404 با 

حمایت های مدیر عامل و هیئت مدیره محترم شرکت و برنامه ریزی انجام شده توسط مدیران ارشد شرکت 

به بیش از ۳۸0 هزار میلیارد ریال افزایش یابد.

در خصوص مدل معامالت نیز باید عرض کنم، تعیین مدل معامالتی بر عهده ســرمایه گذاران و سهامداران 

عمده این شرکت بوده که همواره با نگاه مثبت و پشتیبانی خوب و جدیدا نیز بحث هایی همچون هوشمند 

سازی معامالت و مدیریت ارزش سهام، شاهد بهترین اتفاقات در این حوزه بوده ایم.

رشدقيمتسهامشرکتمعدنيوصنعتيگل گهردرنيمهدومسالگذشتهمتاثرازچهپارامترهايياستو

يکشرکتمعدنيباحفظچهعوامليمي توانددربورس هايسهاموکاالازثباتاقتصاديخوبيبرخوردار

شود؟

رشــد قیمت ســهام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نیمه دوم ســال گذشته متأثر از وضعیت کالن بازار 

ســرمایه، قیمت های جهانی ســنگ آهن، قیمت ارز و سطح سودآوری بوده که این شرکت با حفظ فعالیت 

های استخراج، تولید، فروش، کاهش قیمت تمام شده و توسعه فعالیت های شرکت و ایجاد زنجیره ارزش 

می تواند از ثبات اقتصادی برخوردار شود. ارزش گل گهر در پایان سال ۱۳۹4 مبلغ ۵۷ هزار میلیارد ریال بوده 

و اکنون مبلغ ۸۲۸ هزار میلیارد ریال است و دارای رتبه پنجم بازار سرمایه می باشد.

يکشرکتمعدنيدرناپايداري هاياقتصاديچگونهمي تواندوضعيتماليخودرادرحالتپايدارنگه

داردوازگزندنوساناتمصونبماند؟

به منظور کاهش ریســک حاصل از ناپایداری های اقتصادی، در گل گهر برنامه های مدونی تدوین شــده 

اســت که از آن جمله می توان به تکمیل زنجیره ارزش فوالد در منطقه گل گهر، کاهش نیازمندی در حوزه 

های مختلف به خارج از کشور و ارتقاء سطح کیفی محصوالت شرکت، کاهش قیمت تمام شده و استفاده 

از دانش فنی روز اشاره نمود.

بهنظرشمااستفادهازدانشفنيروزوکارآمددرکناربهره منديازتجهيزاتمدرنتاچهميزانبرکاهش
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هزينه هايماليشرکت هايينظيرشرکتمعدنيوصنعتيگل گهرتاثيرگذاراست؟

اســتفاده از دانش فنی روز و کارآمد و بهره مندی از تجهیزات مدرن، در گام اول منجر به کاهش هزینه ها 

خواهد شــد و همچنین باعث می شــود خروج وجه نقد از شــرکت کاهش یابد، از این رو سطح نقدینگی 

افزایش یافته و در نتیجه افزایش سود، کاهش هزینه مالی و تامین نقدینگی بیشتر باعث اجرای طرح های 

توسعه و اهداف شرکت می شود.

ازنظرجنابعالي،بهينه ســازينيرويانسانيواستفادهازسيستم هايکنترلازراهدوردرمراحلاستخراج

ومعدنکاري،چهتاثيريبررويکردمالييکشرکتمعدنيدارد؟

به طور قطع، با بهینه سازی نیروی انسانی، استفاده از سیستم های کنترل از راه دور، استفاده از نظام پیشنهادات 

و پرداخت پاداش و ارزیابی عملکرد از یک طرف شــاهد کاهش هزینه های نیروی انســانی خواهیم بود و 

از طرف دیگر بهره وری نیروی انســانی افزایش خواهد یافــت که آثار مالی آن افزایش نقدینگی و افزایش 

سودآوری شرکت می باشد.

رويکردمديريتيشرکتمعدنيوصنعتيگل گهربرايافزايشحاشيهسودوموفقيتاقتصاديدرراستاي

حرکتبهسويافق۲۰3۰چيست؟

دو رویکرد جهت افزایش حاشیه سودآوری شرکت تدوین شده است، یکی مدیریت هزینه و دیگری مدیریت 

سرمایه گذاری های انجام شده. در رویکرد مدیریت هزینه، روش های مدونی همچون؛ مدیریت هزینه تعمیر 

و نگهداری، اســتفاده از دانش فنی و کارآمد، مدیریت هزینه های انرژی، مدیریت هزینه های اســتخراج، 

مدیریت بهینه نیروی انسانی و افزایش بهره وری تعریف شده است.  

در رویکرد مدیریت سرمایه گذاری، برنامه مدونی جهت تامین منابع از طریق افزایش سرمایه، انتشار اوراق و 

اخذ تسهیالت و تنظیم برنامه بهره برداری هر چه سریع تر از طرح های توسعه تعریف شده در شرکت های 

تابعه تدوین شده است، به گونه ای که ان شاءاهلل در سال ۱404 بیش از نیمی از سود شرکت از محل درآمد 

حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های تابعه تحقق خواهد یافت.

اتفاق بزرگ دیگری که در روزهای گذشته شاهد آن بودیم افزایش سرمایه گل گهر به ۱0 هزار میلیارد ناموت بود 

که در مجمع عمومی فوق العاده به تصویب رسید، بدون شک این دستاورد بزرگ تاثیر زیادی در پیشرفت و 

سرعت بخشیدن به پروژه ها و طرح های در دست اجرای شرکت خواهد داشت. 
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باتوجهبهبازدیداخیرجمعیازمدیرانبازارسرمایهازمجموعهگلگهر،ازنتایجودستاوردهایاینبازدید

بگویید؟

در مجموع، بازدید مدیران و فعاالن بازار ســرمایه از مجموعه گل گهر بسیار مؤثر واقع شد. مدیران و فعاالن 

بازار ســرمایه با پتانســیل بالقوه و بالفعل شرکت بیشتر آشنا شدند و قطعا می توان امیدوار بود این شرکت 

همچون گذشته نقش مؤثری در بازار سرمایه کشور ایفا نماید.

باتوجهبهتدوینسندچشماندازگلگهر۲۰3۰نظرتاندربارهتدویناینسندچیستوگلگهر۲۰3۰را

چگونهمیبینید؟

از آنجایی که شــرکت گل گهر بنا دارد برنامه ای جدید در افق ســال ۱40۸ خورشیدی و ۲0۳0 میالدی تنظیم 

نماید، مهمترین اولویت ما در تدوین این برنامه جدید، سرمایه گذاری سود ناشی از عملکرد شرکت گل گهر 

و شرکت های منطقه که گل گهر در آنها سهام دارد از جمله؛ گل گهر، گهر زمین، توسعه آهن و فوالد گل گهر، 

جهان فوالد و ..... در راستای رشد و رونق اقتصادی و اشتغال زایی در منطقه، استان و خارج از استان است. 

البته توضیح این نکته نیز الزم و ضروری است که با توجه به ابعاد ملی و بین المللی شرکت گل گهر، گستره 

سرمایه گذاری ما در این چشم انداز و افق برنامه ریزی شده تا حدود زیادی به ابعاد ملی نزدیک شده است 

و شاید به فراتر از مرزها نیز برود.

با توجه به شــناخت اینجانب از توانایی های شــرکت و ظرفیت های منطقه گل گهر و با عنایت به سرمایه 

گذاری های انجام شده در منطقه و همچنین تولیدات ایجاد شده و وجود ذخایر معدنی و زیر ساخت های 

شــکل گرفته و در حال انجام مانند انتقال آب خلیج فارس، نیروگاه گهر انرژی، احداث راه های دسترســی، 

خطوط ریلی و حرکت به سمت تکمیل زنجیره ارزش فوالد و برنامه ریزی های در دست اقدام، گل گهر ۲0۳0 

مــی توانــد با توجه به همت و توان باالیی که در بین مدیر عامل محترم، هیئت مدیره، معاونین، مدیران و 

پرســنل متخصص شرکت وجود دارد باعث شکوفایی و رونق اقتصادی در کل کشور گردد و نقش موثرتری 

در رونق اقتصاد ایران داشته باشد.

از دیــدگاه مــن با توجه به برنامه ریزی های صورت پذیرفته، گل گهر ۲0۳0 گل گهری دانش محور، مبتنی بر 

سیســتم، دارای ساختار حاکمیت شرکتی نظام مند و ســازمانی پیشرو در حوزه زنجیره ارزش فوالد خواهد 

بود. از این رو جهت تحقق اهداف تدوین شده، سرمایه گذاری عظیمی در زنجیره ارزش فوالد صورت خواهد 

پذیرفت و باعث اشتغال زایی مؤثری خواهد شد.
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قطعا یکی از استراتژی های تدوین شده در شرکت، سرمایه گذاری در پروژه های مرتبط با زنجیره 

ارزش افزوده خارج از مرزهای اســتانی از یک طرف و فراتر از مرزهای کشوری از طرف دیگر می 

باشد. نوع فعالیت و گستره شرکت به گونه ای است که امکان مشارکت در سطوح بین المللی 

فراهم گردیده اســت و امیدواریم بتوانیم نماینده شایســته ای برای کشور عزیزمان در خارج از 

مرزها باشیم.

درسالهایاخیرشرکتمعدنیوصنعتیگلگهراقداماتخوبیدرحوزهمسئولیتهایاجتماعیانجام

دادهاستودربینشرکتهایمعدنیوصنعتیتبدیلبهیکشرکتشاخصشدهاست،نظرتاندراین

بارهچیست؟

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر، انجام مسئولیت های اجتماعی خصوصا در منطقه سیرجان را همواره جزء 

اولویت های اصلی خود قرار داده است به گونه ای که به تناسب افزایش سودآوری شرکت سعی شده است 

مشارکت های اجتماعی نیز افزایش یابد، خوشبختانه طی سال های اخیر پروژه های بسیار مهم و تاثیرگذاری 

در قالب مسئولیت های اجتماعی انجام شده است که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

احداث راه آهن سیرجان-کرمان

پروژه های مختلف در حوزه ورزش از جمله تجهیز شــرکت فرهنگی ورزشی گل گهر و مجموعه های ورزشی 

گل گهر و امام علی)ع(

پروژه های مختلف در حوزه سالمت و درمان از جمله پروژه احداث بیمارستان فوق تخصصی ۱۶4 تختخوابی 

گل گهر

پروژه های مختلف در حوزه آب و فاضالب و اجرای پروژه عظیم فاضالب شهری

پروژه های زیر ساختی منطقه

کمک های انسان دوستانه همچون کمک به سیل زدگان، حمایت از انجمن بیماران سرطانی، کمک به آزادی 

زندانیان جرائم غیر عمد و بسیاری فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دیگر.

بایستی خدمت همشهریان عزیز عرض کنم، عمده فعالیت های اجتماعی شرکت به گونه ای صورت پذیرفته 

است که بتوان بطور پایدار و طی سالیان سال در آن سرمایه گذاری و بهره برداری نمود. دیدگاه شرکت معدنی 

و صنعتی گل گهر در حوزه مسئولیت های اجتماعی، سرمایه گذاری است نه هزینه ای.
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معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گل گهر سیرجان گفت: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به 

همراه سایر شرکت های معدنی و صنعتی منطقه گل گهر، در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی 

خود و پیرو مصوبات ستاد مقابله با کرونای استان کرمان و شهرستان سیرجان و هماهنگی های به 

عمل آمده، به منظور تامین اعتبار الزم برای تهیه اقالم بهداشتی مورد نیاز، تاکنون بیش از ۱۲4 میلیارد 

ریال به ستاد مقابله با کرونا استان کرمان و شهرستان سیرجان کمک مالی کرده است.

"مجید علیدادی سلیمانی" به خبرنگار سایت خبری تحلیلی معدن ۲4 گفت: شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهر تاکنون مبلغ ۷۷ میلیارد ریال، شــرکت سنگ آهن گهر زمین ۲۳ میلیارد ریال، مجتمع جهان 

فوالد ســه میلیارد ریال، شــرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر پنج میلیارد ریال، شرکت گهر روش دو 

میلیارد ریال و شــرکت نظم آوران بیش از ۱4 میلیارد ریال برای پیشــگیری و درمان بیماری کرونا و 

تامین اقالم مورد نیاز کمک کرده اند که جمع این مبالغ بیش از ۱۲4 میلیارد ریال است.

علیدادی سلیمانی خاطرنشان کرد: از این مبلغ ۲.۸ میلیارد ناموت به دانشگاه علوم پزشکی سیرجان 

و ستاد مقابله با کرونای شهرستان پرداخت شده و مابقی به ستاد مقابله با کرونای استان پرداخت 

شده که شامل کل استان بوده و همه شهرستان های استان را پوشش داده است .

وی ادامه داد: با توجه به وسعت و بزرگی استان کرمان، وجود بیش از ۲۹ شهرستان، کمبود اقالم و 

تجهیزات بهداشتی و پزشکی در استان و بحرانی بودن شرایط برخی از شهرستان ها، تصمیم بر این 

درراستایعملبهمسئولیتهایاجتماعیانجامشد

کمک مالی ۱۲4 میلیارد ریالی گل گهر 
به ستاد مقابله با کرونا استان کرمان

 و شهرستان سیرجان
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شد که این مبالغ از طرف گل گهر برای این امر اختصاص داده شود.

معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گل گهر سیرجان اضافه کرد: البته این مبالغ از طرف شرکت 

گل گهر و شرکت های منطقه گل گهر پرداخت شده، اما در کنار آن کارکنان شرکت معدنی و صنعتی 

گل گهر نیز مبلغ 44۶ میلیون ناموت برای مقابله با کرونا در روزهای گذشته کمک کردند. 

وی بیان داشــت: این اقدام هم در راستای همدلی و همراهی همه شهروندان سیرجانی به صورت 

داوطلبانه انجام شد و با مشارکت حداکثری مبلغ 44۶ میلیون ناموت برای مقابله با بیماری کرونا از 

طرف کارکنان گل گهر کمک شد.

علیدادی ســلیمانی اظهار داشت: کارکنان این شرکت در راستای همیاری و کمک به تالش های کادر 

درمانی شهرســتان ســیرجان برای کاهش پیامدهای بحران ایجاد شده در سطح جامعه و تامین 

وســایل و تجهیزات بهداشتی و پزشکی در بیمارســتان ها و مراکز درمانی به دنبال شیوع گسترده 

کرونا، این مبلغ را برای مقابله با این ویروس به دانشــگاه علوم پزشــکی سیرجان و ستاد مقابله با 

کرونای شهرستان اهدا کردند.

وی در پاســخ به این پرسش که آیا قصد کمک بیشــتر به مجموعه درمانی و پزشکی شهرستان را 

دارید، افزود: خوشبختانه شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در دو ماه گذشته و از زمان شیوع بیماری 

کرونا تا به امروز از هیچ گونه کمک نقدی و غیر نقدی برای مقابله با این بیماری دریغ نکرده و حتی 

سرپرســت محترم فرمانداری ویژه سیرجان نیز روز گذشته در دیدار با مهندس مالرحمان مدیرعامل 

گل گهر، از کمک های نقدی و غیر نقدی لین مجموعه  تشکر کرده بود و مسئوالن بهداشتی و درمانی 

شهرستان نیز در جلسات مختلف به این موضوع اذعان نموده اند که گل گهر در این بحران مجدانه 

پای کار و در کنار آنها بوده است. 

وی در خاتمه خاطرنشان کرد: "اینجانب به نمایندگی از مجموعه مدیریتی گل گهر این اطمینان خاطر 

را به مردم عزیز و شریف سیرجان و کادر درمانی و بهداشتی شهرستان می دهم با توجه به تاکیدات 

مدیرعامل و اعضای هیات مدیره، همانگونه که تاکنون از هیچ کمکی برای مقابله و مهار بیماری کرونا 

فروگــذار نکــرده ایم، از این پس نیز اینگونه خواهد بود و تا زمان نابودی کامل کرونا در کنار مردم و 

کادر درمانی و بهداشتی خواهیم بود و برای هر نوع کمکی آماده ایم و دریغ نخواهیم کرد."
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مهندسحسینشاهمرادیمعاونبازرگانیشرکتمعدنیوصنعتیگلگهر

استراتژی گل گهر 
در فروش محصوالت خود

فروشداخل

شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر به عنوان بزرگترین تولیدکننده کنســتانتره و گندله در کشور نقش مهم و 

بی بدیلی در تامین خوراک زنجیره فوالد کشور ایفا می نماید سهم این شرکت به عنوان بزرگترین تامین کننده 

خوراک کارخانجات فوالدی ، در ســال گذشــته از کل  کنســانتره تولید شده در کشور حدود ۳4 و در بخش 

گندله حدود ۳0 درصد بوده است. محصوالت تولیدی این شرکت در سال ۹۸ به ۲0 کارخانه فوالدی کشور از 

جمله کارخانجات فوالد خوزستان، فوالد مبارکه، فوالد کاوه جنوب کیش، فوالد هرمزگان، ذوب آهن اصفهان 

و... فروخته و تحویل گردید. از این رو تداوم تولید در این شرکت تاثیر مستقیم بر روی فعالیت و رونق تولید 

صنعت فوالد کشور دارد.

 استراتژی گل گهر در فروش محصوالت خود همواره تامین صد در صدی نیاز کارخانجات داخلی بوده است 

و در این راســتا عملکرد شــرکت در بخش فروش داخلی در ســال ۹۸ بیش از ۱۳.۵ میلیون تن شامل ۱۱.۸ 

میلیون تن گندله و ۱.۷ میلیون تن کنســانتره بوده است که در مقایسه با سال گذشته ۵ درصد رشد نشان 

می دهد. به لحاظ ریالی هم فروش شرکت در سال گذشته بیش از ۱۳۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته شاهد رشد ۵۶ رشد را نشان می دهد.

صادرات

این شرکت به منظور تامین ارز مورد نیاز خود و همچنین حفظ مشتریان خارجی و صاینت از رقابت پذیری 

برند خود ، درصد کمی از مازاد محصوالت خود را برای صادرات در نظر گرفته بود. در این خصوص علی رغم 

فضای حاکم بر مناســبات بین المللی و تحریمهای شــدید علیه کشور ایران و به طور خاص صنعت فلزات و 
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صنایع معدنی کشور و مشخصا قرار گرفتننام  شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در لیست تحریمهای آمریکا 

، توانســتیم برنامه مدون صادرات خود را محقق نمائیم ، به گونه ای که در ۵ ماهه ابتدایی ســال ۹۸ بیش 

از ۶۲۶ هزار تن کنســانتره و ۲۱۵ هزار تن گندله به ارزش بیش از ۷۶ میلیون دالر صادر نمود مبین رشــد ۲۸ 

درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ می باشد.

از شــهریور ماه سال گذشته بدلیل اعمال تعرفه ۲۵ درصدی و ممنوعیت صادرات سنگ آهن ، صادرات این 

شرکت نیز متوقف و همین موضوع باعث کاهش صادرات سنگ آهن در مجموع سال ۹۸ گردید.

تامینمواداولیه

یکی از چالش های شرکت گل گهر در سال گذشته و سال های پیش رو دغدغه تامین خوراک کارخانجات فرآوری 

می باشد. دستیابی به تولید ۱۶ میلیون تن کنسانتره و ۱۲ میلیون گندله مستلزم تامین ۲۶ میلیون تن سنگ 

خام می باشد. در این حوزه در سال گذشته یش از ۱4.۸ میلیون تن سنگ آهن خام که ۶0 درصد کل مصرف 

خطوط می باشد را از معادن همجوار و معادن خصوصی خریداری و تامین گردیده. 

بخشــی از برنامه پیش روی این شــرکت برای تامین سنگ در سالهای اینده حمایت و پیگیری جدی در امر 

اکتشافات حوزه های جدید معدنی و حمایت از معادن کوچک مقیاس و خرید سنگ آنها می باشد.

مقابلهباتحریمها

در بحث مقابله با تحریم ها ، این شــرکت  با پیش بینی شــرایط سیاســی جهان و تجربیات سالهای 

قبل ، آمادگی مواجهه با تحریمها را داشــته اســت و با تشکیل کمیته های تخصصی مطالعات دقیق 

بازارْ محرکهای موثر بر فرایندهای اقتصادی شــرکت در داخل و خارج را شناســایی و با تحلیل شرایط 

حاکم زیر ساختهای الزم را در نظر گرفته و تهیه کرده است . بر همین اساس با برقراری تحریمها ، تاثیر 

چندانی بر فرایندهای بازرگانی شــرکت خصوصا صادرات و همچنین تامین قطعات این شرکت اتفاق 

نیفتاد و برنامه های پیش بینی شده این شرکت محقق گردید . این شرکت برای سال جاری نیز، که به 

نام جهش تولید نامگذاری شــده ،  برنامه های تامین ارز را با جدیت بر اساس راه کارهای پیش بینی 

شده با جدیت دنبال خواهد کرد.
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مهندسحسیناکبری،مدیراکتشافاتگلگهر:

مدیر توســعه معادن و اکتشافات شرکت معدنی و صنعتی گل گهر با بیان اینکه این شرکت امسال 40 هزار 

متر حفاری را در برنامه دارد، تمرکز اصلی اکتشافات را در منطقه گل گهر عنوان کرد.

“حسین اکبری” در گفت وگو با خبرنگار سایت خبری- تحلیلی معدن ۲4 افزود: طی سال های ۹۷ و ۹۸ حدود 

۱۲ هــزار و ۵00 کیلومتــر مربع پهنه )در قالب چهار پهنه( در اختیار گل گهر بــود که تاکنون در ۱۱ هزار و 400 

کیلومتر مربع آنها عملیات انجام شده است.

وی بیان داشت: در نتیجه ۳4 تارگت از آنها به سازمان صمت اعالم شده و در دو مرحله از آنها دفاع شده و 

به ثبت رســیده است؛ پس از آن ۳00 کیلومتر مربع از مجموع این تارگت ها برای اکتشافات بعدی عمومی 

در اختیار گل گهر قرار گرفت.

به گفته این مسئول گل گهر، اکنون کارهای اداری، اعالم به سازمان صمت، ارائه و دفاع از کارهای اکتشافی 

تارگت ها انجام شده و این ۳00 کیلومتر مربع در سازمان به ثبت رسیده است.

وی بیان داشت: امسال کار های اخذ پروانه اکتشاف در این ۳00 کیلومتر مربع باید انجام شود که منوط به 

اخذ تاییدیه های منابع طبیعی، محیط زیست و غیره است تا پس از آن بتوانیم عملیات اکتشاف عمومی را 

آغاز کنیم.  اکبری ادامه داد: یکی از پهنه های مهم در اختیار گل گهر، پهنه بم بود که کارهای عمومی آن انجام 

شده و اینک نقاط مشخصی را در آن آماده حفاری داریم.

وی اضافه کرد: در این زمینه الزم است پروانه اکتشاف را اخذ کنیم تا به طور قانونی بتوانیم کار حفاری را آغاز 

کنیم، امیدواریم امسال این مهم به انجام برسد.

برنامه ریزی برای 40 هزار متر 
حفاری در گل گهر

تمرکزاصلیاکتشافاتدرمنطقهگلگهر
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مدیر توســعه معادن و اکتشــافات گل گهر در خصوص تارگت پهنه بم، خاطرنشان کرد: با انجام اکتشافات 

عمومی در این تارگت، احتمال می دهیم ذخیره بزرگی از مس یا پلی متال را در آنجا داشته باشیم و هر چند 

به دنبال آهن هستیم اما با توجه به اینکه گل گهر یک شرکت معدنی است اگر ذخیره خوبی از پلی متال یا 

سایر فلزات به دست بیاوریم نیز کار خواهیم کرد.

اکبری اظهار داشــت: منطقه گل گهر اســتراتژی کلی و هدف اصلی ماست که باید آن را کشف و ذخایر آنرا 

مشــخص کنیم، ذخیره زمانی آماده بهره برداری می شــود که بتوان با توجه به استانداردهای موجود مثل 

جورک ) jorc ( آن را در کالس ذخایر قطعی داد بررسی های فنی و اقتصادی را بر روی آن انجام داد.

وی گفت: پارسال ۱۷ هزار متر حفاری در پهنه های این شرکت )که عمده آن در منطقه گل گهر بود( به انجام 

رســید، امیدواریم امســال ذخایر موجود در منطقه گل گهر جمع بندی و اکتشافات تفصیلی آنها کامل شود 

تا بتوانیم برنامه ریزی اســتخراج را برای ارســال به 

کارخانه های منطقه انجام داد. مدیر توسعه معادن و 

اکتشافات گل گهر اظهار داشت: پیش بینی می شود 

اگر ۳0 هزار متر حفاری به انجام برسد بتوانیم ذخایر 

منطقه گل گهر را تعیین تکلیف کنیم،  وی خاطرنشان 

کرد: امســال گل گهر 40 هزار متر حفاری را در برنامه 

دارد و امیدواریم مشکالت اداری پیش رو حل و به 

این مهم دست پیدا کنیم. اکبری با اشاره به برخی اقدامات اکتشافی گل گهر در سال گذشته، یادآور شد: پهنه 

ای ۱۷00 کیلومتر مربعی در خراســان رضوی در اختیار گل گهر اســت که فاز پی جویی و شناسایی آن تکمیل 

شده و فقط بازدیدهای صحرایی در آن باقی مانده است.

وی گفت: هر چند در زمســتان سال گذشــته بخشی از بازدیدهای صحرایی آن به انجام رسید، اما به دلیل 

بارش برف بازدید ها و نمونه برداری ها به طور کامل انجام نشــد و اکنون نیز به دلیل شــیوع ویروس کرونا 

امیدواریم تا پایان خردادماه به انجام برسد که احتمال می دهیم ذخیره پلی متال داشته باشد.

وی ادامه داد: سال گذشته پیگیری چند محدوده دیگر نیز بودیم و در برخی مزایده ها شرکت کردیم که در 

چند مورد نیز برنده شدیم، اما در مرحله گرفتن پروانه اکتشاف بعضی از ارگانهای دولتی با انجام اکتشاف در 

این محدوده هامخالفت کردند و ســازمان صمت که برگزار کننده مزایده ها بود هنوز نتوانسته مشکل حل 
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کند؛ این موارد در اردبیل و آذربایجان غربی بودند که پتانسیل وجود آهن در این محدوده ها وجود دارد.

این مســوول گل گهر افزود: در اســتان کرمان و همجوار با منطقه گل گهر ، دو پهنه نزدیک به منطقه وجود 

در اختیار گل گهر بود که در آنها فعالیت اکتشــافی انجام اما به تارگت جالبی نرســیدیم تا از نظر سنگ آهن 

آن را اثبات کنیم.

به گفته وی، به احتمال بسیار زیاد امسال بتوانیم چند محدوده دیگر را نیز در اختیار بگیریم و به عنوان پهنه 

روی آنها کار کنیم، اما به دلیل بروکراسی اداری کار به سختی پیش می رود.

اکبری یادآور شد: در کنار حفاری و اکتشاف نیاز است نمونه ها اخذ و آنالیز گردند، همچنین دادهای معدنی 

جمع آوری، بررسی ها و تحلیل های الزم انجام شود؛ در این راستا انبار مغز خوبی با همکاری مدیریت عمرانی 

شرکت ساخته شده است.

وی خاطرنشان کرد: محدودیتی از نظر اعتبارات و هزینه برای انجام اکتشافات در گل گهر وجود ندارد و هزینه 

های آن در مقایسه با هزینه های بهره برداری پایین حساب می شود.

اکبری یادآور شد: 40 هزار متر حفاری را برای سال ۹۹ در برنامه داریم و امیدواریم بتوانیم این هزینه را جذب 

کنیم. وی درخصوص محل های اکتشــاف، خاطرنشان کرد: تعیین محل ها منوط به بحث های فنی و رفع 

معارضان محلی است که مورد دوم یکی از مشکالت همیشگی ما در پهنه ها است.

مدیر توسعه معادن و اکتشافات گل گهر بیان داشت: یکی از مشکالت اکتشاف در ایران این است که تارگت 

ها را نمی توانند از نظر قانونی به شرکت ها واگذار کنند که این مسئله دست شرکت ها را به شدت بسته است.

وی گفت: سازمان زمین شناسی پتانسیل های فلزی را در جای جای کشور مشخص کرده که اکنون باید کار 

دقیقتری روی آنها انجام شــود، اما از نظر قانونی اخذ مجوز آن محدوده ها امکان پذیر نیســت و بروکراسی 

اداری به خصوص از سوی سازمان های میراث فرهنگی، محیط زیست ، منابع طبیعی و . . . وجود دارد.

اکبری با بیان اینکه برنامه های زیادی برای اکتشاف داریم، تمرکز اصلی اکتشافات را در منطقه گل گهر عنوان 

کرد و گفت: به همین منظور دو چاه هزار و ۱00 متری در منطقه حفاری شده است.

وی به پذیرش ریســک اکتشافات اشــاره کرد و افزود: هر چند ممکن است کار اکتشاف در ۹۵ درصد موارد 

موفقیت آمیز نباشد، اما ما به امید همان پنج درصد فعالیت می کنیم و اگر همان اندک میزان جواب بدهد 

به هدف خود دست یافته ایم.
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افزایش ســرمایه شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر، به اتفاق آرا به تصویب مجمع رسید. در مجمع عمومی 

فوق العاده که در محل سالن تالش برگزار شد, اعضای مجمع، به افزایش سرمایه »گل گهر« از 4۸00 میلیارد 

به ۱0 هزار میلیارد ناموت موافقت کردند. این نشســت که با حضور حد نصاب قانونی اعضا و بازرس قانونی 

تشکیل شد, مقرر کرد افزایش سرمایه در دو گام انجام شود. بر همین اساس در گام نخست با آورده نقدی 

سهامداران, سرمایه شرکت از 4۸00 میلیارد به ۷4400 میلیارد ناموت می رسد. همچنین مجمع, اختیار مابقی 

افزایش ســرمایه را به هیات مدیره واگذار کرد که در گام دوم تا رســیدن به سرمایه ۱0 هزار میلیارد تومانی 

اقدام کند. شرکت گل گهر در اواخر سال گذشته مجوز افزایش بیش از دو برابری سرمایه را از سازمان بورس 

اوراق بهادار دریافت کرده بود. 

جهشتولید

جمشید مالرحمان مدیرعامل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر دراین مجمع و پیش از رای گیری درباره افزایش 

سرمایه اظهار داشت: بیش از ۶0 درصد مواداولیه مورد نیاز باید خریداری شود تا جهش تولید پیش بینی شده 

محقق شود. وی ضمن تقدیر از سهامداران، کارکنان و کارگران این شرکت خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه گل گهر 

نقش اساسی در زنجیره تولید فوالد کشور دارد، باید موضوع افزایش سرمایه در سرلوحه برنامه ها قرار گیرد.

درمجمعبهاتفاقآراتصویبشد؛

سرمایه »گل گهر« ۱0 هزار میلیارد تومانی شد
مالرحمان تاکید کرد: نقش افزایش سرمایه در جهش تولید
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