
شماره  220 / خرداد ماه 1401

هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی فلزات آنالین

سونگون در تولید ركورد  زدسونگون در تولید ركورد  زد
 مدیر مجتمع مس سونگون: مدیر مجتمع مس سونگون:

سریع تر از امروز، فردا را خلق كنید ...

عبداهللتیمورینیا:

صنعت بدون آموزش، محکوم به فنا است

مجیدرحیمی:

آموزش؛ حلقه مفقوده توسعه صنعت

مهدیبهرامی:

با نگاهی علمی به آینده، كادرسازی می كنیم

پرونده:پرونده:
نیروی انسانینیروی انسانی



www.aturpatconsulting.ir

مشاور طرح جامع مس کشور

مشاور طرح جامع طالى کشور

بهترین روش پیش بینى آینده، خلق آن است...

شرکت مشاوره اقتصادى فلزات و مواد آرمان آتورپات 

شر کـت مشـاوره اقتصـادى فلـزات و مـواد آرمـان



هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

 شماره 220 

فهرست:پایگاه خبری و تحلیلی فلزات آنالین

021-77653834

 Info@felezatonline.ir

 www.felezatonline.ir

@felezatonline_ir

felezatonline

felezatonline

021-77506835

سرمقاله
ناکارآمـد..............................................................................................................4

گفت وگوی ویژه
سونگون در تولید ركورد زد...........................................................................................6

نیروی انسانی
12 .......... توسعه سرمایه انسانی در معدن نیازمند تغییر نگرش و تسریع در جبران کاستی های ایجاد شده است

16...................................................................... با نگاهی علمی به آینده، کادرسازی می کنیم

18 ........................................................................ صنعت بدون آموزش، محکوم به فنا است

مسیر توسعه فوالد شادگان از آموزش نیروی انسانی می گذرد .................................................... 22

24 ................................................................................... توسعه شایستگی نیروی انسانی

آموزش؛ حلقه مفقوده توسعه صنعت.............................................................................. 28

رشد تولید گل گهر، نتیجه تخصص گرایی کارکنان................................................................. 30

راه اندازی کانون ارزیابی و شناسایی نیروی انسانی در مجتمع چادرملو.......................................... 34

36 ................................................................... استراتژی اشتغال 5000 نفری در هلدینگ ارزش

38 .............................................. نقش 11 درصدی توسعه آهن و فوالد گل گهر در اشتغال زایی منطقه

فوالد خراسان، پیشتاز ارتقای بهره وری کارکنان.................................................................... 40

حرکت فوالد سنگان به سمت بهره وری بیشتر..................................................................... 42

فــوالد
پروژه های انتقال آب، مشوق فعال سازی لوله سازان................................................................ 46

صادرات تنها راه نجات تولیدکنندگان است....................................................................... 48

52 .................................................................................. فرسنگ ها از اهداف دور شده ایم

آلومینیـوم
58 ................................................................................................. اما و اگرهای تولید

مــس
از تکنولوژی عقب مانده ایم........................................................................................ 64

سرب و روی
حقوق دولتی، نفس معادن سرب و روی را به شماره انداخته است............................................... 70

تحلیل
76 ....................................................................... رشد 57 درصدی درآمد دو ماهه »فباهنر«

80 .................................................................................. رشد 7 درصدی درآمد »فخاس«

مهم ترین عناوین خبری صنایع معدنی و فلزی
86 .................................................................. به ذخایر قابل توجهی از سنگ آهن دست یافتیم

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: اتابک خلیلی

طراح گرافیک: مهری باقری

کارشناس بازرگانی: یاسمن عباسی

اعضای تحریریه:
 سعید فتاحی منش، فاطمه حفیظی

محمدرضا طارمی، فاطمه یعقوبی زاده

آدرس: 
تهران | خیابان شریعتی | باالتر از تقاطع سمیه 

پالک  114 | واحد یک

تاریخ انتشار: 1401/03/21



بدون تردید نیروی انسـانی نقش نخسـت را در توسـعه و رشـد اقتصادی پایدار 

ایفـا می کنـد. امـروزه از نقـش انسـان در اقتصـاد و صنعـت بـه عنـوان مغزافـزار یـاد 

می  کنند زیرا در گذشته تقریبا تمامی فعالیت های صنعتی اعم از تولید، توزیع و 

مصرف توسـط انسـان به صورت مسـتقیم انجام می شـد اما در حال حاضر با توجه 

بـه پیشـرفت تکنولـوژی و ظهـور ماشـین آالت، ابزارهـا، سـخت افزارها و نرم افزارهـا، 

نقـش نیـروی انسـانی بـه ویـژه در صنعـت از مسـتقیم بـه غیر مسـتقیم تغییـر کرده 

است. به طور مثال در گذشته برای یک دستگاه تولیدی در یک مرحله از زنجیره، 

بایـد چندیـن نفـر بـه کار گرفتـه می شـدند و اگـر کل زنجیـره را در نظـر بگیریـم، باید 

هـزاران نفـر در زنجیـره مشـغول بـه کار می شـدند. در حالـی کـه اکنـون بـا بـروز 

تکنولوژی هـا و ماشـین آالت تولیـدی جدیـد، نقـش انسـان در تولیـد و صنعـت بـه 

حداقـل رسـیده و تنهـا اپراتـوری را در تولیـد برعهـده دارد. ضمـن اینکـه از نیـروی 

انسـانی بیشـتر در توسـعه فعالیت هـای هوشـمند همچـون نرم افزارهای کاربـردی، 

تحقیـق و توسـعه، خدمـات و اپراتـوری اسـتفاده می شـود. هرچنـد کـه ایـن اتفاقـات 

یک شـبه و در کوتاه مـدت رقـم نخوردنـد امـا رونـد مشـخصی داشـتند و بـا تغییرات 

تکنولوژیکی در دنیا، نقش نیروی انسانی در صنعت نیز تغییر کرده است.

یکـی از مهم تریـن راهکارهایـی کـه کشـورهای صنعتـی از دهه هـا قبـل در پیـش 

گرفتنـد، ارتبـاط تنگاتنـگ بـا دانشـگاه و شـرکت های دانش بنیـان بـرای بـه کارگیـری 

نیروی انسانی و برطرف کردن چالش های تولیدی است. در بسیاری از کشورهای 

صنعتـی، اسـاس کار دانشـگاه ها بـر ارتبـاط با فعالیت صنعتی بـوده و صنایع نیز در 

مقابل، نیروی انسانی مورد نیاز خود را از دانشگاه به کار می گرفتند. در این فرایند، 

صنعت نیاز خود را به دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و شرکت های دانش بنیان اعالم 

می کنـد و بخش هـای یـاد شـده، طـی مـدت زمانـی مشـخص بـا بـه  کارگیـری دانش، 

تجربـه و ابـزارآالت تحقیـق و توسـعه، نیـاز صنعـت را برطـرف می سـازد. ایـن فراینـد 

باعـث شـده تـا در کشـورهای صنعتـی همـواره شـاهد بـروز خالقیـت، محصـوالت و 

تکنولوژی های جدید و نبود بن بست در صنعت باشیم.

کشـور مـا بـا بیـش از 80 میلیـون نفـر جمعیـت، بـا بیـش از 30 میلیـون نفـر 

نیروی کار جوان و فرصت های بی نظیر اقتصادی و صنعتی، یکی از کشورهای 

کم نظیر از نظر سرمایه انسانی و ایجاد فرصت های شغلی محسوب می شود. 

بـا ایـن حـال بخـش صنعـت هنـوز نتوانسـته از شایسـتگی ها و قابلیت هـای 

نیروهای انسـانی به خوبی اسـتفاده کند. یکی از مشـکالتی که در رابطه با به 

کارگیـری نیـروی انسـانی در صنعـت وجـود داشـت، تفکـر حاکـم بـر بنگاه های 

اقتصـادی و حتـی بعضـا سفارشـی کـردن فراینـد جـذب و اسـتخدام در ایـن 

بنگاه هـا بـود. بـه طـوری کـه مسـئوالن محلـی بـا توجـه به نفـوذی که داشـتند، 

می توانسـتند بدون طی کردن مراحل اداری تنها با یک نامه و دسـتور، شـرایط 

را برای استخدام ده ها نفر مهیا کنند. متاسفانه تحمیل نیروی انسانی مازاد 

به صنعت حتی بعضا برخی شرکت ها را تا آستانه ورشکستگی نیز پیش برد. 

البته نباید از این نکته غافل شد که شرایط بد اقتصادی نیز بر عملکرد نیروی 

انسـانی در بنگاه هـای اقتصـادی اثـر منفی گذاشـته اسـت. هرچنـد بنگاه های 

اقتصادی نیز با توجه به مشـکالتی که یاد شـد و نیز مشـکالت سـاختار نیروی 

انسانی، بعضا نمی توانند از نیروهای خود در جای صحیح استفاده کنند و این 

موضـوع بـه تدریـج باعـث عـدم کارایـی نیـروی انسـانی می شـود و درنهایـت 

سازمان را متضرر می کند. 

با صنعتی شدن کشور ما و ورود تکنولوژی های جدید، انتظار می رفت که 

نقش نیروی انسـانی در خط تولید کاهش یابد و این ماشـین آالت و تجهیزات 

باشـند که کار اصلی تولید را انجام می دهند. ضمن اینکه در کشـور ما میان 

صنعت و دانشـگاه ها و مراکز پژوهشـی ارتباط موثر و نظام مند کمتری وجود 

دارد و هـر بخـش راه خـود را مـی رود. ایـن موضوعـات باعـث می شـوند هـر دو 

بخـش نتواننـد از قابلیت هـای نیروهای انسـانی اسـتفاده کننـد زیـرا در دوران 

جدیـد نقـش نیـروی انسـانی از آن جهـت حائـز اهمیـت خواهـد بـود کـه بتواند 

تکنولوژی های روز دنیا را به نحو احسن به کار گیرند. 

بنگاه هـای بـزرگ صنعتـی کشـور در سـال های اخیـر به این سـمت رفته اند 

کـه فراینـد جـذب و اسـتخدام نیروهـای انسـانی خـود را تعریـف و مسـتقل از 

سفارش افراد کنند. بنابراین با فراخوان های عمومی برای رشته – شاخه های 

صنعتـی و سـایر مشـاغل مـورد نیـاز خـود، طـی آزمون هـای کتبـی، شـفاهی، 

تامیـن می کننـد. عالوه بر ایـن،  را  انسـانی  نیروهـای  و عملـی،  روان شناسـی 

بنگاه هـای صنعتـی پـس از جـذب نیـروی مـد نظـر خـود، اقـدام بـه برگـزاری 

کالس ها و دوره های عملی نسبت به پرورش نیروی متخصص کرده تا آن نیرو 

در بخـش مـورد نظـر ماهـر شـود. در ایـن رابطـه از تجربیـات افـراد قدیمـی نیـز 

اسـتفاده می شـود. درصـد موفقیـت ایـن شـیوه نسـبت بـه شـیوه های قبلـی به 

مراتـب بیشـتر بـوده و مانـدگاری نیروهـا در سـازمان بیشـتر خواهـد بود. ضمن 

اینکـه ارتبـاط موثـر صنعتگـران بـا دانشـگاه و مراکز پژوهشـی باعث می شـود تا 

فرایند شناسـایی و جذب نخبگان و دانش آموختگان ممتاز این مراکز آسـان تر 

صـورت گیـرد و بـا بـه کارگیـری آن هـا در صنعـت، بسـیاری از مشـکالت حـوزه 

تولید حل شده و فرار نخبگان از کشور کمتر شود.

ناکارآمـد

سعیدفتاحیمنش
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ایـران جزو 10 کشـور برتـر دارنده ذخایر مس جهان به شـمار می آید و از آنجایی که این فلز نقش کاربردی در سـایر 
صنایع ایفا می کند و قیمت آن روند رو به رشـدی داشـته اسـت، بنابراین الزم اسـت بهره برداری از ذخایر معدنی و اجرای 
طرح هـای توسـعه، بیـش از پیش در دسـتور کار فعاالن صنعت مس قـرار بگیرد. مجتمع مس سـونگون به عنوان یکی 
از بزرگ تریـن تولیدکنندگان کنسـانتره مس کشـور، همـواره نگاه ویـژه ای به اجرای پروژه های توسـعه داشـته که این 
مهم پس از سـفر اسـتانی رئیس جمهور به آذربایجان شـرقی و بازدید از مجتمع مس سـونگون، اهمیت بیشـتری پیدا 
کـرده اسـت. در ایـن رابطـه، خبرنگار پایگاه خبـری و تحلیلی »فلـزات آنالین« بـا جهانگیر رضـوی، مدیر مجتمع مس 

سونگون به گفت وگو نشسته است که متن کامل این گفت وگو را در ادامه خواهید خواند: 

جهانگیـر رضـوی،  مدیـر مجتمـع مس سـونگون در 
گفت وگـو بـا »فلزات آنالین«:

سونگون در تولید 
رکورد زد

آغاز مگاپروژه هاي توسعه  
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در حقیقـت حضـور رئیـس جمهـور محتـرم در 

برنامه هـای سـفر  آغـاز  مجتمـع مـس سـونگون در 

اسـتانی هیئـت دولـت به اسـتان آذربایجان شـرقی، 

برای ما و همكاران بسـیار ارزشـمند بود. مدیرعامل 

شـرکت ملـی صنایع مس ایـران اسـترات ژی های كالن 

رئیـس  بـرای  را  مـس سـونگون  توسـعه ای مجتمـع 

جمهـور و وزیـر محتـرم صمـت بیـان كردنـد كـه این 

ایـن  بـود. ضمـن  مـا خواهـد  راه  رهنمودهـا، چـراغ 

بازدید ارزشمند، رئیس جمهوری در جمع كاركنان و 

كارگـران فعـال خطـوط تولیـد و معـدن كاری حضـور 

پیدا کردند و مسائل نیروی انسانی از طریق نماینده 

كارگران مطرح شد. نیروی انسانی در مجتمع مس 

سونگون محور توسعه و تولید است و ما در حفظ و 

ایجـاد اشـتغال بـرای نیروهـای كاری فعـال مصمـم 

هستیم و در همین راستا با اجرای طرح های توسعه 

و كارخانجـات كاتـد مـس،  تغلیـظ  و 4  فازهـای 3 

اشـتغال  بـرای  توجهـی  قابـل  جدیـد  ظرفیت هـای 

جوانان منطقه و نخبگان دانشگاهی فراهم خواهیم 

كـرد. برگـزاری آزمـون جهت جذب نیروی انسـانی و 

تامیـن  بـرای  نخبـگان کشـور  اجـرای طـرح جـذب 

جـاری  برنامه هـای  جـزو  نیـز  متخصـص  نیروهـای 

مجتمـع مـس سـونگون بـوده كـه در دسـتور كار قرار 

گرفته است.

مجتمع مس سـونگون با چه چالش هایی   
در زمینـه تولید کنسـانتره مس طی سـالیان 

اخیر مواجه بوده است؟ 
مشـکل دامـپ باطلـه معـدن، محل سنگ شـکن 

فاز 3 و 4 تغلیظ، سد باطله شماره 2 و قطعی برق از 

جملـه معضالت موجود هسـتند کـه تولید مجتمع 

مـس سـونگون را تحـت تاثیـر قـرار داده اسـت. بـرای 

الزم،  قانونـی  مجوزهـای  اخـذ  و  مسـائل  ایـن  حـل 

و  محتـرم  اسـتاندار  حضـور  بـا  نشسـت  چندیـن 

سـختكوش اسـتان و مدیرعامـل و معاونـان شـرکت 

مدیـران كل  و همچنیـن  ایـران  مـس  ملـی صنایـع 

سـازمان صمـت، منابـع طبیعـی و محیـط زیسـت 

در  مسـاعدی  قول هـای  شـده كـه  تشـكیل  اسـتان 

خصـوص رفـع ایـن موانع داده شـده اسـت. امیـدوار 

هستیم حضور رئیس جمهور محترم، نقطه عطفی 

محرک بالقوه اقتصادی محسوب می شود. افزایش 

مـواد  تولیـد  و  اکتشـاف  امـر  در  سـرمایه گذاری 

معدنی به  صورت مسـتقیم بر صنایع وابسـته، تنها 

بـا اطمینـان از در اختیـار داشـتن مـواد اولیـه امـکان 

برنامه ریـزی و اجـرای طرح های توسـعه ای را خواهد 

داد. آمارهـای جهانـی حاکـی از آن اسـت کـه رونـد 

سـرمایه گذاری بـرای اکتشـاف ذخایـر معدنـی در 

اغلـب کشـورهای پیشـرو ایـن بخـش طی چنـد دهه 

گذشـته همواره صعودی بوده و بخش اکتشـاف در 

تدوین برنامه های حوزه معدن و صنایع معدنی این 

کشـورها از اهمیت بسـزایی برخوردار اسـت. ما در 

انجـام  هدف گذاری هـای  سـونگون  مـس  مجتمـع 

شـده در اكتشـاف را برنامه ریـزی كرده ایـم و در حال 

حاضر طبق برنامه پیش می رویم. خوشبختانه نتایج 

خوب و امیدواركننده  ای در حوزه ذخایر معدنی به 

دست آمده است.

بـا توجه بـه بازدید اخیر رئیـس جمهور   
از این مجتمع، اسـتراتژی شـما در خصوص 
نیروهـای  از  کارگیـری  بـه  و  اشـتغال زایی 

انسانی متخصص چیست؟ 

در سال 1400، تولید 
317 هزار و 366 تن 

کنسانتره مس در مجتمع 
مس سونگون برنامه ریزی 

شده بود که با تالش 
پرسنل زحمت کش، رکورد 
تولید را ثبت کردیم و به 
تولید 325 هزار و 921 
تن دست یافتیم که 3 
درصد باالتر از برنامه 

پیش بینی شده بوده است

مـس    مجتمـع  عملکـرد  خصـوص  در 
همچنیـن  و   1400 سـال  در  سونگــون 
برنامه هـای ایـن مجتمـع در سـال جـاری 

توضیحاتی بفرمایید. 
در سال 1400، تولید 317 هزار و 366 تن كنسانتره 

مس در مجتمع مس سونگون برنامه ریزی شده بود 

کـه بـا تـالش پرسـنل زحمت کـش، رکـورد تولیـد را 

ثبـت كردیـم و بـه تولیـد 325 هـزار و 921 تـن دسـت 

یافتیـم کـه 3 درصـد باالتر از برنامه پیش بینی شـده 

بـوده اسـت. ضمـن اینکـه ظرفیـت اسـمی تولیـد دو 

کارخانه تغلیظ مجتمع مس سـونگون، 300 هزار تن 

در سـال اسـت كـه حتـی بیشـتر از ظرفیـت اسـمی 

بـارز  كارخانـه، تولیـد صـورت گرفتـه كـه مصـداق 

جهش تولید در مجتمع مس سونگون بوده است. 

بـا توجـه بـه اهمیـت اکتشـاف و تاکید   
مدیرعامـل جدید شـرکت ملـی صنایع مس 
زمینـه  ایـن  در  را  تمهیداتـی  ایـران، چـه 

اندیشیده اید؟
پیشـران  مهم تریـن  جـزو  معدنـی  اکتشـافات   

اقتصـاد كشـور بـه شـمار می آیـد و تاكیـد مدیرعامـل 

بسـیار  علمـی،  نظـر  از  مـس  ملـی  شـرکت  جدیـد 

هوشـمندانه بوده اسـت و ما در عملیاتی كردن این 

سیاسـت اجرایـی جـدی هسـتیم. همـان طور كـه در 

کشورهای پیشتاز تولید مواد معدنی مانند آمریکا، 

کانـادا و اسـترالیا، بخش معـدن و صنایع معدنی در 

کنار کشـاورزی، مهم ترین پیشـران اقتصادی کشور 

در  انـکاری  غیرقابـل  سـهم  و  می شـود  محسـوب 

طرح ریزی هـای اقتصـادی و صنعتـی ایفـا می کنـد. 

عالوه برایـن سـه کشـور، در بسـیاری از کشـورهای 

مطـرح معدنـی دیگـر دنیـا نیـز بخـش معـدن، سـهم 

قابـل  توجهـی در تولیـد ناخالـص داخلـی بـه  عنـوان 

شـاخصی اساسـی در تعییـن میـزان تولیـد و درآمـد 

ملـی کشـور بـه خـود اختصـاص داده اسـت. ناگفته 

پیـدا اسـت کـه ایـن مهـم، نیـاز بیـش  از پیـش بـه 

برنامه ریـزی در بخـش اکتشـاف مـواد معدنـی بـه  

عنوان نخسـتین و مهم ترین حلقه در زنجیره ارزش 

مواد معدنی و فلزی را طلب می کند؛ چراکه در یک 

نـگاه کلـی، کشـف یـک ذخیـره معدنـی سـرمایه و 
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بـرای مجتمـع مـس سـونگون در رفـع موانع و شـروع 

جـدی طرح هـای توسـعه آن باشـد. چراکـه مـا بـه این 

مسیر توسعه باور کامل داریم.

انتظـار شـما از مسـئوالن در خصـوص   
حمایت از تولید چیست؟ 

توسـعه بـدون همراهـی تمـام اركان حاكمیتـی 

ممكـن نیسـت. قوانیـن دسـت و پاگیـر فراوانـی در 

بخـش تولیـد وجـود دارد و گره هـای محكمـی در 

مسیر توسعه ایجاد كرده است. باز شدن این گره ها 

با همكاری و شجاعت تصمیم گیری مدیران ذی ربط 

میسر خواهد شد. انتظار داریم مسئوالن استانی و 

رفـع  خصـوص  در  الزم  همکاری هـای  کشـوری 

مشـکالت و چالش هـای پیـش روی مجتمـع مـس 

سونگون از جمله تحویل فضا و زمین كافی از سوی 

منابـع طبیعـی بـرای دامـپ باطلـه معـدن و تاییدیـه 

سـازمان صمـت و منابـع طبیعـی بـرای محـل اجـرای 

سنگ شـكن فازهـای 3 و 4 و سـد باطلـه را داشـته 

باشـند. ایـن موضوعـات مهـم بـرای توسـعه مجتمع 

مـس سـونگون نیازمنـد دسـتور فـوری اسـت کـه در 

زمـان مقـرر انجـام شـود تـا اجـرای پروژه هـای توسـعه 

مجموعه به تاخیر نیفتد.

تا چـه اندازه بـه بومی سـازی تجهیزات   
و ماشـین آالت مـورد اسـتفاده در خط تولید 

مجتمع مس سونگون توجه شده است؟ 
پیشـگامان  جملـه  از  سـونگون  مـس  مجتمـع 

بومی سـازی در کشـور بـه شـمار می آیـد و اجـرای ایـن 

مهم را از سال 1391 آغاز کرده است. این مجتمع در 

مـورد   593 و  هـزار  هشـت  تعـداد  سـال،   10 طـول 

درخواسـت سـاخت بـرای شـركت خدمـات بازرگانـی 

صـادر كـرده كـه تـا كنـون هفـت هـزار و 154 قطعـه از 

شـده  بهره بـرداری  و  تامیـن  داخـل  سـاخت  محـل 

است. این حجم از فعالیت، یك كارنامه درخشان 

در فضـای تحریـم بین المللـی محسـوب می شـود. 

سـونگون  مـس  مجتمـع   ،1400 سـال  در  همچنیـن 

تعـداد 818  مـورد بـرای سـاخت داخـل صـادر کـرده 

است كه در همین سال، تعداد یک هزار و دو مورد 

در كارگاه هـای  بازرگانـی  سـوی  از  سـاخت  كاالی 

تامین كنندگان و شركت های صنعتی و دانش بنیان 

ساخته شده و برای انبار و خطوط تولید تحویل شده 

کـه افزایـش میـزان تحویـل، حاكـی از تكمیـل سـاخت 

درخواست های  معوق سال های قبل است.

مجتمـع مس سـونگون چـه اقداماتی را   
در راسـتای ایفـای مسـئولیت های اجتماعی 

در منطقه انجام داده است؟ 
 در زمینـه مسـئولیت های اجتماعـی اقداماتـی 

مانند تامین مالی بزرگراه خواجه - ورزقان، بهسازی 

راه های روستایی، برگزاری اردوهای جهادی ، تامین 

جهیزیه برای نوعروسـان نیازمند، برگزاری مراسم های 

مذهبی و فرهنگی، کمک به دانشگاه علوم پزشکی 

در راستای مقابله با ویروس کرونا و توزیع بسته های 

معیشـتی تحـت عنـوان کمک هـای مومنانـه جـزو 

برنامه هایـی بـوده كـه مجتمـع مـس سـونگون انجام 

داده است. 

مجتمـع مـس سـونگون چـه طرح های   
توسعه ای را در دست اقدام دارد؟

تمـام تـالش مجموعـه مـس سـونگون بـر اجـرای 

و 4  فازهـای 3  احـداث  اسـت.  توسـعه  طرح هـای 

تغلیـظ، احـداث کارخانجـات کاتـد )ذوب، پاالیـش، 

فلوتاسیون سرباره و اکسیژن( جزو طرح های توسعه 

پروژه هـا،  ایـن  كنـار  در  اسـت.  مجموعـه  مهـم 

و  بـرق  آب،  خطـوط  انتقـال  حـوزه  در  طرح هایـی 

احـداث نیـروگاه را در دسـتور كار داریـم. طرح هـای 

زیست محیطی، سد باطله، جنگل كاری و پروژه های 

مسـئولیت های اجتماعـی از جملـه كمـپ ورزشـی، 

اولویـت توسـعه مجتمـع مـس  جـزو طرح هـای در 

سـونگون اسـت. همچنین طبق دسـتور و اسـتراتژی 

مدیرعامـل شـرکت ملـی صنایـع مـس ایـران، تکمیـل 

زنجیره تولید در مجتمع مس سونگون با تولید یک 

میلیون تن کنسانتره و 400 هزار تن کاتد را در برنامه 

و چشـم انداز طراحـی کرده ایـم و تحقـق آن را بـه جـد 

در افق توسعه مد نظر خواهیم داشت. 
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مسـئله منابع انسـانی و شـرایط حاکم بر آن در بخش معدن و صنایع معدنی بیش از همه حوزه ها 
بـا چالش هـا و مشـکالت عدیـده مواجـه شـده کـه تنهـا بـا برنامه ریـزی صحیـح و تغییـر نگرش 
سیاسـت گذاران و صاحبـان کسـب و کارهـای ایـن عرصه قابل اصالح اسـت. نگاه نسـبتا سـنتی به 
فعالیـت در معـادن و مغفول مانـدن برنامه ریزی و توسـعه زیرسـاخت های الزم در این عرصه موجب 
شـده اسـت که کاسـتی های نیروی انسـانی در حوزه معادن بیش از همه به چشـم بخورد. اسـتفاده از 
ابزارهـای مدیریـت سـرمایه های انسـانی مبتنـی بـر دانـش و تجربه بـه ویـژه از طریـق باز تعریف 
فرایندهـای ارتباطـی با دانشـگاه باعث می شـود از نیروهای انسـانی فارغ التحصیل دانشـگاهی بهتر 
بتـوان در بخـش معدن و صنایع معدنی اسـتفاده کرد. در این راسـتا، خبرنـگار پایگاه خبری و تحلیلی 
»فلـزات آنالیـن« با محمدحسـین بصیـری، مدیرعامل شـرکت گسـترش صنایـع و معـادن ماهان 

گفت وگویی انجام داده است که در ادامه آن را خواهید خواند:

توسعه سرمایه انسانی در معدن نیازمند تغییر نگرش و تسریع 
در جبران کاستی های ایجاد شده است

محمدحسین بصیری، مدیرعامل شرکت گسترش صنایع و معادن ماهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

شـرکت های بزرگ چه نقش و جایگاهی   
برای ایجاد اشتغال در کشور دارند؟

مسئله قابل تامل در این خصوص ابتدا در نظر 

داشتن نقش شرکت های بزرگ در خلق اقتصاد پویا 

و راه انــدازی چرخ هــای مولـــد در عرصـــه تولیـــد، 

خدمات و... اسـت. بدیهی اسـت با توجه به حجم 

سـرمایه در گـردش، فرصت هـا و قابلیت هایـی کـه 

برای سرمایه گذاری از سوی شرکت های بزرگ وجود 

دارد، این شرکت ها نقش اثرگذارتری را در این توسعه 

و در نهایت تولید ایفا می کنند.

مسئله اشتغال نیز رابطه مستقیم و بالفصلی با 

سـرمایه گذاری و تولیـد دارد. شـرکت های بـزرگ نیـز 

 می تواننـد نقـش خـود را در توسـعه پایـدار و ایجـاد 

اشـتغال از طریـق بهره منـدی از ایـن نقطـه قـوت و 

قابلیـت خـود در خصـوص توانایـی سـرمایه گذاری و 
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ایجاد سرمایه در گردش ایفا کنند. در مقام مقایسه 

مطمئـن شـرکت های کوچـک و متوسـط بـا توجـه بـه 

اینکـه قابلیـت برابـری در مقولـه سـرمایه گذاری و بـه 

سـبب آن توسـعه بـا شـرکت های بـزرگ ندارنـد، ایـن 

امکان با نرخ پایین تر و کندتر برای آن ها در خصوص 

فرصت اشتغال زایی وجود دارد.

این بنگاه هـای بزرگ با چـه چالش هایی   
در خصـوص نحـوه بـه کارگیـری نیـروی 

انسانی مواجه هستند؟
مهم ترین نکته در این خصوص چالش تامین و به 

کارگیری نیروی انسانی توانمند، متخصص و شایسته 

بـودن نیروهـا اسـت. بـا ایـن حـال وضعیـت کنونـی 

کشـور در خصـوص بـازار کار از حیـث عرضـه در حـد 

باالیـی قـرار دارد امـا مقولـه اساسـی تامیـن نیـروی 

انسانی است که پس از طی دوره تحصیل، تخصص 

و توانمندی های الزم را برای ورود به بازار کار کسب 

کرده باشد.

البتـه الزم بـه توضیـح اسـت نحـوه دسترسـی و 

شناسـایی نیـروی انسـانی نیـز از چالش هـای پیـش 

یـا  تکنولـوژی  اسـت.  اقتصـادی  بنگاه هـای  روی 

در  نیـاز  ایـن  احصـای  بـا  مرتبـط  زیرسـاخت های 

در  انسـانی  نیـروی  تقاضـای  و  عرضـه  خصـوص 

وضعیـت فعلـی بـازار کار بـه توجـه و برنامه ریـزی 

اساسـی نیـاز دارد. اگرچـه بخشـی از ایـن مسـئله 

توسـط بنگاه های اقتصادی مدیریت شـده اسـت و 

خـود  نیازمندی هـای  بـا  متناسـب  بنگاه هـا  ایـن 

برنامه ریزی هایـی را بـرای توسـعه زیرسـاخت الزم 

دارنـد امـا در سـطح کالن ایـن مقوله همچنان دچار 

عارضه و نیازمند بهبود است.

در    انسـانی  منابـع  سـاختاری  اصـالح 
شـرکت های بزرگ نیازمند بـه کارگیری چه 

راهکارهایی است؟
مقوله منابع انسانی در عصر کنونی به تغییرات 

اساسـی و بنیـادی در شـیوه و نـوع نگـرش بـه آن نیـاز 

دارد. موضوع منابع انسانی نیازمند تغییر پارادایم از 

رویکردهـای سـنتی و اداری بـه رویکرد هـای انسـانی 

است. از اساسی ترین مسائلی که اصالح ساختار در 

مدیریـت منابـع انسـانی را اجتناب ناپذیـر  می کنـد، 

تغییر نسل و تغییر در ترجیحات نسل آینده ای است 

بـازار کار  می شـوند.  وارد  پیـش رو،  کـه طـی دهـه 

نسل های جدید ترجیحات و تعاریف تازه ای از شغل 

را در ذهن خود به همراه دارند و انطباق ساختارهای 

منابـع انسـانی بـا آن  می توانـد متضمـن موفقیـت و 

پیشرفت شرکت ها باشد.

مقولـه بعـدی کـه در اصـالح سـاختار های منابـع 

انسـانی ضـروری بـه نظـر  می رسـد، بازتعریـف نقـش 

ویـژه  بـه  سـازمان ها  در  انسـانی  منابـع  مدیریـت 

اسـت. هماهنگـی و همسـویی  بـزرگ  شـرکت های 

فرایندهـای منابـع انسـانی بـا اسـتراتژی کسـب و کار 

شرکت ها موضوعی بسیار حائز اهمیت است که در 

دنیـا و کشـور های توسـعه یافتـه بـه آن بسـیار توجـه 

ایـن عرصـه سـاختار و جایـگاه منابـع  می شـود. در 

انسـانی به عنوان یک شـریک اسـتراتژیک با توجه به 

اهمیـت باالی سـرمایه انسـانی در عصـر کنونی باید 

بازتعریف و عملیاتی شود. از این رو پیشنهاد می شود 

تا شرکت های بزرگ در راستای برنامه ریزی و استقرار 

بـا  مرتبـط  نویـن  راهکارهـای  خـود،  اسـتراتژی های 

مدیریـت سـرمایه انسـانی را بـه عنـوان یـک اصـل و 

ارزش مدنظر قرار دهند و به آن به صورت ویژه توجه 

داشته باشند.

یکی از بزرگ تریـن دغدغه های بنگاه های   
بـزرگ، ناکارآمـدی، و عـدم بهـره وری نیروی 
انسـانی به ویژه فارغ التحصیالن دانشـگاهی 
اسـت. به عنـوان فـردی که در هـر دو عرصه 
صنعـت و دانشـگاه فعالیـت کرده ایـد، چـه 
راهکارهایـی را برای رفع مشـکل یاده شـده 

پیشنهاد  می کنید؟
بـا طـرح موضـوع  اینکـه اساسـا  نکتـه نخسـت 

بـه  فارغ التحصیـالن دانشـگاهی صرفـا  ناکارآمـدی 

عنـوان یـک عامـل مسـتقل و موثـر بـر عـدم بهـره وری 

آن هـا بـدون در نظـر داشـتن سـایر کاسـتی ها موافـق 

نیسـتم. بلکـه مسـئله اصلـی در شـکل و نحـوه بـه 

کارگیری نیروی انسـانی کم تجربه در صنعت و بازار 

کار است. از منظر یک فرد دانشگاهی و با تجربه کار 

در صنعت گفتنی است که اساسا ناکارآمدی و عدم 

نسل های جدید ترجیحات 
و تعاریف تازه ای از شغل 
را در ذهن خود به همراه 

دارند و انطباق ساختارهای 
منابع انسانی با آن  می تواند 
متضمن موفقیت و پیشرفت 

شرکت ها باشد
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بهره وری نمی تواند در ابتدای امر برای افرادی که از 

تجربه کافی و موثر برخوردار نیستند، تعریف شود. 

بلکه مسئله اصلی در فرایندی که افراد از دانشگاه تا 

شغل خود طی  می کنند، دچار عارضه و قابل بهبود 

مسـئولیت های  و  نقـش  بایـد  بیـن  ایـن  در  اسـت. 

دانشـگاه بـه عنـوان یـک نهـاد علمـی و شـرکت ها بـه 

عنوان مقصد نیروی کار جوان مجددا بازتعریف شده 

و به شکلی واقع بینانه متناسب با نیازمندی های بازار 

کار بازطراحی و عملیاتی شود.

اعتمـاد بـه جوانـان و توجـه بـه توانمندی هـا و 

کشـور  در  همـواره  دارنـد  کـه  ذاتـی  انگیزه هـای 

توانسته است اثرات مثبت و غیر قابل انکاری را به 

جـای بگـذارد. تجربـه ایـن اعتمـاد در کشـور وجـود 

داشـته اسـت و صرفـا بایـد بنگاه هـای اقتصـادی بـا 

طراحی و ارائه راهکارهای علمی و عملیاتی متناسب 

بـا شـرایط بومـی خـود از ایـن نیـروی جـوان بهره منـد 

شـوند. از این رو، مهم ترین دغدغه و مسـئله اصلی 

واقع بینانـه،  برنامه ریـزی  فقـدان  موضـوع  ایـن  در 

فرایندهـای اثربخـش و عدم اعتماد به نیـروی جوان 

مشـاهده می شـود کـه بایـد مـورد توجه هـر دوطرف 

)دانشگاه و صنعت( قرار بگیرد.

به نظر شـما نحـوه به کارگیـری نیروی   
انسـانی در بنگاه های بـزرگ باید چه تفاوتی 

با بنگاه های کوچک داشته باشد؟
بـه  بـا  اقتصـادی  می تواننـد  بـزرگ  بنگاه هـای 

از طریـق  و  و مسـتعد  نیـروی کار جـوان  کارگیـری 

سـرمایه گذاری در توسـعه و پـروش شایسـتگی ها و 

اسـتعدادهای آن هـا نسـبت به خلـق ارزش بـرای خود 

اقـدام کننـد. قطعـا در این گونـه شـرکت های بـزرگ 

مقولـه جانشـین پروری و نیـاز بـه ارتقـای تعهـد در 

کارکنـان از اهمیـت بسـزایی برخـوردار اسـت. ایـن 

دسته از بنگاه های اقتصادی بزرگ با توجه به مسیر 

طوالنـی و اهـداف بلندمدتـی کـه پیـش روی آن هـا 

تعریـف شـده اسـت، نیازمنـد نگهداشـت و برقـراری 

ارتباط بلند مدت و مسـتمر با سـرمایه انسـانی خود 

هسـتند و از ایـن طریـق  می توانند بـا به دسـت آوردن 

تعهد کارکنان، ریسک کمبود سرمایه انسانی خود را 

مدیریـــت کننـد و کاهــش دهنـــد. از ســـوی دیگــر 

بنگاه های کوچک با توجه به ماهیت و ماموریتی که 

برای آن ها تعریف می شود،  می توانند با جست وجوی 

آن هـا  کارگیـری  بـه  و  متخصـص  انسـانی  نیـروی 

نیازمندی هـای خـود را در بـازار کار برطـرف کننـد. 

ایـن دسـته از بنگاه هـای کوچـک حتـی  می تواننـد از 

طریق فرایندهای برون سپاری نسبت به تامین و به 

اقـدام  نیـاز خـود  مـورد  انسـانی  نیـروی  کارگیـری 

کننـد کـه اساسـا ایـن فراینـد  می توانـد بـا ماهیـت 

همسـویی  شرکت هـــا  از  دستـــه  ایـن  شـکل گیری 

بیشتری داشته باشد.

هلدینـگ ماهان چـه اسـتراتژی هایی را   
بـرای توسـعه فعالیت هـای خود بـه ویژه در 

حوزه نیروی انسانی لحاظ کرده است؟
مهم ترین استراتژی و مسئله که پیش تر هم به آن 

اشاره شد، موضوع هماهنگی و همسویی استراتژیک 

فعالیت های منابع انسانی در سطح هلدینگ با سایر 

فعالیت ها است. در این خصوص تیم های کاری ما در 

حـوزه منابع انسـانی توانسـته اند از طریـق برنامه ریزی 

صحیـح عملیاتـی و شـناخت کافـی از فعالیت هـا و 

فرایندهـای شـرکت های تابعـه نسـبت بـه ایجـاد ایـن 

مالـی  گـروه  در  کننـد.  اقـدام  اثربخـش  هماهنگـی 

گردشـگری و بـه ویـژه در هلدینـگ ماهـان توجـه بـه 

محسـوب  محـوری  ارزش هـای  از  انسـانی  سـرمایه 

می شـود و سـعی شـده اسـت از طریـق بـه کارگیـری 

راهکارهای نوین به ویژه در موضوعات مرتبط با جبران 

خدمات، توسـعه اسـتعداد ها و ارتقای توانمندی های 

نیروی کار قدم هایی را برداریم.  می توان بیان کرد که 

ظرفیت های بالقوه ای در حوزه توسعه سرمایه انسانی 

مجموعـه هلدینـگ ماهـان وجـود دارد و سـعی مـا این 

خواهـد بـود تـا بـا تقویـت زیرسـاخت ها و بازتعریـف 

فرایندهای مرتبط نسـبت به دسـتیابی به این توسـعه 

اهتمام الزم را داشـته باشـیم. از سـوی دیگر اعتقاد بر 

این است که مسئله توسعه سرمایه انسانی در حوزه 

معـدن و صنایـع معدنـی نسـبت بـه سـایر کسـب و 

و  اسـت  مانـده  مغفـول  حـدودی  تـا  نویـن  کارهـای 

مجموعـه هلدینـگ ماهـان بـا شـناخت از ایـن مسـئله 

 می خواهـد بـه عنـوان یکـی از پیشـروترین بنگاه هـا در 

توسعه سرمایه انسانی گام برداشته و شناخته شود.

بدیهی است با توجه به 
حجم سرمایه در گردش، 
فرصت ها و قابلیت هایی 

که برای سرمایه گذاری از 
سوی شرکت های بزرگ 
وجود دارد، این شرکت ها 

نقش اثرگذارتری را در این 
توسعه و در نهایت تولید 

ایفا می کنند
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جذب و به کارگیری نیروی انسـانی کیفی از دغدغه ها و چالش های همیشـگی سـازمان های پیشرو 
و توسـعه نگر بوده اسـت. شـرکت های پیشـرو به ویژه در حوزه معـدن کاری دائما تـالش می کنند در 
ایـن زمینه راهکارهای مناسـبی را برگزینند کـه البته جذب و به کارگیری نیروی انسـانی متخصص در 
بخش معدن در شـرایط کنونی دشـوار اسـت و اگر شـرکت ها قصد توسـعه فعالیت خود را دارند، باید 
به سـرعت نسـبت به پرورش نیروی انسـانی متخصـص به صورت علمـی اقدام کننـد. در این رابطه 
خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« با مهدی بهرامی، مدیرعامل شـرکت توسـعه فرآوری 

صنایع و معادن ماهان سیرجان گفت وگویی انجام داده است که در ادامه خواهید خواند:

با نگاهی علمی به آینده، کادرسازی می کنیم
مهدی بهرامی، مدیرعامل شرکت توسعه فرآوری صنایع و معادن ماهان سیرجان در گفت وگو با »فلزات آنالین«؛

وضعیت شرکت ماهان سـیرجان از نظر   
ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم 

چگونه است؟
در معـادن شـرکت ماهـان سـیرجان و پروژه هـای 

توسـعه ای مجموعه، در مجموع نزدیک به یک هزار 

نفر مشغول به فعالیت هستند که این تعداد به طور 

غیر مستقیم به بیش از یک هزار و 500 نفر می رسد. 

مشـکالت  وجـود  بـا  گذشـته  سـال  خوشـبختانه 

اقتصـادی و چالش هـای زنجیـره فـوالد کـه منجـر بـه 

اسـتراتژی شـرکت شـما برای جذب و   
اسـتخدام نیروهای انسـانی چیسـت و این 

فرایند چگونه انجام می شود؟
ذکـر ایـن نکتـه حائـز اهمیـت اسـت کـه الزمـه 

موفقیـت هـر سازمـــان، قطعـا نیـــروی انســـانی آن 

مجموعه و ارزشمندترین سرمایه شرکت محسوب 

سـایر  می توانـد  انسـانی  نیـروی  ایـن  کـه  می شـود 

دارایی ها و سرمایه های شرکت را ارزش دهد و یا از 

بیـن ببـرد. عالوه بر ایـن، نیـروی انسـانی متخصـص 

کاهـش بیـش از دو میلیـون تنی فوالد خام در کشـور 

شـد، شـرکت توسـعه فـرآوری صنایـع و معـادن ماهـان 

سیرجان موفق شد رشد 20 درصدی در حوزه اشتغال 

را بـه ارمغـان آورد. ضمـن اینکـه ایـن شـرکت، یکـی از 

شـرکت های گروه مالی گردشـگری اسـت که بیش از 

18 هزار نفر در آن به طور مستقیم اشتغال دارند و در 

حوزه های مختلف ازجمله گردشگری، بانک، صنعت و 

معدن، هتل داری و ... مشغول به فعالیت هستند. این 

رقم در پایان سال 1401 به  28 هزار نفر خواهد رسید.
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مجموعـه شـما بـرای برطـرف شـدن   
چالش ها، به ویـژه در بحـث ناکارآمدی نیروی 

انسانی چه اقداماتی را به کار گرفته است؟
در  را  کارآمـد  نیـروی  جـذب  اول،  مرحلـه  در 

استراتژی جذب به  کار می گیریم و در مرحله بعد 

از جـذب نیـرو، حتما نیازمنـد آموزش های عمومی 

و تخصصی برای پرسـنل هسـتیم که در این زمینه 

کارآمـدی برنامـه آموزشـی، نیازسـنجی درسـت و 

نظـارت مسـتمر بـر آمـوزش پرسـنل و بهبـود رونـد 

انگیزه هـای  ایجـاد  آمـوزش الزم اسـت. همچنیـن 

آموزشی و کسب تجربه نیز در پرسنل نیز ازجمله 

ضروریـات هـر شـرکتی بـه شـمار مـی رود. عـالوه بر 

ایـن، وجـود روحیـه تیمـی در شـرکت و نیاز شـرکت 

به تک تک پرسنل و توانایی های کارکنان می تواند 

در باال بردن انگیزه های آموزشـی در خود افراد نیز 

موثر باشد.

اسـتراتژی شـرکت ماهان سـیرجان در   
زمینـه اشـتغال زایی و جذب نیروی انسـانی 

برای تداوم و توسعه فعالیت ها چیست؟
شـرکت توسـعه فـرآوری صنایع و معـادن ماهان 

سـیرجان طرح هـای توسـعه ای بزرگـی را در دسـتور 

بـه  می تـوان  آن هـا  جملـه  از  کـه  دارد  خـود  کار 

احـداث کارخانـه کنسـانتره و گندلـه هـر کـدام بـه 

ظرفیـت دو میلیـون تـن در سـال و افزایـش اشـتغال 

قابـل توجهـی در ایـن بخش ها اشـاره کـرد. از طرفی 

اصلـی  فعالیت هـای  تخصصـی  کادر  تکمیـل  در 

شرکت ازجمله استخراج معادن، توسعه اکتشافات 

معدنـی بـه نیروهای متخصـص نیاز مبـرم داریم و 

از ایـن رو، در حـال جـذب بهتریـن نیروهـای ممکـن 

برای پیشـبرد هر چه بهتر و کارآمدتر اهداف خود 

هسـتیم. بایـد اذعـان کـرد کـه بـه دلیـل شـرایط بـد 

اقتصادی و کاهش حاشیه سود شرکت ها، فعالیت 

جـذب  بـه  توجـه  بـدون  مختلـف  حوزه هـای  در 

نیـروی کارآمـد محکوم به شکسـت و ورشکسـتگی 

شـرکت ها خواهـد بـود و نیـروی انسـانی هـم یقیـن 

بدانـد کـه شـرکت ها ناگریـز از پیـاده کـردن نظـام 

شایسـته سـاالری در سیسـتم منابـع انسـانی خـود 

خواهند بود.

باعث می شـود که شـرکت ها زودتر به اهداف خود 

نزدیک شوند.

رونـد  ماهـان،  شـرکت  اسـتراتژی  خصـوص  در 

جذب نیروی انسانی شرکت در بخش پیمانکاران با 

ضوابـط آن هـا و تاییـد نهایـی مـا بـه عنـوان کارفرمـا 

صـورت می پذیـرد کـه البته مدیریت منابع انسـانی 

شرکت بر روند جذب نیروهای جدید، نظارت دارد 

و در مـورد جـذب نیـرو بـرای بخـش کارفرمـا، تابـع 

دستورالعمل های کمیته جذب گروه مالی گردشگری 

هستیم. در این رابطه با توجه به اینکه زیرمجموعه 

هلدینـگ ماهـان و گـروه مالی گردشـگری محسـوب 

می شـویم، از ایـن رو، از یـک اسـتراتژی هماهنـگ در 

گـروه مالی گردشـگری تبعیت می کنیـم. در نهایت 

اینکـه نیروهـای منتخـب شـرکت ماهـان بـر اسـاس 

شایسـتگی های فنـی و عمومـی بـه کمیتـه جـذب 

گـروه معرفـی خواهنـد شـد و پـس از طـی مراحـل 

اسـتانداردهای  و  صالحیت هـا  بررسـی  و  جـذب 

تعریـف شـده در گـروه مالـی گردشـگری، مدیریـت 

منابـع انسـانی نسـبت به تاییـد و یا عـدم تاییـد افراد 

معرفی شده، اقدام خواهد کرد.

بـا توجه بـه اینکـه در حوزه معـدن کاری   
فعالیـت می کنید، با چه چالش هایـی در جذب 

و به کارگیری نیروی انسانی مواجه هستید؟
کمبـود نیـروی انسـانی متخصـص، عـدم وجـود 

کیفیت آموزشی در مراکز آموزش نیروی انسانی و 

به  طور مشخص دانشگاه ها و آموزش های غیر موثر 

آمـوزش عالـی و مسـئله همیشـگی فاصلـه  مراکـز 

ارتباطـی بیـن دانشـگاه و صنعـت چالش همیشـگی 

شـرکت های معدنـکاری بـرای به کارگیـری نیروهای 

انسانی متخصص است. از طرفی مشکالت حقوق 

و دستمزد پرسنل که همیشه شرکت های کوچک را 

در مقابـل شـرکت های بـزرگ در رقابـت بـرای جذب 

نیـرو محکـوم بـه شکسـت می کنـد، وجـود دارد. از 

اپراتـوری  در خصـوص تخصص هـای  دیگـر،  سـوی 

بخـش معـدن بـرای ماشـین آالت و تجهیـزات هـم 

شدیدا با کمبود نیروی با تجربه و متخصص روبه رو 

هسـتیم و تقاضـای باالیـی در ایـن زمینـه در معـادن 

وجود دارد.

شرکت توسعه فرآوری 
صنایع و معادن ماهان 
سیرجان طرح های 

توسعه ای بزرگی را در 
دستور کار خود دارد که 
از جمله آن ها می توان به 

احداث کارخانه کنسانتره و 
گندله هر کدام به ظرفیت 

دو میلیون تن در سال 
و افزایش اشتغال قابل 
توجهی در این بخش ها 

اشاره کرد
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با توجه به تغییرات گسـترده اقتصادی در سـطح جهان و رقابت شـدید سـازمان های صنعتی برای 
دسـتیابی به منابع ثروت، آموزش نیروی انسـانی متخصص و کارآمد ضرورتی اجتناب ناپذیر اسـت. در 
این بین، بهره گیری از رویکردهای نوین و سـرمایه گذاری در زمینه آموزش نیروی انسـانی، بسیار حائز 
اهمیـت بـه نظر می رسـد که در نهایـت منجر بـه افزایش بهـره وری نیروی انسـانی خواهد شـد. به 
همیـن منظـور، خبرنگار پایـگاه خبری و تحلیلـی »فلـزات آنالین« با عبـداهلل تیموری نیـا، مدیرعامل 

شرکت ذوب روی اصفهان به گفت وگو نشسته که متن کامل آن در ادامه آمده است:

صنعت بدون آموزش، محکوم به فنا است
عبدالله تیموری نیا، مدیرعامل شرکت ذوب روی اصفهان در گفت وگو با » فلزات آنالین«:

شـرکت ذوب روی اصفهـان بـرای اینکـه درگیـر 

چنیـن روابـط ناسـالمی نشـود و آینـده کاری خـود را 

زمینـــه  در  نکنـــد،  افـراد  شـخصی  منـــافع  فـدای 

استخدام، آیین نامه های محکم و روشنی را تدوین 

و اجـرای آن هـــا را بـه کلیـــه  بخش هـــا ابـالغ کـرده 

اسـتخدام،  کمیتـه  تاییـد  ماننـد  مـواردی  اسـت. 

خویشاوند نبودن با مدیران شرکت و حتی هلدینگ 

)اعـم از مدیـران ارشـد و مدیـران اجرایـی و میانـی(، 

بـا توجـه بـه اهمیـت جایـگاه نیـروی   
انسـانی در بخش تولید، شرکت ذوب و روی 
اصفهـان چه اقداماتـی را طی سـالیان اخیر 

در این زمینه انجام داده است؟
یکی از مشکالتی که کارفرمایان و نیروی انسانی 

طـی سـالیان اخیـر بـا آن مواجـه بوده انـد، انتخـاب و 

جـذب نیـرو اسـت. معضـل بیـکاری و امـکان جـذب 

محدود در کارگاه های تولیدی، باعث شده است که 

سـایه روابـط بـر اسـتخدام ها حاکـم شـود و افـراد بـر 

اسـاس روابـط خویشـاوندی مشـغول بـه کار شـوند. 

متاسـفانه در بعضـی مـوارد ایـن امـر جنبـه رسـمی و 

قانونی نیز داشته است؛ به نحوی که در بسیاری از 

اداره ها و سازمان ها، هر فرد بازنشسته می تواند یکی 

از فرزندان خود را در بخشی که مشغول به کار بوده 

است، جایگزین کند. این بدترین نوع گزینش نیروی 

انسـانی در یک سـازمان اسـت . انتخاب نیرو که باید 

بـر اسـاس توانایی هـا، تحصیـالت و تجربـه صـورت 

پذیـرد، جنبـه موروثـی پیدا کـرده و بیانگر جایگزینی 

خویشاوندسـاالری بـه جـای شایسته سـاالری اسـت. 

موضوع به همین امر محدود نمی شود و در بسیاری 

از مواقع تبدیل به روابط غیرمعمولی بین سازمان ها و 

اداره هـا شـده اسـت. کارمنـد یـک اداره دولتـی بـه 

شـرطی کار یـک شـرکت را انجـام می دهـد کـه آن 

شرکت، یکی از آشنایان فرد مذکور را استخدام کند.

پذیـرش در آزمـون علمـی فنـی ورودی )کتبـی یـا 

و  طبـــی  آزمایــش هـــای  در  پذیــــرش  شفـــاهی(، 

روان شـناختی پیش از اسـتخدام از جمله مفاد این 

آیین نامه هستند. از سوی دیگر، به منظور حفظ و 

ارتقـای توانایـی نیـروی انسـانی، آموزش هـای بـدو 

اسـتخدام، آموزش هـای ضمـن خدمـت و تشـویق 

کارکنـان بـه ادامـه تحصیـل، بها دادن بـه تالش های 

علمـی و فنـی کارکنـان از جملـه مقام هـای علمـی، 
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فارغ التحصیــل بــه بــازار تولیــد و صنعــت، فاصلــه 

بین توانایی های فرد با نیاز بازار ، به شکل نگران کننده ای 

آشکار می شود.

آیـا فرهنگ سـازی الزم جهـت تکریـم   
نیـروی انسـانی در جامعه به ویـژه در بخش 

تولید صورت پذیرفته است؟
معضالت اقتصادی در جامعه و دشواری تامین 

معیشـت طـی دهه هـای اخیـر، موجـب شـده اسـت 

جایگاه اجتماعی افراد بیشتر با توجه به درآمد آن ها 

شـناخته شـود. سـال ها قبـل پـس از شـنیدن نـام یک 

مهنـدس، بـه ویژه مهندس راه و سـاختمان کـه رواج 

بیشـتری در جامعـه داشـته و شـناخته شـده تر بـوده 

اسـت، احترام خاصی نسـبت به یک فرد کارشـناس 

و متخصـص کـه تـوان سـازندگی باال و تبدیل مـواد و 

مصالح اولیه را به یک سازه و بنای زیبا و مستحکم 

دارد، برمی انگیخت اما امروزه بیان عنوان مهندس 

عمران، بیشتر فیش حقوقی شخص را به ذهن افراد 

متبادر می کند که در مقایسه با درآمد صاحب کار 

و سـرمایه گذاری کـه ایـن مهندس بـرای آن فعالیت 

می کنـد، بسـیار ناچیـز اسـت. بنابرایـن متاسـفانه 

احترام ها بیشـتر به سـوی برج سـازی جلب می شود 

که شاید هیچ تحصیالت دانشگاهی نداشته باشد. 

فرهنگ سازی نیز با کالم، تبلیغ و ستایش به نتیجه 

نخواهد رسید. نیروی انسانی باید با توجه به توان، 

دانـش و اثرگـذاری کـه واجـد آن اسـت، از امکانـات 

اجتماعـی شایسـته برخـوردار باشـد تـا ایـن مهـم در 

عمل ثابت شود.

با توجـه به افزایـش 57 درصدی حقوق   
و دسـتمزد نیـروی انسـانی در سـال جاری، 
ایـن امر چـه تاثیـری بـر عملکرد شـرکت 

ذوب روی اصفهان گذاشته است؟
بـر اسـاس صورت هـای مالـی شـرکت ذوب روی 

اصفهـان کـــه همـــواره در اختیـار سـهامداران قـرار 

می گیـــرد، سهـــم دستمـــزد در قیمـت تمـام شـده 

از  بسیـــاری  بــــه  نسبـــت  ایــــن شـرکت  محصــول 

تولیدکننـدگان کمتـر اسـت. بـا توجه به اینکه سـایر 

عوامـل بـه ویـژه مـواد اولیـه، خـاک معدنـی و انـرژی 

قیمت های بسـیار باالیی دارند )طی یک سـال اخیر 

بیشـتر نیز شـده اند(، تـا حـدودی هزینه هایی مانند 

دستمزد، امور رفاهی، هزینه های اداری و تشکیالتی 

را تحت الشعـــاع خــــود قــــرار داده انــــد. بنابرایــــن 

تاثیرپذیـری شـرکت از ایـن افزایـش قیمـت در حـد 

بنگاهی نیست که برای مثال، دستمزد 30 درصد از 

قیمـت تمـام شـده را تشـکیل می دهـد. بـر همیـن 

اساس اجازه نداده ایم کیفیت و کمیت تولید از این 

اتفاق متاثر شود.

آیـا تمهیدات الزم جهت رفع مشـکالت   
موجود نیروهای انسانی شـاغل در واحد های 
مختلف تولیدی از جانب کارفرمایان اندیشیده 

شده است؟
امروزه کارفرمایان برای ادامه کار با دشواری ها و 

تنگناهـای فراوانـی روبـه رو شـده اند کـه تامیـن نیـاز 

نیـروی انسـانی، یکـی از ایـن چالش هـا اسـت. نیـروی 

کار، ارزشمندترین سرمایه یک بنگاه اقتصادی است. 

نیـروی انسـانی در ابتـدای ورود بـه محیـط کار یـک 

هزینه اسـت و تبدیل آن به سـرمایه، مسـتلزم پول و 

کارفرمایـان  واقـع  در  اسـت.  توجهـی  قابـل  زمـان 

نمی خواهند پس از تربیت یک فرد و کسب آمادگی 

بـرای احـراز یـک مسـئولیت، وی را از دسـت بدهنـد. 

بنابراین تالش می کنند نیازهای این شخص را تامین 

و جایگاهی را که شایسته آن است را به وی اعطا کنند 

تا نیروی انسـانی بتواند با فراغ خاطر و انگیزه کافی، 

ورزشـی، ثبـت اختـراع، مقالـه و... در دسـتور کار 

دائم مدیریت نیروی انسانی این واحد تولیدی قرار 

دارد. عالوه بر موارد فوق، اهمیت ویژه به امکانات 

رفاهی، ایمنی و سالمت کارکنان در سطحی باالتر 

از الزامات قانونی و به کارگیری کارشناسان ایمنی و 

بهداشت به تعداد بیشتر از تکلیف قانونی، همواره 

در نظـر مدیریـت و دسـت اندرکاران نیروی انسـانی 

مجموعه قرار دارد.

تحلیـل شـما از جایـگاه کلـی نیـروی   
انسـانی در بخش تولید چیست و این مقوله 
بـا چه چالش هایـی طی سـالیان اخیر مواجه 

شده است؟
خوشـبختانه حضـور و جایگاه نیـروی انسـانی در 

بخـش تولیـد طـی سـال های اخیـر، همزمـان بـا رشـد 

درجـه اتوماسـیون کار، جنبه هـای خالقانـه و فکـری 

بیشـتری پیـدا کـرده اسـت. اگـر تـا چنـد دهـه قبل به 

نیـروی کار بـه عنـوان یـک عامـل فیزیکـی در رده های 

جایگزینـــی  بـا  امـــروزه  توجــــه می شـــد،  مختلــف 

ماشـین آالت سـنگین و سـبک، ابزار محاسباتی قوی، 

کامپیوترهـا، دوربین هـای مـدار بسـته و در نهایـت 

روبات ها، نیروی انسانی در بسیاری از موارد وظایفی 

فراتـر از یـک تکلیـف روزمره تکـراری دارد. تا پنج دهه 

پیش، وظیفه عمده حسابدار در یک مجموعه انجام 

محاسبه های تکراری و تهیه گزارش های مبسوط و پر 

از اعـداد بـود. امـروزه بـا بـه کارگیـری از نرم افزارهـای 

جدید در سیستم های حسابداری، این کار با سرعت، 

دقت و صحت بسیار باالیی توسط کامپیوترها انجام 

می شود و فرصت مناسبی برای دست اندرکاران امور 

مالی و حسابداری فراهم شده است تا به کار خود از 

دیدگاهی باالتر و خالقانه تر نگاه کنند. این واقعیت، 

الزامی را به طور ذاتی در سازمان ها ایجاد کرده است 

کـه آن، ورزیدگـی و خـالق بـودن نیروی کار اسـت. به 

ویژه در رده های کارشناسی و تخصصی که نیازمند 

فکـر، خالقیـت و پویایـی هسـتیم. از سـوی دیگـر، بـا 

توجـه بـه اینکـه دانشـگاه ها و موسسـه های آمـوزش 

عالـی، نتوانسـته اند در پـرورش چنیـن کارشناسـان و 

متخصصانی همگام با نیاز روز جامعه پیش بروند و 

همـان الگوهـای سـابق را تکرار می کننـد، بـا ورود یک 

 انتخاب نیرو که باید 
بر اساس توانایی ها، 

تحصیالت و تجربه صورت 
پذیرد، جنبه موروثی پیدا 
کرده و بیانگر جایگزینی 

خویشاوندساالری به جای 
شایسته ساالری است
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در مسـیر سیاسـت های مجموعـه حرکـت کنـد امـا 

مشـکلی کـه امـروزه در ایـن زمینـه وجـود دارد، ایـن 

اسـت کـه سـرعت افزایش قیمـت کاال و خدمـات در 

جامعـه بیـش از آن اسـت کـه بنگاه هـای اقتصـادی 

بتوانند با ترمیم و افزایش دسـتمزد، تعادل مناسـب 

بیـن درآمـد و هزینـه کارکنان ایجاد کنند. متاسـفانه 

افزایش دستمزدهای سنواتی نیز به یک عامل تورم زا 

تبدیـل شـده اسـت. نمونـه مشـخص ایـن معضـل، 

افزایش 57 درصدی حقوق و دستمزد در سال جاری 

است که کارگر و کارمند هنوز طعم آن را نچشیده اند  

و با تورمی بی سـابقه و باور نکردنی روبه رو شـده اند. 

شـرکت های تولیدی همواره تالش می کنند با ایجاد 

شـرایط رفاهـی دیگـر از جملـه تعاونی هـای مصـرف، 

مسـکن، اعطـای تسـهیالت بـدون بهـره و کمک هـای 

غیـر نقـدی، تـا حـدی تحمـل فشـارهای مالـی را بـرای 

نیروهـای خـود تعدیـل کنند اما همـان طور که اشـاره 

شـد، نرخ تورم در جامعه بسـیار بیشـتر از آمار اعالم 

شده است.

با توجه به اینکه این شـرکت در اصفهان   
واقـع شـده اسـت، گاهـی اوقـات شـاهد 
هسـتیم علی رغم موقعیت شـغلی مناسب و 
همچنین شـرایط مطلوب اقتصادی، بسیاری 
از افـراد به دنبال اشـتغال در سـطح پایتخت 

هستند. نظر شما در این خصوص چیست؟
در اقتصادهای تک محصولی مانند کشور ما که 

عمده درآمد آن از فروش نفت است، تمام درآمد به 

دسـت آمـده بـه سـمت پایتخـت سـرازیر می شـود. 

بنابرایـن صـرف ایـن درآمدهـا معمـوال در پایتخـت 

صـورت می پذیـرد و شـهرهای دیگـر بهره کافـی از آن 

ندارند. چنانچه شـاهد هسـتیم امکانات تحصیلی، 

رفاهی، بهداشتی و در نهایت موقعیت های شغلی 

بیشـتر در پایتخت متمرکز و زندگی و کار در آن جا، 

بـرای اکثـر افـراد جذاب تـر شـده اسـت. ایـن موضوع 

اخیـر  سـالیان  طـی  توسـعه یافته  کشـورهای  در 

از سیسـتم  سـاماندهی شـده اسـت و صـرف نظـر 

محصول هـای  حکومـت،  بـرای  مرکـزی  یـا  فدراتیـو 

نواحـی مختلـف کشـور بازارهـای خـود را داشـته و 

درآمد نیز متعلق به همان منطقه است. نمونه بارز 

ایـن واقعیـت ناحیه صنعتـی باواریـا در آلمان اسـت 

کـه قطـب خودروسـازی ایـن کشـور اسـت و درآمـد 

تعلـق  برلیـن  یعنـی  پایتخـت  بـه  خودروهـا  فـروش 

اصفهـان  روی  ذوب  حاضـر  حـال  در  نمی گیـرد. 

برخـالف بسـیاری از واحدهـای تولیـدی در بیشـتر 

رده هـای تحصیلـی جـذب نیـرو دارد و افـرادی کـه 

اسـتخدام می شـوند، همزمـان بـا آغـاز کار از کلیـه 

مصوبات قانونی بهره مند می شوند.

نگاه کلی شـرکت ذوب روی اصفهان به   
نیروهای متخصص و غیرمتخصص چیسـت 
و چـه تمهیداتـی جهت حفـظ و بهـره وری 
کامـل از مجموعه نیروی انسـانی شـاغل در 

این شرکت اندیشیده شده است؟
در  کـه  کاری  روابـط  در  رایـج  اشـتباه  یـک 

شـبکه های اجتماعـی بـه صـورت تک بعـدی بـه آن 

پرداخته می شـود، قراردادهای کاری موقت اسـت. 

قرارداد کاری موقت به چشـم یک توافق اسـتثماری 

دیده می شود که در آن هیچ آینده ای برای کارگران 

در نظر گرفته نشده است و کارفرمایان هر زمان که 

رابطـه کاری  بـا کارگـر قطـع  بخواهنـد، می تواننـد 

ایـن  در  باشـد خسـارتی  الزم  اینکـه  بـدون  کننـد؛ 

خصوص بپردازند اما واقعیت این است که این نوع 

قـرارداد، شمشـیری دولبـه اسـت که لبه تیزتـر آن به 

سـمت کارفرمایان نشـانه گرفته اسـت. بسـیاری از 

مواقع شاهد هستیم که کارفرمایان، نیروی کارگری 

هزینـه  او  آمـوزش  و  تربیـت  بـرای  و  اسـتخدام  را 

می کننـد و متحمـل خسـارات ناشـی از تـازه  کار و 

ناآشنا بودن این فرد نیز می شوند اما نیروی کارگری 

زمانـی کـه مهـارت و کارایـی الزم را پیـدا می کند، با 

اتمـام زمـان قـرارداد محیـط کار را تـرک و در محـل 

دیگـری اسـتخدام شـده اسـت. بنابرایـن در چنیـن 

متحمـل  کـه  هسـتند  کارفرمایـان  ایـن  شـرایطی، 

خسـارت جبران ناپذیـری می شـوند. در واقـع بـرای 

کارفرمایـان بسـیار جذاب تـر و اطمینـان بخش تـر 

اسـت کـه بـا نیروهـای کاری خـود قراردادهـای دائـم 

آن هـا  نگهداشـت  بـرای  بتواننـد  و  باشـند  داشـته 

سـرمایه گذاری کنند اما چه عاملی باعث می شـود 

ایـن مهـم بـه وقوع نپیونـدد و کارگـران و کارفرمایان 

ارتباطی سست و غیر قابل اطمینان داشته باشند؟ 

مشـخص اسـت کـه عامـل آن چیـزی جـز اطمینـان 

مملکتـی  و  کالن  مقیـاس  در  آینـده  بـه  نداشـتن 

نیست. آیا تولیدکننده می تواند مطمئن باشد که تا 

بـرق، سـوخت، آب،  اولیـه،  مـواد  آینـده  یـک سـال 

امکانـات ترابـری، حمـل و نقـل و... بـا قیمـت قابـل 

پیش بینی تامین خواهد شد؟ آیا کوچک ترین ثباتی 

در نـرخ ارز وجـود دارد که بتوان صـادرات و واردات 

را بـر اسـاس آن مدیریـت و بودجه بنـدی کـرد؟ آیا در 

هر لحظه امکان صدور بخش نامه های خلق السـاعه 

وجـود نـدارد کـه بـدون در نظر گرفتـن واقعیت های 

موجـود، تدویـن شـده اند؟ بسـیار روشـن و بدیهـی 

اسـت کـه بـرای داشـتن ثبـات شـغلی در جامعـه، 

ثبات اقتصادی شرط اول است.

بـا  شـرکت ذوب روی اصفهـان ضمـن همـکاری 

دانشگاه های معتبر استان، در جذب نیروهای کارشناس 

فارغ التحصیـالن  اسـتخدام  همـواره  متخصـص،  و 

دانشگاهی را در اولویت قرار داده است. عالوه براین، 

ادامـه  قصـد  شـرکت  در  شـاغل  نیروهـای  چنانچـه 

تحصیل داشته باشند، همکاری کامل با آن ها صورت 

می پذیـرد و حتـی اگـر پایا ن نامه هـای مقاطع عالی به 

نحـوی بـا فعالیـت شـرکت مرتبـط باشـد، هزینه هـای 

مربوطـه نیـز کامـال بـه عهـده شـرکت خواهـد بـود. 

کارخانه همیشه به روی بازدیدکننده های دانشگاهی 

باز بوده است و دانشجویانی که تمایل داشته باشند، 

می تواننـد از مجموعـه پروژه های تحقیقاتی شـرکت 

استفاده کنند.

خوشبختانه حضور و 
جایگاه نیروی انسانی در 

بخش تولید طی سال های 
اخیر، همزمان با رشد درجه 
اتوماسیون کار، جنبه های 
خالقانه و فکری بیشتری 

پیدا کرده است
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نیروی انسـانی بزرگ ترین سـرمایه هر شـرکت و نیروی ماهر همواره یکـی از دغدغه های اصلی 
شـرکت های بزرگ صنعتی و معدنی اسـت که شـرکت فوالد شـادگان با حدود یک هزار و 600 نفر 
نیـروی انسـانی تالش کرده اسـت با تدویـن برنامه جامع آموزش شـاغلین و دانـش و مهارت های 
مورد نیاز هر یک از مشـاغل، گامی اسـتوار در مسـیر توسـعه شـرکت بردارد. در این رابطه خبرنگار 
پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« با حسـین کهـزاد، مدیرعامل شـرکت فوالد شـادگان 

گفت وگویی انجام داده است که در ادامه خواهید خواند:

مسیر توسعه فوالد شادگان از آموزش 
نیروی انسانی می گذرد 

انسجام، همدلی و هم افزایی، رمز موفقیت فوالد شادگان  

حسین کهزاد، مدیرعامل شرکت فوالد شادگان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

وضعیت شـرکت فـوالد شـادگان از نظر   
و  مسـتقیم  صـورت  بـه  اشـغال  ایجـاد 

غیرمستقیم چگونه است؟
شـرکت صنعت فوالد شـادگان که در سـال 1396 

بـه بهره بـرداری رسـید، بـه عنـوان یکـی از ارکان اصلی 

توسـعه ظرفیت هـای هلدینـگ فـوالد خوزسـتان، بـا 

تمرکز بر اجرای پروژه فوالدسـازی و رسـیدن تولید به 

ظرفیـت اسـمی کارخانـه، در راسـتای دسـتیابی بـه 

تولیـد سـاالنه 13 میلیـون و 700 هـزار تن فوالد شـرکت 

مادر خود، طرح ها و برنامه ریزی  هایی راهبردی را در 

دستور کار خود قرار داده است.

بحث نیروی انسـانی کارآمد در منطقه شـادگان 

حرفـه ای  فنـی  مرکـز  بـا  همـکاری  واقـع  در  شـود. 

شهرسـتان برای آموزش تخصص و مهارت های مورد 

نیاز شـرکت، یکی از فعالیت هایی که فوالد شـادگان 

در مسـیر توسـعه اشـتغال در حـال انجـام آن اسـت تـا 

یابـد.  افزایـش  انسـانی،  نیـروی  جـذب  آزمون هـای 

آمـوزش نیـروی انسـانی بـدون تعهـد بـه اسـتخدام 

صـورت می  گیـرد تـا در صورت نیاز، پتانسـیل نیروی 

کار در منطقه وجود داشته باشد.

فوالدسـازی    طرح هـای  بـه  توجـه  بـا 
فـوالد شـادگان، شـاخص و مـالک انتخاب 

نیروی انسانی شرکت چیست؟

یک معضل اساسی به شمار می رود، زیرا این منطقه، 

صنعتـی نیسـت و صنعـت فـوالد نخسـتین صنعـت 

بزرگی محسوب می شود که در منطقه شروع به کار 

کـرده اسـت. در مجمـوع حـدود یـک هـزار و 600 نفـر 

نیروی انسـانی شـامل نیروهـای واحد احیـا، نیروهای 

سـتاد و نیروهـای پـروژه فوالدسـازی در شـرکت فـوالد 

شادگان فعالیت می کنند. گفتنی است که در حال 

حاضـر بیـش از 70 درصـد از نیروهـای شـاغل در فوالد 

شـادگان، بومـی شهرسـتان شـادگان هسـتند. در ایـن 

زمینـه نیـز شـرکت بـا سـازمان های مربوطـه از جملـه 

سـازمان فنی  و حرفه ای وارد مذاکره شـده اسـت تا به 

آمـوزش نیـروی انسـانی کارآمـد در منطقـه پرداختـه 
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مجموعه در دستور کار قرار داده است.

یکـی از اهـداف اصلـی شـرکت فـوالد شـادگان، 

بهبـود مسـتمر عملکـرد خـود و افزایش مشـارکت در 

توسعه صنعتی کشور به شمار می رود. از این رو، این 

شـرکت همواره در تالش بوده اسـت تا سیاسـت های 

مطلوبی را برای دستیابی به اهداف و چشم اندازهای 

تعریف  شـده خود تدوین کند تا بتواند در سـال های 

متمادی، رکورد جدیدی را در تولیدات خود به ثبت 

برسـاند. مهم تریـن اسـتراتژی فـوالد شـادگان، تدویـن 

برنامه برای نیازمندی های دانشی و مهارتی برای هر 

یک از شـغل های تعریف شـده در ساختار سازمانی و 

برنامه جامع آموزش پرسنل است.

و  الزم  اقدامـات  سـنجه ها،  مختلـف،  واحدهـای 

متولیان تعیین شدند.

نقش نیروی انسـانی را در رسـیدن فوالد   
شـادگان به تولیـد به میزان بیـش از ظرفیت 

اسمی را تا چه حد موثر می دانید؟
بدون شک نیروی انسانی بزرگ ترین سرمایه هر 

سـازمان و شـرکت اسـت. در واقـع نیـروی انسـانی 

ارزشـمندترین منبـع سـازمان  های امـروزی بـه شـمار 

می آینـد و امـروزه رشـد و اثربخشـی سـازمانی در گرو 

داشتن سرمایه انسانی متعالی است. فوالد شادگان 

نیز از این قاعده مستثنی نیست. انسجام، همدلی و 

با آغاز اجرایی شـدن طرح توسـعه فوالدسـازی در 

اهـداف  از  پـروژه  ایـن  از  بهره بـرداری  جـاری،  سـال 

بلندمـدت شـرکت فـوالد شـادگان بـه حسـاب می آید 

کـه امیــــد اســـت بـا تـالش همه جانبـــه و تدویـــن 

سیاسـت های مطلـوب، ایـن پـروژه در سـال 1404 بـه 

بهره برداری برسـد و اهداف این شـرکت محقق شود. 

بـا تکمیـل طرح های توجـه به طرح های توسـعه فوالد 

شـادگان، پیش بینـی می شـود ایـن شـرکت بتوانـد در 

واحدهای تولیدی خود حدود دو هزار نفر اشتغال به 

صـورت مسـتقیم ایجـاد کنـد. از این رو شـرکت فوالد 

شادگان برای بر طرف شدن نیازهای خود به نیروهای 

انسـانی متخصـص، جـذب بهتریـن نیروهـا از طریـق 

تخصصـی،  عمومـی،  متعـدد  آزمون هـای  برگـزاری 

روان شناسـی و حتـی توانمندی هـای جسـمانی مورد 

نیـاز بـرای برخـی مشـاغل در واحدهـای تولیـدی را 

پیش بینی کرده است تا بتواند مناسب ترین نیروها را 

بـرای هـر موقعیت شـغلی متناسـب بـا جایـگاه کاری 

جذب کند.

شـرکت فوالد شـادگان چه راهکارهایی   
را بـرای عبـور از چالش هـا و دغدغه هـای 

منابع انسانی اتخاذ کرده است؟
نیـروی ماهـر همواره یکـی از دغدغه های اصلی 

شرکت های بزرگ است، در این راستا فوالد شادگان 

بـرای مقابلـه بـا ایـن مشـکل، دو راهـکار را در دسـتور 

کار خـود قـرار داده اسـت کـه می تـوان مـوارد زیـر 

اشاره کرد:

همکاری با مرکز فنی حرفه ای شهرستان شادگان 

و  دانـش  تدویـن  و  ابتدایـی  آموزش هـای  بـرای 

مهارت هـای مـورد نیـاز هـر یـک از مشـاغل و تدویـن 

برنامه جامع آموزش شاغلین.

تعییـــن  بــــا  شادگـــان،  فـوالد  شـرکت صنعـــت 

چشم انداز بلندمدت خود، برای تبدیل شدن به یک 

بـا  ابتـدا  جهانـی،  سـطح  در  رقابـت  قابـل  شـرکت 

مشـارکت مدیـران ارشـد اهـداف کالن خـود را تعیین 

کـرد. سپـــس، بــــر اســـاس ایـن اهـــداف، در سـطح 

هم افزایـی کـه در سـرمایه انسـانی فـوالد شـادگان در 

سال گذشته به وقوع پیوست، مهم ترین عامل عبور 

فوالد شادگان از ظرفیت اسمی خود بود.

چـه چشـم انداز و اسـتراتژی هایی برای   
ارتقای سیسـتم منابع انسـانی در سال های 

آتی لحاظ کرده اید؟
شـرکت فوالد شـادگان، به عنوان شـرکت راهبر در 

تکمیل بخشی از زنجیره تولید فوالد کشور، در ابتدای 

حضور خود، اهداف، طرح های توسعه ای و پروژه های 

کوتاه مـدت و بلندمـدت معینی را بـرای خود تعریف 

کرده و برنامه ریزی های مختلفی را برای پیشرفت این 



نیـروی انسـانی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  220          خرداد ماه  1401 24

مدیرعامـل شـرکت ایده پـردازان صنعـت فوالد گفـت: شـرکت ایده پـردازان صنعت فـوالد با 
برنامه هایـی مـدون و منظـم از نیروهـای خبره و بـا دانـش در بخش های مختلف اسـتفاده می کند و 
شایسـتگی آن هـا را بـا برگـزاری دوره هـای حیـن خدمت منطبق بـا دانـش و تجربه مـورد نیاز هر 

پست، توسعه می دهد.

توسعه شایستگی نیروی انسانی
مدیرعامل شرکت ایده پردازان صنعت فوالد مطرح کرد:

ابراهیـم دادرس در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: شـرکت 

ایده پردازان حدود دو هزار و 100 نفر نیروی انسانی 

دارد و حـدود 500 تـا 600 نفـر نیـز در ایـن شـرکت بـه 

صورت پیمانکاری مشغول به کار هستند.

وی افـزود: بـا توجه به اینکه شـرکت ایده پـردازان 

صنعت فوالد به صورت مستقیم در بازارهای قراضه، 

مالک های استخدام نیروی انسانی  
مدیرعامل شـرکت ایده پردازان صنعت فوالد با 

اشـاره بـه مـالک انتخـاب نیـروی انسـانی توسـط این 

بـه  و  اسـتخدام  موضـوع  کـرد:  عنـوان  شـرکت، 

کارگیـری نیـروی انسـانی بـرای هـر سـازمانی بسـیار 

مهـم اسـت. ایـن موضوع به ویژه برای شـرکت هایی 

که بر پایه منابع انسانی فعالیت می کنند، اهمیت 

بیشتری دارد. در زمینه به کارگیری نیروی انسانی 

دو شـاخص بسـیار مهم اسـتفاده می شـود؛ نخسـت 

رفتـار  و  نگـرش  ارزش هـا،  شـامل  رفتـاری  شـاخص  

نیـروی انسـانی در حـوزه کاری و دومیـن شـاخص 

مهارت، دانش و عملکرد اجرایی نیروی انسانی.

دادرس اضافه کرد: در مورد ویژگی های رفتاری، 

فرهنگـی و ارزش هـای اخالقـی نیـروی انسـانی بایـد 

گفت هر سازمانی از ابتدای استخدام می تواند بر 

ویژگی هـای  زیـرا  باشـد؛  اثرگـذار  انسـانی  نیـروی 

آن در جامعـه،  از  قبـل  تـا  افـراد  و ذهنـی  رفتـاری 

خانواده و محل کارهای قبلی شکل گرفته و سازمان 

ایـده  اسـت. شـرکت  نبـوده  اثرگـذار  آن  در  جدیـد 

پـردازان صنعـت فـوالد بـا لحـاظ کـردن آموزش هـای 

بـازار خدمـات کیترینـگ صنعتی، بـازار تجهیـزات و 

ابزار مورد نیاز فضای سبز، بازار مصالح ساختمانی و 

سایر بازارهای مرتبط فعالیت می کند، اگر حداقل به 

ازای هر شغل مستقیم، سه شغل غیر مستقیم ایجاد 

شـود، احتمـاال بالـغ بر هشـت هزار نفر نیز بـه صورت 

دخیـل  مـا  اجرایـی  فرایندهـای  در  مسـتقیم،  غیـر 

خواهند بود.
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خدمات رستوران های صنعتی شرکت های بزرگ را 

داریم. همچنین در حوزه حمل و نقل سبک و نیمه 

سـنگین نیـز فعالیـت داریـم. همـه اینهـا مـواردی 

هسـتند کـه تـا حـدی فعالیـت شـرکت ایـده پـردازان 

صنعـت فـوالد را بـا پیچیدگی هـا و البته بـروز مزیت 

رقابتـی مواجـه می کنـد؛ بـا توجـه به تنـوع خدمات 

نیـروی  یـک  ویـژه نمی توانیـم  بـه صـورت  شـرکت، 

انسانی را به صورت چند منظوره برای چند فعالیت 

یاد شـده به کارگیری و تقویت کنیم، مگر اینکه در 

یـک حـوزه خاص باشـند، یعنی نیروهـا در حوزه های 

مربوطـه بـه خود پرورش پیدا کـرده و در همان حوزه 

جابه جا می شوند.

فرایند جذب نیروی انسانی  
دادرس بـا بیـان اینکـه در خصـوص اسـتخدام و 

انتخـاب نیـروی انسـانی یـک دسـتورالعمل اجرایـی 

برای استخدام داریم، مطرح کرد: به کمک یکی از 

مشـاوران فنی، مسـائل مصاحبه را انتخاب و آزمون 

را برگزار می کنیم. در ابتدا مدارک از نیروی انسانی 

انتصـاب  و  اسـتخدام  بـرای  می شـود.  دریافـت 

اطالعات مربوط به افرادی که خواهان کار هستند 

را دریافـت و آن هـا را در گروه هـای کاری مشـخص 

شده دسته بندی می کنیم. در این رابطه شغل هایی 

کـه شـرکت ایـده پردازان صنعـت فوالد بـه آن ها نیاز 

اعـالم  اسـت،  اجرایـی  سـمت های  شـامل  و  دارد 

می شـوند و برای آن شـغل پارامترهایی تعریف شـده 

اسـت. به طور مثال، شـغل مهندسـی مکانیک باید 

حتما دارای دانش اجرایی و سـوابق حداقل سه سـال 

در همیـن حـوزه کاری باشـد. نیـروی انسـانی بایـد با 

و  بـوده  آگاه  نرم افـزاری  و  کامپیوتـری  مسـائل 

نرم افزارهـای روز را بشناسـد. همچنیـن در مسـائل 

رویـه  یـک  پـردازان  ایـده  نیـز شـرکت  روان شناسـی 

خاص دارد که نیروی انسانی را که بعد از عملیات 

و فراینـد علمـی و دانشـی تاییـد شـده اند، در اختیار 

الزم  تسـت های  تـا  می دهـد  قـرار  روان شناسـان 

روان شناسی را از آن ها بگیرند. بعد از آن در صورت 

موفقیت به کارگاه محل مورد نظر معرفی می شوند. 

در ایـن حـوزه نیـز دسـتورالعملی داریـم کـه در هـر 

شـغل، مشـخصات آن شـغل و پسـت در نظـر گرفتـه 

فرهنگـی، اخالقـی، ارزشـی و اعتقـادی، در همگـرا 

کردن و همسو کردن افکار کارکنان برای رسیدن به 

یـک هـدف خـاص، اهـداف گروهـی، کار تیمـی و 

همکاری هـای مشـترک بـرای دسـتیابی بـه اهـداف 

سـازمان تـالش کـرده و در ایـن حـوزه آموزش هـا بـه 

نحوه موثری اثرگذار بوده است.

وی ادامه داد: در حوزه عملکرد پرسنل باید توجه 

و  مهـارت  و  دانـش  بـه  موضـوع  ایـن  کـه  داشـت 

راسـتای  در  انسـانی  نیـروی  خـود  کـه  تالش هایـی 

فعالیت هـای بهتـر انجـام می دهنـد، بـاز می گـردد. 

برای این منظور، شرکت ایده پردازان از نیروهایی که 

ماهر هستند، استفاده می کند و کارکنانی که دانش 

قابـل توجهـی دارنـد را بـه کار می گیرد. بـه طوری که 

را  انسـانی  نیـروی  منسـجم  بسـیار  آزمون هـای  در 

اسـتخدام می کنیم. در ادامه بر اسـاس شـرح شغلی 

کـه داریـم، نیـروی انسـانی را بـه بخش هـای مختلف 

اختصـاص می دهیـم. در طـول راه رشـد و توسـعه 

نیروی انسانی موضوع تهیه کارراهه شغلی برای هر 

فـردی کـه در یـک مسـیر حرکـت می کنـد طراحـی 

می شـود تـا آن فـرد در مسـیر خـود بـه ارتقـای شـغلی 

مورد نیاز خود برسد هم از نظر پست سازمانی و هم 

از نظر مسائل حقوق و دستمزد از هر نظر توجیه الزم 

را بـرای افزایـش انگیـزه در مسـیر کار داشـته باشـد. 

مسائل یاد شده بر انتخاب نیروی انسانی در شرکت 

ایـده پـردازان موثـر اسـت. در نهایـت اینکـه مسـائل 

رفتاری و اخالقی مسـائل دانشـی، عملکردی، هوش 

هیجانـی نیـروی انسـانی و ارتباطـات آن هـا مسـائلی 

اسـت کـه در اسـتخدام، انتصـاب و انتخـاب نیـروی 

انسانی نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

طیف وسیع فعالیت شرکت ایده   
پردازان صنعت فوالد

مدیرعامـل شـرکت ایـده پـردازان صنعـت فـوالد 

تاکید کرد: طیف انجام فعالیت های شرکت وسیع 

اسـت و ایـن شـرکت عمدتا فعالیت هـای خدماتی و 

تولیدی را انجام می دهد؛ این فعالیت ها عبارتند از 

فلـزی،  ضایعـات  بازیافـت  و  قراضـه  آهـن  فـراوری 

احـداث پروژه هـای عمرانـی راهسـازی سـاختمانی و 

و  کیترینـگ  موضـوع  دیگـر  حـوزه  در  مهندسـی. 

موضوع استخدام و به 
کارگیری نیروی انسانی 
برای هر سازمانی بسیار 
مهم است. این موضوع 

به ویژه برای شرکت هایی 
که بر پایه منابع انسانی 
فعالیت می کنند، اهمیت 

بیشتری دارد
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را  انسـانی  نیـروی  از  بهینـه  اسـتفاده  و  تخصیـص 

داشته باشد.

برنامه شرکت ایده  پردازان صنعت   
فوالد برای بهره وری نیروی انسانی

دادرس با اشاره به اینکه شرکت ایده پردازان در 

حوزه نیروهای انسانی مدیریت خوبی دارد، تصریح 

کـرد: در ایـن خصـوص چنـد برنامه را در دسـتور کار 

قرار دادیم. نخست آنکه در بخش هایی که با مازاد 

نیـروی انسـانی مواجـه هسـتیم، تـالش می کنیـم بـا 

آموزش، آن ها را در تخصص دیگر هم به کار بگیریم. 

بعـد از اینکـه نیروهـا دارای چنـد مهـارت شـدند، 

می توانیـم از آن هـا در بخش هـای مختلـف سـازمان 

اسـتفاده کنیم. عالوه بر این موضوع، مسـئله دیگر 

استفاده از ابعاد علمی و مهارتی کارکنان است زیرا 

برخی از نیروها ممکن است مدارک و مدارج علمی 

و تخصصی جدیدی را حین کار طی کنند و در پی 

آن مهارت هـای جدیـدی را بـه صـورت شـخصی بـه 

دست آورند.

وی مطرح کرد: شرکت ایده پردازان می تواند از 

کرده انـد،  کسـب  کارکنـان  کـه  جدیـدی  مهـارت 

اسـتفاده کنـد و نیروهـا را در بخش های مرتبـط و در 

بخش هایـی کـه تطابـق خوبـی بـا وضعیـت دانـش و 

شـده و بر اسـاس آن آگهی اسـتخدام اعالم عمومی 

می شـود. نیـروی انسـانی بـر اسـاس آگهـی مراجعـه 

برگـزار  نیـز  آزمـون  اسـاس  همیـن  بـر  و  می کنـد 

می شود. پس از آزمون مصاحبه روان شناسی انجام 

شـده و آزمـون سـالمت جسـمی نیـز انجـام خواهـد 

شـد. بعد از آن نیروی انسـانی در قالب آموزش های 

حیـن خدمـت قرار می گیرد و در مرحلـه ورودی نیز 

باید یک دوره یک تا دو ماهه را بگذراند تا اطمینان 

حاصـل شـود بـا مسـائل ایمنـی و فراینـدی آشـنایی 

کامل پیدا می کند.

ناکارآمدی نیروی انسانی قابل حل است  
مدیرعامـل شـرکت ایـده پـردازان صنعـت فـوالد 

اذعـان کـرد: متاسـفانه ناکارآمـدی و تـورم نیـروی 

انسـانی در سـازمان ها قابـل مشـاهده اسـت زیـرا بـه 

از  برخـی  گذشـته  زمان هـای  در  متعـدد  دالیـل 

مستخدمین، وارد سازمان شده اند و به همین دلیل 

سازمان ها با پرسنل زیاد و نامنظم از نظر تخصص و 

نیـاز واقعـی مواجه می شـوند. طبیعی اسـت کـه در 

تمـام دنیـا ایـن اتفـاق می افتـد و بـر اسـاس قواعـد 

یک کشـور، تغییـر وضعیـت در سـاختار سـازمان و یـا 

قوانیـن اسـتخدام موسسـات دولتـی یـا غیـر دولتی 

رخ می دهـد. بسـیاری از شـرکت ها بـا ایـن مشـکل 

تعـداد  افزایـش  می کننـد.  نـرم  پنجـه  و  دسـت 

نیروهای انسـانی در یک سـازمان شاید دالیل زیادی 

داشته باشد که یکی از آن ها تبدیل وضعیت بعضی 

از نیروهـا از پیمانـکاری بـه دائمـی اسـت. در ایـن 

فراینـد سـازمان بایـد نیروهـای پیمانـکاری را پـس از 

مدت زمان زیادی بر اساس قوانین اداره کار جذب 

کنـد. گاهـی اوقـات نیروهایـی بـرای فعالیت هـای 

پـروژه ای جـذب می شـوند و پـس از مدتـی بـا خاتمـه 

کار پروژه، از بدنه سـازمان جدا می شـوند اما ممکن 

است سازمان به دلیل شرایط اقتصادی نتواند آن ها 

را رها کند و باید تا آنجا که می تواند کارهای جدید 

تعریـف کنـد و نیروهـا را بـه بخش هـای مختلـف 

اختصـاص دهـد. بـه هـر حـال بـه هـر شـیوه ای کـه 

نیـروی انسـانی مـازاد در سـازمان ایجاد شـده باشـد، 

تسـطیح،  برنامـه  کـه  اسـت  موظـف  مدیـر  یـک 

با توجه به تنوع خدمات 
شرکت، به صورت ویژه 
نمی توانیم یک نیروی 

انسانی را به صورت چند 
منظوره برای چند فعالیت 
یاد شده به کارگیری و 

تقویت کنیم، مگر اینکه در 
یک حوزه خاص باشند

ایـن  بـرای  دهـد.  قـرار  دارد،  آن هـا  تجربیـات 

منظورشـرکت یک برنامه مدون در سـازمان دارد، بر 

اساس قوانین ارزیابی کار و زمان نیروهای سازمانی 

مازاد هر قسـمت را در راسـتای استفاده بهینه برای 

انتخـاب می کنیـم. همچنیـن  دیگـر  قسـمت های 

بـرای ایـن نیروهـا در صـورت نبـود موقعیـت شـغلی 

مناسـب برنامـه توسـعه خواهیـم داشـت و آن هـا را با 

آگاهی هـای جدیـد بـه بخش هایی که نیاز بیشـتری 

داریـم. منتقـل می کنیـم. بـه ایـن ترتیـب می توانیم 

خبـره  نیروهـای  بهینـه  تخصیـص  جامـع  برنامـه 

سازمانی را به اجرا درآوریم.

استراتــژی ایده پــردازان برای   
نیروی انسانی

مدیرعامـل شـرکت ایـده پـردازان صنعـت فـوالد 

بیان کرد: برای چشـم انداز نیروی انسـانی، آرمان ما 

در سـال های آینـده ایـن اسـت کـه نیـروی انسـانی 

نداشـته  کاری  حوزه هـای  از  هیچ کـدام  در  مـازاد 

باشـیم. ضمـن اینکـه نیـروی انسـانی مـورد نیـاز مـا 

بهـره وری  شـاخص های  بـا  و  باشـد  کارآمـد  حتمـا 

بتوانیم آن ها را سطح بندی کنیم و تخصیص دهیم. 

ایـن شـاخص بـرای هـر یـک از حوزه هـای تخصصـی، 

ضریبی خاص دارد و با بررسی این ضریب ها نیروی 

انسانی را در سطح سازمان تسطیح می کنیم.

توسـعه  بـرای  کـرد:  عنـوان  پایـان  در  دادرس 

نیـروی انسـانی اسـتراتژی های آموزشـی و توسـعه 

دانـش را داریـم. همچنین در اسـتخدام روش های 

خواهیـم  کار  بـه  را  اسـتخدام  و  جـذب  صحیـح 

انسـانی  نیـروی  نگهـداری  اینکـه  ضمـن  گرفـت. 

رفـاه  امـور  و  موقـع  بـه  حقـوق  خدمـات،  توسـط 

تمـام  در  می شـود.  انجـام  سـالمت،  اجتماعـی، 

زمینه هـا کـه بـه بسـتر توسـعه منابـع انسـانی بـاز 

می گـردد، هـر یـک دارای پلـن مشـخص هسـتند. 

امیدوار هستیم بتوانیم با اجرای این پلن ها توسعه 

شایسـتگی نیروهـای انسـانی را بـه درسـتی انجـام 

دهیـم همچنیـن مهارت و نگرش فرهنگ سـازمانی 

آن ها را تغییر دهیم تا بتوانیم از یک نیروی انسانی 

کارآمد و بهره ور، بهره مند شویم.



نیـروی انسـانی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

27         خرداد ماه  1401        شماره  220



نیـروی انسـانی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  220          خرداد ماه  1401 28

نیـروی انسـانی، مهم تریـن عامل دسـتیابی به توسـعه در جوامع مختلف به شـمار می آیـد و در 
واقـع همـان موتور محرک توسـعه و پیشـرفت اسـت. در حال حاضـر با وجود اینکه پیشـرفت های 
فراوانـی در زمینـه دانـش و تکنولوژی تولید حاصل شـده اسـت اما نه تنها از اهمیت نیروی انسـانی 
کاسـته نشـده بلکه ضرورت رسـیدگی و توجه به ایـن مقوله مهم بـه عنوان ایجادکننـده فناوری، 
بیـش از پیـش احسـاس می شـود. شـرکت دانـش پرتـو نقـش جهـان، ازجملـه شـرکت های 
دانش بنیان فعال در صنعت کشـور اسـت که همـواره برنامه ریزی مدونی در خصـوص به کارگیری 
از نیروی انسـانی متخصص و کارآمد داشـته اسـت. در این راسـتا، خبرنگار پایگاه خبری و تحلیلی 
»فلـزات آنالیـن« بـا مجید رحیمـی، مدیرعامل شـرکت دانـش پرتو نقـش جهان گفت وگـو کرده 

است که متن کامل آن را در ادامه خواهید خواند:

آموزش؛ حلقه مفقوده توسعه صنعت
مجید رحیمی، مدیرعامل شرکت دانش پرتو نقش جهان در گفت وگو با »فلزات آنالین«:

اهمیت جایـگاه نیروی انسـانی در تولید   
را چگونـه ارزیابـی می کنیـد و ایـن مهـم با 
چـه چالش هایـی طی سـالیان اخیـر مواجه 

بوده است؟
نیـــروی انســـانی، ارزشمندتـــرین سرمایـــه یک 

مجموعه صنعتی به شمار می آید که از اهمیت و 

جایـگاه ویـژه ای در بخـش تولیـد برخـوردار اسـت. 

تجهیـزات و ماشـین آالت هر واحد تولیـدی، زمانی 

بیشـترین بهـره وری را خواهنـد داشـت کـه توسـط 

نیروی انسانی متخصص در راستای تحقق اهداف 

از پیش تعیین شده مجموعه به کار گرفته شوند. 

در  انسـانی  نیروهـای  کاربـردی  آمـوزش  خـالء 

راسـتای تحقـق راهبـرد و خـط مشـی یـک شـرکت، 

طـی  کارفرمایـان  کـه  اسـت  معضالتـی  از  یکـی 

آن مواجـه شـده اند. مدیریـت  بـا  اخیـر  سـال های 

نگهداشـت نیـروی انسـانی شـاغل در مجموعـه، از 

شـرکت دانـش پرتـو نقش جهـان چه   
تمهیداتـی را در خصـوص بـه کارگیـری از 
نیروهای انسـانی متخصص و غیرمتخصص 

در بخش تولید اندیشیده  است؟
جـذب نیروهـای انسـانی متخصـص و متعهـد، 

یکی از اهداف کالن شرکت دانش پرتو نقش جهان 

بـوده اسـت و همـواره تمـام تـالش خـود را در ایـن 

زمینـه بـه کار گرفته ایـم. اسـتخدام، آمـوزش و بـه 

کارگیری از نیروی انسانی متخصص در شرکت های 

دانش بنیـان، فراینـد دشـوار و زمان بـری اسـت کـه از 

هیـچ کوششـی در ایـن زمینـه دریـغ نکرده ایـم و بـه 

دنبـال حفـظ نیروهـای انسـانی متعهـد در مجموعه 

هسـتیم. در حالت کلی، یکی از سیاسـت های مهم 

بـرآورده کـردن درخواسـت ها  و  شـرکت در جهـت 

نیازهـای نیروهـای انسـانی متخصـص در مجموعـه 

مانند مسائل مالی بوده است. در ارتباط با نیروهای 

دیگـر مشـکالت موجـود در این زمینه اسـت و باید 

شـرایط الزم جهت حفظ نیروهای انسـانی از لحاظ 

مالی و خدماتی فراهم شود. از سوی دیگر، زمانی 

مجموعـه  یـک  در  کارآمـد  انسـانی  نیروهـای  کـه 

آمـوزش و بـه کار گرفتـه می شـوند، رقیبـان داخلـی 

بـه هـر شـکل ممکـن به دنبال جـذب و بـه کارگیری 

بـه کاهـش  ایـن مسـئله منجـر  آن هـا هسـتند کـه 

پتانسیل و بهره وری کافی نیروهای انسانی متخصص 

خواهـد شـد. همچنین بعضـی از متخصصـان نیز به 

بـا مجموعـه  ایـن اتفـاق، همـکاری خـود را  دنبـال 

ادامـه نمی دهنـد و  در صـورت ادامـه فعالیـت نیـز 

بهـره وری کافـی بـرای پیشـبرد اهـداف مدیریتی را 

ندارنـد. ایـن معضـل بـه قـدری طـی ماه هـای اخیـر 

افزایش یافته است که نمی توانیم راه حل مناسبی 

برای رفع آن پیدا کنیم و هیچ راهکاری نیز در این 

ارتباط تعریف نشده است.
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شاهد تبعات منفی ناشی از افزایش حقوق نیروهای 

انسانی در جامعه هستیم.

آیـا فرهنگ سـازی الزم جهـت تکریـم   
جایگاه نیروی انسـانی در جامعه بـه ویژه در 

بخش تولید انجام شده است؟
 علی رغم اهمیت جایگاه مهم نیروی انسانی در 

بخـش تولیـد، متاسـفانه فرهنگ سـازی الزم در ایـن 

نـگاه  از  جایـگاه  ایـن  و  اسـت  نشـده  انجـام  زمینـه 

کارفرمایان و حتی خود نیروهای انسانی مهجور باقی 

مانـده اسـت. در واقـع ایـن دیـدگاه در جامعـه وجـود 

دارد کـه نیـروی انسـانی موظـف بـه اجـرای تعهـدات 

خـود نسـبت بـه کارفرمـا اسـت و در قبـال آن حقـوق 

ماهانـه مشـخصی را دریافـت می کنـد. درحالـی کـه 

توسـعه و پیشـرفت یـک مجموعه، نیازمنـد همکاری 

تمامی ارکان از مدیریت تا نیروهای انسانی مختصص 

و غیرمتخصـص اسـت و در غیـر ایـن صورت، نتیجه 

مطلوب حاصل نخواهد شد. متاسفانه این معضل در 

شرکت های دانش بنیان نیز دیده می شود و بنابراین 

الزم است یک تغییر اساسی در نگرش معمول در این 

زمینه حاصل شود.

امـکان بهـره وری مطلـوب از نیروهـای   
انسـانی در شـرکت های دانش بنیـان چگونه 

فراهم خواهد شـد و اسـتراتژی شرکت دانش 
پرتو نقش جهان در این زمینه چیست؟

انسـانی  انگیـزه الزم جهـت فعالیـت نیروهـای 

کارآمد در شـرکت های دانش بنیان، با فرهنگ سـازی 

در جامعه فراهم می شـود. بر اسـاس آنچه که توسـط 

یکـی از بـزرگان علم جامعه شناسـی دنیا مطرح شـده 

اسـت، آمـوزش در مـدارس پایـه، از نقـش بسـزایی در 

توسعه یک کشور برخوردار است. در واقع باید نحوه 

آموزش در مدارس پایه مورد بررسی قرار بگیرد و اگر 

آموزش بر اسـاس یک سـری قواعد کلی انجام شـود، 

می توان در راسـتای توسـعه حرکت کرد. در غیر این 

صـورت نـه تنها پیشـرفتی در جامعه حاصل نخواهد 

شـد بلکـه شـاهد عقب گـرد در بخش هـای مختلـف 

خواهیم بود. در حال حاضر نقش معلم در آموزش به 

دلیـل مشـکالت اقتصادی حاکـم در جامعه، کمرنگ 

شـده اسـت و مادامی که معضالت این قشـر اثرگذار 

رفـع نشـود، چگونه می توانیـم انتظار آمـوزش جامع و 

کاربـردی در مقاطـع تحصیلی پایه را داشـته باشـیم؟ 

انگیزه  های الزم جهت آموزش باید توسط سازمان های 

ذی ربط در جامعه فراهم شود و همچنین باید در نظر 

داشـت آموزش، نیاز ضروری هر جامعه برای توسـعه 

اسـت کـه تحقـق آن بـه واسـطه جامعـه علمـی پویـا و 

سازنده در مقاطع علمی پایه امکان پذیر خواهد بود. 

متاسـفانه مـا نسـبت بـه ایـن مهـم طـی سـالیان اخیر 

غافل شـده ایم و با گذشـت زمان، همچنان اقدامات 

الزم در ایـن زمینـه انجـام نمی شـود. تـا زمانـی کـه 

آموزش های کاربردی از مقاطع تحصیلی پایه صورت 

نپذیرد، در ادامه بسیاری از نیروهای انسانی نخبه و 

متخصـص بـه انگیـزه کافـی بـرای ادامـه فعالیـت در 

داخل کشور دست نخواهند یافت و نمی توان آینده 

روشنی را در بخش تولید متصور شد. شرکت دانش 

پرتو نقش جهان به عنوان یک مجموعه دانش بنیان، 

موفق به جذب نیروی سرباز امریه شده است که به 

دنبال آن می توانیم از دانش و تخصص نخبگان طی 

مـدت دو سـال در بخـش تولیـد اسـتفاده کنیـم. در 

راستای سیاست های راهبردی مجموعه، از نخبگان 

بتوانیـم  تـا  آورده ایـم  عمـل  بـه  دعـوت  دانشـگاهی 

بهـره وری الزم را از دانشـجویان متخصـص در حـوزه 

دانش بنیان داشته باشیم.

انسـانی غیـر متخصـص، عملکـرد شـرکت مطلـوب 

واقـع نشـده اسـت کـه ایـن امـر می توانـد برگرفتـه از 

عوامـل بیرونـی باشـد. در واقـع یکـی از دغدغه های 

اصلـی مدیریـت شـرکت دانـش پرتـو نقـش جهـان، 

جـذب نیروهـای انسـانی غیرمتخصـص بوده اسـت 

کـه امیـدوار هسـتیم بتوانیـم اقدامـات الزم را در 

آینده نزدیک در این بخش انجام دهیم.

حقـوق    درصـدی   57 افزایـش  تاثیـر 
نیروهای انسـانی در سـال 1401 بر عملکرد 

کارفرمایان را چگونه ارزیابی می کنید؟
حـدود  در  انسـانی  نیروهـای  دسـتمزد  اگرچـه 

57درصـد در سـال جـاری رشـد پیـدا کـرده اسـت امـا 

بـا آن، شـاهد افزایـش تـورم و هزینه هـای  همزمـان 

زمانـی  اقـدام  ایـن  هسـتیم.  جامعـه  در  معیشـتی 

می توانسـت موثـر واقـع شـود کـه قیمـت کاالهـای 

اساسـی مختلف مانند مواد غذایی و... ثابت باقی 

می مانـد تـا افـراد بتواننـد بیشـترین بهـره را از افزایش 

حقـوق خود داشـته باشـند امـا از آنجایی که چـاره ای 

جـز افزایـش قیمـت کاالهـای اساسـی در سـال جـاری 

وجود نداشت، به نظر می رسد این تصمیم منجر به 

ایجـاد تنـش و افزایـش تـورم در جامعـه شـده اسـت. 

کارفرمایان نیز در چنین شرایطی در تامین نقدینگی 

مورد نیاز خود دچار مشکل شده اند که به دنبال آن، 
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شـرکت معدنی و صنعتی گل گهر با اسـتراتژی توسـعه سـرمایه های انسـانی و تخصص گرایی 
طـی دو سـال گذشـته توانسـته اسـت عالوه بـر حفظ رتبه نخسـت خـود بـه عنـوان بزرگ ترین 
تولیدکننـده سـنگ آهن و تامین کننده صنعت فـوالد، رکوردهای تولیدی و فروش خـود را جابه جا کند 

که این مهم توسط سرمایه انسانی ارزشمند و استفاده از تخصص آن ها رقم خورده است.

رشد تولید گل گهر،  نتیجه تخصص گرایی کارکنان

بـه گـزارش خبرنـگار پایـگاه خبـری و تحلیلـی 

»فلـزات آنالیـن«، نیـروی انسـانی به عنـوان یکی از 

اصلی تریـن سـرمایه های شـرکت ها و سـازمان های 

معدنی و صنعتی، می تواند نقش بسیار موثری در 

توسـعه فرایندهـای صنعتـی و معدنـی بـازی کنـد. 

در شرایـــط کنـــونی، سرمایـه هـــای انســانی یکــی از 

بااهمیت تریـن  و  تولیـد  عوامـل  ارزشـمندترین 

سـرمایه های سـازمان ها، منابع اصلی مزیت رقابتی 

و نیز به وجود آوردنده قابلیت های اساسـی در هر 

سازمان به شمار می روند.

یکـی از مهم تریـن مسائـــل سازمـــانی، همـواره 

منابـع  تشـکیالت  سـاماندهی  بـرای  برنامه ریـزی 

از آنجـا کـه منطقـه معدنـی و صنعتـی گل گهـر 

بیش از 25 هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است، جذب 

و تامیـن نیـروی انسـانی توانمنـد بـرای آینده، یکـی از 

چالش های مهم این شـرکت به شـمار می رود. از این 

رو، برای رفع مشکل یاد شده، شرکت گل گهر تدوین 

کمـک  بـا  را  انسـانی  منابـع  مدیریـت  اسـتراتژی 

شرکت های همکار و زیرمجموعه در دستور کار قرار 

داده است.

مدیریت نیروی انسانی مبتنی بر اصول  
در مدیریـت نیـروی انسـانی شـرکت گل گهـر، 

و  تشـکیالت  عملیـــاتی  و  راهبـــردی  موضوعـــات 

انسـانی بـوده اسـت. برنامه ریـزی بـرای کارکنـان بـه 

ایـن معنـی اسـت کـه سـازمان ها در چشـم انداز آتی 

بـه چـه میـزان نیـرو بـا چـه مهارت هـا و قابلیت هایی 

احتیاج دارند و این نیازها شامل چه منابعی است. 

برنامه ریـزی بـرای سـاماندهی نیروهـای انسـانی بـه 

تالش هـا، تحلیل هـا و تدابیـری اطـالق می شـود کـه 

اســاس  بـر  ویـژه گل گهـــر،  بـه   بـزرگ  شرکت هــای 

اهـداف، برنامه هـا، چالش هـا و نقـاط ضعـف  و قوت 

خود به کار می برند تا همراه با روند خروج کارکنان 

سـازمان از خدمت )به دالیل مختلف مثل اسـتعفا، 

بازنشسـتگی، اخـراج و ازکارافتادگـی(، تصمیـم بـه 

جایگزینی نیروی انسانی جدید گرفته شود.
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سـازمان جهـت دسـتیابی بـه اهـداف و برنامه هـای 

خود، کارکنانی فعال و انطباق پذیر با شرایط مختلف 

نیـاز دارد. زمانـی کـه سـازمان به اجرای سیسـتم های 

آمـوزش و بهسـازی نیـروی انسـانی اهتمـام داشـته 

باشد، قطعا در این نیرو قابلیت انطباقپذیری با شرایط 

مختلف سازمان ایجاد خواهد شد. این یعنی آموزش 

و بهسازی گامی کارآمد برای افزایش سطح شایستگی 

اعضای سازمان و در نهایت بهبود عملکرد سازمانی 

بـه شـمار مـی رود. در ایـن رابطـه شـرکت معدنـی و 

صنعتی گل گهر با تاکید بر نقش سرمایه های انسانی 

و اهمیت آموزش کارکنان، تالش می کند تا با پیشبرد 

اهداف سازمان و بهبود عملکرد پرسنل، امور مرتبط 

با توانمندسازی و ساماندهی نیروی انسانی به آسانی 

عملکـــرد  بـا  بر ایـن، گل گهـــر  شـــود. عالوه  انجـــام 

شـرکت های پیمانـکار منطقـه بـر مبنـای نظـام جامع 

آمـوزش، بـر شـرکت های همـکار نظـارت کرده و سـند 

جامع آموزش شرکت های همکار تهیه کرده است تا 

هم راستایی بیشتری در آموزش و یک رویکرد مشترک 

در سـطح منطقـه  گل گهـر ایجـاد کنـد. الزم بـه ذکـر 

اسـت کـه بـرای پیشـبرد اهـداف و برنامه هـای کالن 

توسـعه ای گل گهـر، تورهـای آموزشـی ویـژه مدیـران 

برگزار شده است.

نظارت دقیق بر نیروی انسانی   
شرکت های منطقه

و صنعتـی  معدنـی  شـرکت  اقدامـات  از  یکـی 

انسـانی  نیـروی  بـر  نظـارت  واحـد  ایجـاد  گل گهـر، 

پیمانکاران در مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت 

بود. این اقدام به جهت گسترش شرکت های همکار 

شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر، جـذب نیـرو در 

شـرکت های فوق، ساماندهی، یکسان سـازی و اجرای 

در  انسـانی  سـرمایه  حـوزه  مصوبـات  و  الزامـات 

شـرکت های یـاد شـده صـورت گرفـت که بر جـذب و 

تردد نیروهای پیمانکاران زیرمجموعه و شرکت های 

همـکار در منطقـه گل گهـر نظـارت بیشـتری انجـام 

شود.در این راستا، سامانه جامع کنترل تردد پرسنل 

در سـال 1394 راه انـدازی شـد تـا توسـط آن بتـوان تردد 

نیروهـای شـاغل در مجموعـه رصـد و کنتـرل کـرد. 

عـالوه بـر ایـن، در صـورت نیاز به جذب و به کارگیری 

برنامه ریـزی نیـروی انسـانی شـامل مـواردی همچـون 

ارتقـای حـس تعلـق سـازمانی، تعالـی پایـدار منابـع 

انسـانی، افزایـش رضایـت و تعهـد سـازمانی، بهبـود 

سیسـتم های اطالعاتـی و مدیریـت منابـع انسـانی، 

چابک سازی ساختار سازمانی، التزام به شایستگی ها، 

اصـالح  و  بازنگـری  کارآمـد،  نظـام جبـران خدمـات 

شناسنامه شغلی مشاغل، ارتقای فرهنگ سازمانی با 

تاکیـد بـر ارزش هـا و جـذب برگزیـده و خـروج هدایت 

شـده مـد نظـر قـرار می گیرنـد. همچنیـن شناسـایی 

منابــع جــذب و ایجــاد بانـک اسـتعدادهای مـورد 

نیاز، به  کارگیری روش هـــای انگیزشی بـــرای خـــروج 

جایـگاه  فرهنـگ مدیـران در  توسـعه  بازنشسـتگان، 

رهبـری و مربیگـری، هدایـت تحصیلـی کارکنـان بـا 

توانمند سـازی کارکنـان  نیازهـای سـازمانی،  تعییـن 

مبتنـی بـر غنی سـازی، توسـعه شـغلی، جابه جایـی و 

گـردش شـغلی و توسـعه فرهنـگ تفویـض اختیـار در 

راستای توسعه کار تیمی در دستور کار است. ضمن 

اینکـه انتصابـات مبتنـی بـر شایسـتگی ها، طراحـی و 

تدویــــن مـــدل شایسـتگی در سطـــوح مختلــــف، 

و  مـدل  اسـتقرار  ارتقـا،  فرایندهـای  شفاف سـازی 

استاندارد ملی و بین المللی منابع انسانی و برقراری 

رفاهـی  امـور  و  خدمـت  جبـران  نظـام  در  عدالـت 

شرکت هــــای همـکار و هم گـــروه بـه عنـــوان دیگــر 

موضوعـات در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در نهایـت 

اینکه به مسـائلی همچون مکانیزاسـیون فرایندهای 

منابـع انسـانی، تعامـل و تبادل اطالعـات آنالین بین 

و  هماهنگـی  انسـانی،  منابـع  حـوزه  در  واحدهـا 

هم سـویی فرایندهای منابع انسـانی و تدوین نقشـه 

سیاست گذاری )استراتژی( فرایندها و زیرفرایندهای 

منابع انسانی توجه می شود.

همراستایی آموزش و نظارت سازمانی   
گل گهر

یکی از ارکان سیسـتم های توسـعه منابع انسانی 

آمـوزش سـازمانی محسـوب می شـود کـه هـدف آن 

توسـعه توانمنـدی کارکنـان بـوده و ایـن مهـم همـواره 

نقـش موثـری در رشـد و پـرورش مهارت های کارکنان 

به ویژه آماده سازی آن ها برای پذیرش مسئولیت های 

دشـوار و سـنگین ایفا می کند. گفتنی اسـت که هر 

از آنجا که منطقه معدنی و 
صنعتی گل گهر بیش از 25 
هزار نفر اشتغال ایجاد کرده 
است، جذب و تامین نیروی 
انسانی توانمند برای آینده، 
یکی از چالش های مهم این 

شرکت به شمار می رود
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نیـرو، تمامـی مراحـل جـذب، شـامل اعـالم فراخـوان، 

ثبت نام در آزمون ها، برگزاری آزمون و اعالم نتایج، با 

انسـانی  نیـروی  بـر  نظـارت  واحـد  کامـل  نظـارت 

پیمانـکاران انجـام می شـود. بـه طـور مثـال، در سـال 

آزمون هـا  در  نفـر  و 447  هـزار  تعـداد 15  بـه   1399

ثبت نـام کردنـد کـه از ایـن تعـداد،  هشـت هـزار و  

776نفـر واجـد شـرایط بودنـد و مجـاز بـه شـرکت در 

آزمون های اسـتخدامی شـدند. در نهایت یک  هزار و 

363 نفر نیرو )15/5 درصد(، با نظارت واحد فوق، به 

استخدام شرکت های همکار درآمدند.

تاسیس کانون ارزیابی  
گل گهـر یـک کانـون ارزیابـی و توسـعه شـرکت را 

منابـع  مدیریـت  زیرمجموعـه  کـه  کـرده  تاسـیس 

حـال  کانـون در  ایـن  انسـانی محسـوب می شـود. 

حاضر دو ماموریت اصلی کانون ارزیابی و مدیریت 

عملکـرد را انجـام می دهـد. بایـد توجـه داشـت کـه 

بـرای  گل گهـر  صنعتـی  و  معدنـی  شـرکت  کانـون 

شـناخت نقاط قوت و قابلیت توسـعه فردی تشـکیل 

شـده اسـت. بـه عبارت بهتـر، کانون توسـعه، ابـزاری 

تشـخیصی بـوده کـه توسـط آن، کارکنـان بـر تحقـق 

توسعه متمرکز خواهند شد. این یعنی هدف اصلی 

ایـن نـوع کانـون، توسـعه و توانمندسـازی شـخصی و 

حرفـه ای افـراد اسـت. البتـه در ایـن کانـون، ارزیابی با 

هدف رد و یا قبول افراد انجام نمی شـود؛ از نتایج آن 

برای توسـعه قابلیت های افراد استفاده می شـود. در 

نهایـت اینکـه نتایـج عملکـرد چنیـن کانون هایـی در 

قالـب بازخوردهـای توسـعه ای، برنامه های آموزشـی، 

کارراهـه شـغلی و ... بـه سـازمان ها و افـراد مربوطـه 

منتقل خواهد شد.

عملکرد مثبت کارکنان گل گهر در تولید  
عملکـرد کارکنـان یـک شـرکت تولیـد، بایـد در 

کمیت و کیفیت نمایش داده شود. در صورتی که 

شـاخص های تولیدی کمی و کیفی رو به رشـد بود، 

می تـوان گفـت شـرکت در زمینـه آمـوزش و حفـظ 

نیروی انسانی متخصص و متعهد، موفق عمل کرده 

اسـت. به عبارت بهتر، پویایی یک سـازمان تولید را 

می تـوان در افزایـش تولیـد و فـروش مشـاهده کرد. 

در ایـن رابطـه شـرکت معدنـی و صنعتـی گل گهـر 

طی دو سال گذشته همواره از نظر تولید و کسب 

درآمـد رشـد داشـته اسـت. بـه طـوری کـه در سـال 

گذشـته کـه صنعـت کشـور بـه ویـژه حـوزه فـوالد با 

قطعـی بـرق مواجه شـد، شـرکت معدنی و صنعتی 

گل گهر توانسـت رکوردهای تولیدی خود را هم به 

صورت کمی و هم کیفی جابه جا کند. ثبت رکورد 

تولید 12میلیون و 172 هزار تن گندله در سال 1400، 

یعنـی 42هـزار تـن بیـش از سـال قبـل از آن و فـروش 

47 هزار میلیارد تومانی این شرکت در سال قبل با 

توجـه بـه تمـام مشـکالت موجـود، نشـان می دهـد 

ایـن شـرکت از یـک تیم فنی، دقیق و پویـا برخوردار 

بـوده کـه می توانـد حتـی در مواقـع بحرانـی نیـز 

سـربلند بیـرون آیـد و افتخارآفرینـی کند. بـه موارد 

ایـن  تنـی  هـزار  شـده می تـوان صـادرات 390  یـاد 

درآمـد  کـه  کـرد  اضافـه  را   1400 سـال  در  شـرکت 

14هـزار میلیـارد ریالـی بـرای ایـن شـرکت بـه همـراه 

نیـز ادامـه  ایـن رکوردهـا در سـال جـاری  داشـت. 

یافته و طی دو ماه ابتدای سال جاری، گل گهر در 

زمینه تولید گندله و برخی از خطوط کنسانتره هم 

از نظـر کمـی و هـم از نظـر کیفـی عملکـرد خـود را 

بهبود بخشیده است.

گل گهر بر عملکرد 
شرکت های پیمانکار 

منطقه بر مبنای نظام جامع 
آموزش، بر شرکت های 

همکار نظارت کرده و سند 
جامع آموزش شرکت های 
همکار تهیه کرده است 
تا هم راستایی بیشتری 

در آموزش و یک رویکرد 
مشترک در سطح منطقه  

گل گهر ایجاد کند
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مدیر امور اداری و سـرمایه انسـانی شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو گفت: مجتمع چادرملو طی 
سـه سـال اخیـر در واحدهـای تولیدی همـواره رکوردشـکنی کرده اسـت که بـه طور حتـم تدوین 
آیین نامـه  جدیـد مدیریت منابع انسـانی و راه انـدازی کانون ارزیابی و شناسـایی نیروی انسـانی بر 

عملکرد و تولید مجتمع نقش بسزایی خواهد گذاشت.

راه اندازی کانون ارزیابی و شناسایی نیروی انسانی 
در مجتمع چادرملو

مدیر امور اداری و سرمایه انسانی شرکت معدنی و صنعتی چادرملو مطرح کرد:

داوود فراهانـی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  عنـوان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

مجتمع هـای معدنـی و صنعتـی چادرملـو بـه طـور 

مسـتقیم حـدود پنـج هـزار و 400 نفـر نیـروی شـاغل 

دارنـد. همچنیـن هشـت هـزار نفـر تعـداد نیـروی 

انسانی مستقیم شرکت های زیرمجموعه چادرملو 

نیـروی  نفـر  هـزار  حـدود 76  اینکـه  اسـت. ضمـن 

غیرمستقیم با مجموعه چادرملو همکاری دارند.

مالک انتخاب نیروی انسانی چادرملو  
شـرکت  انسـانی  سـرمایه  و  اداری  امـور  مدیـر 

و  تعهـد  تخصـص،  چادرملـو،  صنعتـی  و  معدنـی 

اخالق مـداری را مهم تریـن شـاخص و مـالک انتخاب 

نیـروی انسـانی در شـرکت چادرملـو عنـوان کـرد و 

گفـت: تمامـی سـازمان ها و شـرکت های تولیـدی و 

صنعتی بر اساس قوانین و معیارهای گوناگون اقدام 

به جذب نیروی انسانی می کنند. چادرملو نیز از این 

قاعـده مسـتثنی نیسـت و در ایـن زمینـه بـا توجـه به 

مالک هـا بـرای جـذب نیروهـای متخصـص اقـدام بـه 

تدویـن آیین نامـه مرتبـط کـرده اسـت کـه مهم تریـن 

شاخص شرکت برای جذب نیروی انسانی، تخصص، 

تعهد و اخالق مداری است.

تربیت نیروی متخصص، وظیفه   
مشترک صنعت و دانشگاه

فراهانـی در ادامـه دربـاره مجموعـه اقدامـات 

چادرملـو بـرای تربیـت نیروهـای آتـی خـود در نظـر 

دارد تا با راه اندازی کانون ارزیابی و شناسایی افراد 

مسـتعد بـه روش منتورینـگ، پرسـنل نیمه ماهـر را 

تحـت آموزش هـای تخصصـی درآورد. بـا اجـرای این 

روش می توانیـــم بـه صـــورت عملـی و مستقیـــم، 

نیروهای متخصص و ماهر را پرورش دهیم. در عین 

کـه  هسـتیم  فراینـد  ایـن  تدویـن  حـال  در  حـال، 

امیدواریـم بتوانیـم تا پایان سـال جـاری این مراحل را 

به پایان رسانده و به مرحله اجرا درآوریم.

وی اضافه کرد: پس از اینکه نیروی های انسانی 

کتبـی  و  شـفاهی  آزمون هـای  طریـق  از  مسـتعد 

شـرکت  آینـده  نیازهـای  بـرای  می شـوند،  برگزیـده 

تحت اختیار مربیان توانمند، آموزش های الزم را فرا 

می گیرنـد. روش منتورینـگ بـه ایـن صـورت اسـت 

کـه بـرای هـر شـخص، یـک مربـی  توانگـری در نظـر 

گرفته می شـود تا با اسـتفاده از آن بتوانیم نیروهای 

ماهری را برای مجموعه پرورش دهیم.

نگهداشت نیروی انسانی  
فراهانی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« مبنـی بـر اینکـه نیـروی 

انسانی چه نقشی را در ثبت رکوردهای تولیدی در 

شـرکت چادرملـو طـی دو تـا سـه سـال گذشـته ایفـا 

کـرده اسـت، افـزود: یکـی از موضوعات مهـم در هر 

سـازمان و شـرکت ، نگهداشـت سـرمایه است. توجه 

بـه بحـث حقـوق و دسـتمزد و همچنیـن رفاهیـات 

چادرملـو بـرای تربیـت نیـروی انسـانی متخصـص 

تصریـح کـرد: هـر کسـب و کاری بـرای موفقیـت و 

و  کارآمـد  نیـروی  بـه  خـود،  روزافـزون  پیشـرفت 

حرفـه ای نیـاز دارد. در واقـع تربیت نیروی انسـانی 

و  صنعـت  مشـترک  وظایـف  ازجملـه  متخصـص 

دانشـگاه اسـت. دانشـگاه ها باید همسـو با صنعت 

بـرای رشـد و توسـعه روزافـزون اقتصـاد کشـور بـا 

یکدیگـــر همـکاری سودمنـــد داشـته باشنـــد. در 

حقیقت دانشـگاه ها وظیفه تربیت نیروی انسـانی 

و خلـق دانـش را برعهـده دارنـد امـا متاسـفانه بـه 

و  دانشـگاه  میـان  ضعیفـی  ارتبـاط  اینکـه  دلیـل 

صنعـت وجـود دارد، ایـن فراینـد بـه درسـتی شـکل 

نگرفتـه اسـت و امـروزه دانشـگاهیان بـه مباحثـی 

می پردازند که با نیازهای جامعه و صنعت، فاصله 

بسیاری دارد.

بـا تاکیـد بـر اینکـه در تحقـق اهـداف هـر  وی 

سـازمان، مهـارت و دانـش تاثیـر بسـزایی را در مقولـه 

نیـروی انسـانی می گـذارد، گفـت: فراینـد جـذب و 

استخدام نیروی انسانی پروسه ای پیچیده است که 

موفقیـت یـا شکسـت سـازمان بـه آن بسـتگی دارد. 

شـرکت معدنـی و صنعتـی چادرملـو درصـدد جـذب 

نیروهای توانمند و همچنین نیمه ماهر و ساده است.

راه اندازی کانون ارزیابی نیروی انسانی  
شـرکت  انسـانی  سـرمایه  و  اداری  امـور  مدیـر 

معـــدنی و صنعتـــی چادرملـــو خاطرنشـــان کـــرد: 



نیـروی انسـانی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

35         خرداد ماه  1401        شماره  220

و  مشـکالت  بـه  توجـه  انسـانی،  نیروهـای  روحیـه 

رعایـت  همچنیـن  و  پرسـنل  تک تـک  دغدغه هـای 

احتـرام متقابـل از اهمیـت ویـژه ای برخـوردار اسـت 

کـه در ایـن زمینـه معاونیـن، مدیـران و در راس آن 

زمینـه  ایـن  در  خاصـی  توجـه  شـرکت  مدیرعامـل 

دارنـد. مدیرعامـل شـرکت و مجموعـه معاونیـن و 

بـا برگـزاری جلسـات و  مدیـران نیـز در ایـن راسـتا 

پیمانـکار گامـی  بـا پرسـنل و  دیدارهـای مسـتقیم 

استوار برداشته اند. بنابراین مجموعه اقدامات این 

فرایندها بر عملکرد و تولید نقش بسزایی دارد.

نیروی انسانی متعهد و متخصص،   
عوامل دستیابی به اهداف

فراهانی، تامین نیروی انسانی متعهد و متخصص 

را از مهم ترین موضوعات هر سازمان و شرکت معرفی 

کـرد و افـزود: بـا توجـه بـه ارتبـاط ضعیـف دانشـگاه با 

صنعـت، کمبـود نیـروی انسـانی ماهر و متعهـد جزو 

بزرگ تریـن دغدغه های شـرکت های بزرگ صنعتی و 

معدنی اسـت. هر سـازمان و شـرکت دسـتورالعمل و 

مـالک جداگانـه ای بـرای اسـتخدام و جـذب نیـروی 

اصلـی  اهـداف  واقـع  در  دارد.  توانمنـد  انسـانی 

درون سـازمانی می توانـد اسـتراتژی هـر سـازمان بـرای 

استخدام و جذب نیروی انسانی را مشخص کند.

پرسـنل، از اولویت هـای هـر سـازمانی اسـت کـه در 

راسـتای رسـیدن به موفقیت ، این نکات بسیار مهم 

باید مورد توجه مدیران هر سازمانی قرار گیرد.

شـرکت  انسـانی  سـرمایه  و  اداری  امـور  مدیـر 

همسان سـازی  راسـتای  در  کـرد:  اذعـان  چادرملـو 

حقـوق پرسـنل اعـم از کارفرما و پیمانکار، مجموعه 

اقدامـات مثبـت و بزرگـی بـا حسـن  نظـر مدیرعامـل 

محتـرم مجموعـه به ویـژه در ابتـدای مدیریـت وی 

صورت پذیرفت.

وی در ادامـه مطـرح کـرد: تغییـر و ارتقـای مـدل 

رفاهیـات نیروی انسـانی، افزایـش بودجه رفاهیات، 

شـیوه پرداخـت رفاهیـات هـم بـرای کارفرمـا و هـم 

پیمانکار در قوانین و آیین نامه  جدید تغییر کرد که 

رفـاه  افزایـش  بـرای  مجموعـه  اقدامـات  ازجملـه 

کارکنان به شمار می رود.

مـوارد،  ایـن  بـر  عـالوه  شـد:  یـادآور  فراهانـی 

مدیرعامـل محتـرم بـر اسـاس آیین نامـه رفاهـی بـه 

رکوردهایـی کـه بعضـا در واحدهای تولیدی شـرکت 

بـرای  را  پاداش هایـی  ثبـت می رسـد،  بـه  چادرملـو 

تشـکر و قدردانی از تمامی پرسـنل زحمتکش واحد 

تولیدی در نظر می گیرد.

مدیـر امـور اداری و سـرمایه انسـانی مجتمـع 

چادرملـو بیـان کـرد: بـه طـور حتـم افزایـش انگیـزه و 

جذب 57 نیروی انسانی جدید در   
سال گذشته

مدیر امور اداری و سرمایه انسانی شرکت چادرملو 

توضیحاتی درباره نحوه تامین و جذب نیروی انسانی 

همچـون  معمـول  شـیوه  سـه  گفـت:  و  داد  ارائـه 

برگـزاری آزمـون کتبی، مصاحبه های اسـتخدامی و یا 

اعمـال هـر دو روش بـرای جـذب نیـروی انسـانی در 

شـرکت چادرملـو انجـام می شـود. طـی دو سـال اخیر، 

تدویـن  بـاره،  ایـن  در  چادرملـو  اقدامـات  مجموعـه 

آیین نامـه جـذب و اسـتخدام نیـروی انسـانی اسـت. 

همچنیـن در ایـن زمینـه اقـدام بـه تشـکیل کمیتـه 

کرده ایـم و در سـال گذشـته یـک آزمـون تخصصـی از 

طریـق برون سـپاری توسـط دانشـگاه صنعتـی شـریف 

برگـزار شـد کـه ماحصـل آن جـذب 57 نیـروی انسـانی 

جدید از افراد مستعد بود که پس از گذراندن مراحل 

مختلف گزینش، جذب شرکت شدند.

شـرکت  انسـانی  سـرمایه  و  اداری  امـور  مدیـر 

چادرملو با توجه به تاکید مدیرعامل چادرملو مبنی 

کـرد: جـذب  اظهـار  نخبـگان،  بـر ضـرورت جـذب 

فارغ التحصیالن ممتاز و نخبه دانشگاه های مطرح 

همچـون دانشـگاه های صنعتـی شـریف و امیرکبیـر 

بـرای توسـعه صنایـع و معادن کشـور در دسـتور کار 

شرکت چادرملو قرار گرفته است که بدون برگزاری 

آزمـون و گذرانـدن مراحل گزینشـی، نیروهای نخبه 

جذب می شوند.

وی بـا تشـریح یکـی دیگـر از اقدامـات مجتمـع 

چادرملو در موضوع نیروی انسانی، عنوان کرد: به 

منظـور برقـراری همکاری هـای پژوهشـی مسـتمر، 

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه  صنعتی امیرکبیر و 

شـرکت معدنی و صنعتی چادرملو به امضا رسـید. 

طـی ایـن قـرارداد، دانشـجویان تـرم آخـر و در حـال 

فارغ التحصیل با معرفی این دانشگاه، در دوره های 

کارآموزی در مجموعه شـرکت کرده و آماده جذب 

در شرکت های بزرگ صنعتی می شوند.

فراهانی در پایان اضافه کرد: عالوه بر موارد یاد 

شده، مجتمع معدنی و صنعتی چادرملو به صورت 

برون سپاری و پروژه ایی از نیروهای متخصص خارج 

از اعضای اصلی تیم های مربوط استفاده می کند.
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معاون پشـتیبانی گروه گسترش سـرمایه گذاری بین المللی ارزش گفت: هلدینگ ارزش استخدام 
و جذب نیروهای متخصص را در دسـتور کار قرار داده و اسـتراتژی ایجاد اشـتغال برای پنچ هزار نفر 

را در فازهای توسعه ای خود پیش بینی کرده است.

استراتژی اشتغال 5000 نفری در هلدینگ ارزش
معاون پشتیبانی گروه گسترش سرمایه گذاری بین المللی ارزش مطرح کرد:

فاطمه مهاجرانی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه 

خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« بیـان کـرد: گـروه 

سـرمایه گذاری ارزش با داشـتن بیش از 12 شرکت و 

یا به عبارتی سهامدار بودن در آن ها، توانسته است 

به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای بالغ بر یک 

هزار نفر اشتغال ایجاد کند. در حال حاضر بیش از 

700 نفـر از آن هـا در گـروه ارزش بـه صورت مسـتقیم 

شـرکت های  در  افـراد،  بقیـه  و  می کننـد  فعالیـت 

پیمانکار فعال هستند.

استفاده از افراد متخصص در   
بخش های حساس

معاون پشتیبانی گروه گسترش سرمایه گذاری 

بین المللـی ارزش افـزود: بـه صـورت طبیعـی طیـف 

تحصیالت نیروهای انسـانی متفاوت اسـت و آن ها 

در واقع از دکترا و هیئت علمی دانشگاه تا نیروهای 

ارزشـمند عملیاتی گارگاهی در حوزه های تولیدی، 

تحصیـالت و تجربیـات متفاوتـی دارنـد. بـه عبارت 

بهتر، تنوع تحصیلی در هلدینگ ارزش وجود دارد، 

هـر چنـد کـه بـه حضـور افـراد متخصص بـه ویـژه در 

بخش های حسـاس توجه بیشـتری می شـود و تالش 

بـر انتخـاب و توسـعه توانمنـدی و قالبیـت افـراد بـه 

حائـز  بسـیار  اسـتراتژیک  حوزه هـای  در  خصـوص 

اهمیت است. نکته دیگر در نیروهای انسانی گروه 

برای استخدام و اشتغال زایی، عنوان کرد: در رابطه 

ارزش  گـروه  افـراد،  اسـتخدام  و  اشـتغال  ایجـاد  بـا 

برنامه ریزی هـا و اقداماتـی را صـورت داده اسـت. 

جـذب نیروهـای توانمنـد و بـا ظرفیت هـای متنـوع 

ذهنی و مهارتی در اولویت نخسـت قرار دارد و در 

ادامـه بایـد بتوانیـم توانمندی هـای افـراد را پـس از 

استخدام و به کارگیری، افزایش دهیم. از این رو هم 

در بـدو اسـتخدام روی شـاخص های کیفـی تاکیـد 

بیشـتری داریـم و هـم در حین کار آموزش هـای الزم 

به نیروها داده می شود.

وی اذعـان کـرد: در نظـر داریـم، نظـام پرداخـت 

ارزیابـی عملکـرد  برمبنـای  را  حقـوق و دسـتمزد 

قرار دهیم و قطعا یکی از شاخص های این موضوع 

آن اسـت کـه آموزش هـای داده شـده بـه افـراد در 

راستای توانمندسازی، چه میزان می تواند در فرایند 

کار بـه آن هـا کمـک کنـد. از ایـن رو می تـوان گفـت 

اسـتراتژی هلدینـگ ارزش برمبنـای شایسـته گزینی و 

جانشین پروری است.

کمبود نیروی متخصص برای صنایع  
معاون پشتیبانی گروه گسترش سرمایه گذاری 

بین المللـی ارزش بـا اشـاره بـه چالش هـای جـذب 

نیـروی انسـانی بـرای شـرکت های حـوزه صنعـت و 

معـدن خاطرنشـان کـرد: ارزش هـر مجموعـه ای بـه 

ارزش ترکیـب جنسـیتی اسـت کـه هـم آقایـان و هـم 

بانـوان را شـامل می شـود. البتـه در شـرکت هایی که 

در حـوزه فنـاوری اطالعـات فعالیـت می کننـد و بـا 

مسـائل نرم افـزاری و غیـر تولیـدی سـر و کار دارنـد، 

بانـوان بیشـتری بـه کار گرفتـه شـده اند؛ در مقابـل، 

بـرای حوزه هـای تولید و اسـتخراج در قسـمت صف 

کـه محیـط آن هـا سـخت تر بـوده و شـرایط اقلیمـی 

نظیـر اسـتان هرمـزگان ویژگی هـای خاصـی را ایجـاد 

کرده اسـت و یا معادن سـایر اسـتان ها، از توانمندی 

آقایان استفاده می شود.

وی تاکید کرد: برخی از نیروها در پروژه های در 

محسـوب  شـرکت  نیـروی  عنـوان  بـه  اجـرا  حـال 

می شـوند؛ برخی دیگر نیز به صورت غیر مسـتقیم 

شـرکت های  معمـوال  کـه  شـده اند  گرفتـه  کار  بـه 

پیمانـکاری هسـتند. در رابطه با پیمانـکاران تنها آن 

افـرادی کـه بـه طـور مسـتقیم بـا هلدینـگ همـکاری 

می کنند به عنوان نیروی شرکت به حساب می آیند. 

ممکن است برخی از شرکت های پیمانکاری همکار 

بعضا 200 تا 300 نفر نیروی انسانی داشته باشند که 

بـا گـروه ارزش  نفـر آن هـا مسـتقیما  تـا 20  تنهـا 10 

همکاری کنند.

جذب نیروهای توانمند در اولویت نخست  
مهاجرانـی در خصـوص رویکـرد ایـن هلدینـگ 
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منابع انسـانی از چندین منظر قابل بررسـی اسـت. 

یکـی از آن هـا پرداخـت حقـوق و دسـتمزد بـوده کـه 

جذاب تـر،  و  متنوع تـر  پرداخت هـای  بـا  بتوانیـم 

بـرای  افـراد را در حـوزه کاری توانمنـد و آن هـا را 

هلدینـگ ارزش حفـظ کنیـم. ایـن اسـتراتژی باعـث 

ایجـاد یـک رابطـه دوسـویه قـوی نیـرو بـا شـرکت و 

بالعکس خواهد شد.

وی ادامـه داد: رویکـرد و ابـزار دیگـری کـه در 

حوزه نیروی انسانی به کار گرفته ایم، توانمندسازی 

آن هـا اسـت. زمانـی کـه افـراد بـه طـور مرتـب شـغل 

خـود را جابه جـا می کننـد، عملکرد مثبتـی در حوزه 

در  گذاشـت.  نخواهنـد  برجـای  خـود  از  شـغلی 

هلدینـگ ارزش تـالش خواهیـم کـرد کـه بـا تکیـه بـر 

مفاهیمـی مبتنـی بـر آمـوزش و برگـزاری کارگاه های 

تخصصـی افـراد را در حیطـی شـغلی بـه کار گرفتـه 

شـده، توانمند کنیم. به کارگیری این رویکرد باعث 

می شود هنگامی که فرد شغل مورد نظر را انتخاب 

نیـروی  یـک  عنـوان  بـه  آن  روی  بتـوان  می کنـد، 

متخصص و وفادار کاری حساب کرد و این فعالیت 

شغلی ادامه دار باشد.

بر چالش شیوع ویروس کرونا غلبه کردیم  
مهاجرانـی بـه چالـش هلدینـگ ارزش در زمـان 

شـیوع ویـروس کرونـا اشـاره کـرد و گفـت: طبیعتـا 

هلدینگ ارزش و شرکت های زیرمجموعه آن نیز از 

شـیوع ویـروس کرونـا در کشـور متاثر شـد. امـا برای 

برطـرف شـدن چالـش اقداماتـی را صـورت داد که از 

انـدازه نیـروی انسـانی موجـود در آن اسـت و از این 

خـود  انسـانی  نیـروی  قامـت  از  شـرکتی  هیـچ  رو 

بلندتـر نخواهـد شـد. با ایـن نگرش گـروه ارزش نیز 

ارزش های خود را بر نیروی انسانی قابل و توانمند 

بنـا کـرده اسـت. در حوزه هـای صنعتـی و معدنـی 

مثل بسـیاری از حوزه های دیگر فعالیت اقتصادی 

بـه  عالقمنـد  و  انگیـزه  بـا  و  جـوان  نیـروی  یافتـن 

آموختـن و سـاختن مسـیر شـغلی خـود باشـد، بـه 

عنوان یکی از چالش های جدی کارفرمایان مطرح 

اسـت. در نتیجـه جـذب نیـروی انسـانی در ایـن 

شـرکت ها کـه بـه آن هـا بـه عنـوان نیروهـای ماهـر و 

وفـادار تکیـه شـود، در کل کشـور و بـه ویـژه بـرای 

بسـیاری از شـرکت های بزرگ صنعتی و معدنی به 

عنوان یک چالش وجود دارد.

در  اینکـه  علی رغـم  کـرد:  تصریـح  مهاجرانـی 

بیـکاری مطـرح  و  اشـتغال  بیشـتر کمبـود  جامعـه 

اسـت، زمانـی کـه کاری بـا سـختی های نسـبتا بـاال 

وجـود دارد، ممکـن اسـت برخـی افراد نتواننـد دوام 

آورنـد. از ایـن رو، چالـش جـدی بسـیاری از مراکـز 

صنعتـی بـا توجه به سـخت بودن نـوع صنعت برای 

کارخانـه مثـال گندله سـازی و سـر و کار داشـتن بـا 

کـوره و گرمـای بیـش از حـد هـوای بندرعبـاس، در 

جذب نیروی انسانی متخصص و متعهد است.

پرداخت به موقع حقوق برای حفظ نیرو  
معاون پشتیبانی گروه گسترش سرمایه گذاری 

بین المللی ارزش مطرح کرد: استراتژی نگهداشت 

جمله آن ها می توان به رعایت تدابیر بهداشـتی در 

شـرکت ها و مجتمع هـای تولیـدی و پروژه هـا و توزیع 

اقالم بهداشـتی میان کارکنان اشـاره کرد. عالوه بر 

بهداشـتی  پروتکل هـای  رعایـت  بـه  مبـادرت  ایـن، 

کردیـم و در ایـن رابطـه دسـتوراتی همچـون رعایـت 

فاصله گـذاری اجتماعـی بـه همـه مجموعه هـا ابالغ 

شـد. واکسیناسـیون همـکاران نیـز یکـی از اقدامات 

انجام شده در ایام کرونا بود که سبب رضایتمندی 

و دلگرمی پرسنل شد.

معاون پشتیبانی گروه گسترش سرمایه گذاری 

بین المللـی ارزش اضافـه کـرد: اقـدام دیگـری که در 

رابطـه بـا مقابلـه بـا ویـروس کرونـا صـورت گرفـت، 

کمـک درمانـی بـه کارکنـان و خانواده هـای آن هـا که 

بـود. خوشـبختانه  مبتـال شـدند،  ویـروس  ایـن  بـه 

توانسـتیم بـا اقدامـات بـه موقـع، بـه خوبـی از ایـن 

مسیر عبور کنیم.

انعقاد تفاهم با دانشگاه ها  
مهاجرانی بیان کرد: ارتباط با دانشگاه ها و مراکز 

آموزشـی و پژوهشـی، به جهت جذب نیروهای خبره 

در سـطوح مختلـف، یکـی از برنامه های جدی اسـت 

که هلدینگ ارزش در دستور کار قرار داده است. از 

ایـن رو،  بـا تفاهم نامه هایـی که با دانشـگاه ها منعقد 

ایـن رابطـه برگـزار  کرده ایـم و رویدادهایـی کـه در 

بتوانیـم  کـه  آن هسـتیم  دنبـال  بـه  کـرد،  خواهیـم 

نیروهای ارزشمند کاری را جذب کنیم تا بتوانیم از 

بهـره  ارزشـمند و متخصـص کشـور  نیروهـای  ایـن 

مناسـب را ببریـم. ایـن رویکـرد باعـث می شـود کـه 

شاهد خروج کمتر نیروهای انسانی از کشور باشیم.

وی در پایـان تاکید کرد: هلدینـگ ارزش عالوه 

بر شرکت های تولیدی کنونی فعال و اشتغال زایی 

در آن هـا، اجـرای پروژه هـای متعـدد دیگـری را در 

حـوزه معـدن و صنایـع معدنی در دسـتور کار قرار 

داده اسـت کـه بـا بـه اتمام رسـیدن آن ها، مشـاغل 

متعددی در ایـــن هلدینگ ایجـــاد خواهـــد شــــد. 

در فازهایـی توسعـــه ای هلدینـگ، ایجـــاد بیــــش از 

پنج هزار فرصت شغلی به صورت مستقیم پیش بینی 

ایـن  شـده اسـت کـه امیدواریـم بـه زودی شـاهد 

موضوع باشیم.
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صنعـت فـوالد یکـی از صنایـع اشـتغال زا هم به صورت مسـتقیم و هـم به صورت غیرمسـتقیم 
محسـوب می شـود. بـه طـوری کـه در سـال  های اخیر ایـن صنعت توانسـته بـا اجـرای طرح های 
توسـعه ای در اشـتغال زایی منطقـه ای و کشـوری نقـش موثری را ایفا کند. شـرکت توسـعه آهن و 
فـوالد گل گهـر بـا بلندپروازی هـای خود طی چند سـال اخیر توانسـته اسـت عالوه بـر اینکه نقش 
قابـل توجهـی در صنعـت فـوالد کشـور از نظـر تولیـد و تامیـن مـواد اولیـه داشـته باشـد، یکی از 
شـرکت های اشـتغال زا در منطقه گل گهر سیرجان باشـد و دو هزار و 700 نفر اشـتغال ایجاد کند. در 
ایـن رابطه خبرنـگار پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« با مصطفی روسـتا، مدیر منابع انسـانی 

شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر گفت وگویی انجام داده است که در ادامه خواهید خواند:

نقش 11 درصدی توسعه آهن و فوالد گل گهر در 
اشتغال زایی منطقه

مصطفی روستا، مدیر منابع انسانی شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر در گفت وگو با »فلزات آنالین«:
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کتبی برگزار می شود و سپس از افراد برگزیده توسط 

خبرگان صنعت و دانشگاه مصاحبه علمی و تخصصی 

صـورت می پذیـرد و در نهایـت پذیرفتـه شـدگان بـا 

حضور در کمیته جذب و کسـب تائید آن، موفق به 

استخدام در شرکت می شوند.

جـذب نیـروی انسـانی و به کارگیـری آن   
توسط شـرکت شـما با چه چالش هایی همراه 
اسـت؟ بـه کارگیـری نیروهـای جدیـد چـه 
چالش هایـی ایجاد می کند؟ بـرای غلبه بر این 

چالش ها چه اقداماتی را صورت داده اید؟
متاسفانه به دلیل فاصله ای که بین آموزش های 

دانشـگاهی و نیـاز صنعـت بـه وجـود آمده، پرسـنلی 

که جذب شرکت های تولیدی می شوند با موضوعات 

عملی صنعت آشـنایی کمی دارند. شـرکت توسعه 

آهـن و فـوالد گل گهـر از طریـق برگـزاری دوره هـای 

آموزشی بدو استخدام و آموزش های حین خدمت، 

و  بازدیــــد  کوچینـــگ،  منتـــورینگ،  کارآمـــوزی، 

الگوبرداری و سایر روش ها و ابزارهای موجود اقدام 

به توسعه شایستگی و سطح دانش و مهارت نیروی 

انسـانی کـرده اسـت کـه خوشـبختانه در ایـن زمینه 

نتایج قابل قبولی کسب کرده ایم.

چشـم انداز شرکت توسـعه آهن و فوالد   
گل گهـر بـا توجـه بـه پروژه های در دسـت 
اقـدام چیسـت و چـه اسـتراتژی هایی را در 

این خصوص ترسیم کرده اید؟
چشم انداز شرکت توسعه آهن و فوالد با توجه به 

تولیـد  بـه  یافتـن  دسـت  شـرکت  اسـتراتژی  برنامـه 

6میلیون تن آهن، سـه میلیون تن ورق و 1.5 میلیون 

تن محصوالت نهایی با ارزش افزوده باال تا سال 1405 

است که این مهم صرفا با حفظ، نگهداشت و توسعه 

همکاران شاغل و جذب و استخدام جوانان شایسته، 

بااسـتعداد و متعهـد ایـن مـرز و بوم حاصل می شـود. 

همان طور که پیش تر نیز اشـاره شـد، استراتژی منابع 

انسـانی شایسـتگی محور سـرلوحه مـا اسـت. بـه ایـن 

صـورت کـه مرجـع فرایندهـای منابـع انسـانی نظیـر 

جذب، استخدام، آموزش و توسعه منابع انسانی بر 

پایه تعریف و توسعه شایستگی ها قرار دارد.

وضعیت شـرکت توسـعه آهن و فوالد از   
نظـر ایجـاد اشـتغال بـه صورت مسـتقیم و 

غیرمستقیم چگونه است؟
در شرکت توسعه آهن و فوالد گل گهر، بالغ بر دو 

هـزار و 700 نفـر بـه صـورت مسـتقیم در حوزه هـای 

مختلف کاری نظیر پروژه های فوالدسازی، بهره برداری 

از کارخانجـات احیـا، سـتاد، حمل و نقـل، انتظامات، 

خدمات و... مشغول به فعالیت هستند که با رشد 

و تکمیـل پروژه هـای در دسـت احـداث، در سـال های 

آتی شاهد افزایش این آمار خواهیم بود.

این شـرکت توانسته چه نقشـی از نظر   
اشتغال زایی در منطقه ایفا کند؟

اشتغال زایی و رفع بیکاری در شهرستان سیرجان 

همچنیـن  و  دغدغه هـا  از  یکـی  کرمـان،  اسـتان  و 

مسئولیت های مهم اجتماعی مدیران ارشد شرکت 

بـه شـمار مـی رود کـه بـا توجـه بـه اعـداد و ارقـام ذکـر 

شده بیش از 11 درصد سهم اشتغال منطقه گل گهر 

متعلق به شـرکت توسـعه آهن و فوالد اسـت. با توجه 

به فناوری ها و تکنولوژی های خاص و منحصر به فرد 

بـه کار گرفتـه شـده در کارخانه هـا و پروژه هـای فعال، 

کیفیت باالی نیروی انسانی نیز مدنظر بوده است و 

بسیاری از نخبگان شهرستان سیرجان و استان کرمان 

جذب این شرکت شده اند.

با توجه به محصول شـرکت و نیز پروژه های   
در دسـت اقـدام، چـه اسـتراتژی هایی را برای 

استخدام نیروی انسانی اتخاذ کرده اید؟
جذب و استخدام در شرکت توسعه آهن و فوالد 

بر اساس شیوه نامه جامع اداری استخدامی مصوب 

آزمـون  برگـزاری  روش  بـا  محتـرم،  مدیـره  هیئـت 

استخدامی و تائید کمیته جذب صورت می پذیرد.

بـا توجـه بـه حساسـیت ایـن موضـوع، جـذب و 

استخدام منابع انسانی، منطبق بر استراتژی چابکی 

سازمان و منابع انسانی شایستگی محور است، از این 

رو، با نیازسنجی مداوم و برنامه ریزی نیروی انسانی 

رعایـت  بـا  اسـتخدام شایسـتگی محور  نیـاز،  مـورد 

تشریفات مربوطه صورت می پذیرد. بدین ترتیب که 

با احصای شایسـتگی های مشـاغل مـورد نیـاز، آزمون 

در شرکت توسعه آهن و 
فوالد گل گهر، بالغ بر دو 

هزار و 700 نفر به صورت 
مستقیم در حوزه های مختلف 

کاری نظیر پروژه های 
فوالدسازی، بهره برداری از 
کارخانجات احیا، ستاد، حمل 
و نقل، انتظامات، خدمات و... 

مشغول به فعالیت هستند
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معـاون منابـع انسـانی و امور اجتماعی شـرکت فوالد خراسـان گفـت: فوالد خراسـان در جهت 
تحقق اسـتراتژی های منابع انسـانی و در راسـتای اسـتراتژی های شـرکت، ماموریت اصلی خود را 
ارتقـای بهره وری کارکنان قرار داده اسـت و در نظر دارد نظـام ارزیابی عملکرد کارکنان و فرایندهای 

منابع انسانی را بهبود بخشد.

فوالد خراسان، پیشتاز ارتقای بهره وری کارکنان
معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فوالد خراسان مطرح کرد:

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  صبوریـان  فریـدون 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« عنـوان 

عنـوان  بـه  خراسـان  فـوالد  مجتمـع  شـرکت  کـرد: 

در  فـوالدی  محصـوالت  تولیدکننـده  بزرگ تریـن 

شـمال شـرق کشـور، دارای یـک هـزار و 480 نفـر 

نیروی اصلی و 971 نفر نیروی شاغل در بخش های 

کارکنـان  از  نفـر   500 حـدود  و  اسـت  پیمانـکاری 

شرکت طی پنج سال گذشته بازنشسته شدند.

معاون منابع انسـانی و امور اجتماعی شـرکت 

فـوالد خراسـان، دربـاره تفکیـک تحصیلـی نیروهای 

گفـت:  و  داد  ارائـه  توضیحاتـی  شـرکت  اصلـی 

660نفـر دارای مدرک دیپلم، 447 نفـر دارای مدرک 

لیسـانس،  مـدرک  دارای  نفـر   339 دیپلـم،  فـوق 

25نفر دارای مدرک فوق لیسـانس و سـه نفر دارای 

مدرک دکترا هستند.

وی در ادامـه بـه تفکیـک تحصیلـی پیمانـکاران 

پرداخـت و بیـان کـرد: 428 نفـر دارای مدرک دیپلم، 

417 نفـر دارای مـدرک فـوق دیپلـم، 339 نفـر دارای 

مدرک لیسانس، 25 نفر دارای مدرک فوق لیسانس 

و سه نفر دارای مدرک دکترا هستند.

سـرمایه«، از سـال 1393 جایـگاه واحـد منابـع انسـانی 

بـه معاونـت در زیرمجموعـه  از مدیریـت  را  خـود 

مسـتقیم مدیرعامل و در کنار سـایر معاونت ها ارتقا 

داده است.

معـاون منابـع انسـانی و امـور اجتماعـی شـرکت 

فوالد خراسان در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری 

و تحلیلی فلزات آنالین مبنی بر اینکه فوالد خراسان 

برای به کارگیری از نیروهای جدید با چه چالش هایی 

بهبود نظام ارزیابی عملکرد کارکنان  
صبوریـان در خصـوص نحـوی مدیریـت منابـع 

انسانی در فوالد خراسان تصریح کرد: شرکت مجتمع 

فـوالد خراسـان در جهـت تحقق اسـتراتژی های منابع 

انسـانی و در راسـتای اسـتراتژی های شـرکت و تحقق 

بیانیـه ماموریـت خـود، تحت عنوان »تامیـن حفظ و 

توانمندسـازی کارکنـان و ایجـاد محیـط کاری سـالم 

ایمـن و بـا نشـاط و بـا نـگاه به منابع انسـانی بـه عنوان 
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موازین علمی و در نظر گرفتن اصل شایسته گزینی، 

منابع انسـانی مورد نیاز خود را تامین و جذب کرده 

اسـت. همچنیـن نهمیـن آزمـون اسـتخدامی نیـز در 

سال جاری در حال برنامه ریزی و اجرا است.

صبوریان در خصوص اینکه فوالد خراسـان تا چه 

میـزان از جوانـان مسـتعد بومـی بـه اشـتغال زایی در 

منطقه به کارگرفته اسـت، اظهار کرد: فوالد خراسـان 

تاکنـون بـا اشـتغال بالغ بر پنج هزار نفر نیـروی کار )با 

احتسـاب نیروهـای شـاغل در حمـل و نقـل مـواد و 

محصـوالت، تامین کننـدگان مـواد، قطعـات و سـایر 

بخش هـای پایین دسـتی(، نقـش بسـزایی در اشـتغال 

منطقه داشته است.

معاون منابع انسانی و امور اجتماعی شرکت فوالد 

خراسان تصریح کرد: به جز برخی نیروهای تخصصی و 

دسـتور العمل  مبنـای  بـر  کـه  کمیـاب  مهارت هـای 

جداگانه و از طریق فراخوان انجام می پذیرد و تامین آن 

از طریق آزمون استخدامی میسر نیست، سایر نیروها 

مصاحبـه  اسـتخدامی،  آزمـون  برگـزاری  طریـق  از 

تخصصـی، مصاحبـه روانشـناختی، طـب صنعتـی و 

گزینش استخدام می شوند.

استراتژی های فوالد خراسان در حوزه   
منابع انسانی

اسـتراتژی هایی  و  دربـاره چشـم انداز  صبوریـان 

مواجه است، عنوان کرد: به طور حتم تمامی واحدهای 

فـوالدی بـا چالش هـای جـذب نیـروی انسـانی جدیـد 

متعـدد دسـت وپنجه نـرم می کننـد کـه عمده تریـن 

چالـش و دغدغه هـای مجتمـع تخصـص نیروهـای 

جدیـد و نحـوه بـه کارگیـری آن هـا در سـازمان اسـت و 

ایـن مهـم چالـش سـازمان های دیگـر نیـز محسـوب 

جـذب  چالش هـای  شـدن  برطـرف  بـرای  می شـود. 

نیروهـای جدیـد، مجتمع فـوالد خراسـان اقداماتـی را 

صـورت داد کـه می تـوان بـه نظـام اثربخـش ارتقـا و 

انتصاب منطبق با عملکردها و شایستگی های منابع 

انسـانی و حفظ و انتقال تجربه ها و دانش کارکنان با 

تجربه در حال ترک سازمان به دلیل بازنشستگی به 

نیروهای جدید اشاره کرد.

وی در خصـوص برنامه هـای در دسـتور کار فوالد 

خراسـان برای رفع دغدغه ها و چالش های ذکر شـده، 

اذعان کرد: مجتمع فوالد خراسـان در نظر دارد نظام 

ارزیابی عملکرد کارکنان و اتصال آن ها با سایر نظام ها 

و فرایندهـای منابـع انسـانی ازجملـه نظـام ارتقـا و 

انتصـاب، نظـام حقـوق و دسـتمزد، نظـام آمـوزش و 

توسعه منابع انسانی، نظام انگیزشی پاداش افزایش 

تولید را بهبود ببخشد.

صبوریان همچنین اجرای نظام مدیریت دانش و 

تدویـن پـروژه نظـام جانشـین پـروری را یکـی دیگـر از 

اقداماتی دانست که جهت حفظ و انتقال تجربه ها و 

دانـش کارکنـان بـا تجربـه شـرکت در دسـتور کار قـرار 

گرفته است.

علت ناکارآمدی منابع انسانی چیست؟  
معاون منابع انسـانی و امور اجتماعی شـرکت 

ناکارآمـدی  از دالیـل عمـده  یکـی  فـوالد خراسـان، 

منابع انسـانی در شـرکت های تولیدی و صنعتی را 

نبود نظام مناسـب جذب، تامین نیروی انسـانی و 

عـدم تناسـب جـذب نیـرو بـا نیازهـای تولیـدی و 

توسـعه ای عنـوان کـرد و گفـت: شـرکت مجتمـع 

نیـروی  درسـت  برنامه ریـزی  بـا  خراسـان  فـوالد 

انسـانی و متناسـب با نیازهای سـاختار سـازمانی و 

نیـاز طرح هـای توسـعه تاکنـون هشـت دوره آزمـون 

استخدامی برگزار کرده است.

وی تصریح کرد: مجتمع فوالد خراسان بر اساس 

 فوالد خراسان تاکنون با 
اشتغال بالغ بر پنج هزار 

نفر نیروی کار )با احتساب 
نیروهای شاغل در حمل 
و نقل مواد و محصوالت، 

تامین کنندگان مواد، 
قطعات و سایر بخش های 
پایین دستی(، نقش بسزایی 
در اشتغال منطقه داشته است

فوالد خراسان برای ارتقای سیستم منابع انسانی در 

سـال های آتـی، عنـوان کـرد: بیانیـه ماموریـت اصلـی 

شرکت، ارتقای بهره وری کارکنان از طریق تامین حفظ 

و توانمندسـازی کارکنـان، ایجـاد محیـط کاری ایمـن، 

سالم و با نشاط برای آن ها است.

توسـعه  دانـش،  مدیریـت  نظـام  توسـعه  وی 

شایستگی ها و توانمندسازی کارکنان، ارتقای ایمنی 

بهداشـت و سـالمت کارکنـان، بهبـود نظـام ارزیابـی 

عملکرد کارکنان و ارتقای سطح خدمات و تسهیالت 

رفاهـی آن را از جملـه اسـتراتژی هایی وضـع شـده در 

حوزه منابع انسانی مجتمع فوالد خراسان برشمرد.

معـاون منابـع انسـانی و امـور اجتماعـی شـرکت 

سـال های  در  شـد:  یـادآور  پایـان  در  فـوالد خراسـان 

متناســــب  اقدامـــات  بــــا  توانستـه ایــــم  گذشتــــه 

اسـتراتژی های یـاد شـده در بـاال را محقـق و بهبـود 

ببخشـیم. همچنیـن توانسـتیم ایـن رونـد بهبـود را 

همچنـان در دسـتور کار قـرار دهیـم کـه می تـوان بـه 

موارد زیر اشاره کرد:

• ایجـاد و حفـظ نظـام جـذب و تامیـن نیـروی 

انسـانی بـر مبنـای اصـول و موازیـن علمـی )برگـزاری 

آزمـون اسـتخدامی، مصاحبـه تخصصـی، مصاحبـه 

روانشناختی، طب صنعتی و گزینش(، در نظر گرفتن 

شایسـتگی ها )دانـش، مهـارت و توانایـی( در تامیـن 

نیروی انسانی؛

• تدوین و اجرای آموزش های مستمر و اثربخش 

چـه در بـدو اسـتخدام و چـه در حیـن خدمـت بـرای 

کلیه کارکنان؛

• برقراری نظام جبران خدمات عادالنه و رقابتی 

در منطقه، بهبود معیشت کارکنان بر مبنای مقایسه 

مسـتمر نظـام جبـرات خدمـات شـرکت بـا واحدهای 

صنعتـی مشـابه و بازنگـری نظـام حقـوق، دسـتمزد، 

تسهیالت و خدمات رفاهی طی سال های گذشته؛

• حفظ و بهبود امنیت کاری کارکنان شـرکت با 

اجرای کامل استانداردها و قوانین و مقررات ایمنی و 

بهداشتی در محیط کار؛

• تعامل اثربخش با نهادهای حاکمیتی و قانونی 

تامیـن  و  کار  مقـررات  و  قوانیـن  کامـل  اجـرای  و 

اجتماعـی در حـوزه جذب و اسـتخدام، قراردادهای 

کار، ایمنی و بهداشت.
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معاون توسـعه سـرمایه های انسانی شـرکت فوالد سنگان گفت: این شـرکت در راستای ارتقای 
بهـره وری نیروی کار سـعی کـرده عوامل تاثیرگذار در بهره وری نیروی انسـانی شناسـایی و با رصد 

این موارد و نظرسنجی های عملی عوامل آشکار و پنهان تاثیرگذار به صورت مستمر رصد شود.

حرکت فوالد سنگان به سمت بهره وری بیشتر
معاون توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد سنگان مطرح کرد:

به دنبال ارتقای کیفیت زندگی خانواده آرمانی هستیم  

حمیـد محمـدی  رفیـع در گفت وگـو با خبرنگار 

پایـگاه خبـری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـن« عنـوان 

فـوالد  شـرکت  اهـداف  مهم تریـن  از  یکـی  کـرد: 

سـنگان در قبال صنعت، رسـیدن به شـعار »تالش، 

آرمانـی«  خانـواده  و  پایـدار  توسـعه  ایمـن،  تولیـد 

است، بنابراین بر این باور هستیم زمانی می توانیم 

کـه  بپوشـانیم  عمـل  جامعـه  خـود  شـعارهای  بـه 

سرمایه های انسانی پرتوانی را به سازمان هدیه کنیم؛ 

صالحیت هـا، مهارت هـا، شایسـتگی ها، سـالمت و 

بالندگی همزمان با ارتقای سطح کیفیت زندگی در 

خانواده آرمانی است.

وی تاکیـد کـرد: بـه طـور حتـم بـرای رسـیدن 

بـه اهـداف یـاد شـده بایـد برنامه ریـزی مدونـی را 

داشـت کـه بـه طـور سیسـتماتیک مطمئـن شـویم 

تمامـی فعالیت هـا و فرایندهـای صـورت گرفتـه 

یـک  در  انسـانی  سـرمایه های  توسـعه  واحـد  در 

راسـتا بـوده و ایـن فعالیت هـا سـیر انـرژی الزمه را 

جهـت رسـیدن سـریع تر بـه اهداف از پیـش تعیین 

شده داشته اند.

استراتژی  فوالد سنگان در توسعه   
سرمایه های انسانی

محمدی  رفیع در ادامه عنوان کرد: در شرکت 

مدیریـت  نظـام  ایجـاد  از  پـس  سـنگان  فـوالد 

استراتژیک در سطح کالن سازمانی، استراتژی های 

سـرمایه های  توسـعه  بـرای  را  وظیفـه ای  سـطح 

بـا مشـخص شـدن  کـه  تعریـف کرده ایـم  انسـانی 

جهـت  را  مسـیرهایی  اولویـت دار،  اسـتراتژی های 

رسـیدن بـه اهـداف مهیـا کردیـم. از اسـتراتژی های 

تعریـف شـده  کـه بـه انجام رسـیده اسـت، می توان 

سرمایه های که در کالبد صنعت بی روح می دمند و 

آن را به حرکت وا داشته و سرعت می دهند.

معاون توسعه سرمایه های انسانی شرکت فوالد 

داریـم سـرمایه های  اعتقـاد  کـرد:  تشـریح  سـنگان 

انسـانی زمانـی سرشـار از انـرژی، پویایـی و خالقیـت 

خواهنـد بـود که آسـایش و آرامش خـود را از خانواده 

آرمانـی خـود دریافـت کننـد؛ چـرا کـه آنچـه بـر ایـن 

تعالـی  در  تـوازن  دارد،  ارجحیـت  مهـم  مجموعـه 
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اینترنت و اپلیکشن با نظارت بیش از 30 پزشک.

راه انـدازی مرکـز توسـعه سـالمت جسـم و روان • 

پرسنل و خانواده ها.

شناسـایی شـخصیت پرسـنل و همسـران آن هـا از • 

.DISK طریق مدل

قرارگیـری در مسـیر مدیریـت سـبز و دریافـت • 

گواهینامه ISO 140001 و ISO 145001 بهداشت 

و محیط زیست.

و •  ورزش  ارتقـا  و  توسـعه  مرکـز  راه انـدازی 

مدرسه فوتبال.

قرارگیری در مسیر انجام مسئولیت های اجتماعی • 

تندیـس  دریافـت  و  پایـدار  توسـعه  راسـتای  در 

پالتینی ) فوق طال ( مسئولیت های اجتماعی.

وی تصریـح کـرد: بـر پایـه اسـتراتژی های انجـام 

شـده، سـعی بـر آن شـده اسـت چالش هـای پرسـنل 

شناسـایی و تـا حـد امـکان رفـع شـود. بـا توجـه بـه 

قرارگیری شرکت فوالد سنگان در منطقه محروم و 

وجـود نیـروی کار دسـتمزدی، پیـرو انتخـاب ایـن 

نیروها یکی از چالش های فوالد سـنگان بوده اسـت 

کـه بـا طراحـی نظـام آزمـون اسـتخدامی این چالش 

نیز مرتفع شد.

شناسایی عوامل تاثیرگذار در بهره وری   
نیروی انسانی

محمـدی  رفیـع بیـان کـرد: در راسـتای ارتقـای 

بهره وری نیروی کار سعی بر آن شده است عوامل 

تاثیرگذار در بهره وری نیروی انسانی شناسایی و با 

رصـد ایـن مـوارد و نظرسـنجی های عملـی ماننـد 

»مدل هی گروپ« عوامل آشکار و پنهان تاثیرگذار 

به صورت مستمر رصد شود.

وی اذعـان کـرد: در سـال آینـده، امیدواریـم بـا 

کار،  بیـن  تـوازن  برنامه ریزی هـای صـورت گرفتـه 

زندگـی و همچنیـن شـادی خانوادگـی را از طریـق 

طـرح خانـواده آرمانـی ارتقـا داده و شـرایط هـر چـه 

بیشـتر بهـره وری سـازمانی را بـا شناسـایی عوامـل 

موثر بر رفتار شهروندی سازمانی مهیا و در جهت 

حذف کدهای رفتاری سازمانی اقدام کنیم.

شـرکت  انسـانی  سـرمایه های  توسـعه  معـاون 

فـوالد سـنگان در پایـان ابـراز امیـدواری کـرد آینـده 

فـوالد سـنگان تـالش، تولیـد ایمـن، توسـعه پایـدار، 

خانواده آرمانی و شادی تیمی خواهد بود.

گفتنی است که شرکت فوالد سنگان بزرگ ترین 

تولیدکننده محصوالت سنگ آهنی در شرق کشور با 

ظرفیـت پنـج میلیون تن کنسـانتره و پنج میلیـون تن 

گندله در مجموع 10 میلیون تن محسوب می شود. 

از  پـس  مـــدت فعالیـــت خـــود و  ایـن شرکـــت در 

بهره برداری توانسـته به یکی از تامین کنندگان بزرگ 

صنعـت فـوالد بـه ویـژه بـرای شـرکت فـوالد مبارکـه 

تبدیل شود. فرایند استخدام و جذب نیروی انسانی 

یکی از مهم ترین فرایندهای توسعه منابع انسانی در 

فوالد سنگان به شمار می رود. از آنجایی که مهم ترین 

انسـانی آن محسـوب  یـک شـرکت منابـع  سـرمایه 

بـــه  عمـــل  راستـــای  در  شرکـــت  ایـن  می شـــود، 

مسـئولیت های اجتماعی خود در منطقه سـنگان و 

بهره مندی کامل از توان نیروی انسانی، توجه ویژه ای 

بـه جـذب جوانـان مسـتعد بـا اولویـت بومی گزینـی 

داشته و در این راستا فرایند جذب خود را به صورت 

علمی و نظام مند، مبتنی بر شایسته ساالری با هدف 

تناسـب بیشـتر شـغل و شـاغل طراحـی کـرده اسـت.  

نقـش موثـر شـرکت صنایـع معدنـی فـوالد سـنگان 

خراسـان در افزایـش اشـتغال زایی، توسـعه عمرانـی، 

اقتصـادی و فرهنگـی شهرسـتان خـواف درخور توجه 

بـوده و طـی دوران فعالیـت خـود توانسـته در حیطـه 

محرومیت زدایـی،  و  اجتماعـی  مسـئولیت های 

اقدامات متعددی صورت دهد و این مسیر را باز هم 

ادامه خواهد داد.

موارد زیر اشاره کرد:

 •.HRS ایجاد سیستم یکپارچه سرمایه های انسانی

طریـق •  از  سـازمانی  تعالـی  مسـیر  در  قرارگیـری 

شـرکت در جایزه و کسـب تقدیرنامه 3 سـتاره از 

انجمن مدیریت منابع انسانی ایران.

قرارگیری در مسـیر ارتقا و رشـد بلوغ سـازمانی و • 

کسـب نشـان برنزیـن C3 در جایزه مـدل 34000 و 

قرارگیری در 20 شرکت برتر حوزه منابع انسانی.

بـا •  سیاسـت ها  هم سـانی  مسـیر  در  قرارگیـری 

شـرکت فـوالد مبارکـه اصفهان و کسـب رتبـه اول 

در بین شرکت های زیرمجموعه.

تامیـن •  و  برنامه ریـزی  و  سـاختار  مهندسـی 

سرمایه های انسانی مورد نیاز بر اساس ایجاد روش 

نظام منـد از طریـق برگـزاری آزمـون اسـتخدامی بـر 

اساس ارزیابی صالحیت ها و شایستگی ها.

تدویـن و اجـرای نظـام جامـع آمـوزش برگرفتـه از • 

صالحیت ها و شایستگی های شغلی و برنامه ریزی 

.ISO 10015 آموزشی بر اساس استاندارد

در •  پرسـنلی  مسـکن  تعاونـی  شـرکت  تاسـیس 

راستای رفاه خانواده آرمانی.

منظـور •  بـه  مشـاغل  طبقه بنـدی  طـرح  اجـرای 

عدالت محوری و شایسته ساالری.

ایجـاد نظـام هماهنـگ حقـوق و پـاداش و توسـعه • 

سرمایه های انسانی در بین پیمانکاران.

سهیم کردن کلیه پرسنل شرکت و پیمانکاران در • 

سهام یکی از شرکت های زیرمجموعه.

ایجـاد طـرح خانـواده آرمانـی جهـت رفـاه و ارتقـا • 

سطح کیفیت زندگی خانواده ها.

برنامه ریـزی زمـان فراغـت خانواده هـا از طریـق و • 

اختصاص ویالی های ساحلی و تورهای کوتاه مدت 

دو روزه.

ایجـاد شـور و شـعف بیـن خانـواده هـا از طریـق • 

مراسمات و مسابقات ورزشی و فرهنگی.

قرار گرفتن در مسیر صنعت سالمت با دریافت • 

تندیس بلورین صنعت سالمت محور.

قرار گرفتن در مسیر حفظ سالمت پرسنل و کسب • 

رتبه ممتاز در پیشگیری و مبارزه با انتقال ویروس 

کرونا در سطح استان و شهرستان.

ایجـاد سیسـتم پایـش آنالیـن سـالمت در بسـتر • 

اعتقاد داریم سرمایه های 
انسانی زمانی سرشار از 
انرژی، پویایی و خالقیت 
خواهند بود که آسایش و 
آرامش خود را از خانواده 
آرمانی خود دریافت  کنند
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فــوالدفــوالد

پروژههایانتقالآب،مشوقفعالسازیلولهسازان

صادراتتنهاراهنجاتتولیدکنندگاناست

فرسنگهاازاهدافدورشدهایم
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رئیس هیئت مدیره شـرکت لوله سـازی پاسـارگاد اصفهان گفـت: تولیدکنندگان لولـه فوالدی با 
مشـکالت زیادی دسـت و پنجه نـرم می کنند و اجـرای پروژه های انتقـال آب می تواند یک مشـوق 
قوی برای فعال سـازی ظرفیت های آن ها باشـد که برای این منظور الزم اسـت دولت نیز تهمیداتی 

همچون ارائه پیش پرداخت و تامین مواد اولیه آسان را برای آن ها در نظر بگیرد.

پروژه های انتقال آب، مشوق فعال سازی لوله سازان
رئیس هیئت مدیره شرکت لوله سازی پاسارگاد اصفهان مطرح کرد:

پایـگاه  بـا خبرنـگار  نـادر زرقونـی در گفت وگـو 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: شـرکت 

لوله سـازی پاسـارگاد به دلیل شـرایط صنعت فوالد و 

بـازار تقریبـا نیمه فعال اسـت. وضعیت تامیـن مواد 

اولیـه، قیمت هـای داخلـی و بـازار بـه گونـه ای پیـش 

رفتـه اسـت کـه برخی از تولیدکنندگان حـوزه لوله و 

پروفیل یا تعطیل شـده اند و یا اینکه در حالت نیمه 

تعطیلی قرار گرفته اند.

وی افزود: نحوه تامین مواد اولیه یعنی ورق گرم 

فـوالدی، شـرایط پیش پرداخـت، زمـان تحویـل، نـوع 

سـفارش گذاری و افزایش قیمت آن مهم ترین چالش 

شـرکت  اینکـه  ضمـن  اسـت.  لولـه  تولیدکننـدگان 

لوله سازی پاسارگاد لوله درزدار اسپیرال برای مصارف 

آب تولیـد می کنـد کـه ایـن موضـوع باعـث می شـود 

عمدتـا بـا مصرف کننـدگان دولتـی سـر و کار داشـته 

باشیــــم. فـــروش و تسویـــه حســـاب شـرکت مـــا بـا 

مصرف کننـدگان دولتـی بعضـا مطابـق انتظـار پیـش 

نمی رود و برای تسویه حساب اسناد خزانه دولتی را 

بـه مـا می دهنـد. ایـن فراینـد بـه کاهـش سـرمایه در 

گردش شرکت منجر شده است.

کاهش سرمایه در گردش به دلیل   
افزایش قیمت

رئیس هیئت مدیره شـرکت لوله سـازی پاسـارگاد 

اصفهان خاطرنشـان کرد: شـرکت ما به دلیل کاهش 

دسـتمزدی  صـورت  بـه  تنهـا  گـردش  در  سـرمایه 

محصـول تولیـد می کنـد و تولیـد انبـوه خـود را کنـار 

گذاشته است. در این فرایند، زمانی محصول تولید 

می کنیـم که سـفارش داشـته باشـیم. به ایـن صورت 

که مصرف کننده باید مواد اولیه خود را تامین کند و 

در اختیـار شـرکت مـا بگـذارد، سـپس با توجـه به نوع 
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سرعت دوبرابری تولید در   
تکنولوژی های جدید

زرقونـی بـا اشـاره بـه ورود تکنولوژی هـای جدیـد 

تولیـد  خـط  چـه  هـر  کـرد:  عنـوان  لولـه،  تولیـد  در 

به روزتر باشد، سرعت و کیفیت تولید باالتر می رود 

و تولیدکننـده هزینـه اسـتهالک پایین تـری خواهـد 

داشت. به طور مثال تکنولوژی های جدید می توانند 

لولـه بـا سـایزهای مختلـف را چهـار متـر در دقیقـه 

تولید کنند. در حالی که تکنولوژی های قدیمی تر، 

تنها قادر به تولید دو متر لوله در هر دقیقه بودند. 

این یعنی با استفاده از تکنولوژی های جدید سرعت 

نیـز  مـا  کشـور  در  اسـت.  شـده  برابـر  دو  تولیـد 

تولیدکنندگان جدیدتر توانسته اند از تکنولوژی های 

نوین برای تولید لوله استفاده کنند.

وی اضافـه کـرد: شـرکت لوله سـازی پاسـارگاد از 

یـک تکنولـوژی بـرای تولید اسـتفاده می کند کـه در 

زمـان خـود یعنـی سـال 1384 بـه روز بـود امـا اکنـون 

بـازار  بـه  جدیدتـری  ماشـین آالت  و  تکنولوژی هـا 

آمده انـد. بـا این حال برخی تکنولوژی هـا و ابزارآالت 

در کشور ما به روز شده اند و تامین قطعات و بخش 

سـخت افزاری تولیـد از داخـل امکان پذیـر اسـت. بـا 

شرکت لوله سازی 
پاسارگاد لوله درزدار 

اسپیرال برای مصارف 
آب تولید می کند که این 
موضوع باعث می شود 

عمدتا با مصرف کنندگان 
دولتی سر و کار داشته 
باشیم. فروش و تسویه 

حساب شرکت ما با 
مصرف کنندگان دولتی بعضا 
مطابق انتظار پیش نمی رود

ایـن حـال تامیـن بـرای برخـی نرم افزارهـای مرتبـط با 

تولیـد، تجهیـزات ابزار دقیق همچـون PLC و مرتبط 

با تست، به خارج وابسته هستیم.

لزوم اجرای پروژه های انتقال آب  
زرقونی در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری و 

تحلیلی »فلزات آنالین« مبنی بر این که برنامه دولت 

برای احداث چهار خط لوله انتقال آب از خلیج فارس 

و دریـای عمـان بـه مناطـق مرکـزی کشـور تـا چـه حـد 

می تواند مشـوق فعال سـازی ظرفیت تولیدکنندگان 

لوله باشـد، گفت: قطعا این برنامه ریزی تاثیر زیادی 

بر فعال سازی ظرفیت ها دارد، به شرط آنکه عملیاتی 

شـود و روی کاغـذ نمانـد. بـرای اجـرای ایـن برنامـه 

ضروری است که چگونگی تامین مواد اولیه و تحویل 

محصول به کارفرمــا کــه دولــت است دیده شود.

وی اذعــــان کــــرد: اجــــرای پروژه هــــای بـــــزرگ 

دغدغه های بیشتری دارد. همچنین برای مشوق و 

شروع اجرای کار، دولت می تواند به تولیدکنندگان 

پیــش پرداخـــت دهــــد تـا پـــروژه آغـــاز شــــود زیـرا 

تولیدکننـدگان لولـه برای حجـم زیاد فعالیت خود به 

نقدینگی باالیی نیاز دارند و با مشکل تامین نقدینگی 

مواجـه هسـتند. حل شـدن مسـائل تولیدکننـدگان با 

اداره هـای مالیـــاتی، بانک هــــا و بیمـــه نیـز از دیگــــر 

دغدغه ها است. دادن پیش پرداخت به تولیدکنندگان 

بــــرای شـــروع پــــروژه می توانـــد همیـــن مشـکالت 

تولیدکننـدگان و بدهی هـای آن هـا بـه سازمان هـــای 

گوناگــــون بـه ویـــژه بانک هـــا را حـل کنــــد تـا ایـن 

تولیدکنندگان با دغدغه کمتری به تولید بپردازند و 

سرعت اجرای پروژه باالتر رود.

رئیس هیئت مدیره شـرکت لوله سـازی پاسـارگاد 

اصفهان مطرح کرد: تولیدکنندگان در حوزه پروفیل 

کمتـر از بخـش لولـه بـا بانک ها درگیر هسـتند و اکثر 

لوله سـازان بـه بانک هـا بدهـی دارنـد. همان طـور کـه 

پیش از این نیز گفته شـد، یکی از مشـکالت اساسـی 

اجـرای پروژه هـای دولتـی عـدم تسـویه بـه موقـع از 

سوی کارفرماهای دولتی است و اکثر آن ها به جای 

پرداخـت بدهـی بـه صورت نقدی، اسـناد خزانـه را به 

تولیدکننـده تحویـل می دهنـد کـه آن هـم بـا تاخیـر 

انجام می شود.

محصـول، تنهـا دسـتمزد خـود را از مصرف کننـده 

دریافت می کنیم.

زرقونـی اذعـان کـرد: رکود در کشـور باعث شـده 

اسـت پروژه ها و سـاخت و سـاز نسبتا کمی در کشور 

فعـال باشـد و سـطح نقدینگـی شـرکت های مرتبـط بـا 

پروژه هـا نیـز کاهـش یابـد. بسـیاری از تولیدکننـدگان 

لوله اکنون با کمتر از 20 درصد ظرفیت اسـمی خود 

فعالیـت می کننـد و تنهـا در صورتـی تولیـد خواهند 

داشـت کـه بـه صـورت مـوردی و سفارشـی از طـرف 

مصرف کننده، به آن ها پیشنهاد شود. اکنون شرکت 

ما نیز به این صورت فعالیت می کند. بنابراین شیوه 

تولید به گونه ای است که دغدغه تامین مواد اولیه 

لوله سـازی  شـرکت  کـه  اسـت  گفتنـی  نداریـم.  را 

پاسارگاد می تواند لوله هایی با قطر هشت تا 48 اینچ 

را تولید کند.

وی با اشاره به افزایش قیمت مواد اولیه با توجه 

بـه تـورم، عنـوان کـرد: حدود 6 سـال قبل، قیمت یک 

حـدود  تـن،  وزن 22  بـه  فـوالدی  گـرم  ورق  کالف 

30میلیـون تومـان بـود. اکنـون ایـن میـزان بـه بیـش از 

400میلیـون تومـان رسـیده اسـت. بنابرایـن تنهـا در 

6سال شاهد رشد بیش از 12 برابری قیمت ورق گرم 

فوالدی بوده ایم. متاسـفانه میزان سـرمایه در گردش 

شـرکت ها متناسـب بـا تـورم و افزایـش قیمـت مـواد 

اولیـه، افزایـش نیافتـه اسـت. همیـن امـر باعث شـده 

اسـت بسـیاری از شـرکت ها تولیـد خـود را بـه ناچـار 

کاهش دهند و یا از فعالیت بازایستند.

رئیس هیئت مدیره شـرکت لوله سـازی پاسـارگاد 

اصفهـان تاکیـد کـرد: یـک تولیدکننـده بـا ظرفیـت 

75هزار تن در سال، باید هر روز سه کالف ورق گرم 

فـوالدی را مصـرف کند. هزینه تامین این میـزان ورق 

گـرم اکنـون بـه بیـش از یـک میلیـارد و 200 میلیـون 

تومان در روز می رسد که تامین این میزان نقدینگی 

بـه صـورت روزانـه از عهده بسـیاری از تولیدکنندگان 

بایـد  اولیـه  مـواد  تامیـن  قیمـت  بـه  اسـت.  خـارج 

هزینه هایـی همچـون حمل و نقل، اسـتهالک، حقوق 

کارکنـان، قیمـت انـرژی، بیمـه، مالیـات و... را اضافه 

کـرد. بنابرایـن یـک تولیدکننـده بایـد حداقـل روزانـه 

دومیلیـارد تومـان هزینـه بـرای تولیـد یـک محصـول 

صرف کند تا تولید روزانه تداوم یابد.
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مدیرعامـل شـرکت تولیدی بازرگانی محکم لوله اشـتهارد گفت: بازار داخلـی از محصوالت لوله و 
پروفیـل اشـباع شـده و تورم نیز به افزایـش رکود و کاهش مصرف دامن زده اسـت؛ در این شـرایط 
تنهـا راه باقـی ماندن تولیدکنندگان در بازار، صادرات اسـت تا بتوانند تولیـد خود را منطبق با ظرفیت 

ادامه دهند.

صادرات تنها راه نجات تولیدکنندگان است
مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی محکم لوله اشتهارد:

پایـگاه  خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  قلیـچ  قاسـم 

خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: از 6 ماه 

گذشته وضعیت صنعت لوله و پروفیل دچار آشفتگی 

شـده و همچنان این وضعیت وجود دارد. متاسـفانه 

میـان  منفـی  رقابـت  پروفیـل  و  لولـه  صنعـت  در 

تولیدکنندگان بسیار زیاد است و این امر در نهایت 

موجب به زوال رفتن این صنعت خواهد شد.

وی افزود: برخی از سرمایه گذاران که با صنعت 

لوله و پروفیل آشنایی نداشتند، به این صنعت وارد 

شدند. در نتیجه با افزایش تعداد تولیدکنندگان در 

ایـن حـوزه، مـازاد عرضـه در بـازار بـه وجـود آمـد و 

رقابـت منفـی میان تولیدکنندگان شـکل گرفت. به 

طـوری کـه تولیدکننـدگان جدیـد کـه پـای بـر عرصـه 

تولیـد گذاشـته اند، بـرای گـذران امـور خـود و باقـی 

مانـدن در عرصـه تولیـد، حاضـر هسـتند محصـول 

خـود را بـا هـر قیمتـی و حتـی گاهـی اوقات بـا زیان، 

در بـازار بـه فـروش برسـانند. چرا که سـرمایه خـود را 

زودی  بـه  نمی تواننـد  و  گذاشـته اند  راه  ایـن  در 

صنعت را ترک کنند.

محکـم  بازرگانـی  تولیـدی  شـرکت  مدیرعامـل 

لولـه اشـتهارد اضافـه کرد: هر کارخانـه ای اگر چند 

خط تولید در اختیار داشـت، در چند ماه گذشـته 

اقـدام بـه افزایـش تعـداد خطـوط تولیدی خـود کرد 

بـه  و  باشـد  داشـته  بیشـتری  سـهمیه  بتوانـد  تـا 

صـادرات بپـردازد. در صورتـی کـه یک تولیدکننده 

لولـه و پروفیـل بتوانـد محصـول خود را صـادر کند، 

می توانـد بـه آینـده و باقـی مانـدن در بـازار امیدوار 

باشـد؛ در غیـر ایـن صـورت، بازار داخلـی جوابگوی 

میـزان تولیـد نیسـت و بـاز هم شـاهد رقابت منفی 

میان تولیدکنندگان خواهیم بود.
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کاهش میزان تولید  
قلیچ در خصوص وضعیت تولیدکنندگان لوله و 

پروفیل فوالدی، عنوان کرد: وضعیت صنعت لوله و 

پروفیـل بـه گونـه ای پیـش رفتـه اسـت کـه اغلـب 

تولیدکننـدگان ایـن حوزه نمی تواننـد حتی به میزان 

نیمـی از ظرفیـت اسـمی خـود فعالیـت کننـد. بـه 

طـوری کـه 20 تـا 30 درصـد ظرفیت کارخانه ها فعال 

اسـت. متاسـفانه میـزان تولیـد و فروش کارخانـه در 

سـال جـاری نسـبت بـه سـال گذشـته بـه یک سـوم 

تقلیل یافته است. دلیل کاهش میزان تولید نسبت 

به ظرفیت افزایش تعداد رقبا و دشوار شدن فروش 

در بازار بوده است.

وی بـا اشـاره بـه نحـوه تامین مـواد اولیه صنعت 

لولـه و پروفیـل تاکیـد کـرد: متاسـفانه ابتـدای سـال 

گذشتـــــه ورق گــــرم در بــــورس کـــاال بــــه صـــورت 

قطره چکانی از سـوی تولیدکنندگان عرضه می شـد. 

ضمن اینکه خرید ورق گرم از بورس سـهمیه بندی 

شـده بـود و میـزان سـهمیه تعییـن شـده بسـیاری از 

شـرکت ها کمتـر از نیـاز آن هـا بـود. بـه طـور مثـال در 

حالـی کـه میـزان عرضـه 100 هـزار تـن و یا کمتـر از آن 

بود، بیش از 150 هزار تن تقاضا وجود داشت و ورق 

بـه  سـهمیه  میـزان  بـه  حتـی  و  کافـی  انـدازه  بـه 

تولیدکنندگان نمی رسـید.

محکـم  بازرگانـی  تولیـدی  شـرکت  مدیرعامـل 

لولـه اشـتهارد ادامـه داد: تولیدکننـدگان واقعـی از 

سـهمیه بندی متضـرر شـدند و بـه ناچار بـرای باقی 

مانـدن در فضـای تولیـد، مـواد اولیه خـود را از بازار 

آزاد با قیمت های باالتر از دالالنی تامین کنند که 

تولیدکننـدگان  نداشـتند.  حضـور  حـوزه  ایـن  در 

ورق هایی را از دالالن دریافت کردنـــد که سـهمیه 

واقعـی آن هـا بـوده و در بـورس عرضـه شـده بـــود. 

همچنیـن تولیدکننـدگان بـرای حفـظ مشتریـــان و 

بیکار نشــدن کارگران، مجبور شدنـد به هر قیمتی 

محصـــول خـــود را در بــــازار بـــه فـــروش برسانند و 

عایـــد  چندانـی  سـود  فراینـد،  ایـن  از  متاسـفانه 

تولیدکننـدگان لولـه و پروفیـل نمی شـد. تنها تولید 

بـا مـواد اولیـه ای سـودده بـود کـه از بـورس تامیـن 

شده بود.

قلیج خاطرنشـان کرد: با توجه به افزایش میزان 

تولیدکنندگان جدید 
که پای بر عرصه تولید 
گذاشته اند، برای گذران 

امور خود و باقی ماندن در 
عرصه تولید، حاضر هستند 
محصول خود را با هر قیمتی 
و حتی گاهی اوقات با زیان، 
در بازار به فروش برسانند

عرضه ها و نوع آن از ابتدای زمسـتان سـال گذشـته، 

سـهمیه بندی دیگر وجـود ندارد و تامین مـواد اولیه 

صنعت لوله و پروفیل بسـیار عالی شـده اسـت. اگر 

از ابتـدای سـال گذشـته تـا اواخـر پاییز شـاهد همین 

وضعیت برای تامین مواد اولیه بودیم، قیمت مواد 

اولیـه افزایـش پیدا نمی کـرد. با این حال عرضه مواد 

اولیـه بـه گونـه ای شـده اسـت کـه هـر تولیدکننـده 

بسـته بـه نیـاز خود و میزان سـفارش، می توانـد مواد 

اولیه را از بورس تامین کند.

وی یـادآور شـد: بـه دلیل عرضه پاییـن ورق گرم 

در بــورس کاال طی دو سه ســـال گذشتـــه، برخی از  

تولیدکننـدگان لولـــه و پروفیـــل و در همیـــن حـــال 

سـرمایه گذاران ناآشـنا بـه ایـن صنعـت کـه در حـوزه 

دیگــــری فعالیـــت می کردنـــد، با توجــه به تفــاوت 

قیمـت مـواد اولیـه در بـورس و بـازار آزاد، بـه دنبـال 

مقاصد دیگری غیر از تولید بودند. در آن زمان بازار 

به هم ریخت و در نهایت این نتیجه حاصل شد که 

عرضه ورق گرم در بورس تلفیقی از تولید داخلی و 

واردات باشـد. اکنـون کـه بـازار بـه تعـادل رسـیده 

است، همین شرکت های جدید نمی توانند در بازار 

به مقاصد خود برسند.

کاهش مصرف به دلیل تورم و رکود  
مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی محکم لوله 

اشـتهارد بـا اشـاره بـه محصـوالت دارای مشـتری در 

بازار مصرف، گفت: اکنون بیشتر به تولید قوطی و 

پروفیـل فـوالدی می پردازیـم و بـازار داخلـی خواهـان 

بـازار  در  اینکـه  ضمـن  اسـت.  محصـوالت  همیـن 

صادراتـی نیـز قوطی های معمـول فوالدی نیـز دارای 

مشتری هستند. در این رابطه می توان به قوطی های 

در و پنجره به ویژه قوطی های دارای ضخامت ورق 

دو میلی متـر اشـاره کـرد. بـا ایـن حـال بـه دلیـل آنکـه 

تورم قیمت در جامعه بسـیار باال بود و شـاهد رشـد 

ناخـــودآگاه، مصـــرف  بودیـــم،  قیمت هـــا  شدیــــد 

آهن آالت کاهش یافته است.

قلیچ تصریح کرد: با توجه به اینکه میزان تولید 

و فـروش مـا بـه یک سـوم سـال گذشـته کاهـش یافته 

است، می توان عنوان کرد که بخشی از این کاهش 

تولیـد بـه دلیـل افزایـش ظرفیـت دیگـر کارخانه های 
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موجود در حوزه لوله و پروفیل بوده است. همچنین 

بخـش دیگـر از کاهـش تولیـد را می تـوان بـه افزایـش 

تـورم و کاهـش قـدرت خریـد مصرف کننده نسـبت 

داد. به طوری که تورم باعث شـده رکود در کشـور 

مصرف کننـده  کـه  ساخت و سـاز  و  آیـد  وجـود  بـه 

اصلی آهن آالت است به شدت کم شود.

وی اذعان کرد: اکنون با توجه به کاهش مصرف 

داخلـی لولـه و پروفیـل، صـادرات می توانـد گزینـه 

مناسبی باشد. با این وجود شرکت ما صادرات انجام 

نمی دهـد زیـرا مشـکالتی در رابطه بـا این موضوع به 

ویژه برای بازگشت ارز صادراتی وجود داشت. ضمن 

اینکه با توجه به تحریم ها علیه کشور ما، صادرات با 

ریسک بسیاری همراه است و نمی توانیم این ریسک 

را بپذیریــم. متاسفانه به جای اینکه در این شرایط 

از صادرکننـــدگان حمایـــت شـــود، بیشتـــر شاهــد 

بروکراسی هـــای اداری و سنگ اندازی ها از سوی 

سازمان هـای مربوطه هستیم.

مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی محکم لوله 

اشـتهارد تاکیـد کـرد: هـر روز تغییـر مکـرر قوانیـن و 

مقـررات و صـدور بخشـنامه های جدیـد را مشـاهده 

می کنیم. تولیدکننده تا حدی می تواند به تغییرات 

قوانین و مقررات صادراتی پاسخ دهد؛ پس از اینکه 

فشـارها از سـوی سـازمان های مسـئول زیـاد شـود، 

تولیدکننـده دیگـر از نظـر روانـی نمی توانـد منتظـر 

قوانیـن و مقـررات  تغییـر  و  بخشـنامه های جدیـد 

لزوم بازگشت مشوق های صادراتی  
مدیرعامل شرکت تولیدی بازرگانی محکم لوله 

اشتهـــارد بیـــان کـــرد: اگر سهمیــه بندی از ابتدای 

نداشــــت،  وجــــود  بــــورس  در  عرضه هـــا  شـــروع 

تولیدکنندگـــان لولــــه و پروفیـــل بــه ایــن وضعیــت 

نمی رسـیدند. امیدواریـم شـیوه کنونی عرضـه ورق 

گـرم تـداوم داشـته باشـد تـا حداقـل در تامیـن مـواد 

اولیه دچار مشکل نشویـم. صنعت لوله و پروفیل در 

بیشـتر مواقـع زیـان ده بـوده و نمی تـوان بـه آینـده آن 

امیدواری چندانی داشت. این صنعت در زمان هایی 

سـودآور بـود کـه تـورم در اقتصـاد کشـور بـه وجـود 

آمد. ضمن اینکه افزایش ظرفیت یکی از معضالت 

اساســـی صنعـــت لولــــه و پروفیـــل اســـت کـــه بـــه 

بزرگ تریـن چالـش بعد از سـهمیه بندی تبدیل شـده 

اســت. البتـــه راهـی بـــرای تغییـــر ایـن وضعیـت یـا 

کاهش ظرفیت وجود ندارد و تولیدکنندگان باید با 

این موضوع کنار بیایند. بازار داخلی نیز نمی تواند 

بـرای تولیدکننـدگان امیدوارکننده باشـد و می توان 

گفت اشـباع شده است.

وی عنـوان کـرد: تنهـا راه نجـات صنعت لوله و 

پروفیل صادرات اسـت. در این رابطه هموارسـازی 

مربوطـه  سـازمان های  سـوی  از  صـادرات  مسـیر 

ضـروری بـه نظـر می رسـد. بازگرداندن مشـوق های 

صادراتـی از جملـه جوایـز می تواند بـه برون رفت از 

وضعیـت کنونـی کمـک کند. البته صنعـت لوله و 

و  باشـد  صـادرات  بـه  مصمـم  بایـد  نیـز  پروفیـل 

صــــادرات  بـرای  را  قیمت هـــایی  تولیدکنندگـــان 

پیشـنهاد دهنـد کـه معقول و مقـرون به صرفه برای 

همه باشـد. اما متاسـفانه مشـاهده می شـود برخی 

انجـام می دهنـد. در  را  بـه هـر قیمـت صـادرات 

صورتی که تولیدکنندگان بتوانند محصول خود را 

صـادر کننــد، تقریبـا اکثـر کارخانه هـا بـا ظرفیـت 

کامـل و سـودده فعالیـــت خواهنـــد کـــرد. حتـی بـا 

صـادرات کارخانه هـا و ظرفیت هـای جدیدی که به 

بـازار اضافـــه شـده اند نیـز خواهنــد توانســت بـه 

فعالیــت خـود ادامـه دهنـد. بـا ایـن رویکــرد دیگـــر 

بــــازار میــــان  ایجـــاد رقابـــت منفـــی در  شاهــــد 

تولیدکنندگان برای پوشش دادن هزینه های تولید 

نخواهیم بود.

ایـن تغییـرات ناگهانـی را  صادراتـی باشـد. نمونـه 

می توان در اعمال عوارض بر روی صادارت محصوالت 

معدنـی و فلـزی ازجملـه فـوالد مشـاهده کـرد کـه 

باعث کاهش میزان صادرات کشور و از دست دادن 

بازارهای صادراتی شد.

از افزایش ظرفیت پشیمان شدیم  
قلیچ با اشاره به دشواری های صدور مجوزهای 

جدیـد، گفـت: بـا توجـه اینکـه تولیدکننـدگان لوله و 

پروفیـل در دو تـا سـه سـال اخیـر مبادرت بـه افزایش 

قافلـه عقـب  ایـن  از  اینکـه  بـرای  ظرفیـت کردنـد، 

نمانیـم، قصـد داشـتیم طـرح توسـعه ای در کارخانـه 

اجـرا کنیم. متاسـفانه به انـدازه ای بروکراسـی اداری 

بـرای افزایـش ظرفیـت طوالنـی شـد کـه عطـای آن را 

نیـز بـه لقـای آن بخشـیدیم و طـرح را نیمـه کاره رهـا 

از ده هـا سـازمان  بایـد  اجـرای طـرح  بـرای  کردیـم. 

مرتبط و غیر مرتبط استعالم می گرفتیم و آن ها باید 

به ما مجوز می دادند. همچنین برخی سازمان ها از 

مـا تعهدهایـی را درخواسـت کردنـد کـه از اجـرای 

طـرح پشـیمان شـدیم. بـه طـور مثـال بـا اینکـه در 

شـهرک صنعتـی قـرار داریـم اما یکی از سـازمان ها از 

مـا درخواسـت تعهـد محضـری کـرد کـه هـر زمـان 

سازمان مربوطه دستور داد، باید کارخانه را تعطیل 

کنیـم. قطعـا بـا ایـن شـرایط نمی توانسـتیم طـرح را 

ادامه دهیم و صرف نظر کردیم.
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مدیرعامل شـرکت فوالد سـامان یزد گفت: مدیران داخلی متخصص هرس کردن سـرمایه و منابع 
داخلـی هسـتند، به طوری که بـه دلیل سیاسـت گذاری های غلط دولت هم از اهداف ترسـیم شـده در 

سند چشم انداز 1404 دور شده ایم و هم شاهد فرار سرمایه گذاران خارجی از کشور هستیم.

فرسنگ ها از اهداف دور شده ایم
مدیرعامل شرکت فوالد سامان یزد:

سـید احمـد مشـکاتیان در گفت وگـو با خبرنگار 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« عنوان کرد: 

متغیرهـای  شـاهد  جـاری  سـال  در  فـوالد  صنعـت 

گوناگونی بود که باعث تضعیف این صنعت شـد. 

متاسـفانه تولیدکننـدگان صنعـت فـوالد نـه تنهـا بـا 

نـــرم  مشـکالت و مسائـــل داخلـی دسـت وپنجه 

می کنند، بلکه کاهش قیمت جهانی فوالد و مسائل 

بـر  تاثیـر بسـزایی  بازارهـای بین المللـی  مرتبـط در 

عملکرد و فرایند مالی شرکت ها گذاشته است.

حرکت خالف جهش تولید  
یـزد تصریـح  مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـامان 

کـرد: تولیدکننـدگان صنعـت فوالد انتظار داشـتند 

بعـد از چنـد مـاه وقفـه در تولیـد بـه دلیـل مسـائلی 

در  مکـرر  خاموشـی های  و  بـرق  قطعـی  ازجملـه 

تابسـتان 1400، نگرانی هـای بـه وجـود آمـده از قبیل 

تبعـات سـنگین ایـن خاموشـی ها و کمبـود عرضـه 

مـواد اولیـه کـه منجـر به کاهـش تولید فوالدسـازان 

شده است، بتوانند کمبود تولید را جبران کنند و 

از وضعیت زیان دهی خارج شوند. همچنین آن ها 

حضـوری  بین المللـی  عرصـه  در  بودنـد  امیـدوار 

مستمر داشته و فعالیت خود را رونق ببخشند اما 

متاسـفانه شـرایط خالف تصور تولیدکنندگان پیش 

رفته است.

بـر صـادرات  عـوارض  اعمـال  بـه  اشـاره  بـا  وی 

محصـوالت فـوالدی در ابتـدای سـال جـاری، اذعـان 

کـرد: بـا توجـه بـه مجموعـه رویکردهـای دولـت از 

ابتدای سال جاری نسبت به صنعت فوالد، تاکنون 

اقدامـات موثـری بـرای رسـیدن بـه چشـم انداز افـق 

1404 که قرار بود مطابق آن صنعت فوالد کشـور به 

تولید 55 میلیون تن برسیم، صورت نگرفته است.

مشـکاتیان ادامـه داد: بـا توجه به آمارهـای ارائه 

شده از ابتدای سال جاری، میزان صادرات شرکت های 

فوالدی نسـبت به سـال گذشـته کاهش یافته و این 

پیامد سیاست گذاری های غلط دولت است. سایه 

سـنگین حکم رانـی بـد، صنعـت فـوالد را زمین گیـر 

کـرده، بـه  گونـه ای کـه از اهـداف مدنظـر در سـند 

چشم انداز، فرسنگ ها دور شده است.

نبود زیرساخت های مناسب در کشور  
مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـامان یزد به تشـریح 

وضعیـت شـرکت پرداخت و گفـت: در حال حاضر 
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تمامـی  و  اسـت  کـرده  بـرق  سـهمیه بندی  بـرای 

تولیدکننـدگان بایـد در یـک بـازه زمانـی مشـخص 

تولیـد را متوقـف کننـد و یـا با یک شـیفت کاری به 

فعالیـت بپردازنـد. بـر اسـاس ابالغیـه صـادر شـده، 

تمامـی تولیدکننـدگان فـوالد از نیمه خرداد تا نیمه 

بـا محدودیـت مصـرف بـرق مواجـه  شـهریور مـاه 

خواهنـد بـود؛ بـه طـوری که فوالدسـازان اسـتان یزد 

بایـد 49 روز کامـال متوقـف شـوند. همچنیـن بایـد 

تعـداد شـیفت کاری واحـد تولیـدی کاهـش یایـد و 

35 روز بـا کاهـش مصـرف 50 درصـدی نسـبت بـه 

میانگیـن مصـرف دو مـاه ابتـدای سـال جـاری، در 

شـیفت شـبانه بـه تولیـد بپردازیـم. این یعنـی دو تا 

سـه مـاه بـا تعطیلی کامـل روبه رو خواهیم بـود. این 

سـازوکار تنها برای 6 ماه ابتدای سـال اسـت، معلوم 

نیسـت در آینـده یعنـی در 6 مـاه دوم سـال جـاری، 

چه بالیی بر سر صنعت فوالد بیاید.

مشـکاتیان بـا اشـاره بـه اینکـه تمامـی مشـکالت 

صنعـت کشـور، بـه دلیـل عـدم توجـه بـه ریشـه و 

با توجه به آمارهای ارائه 
شده از ابتدای سال جاری، 
میزان صادرات شرکت های 

فوالدی نسبت به سال 
گذشته کاهش یافته و این 
پیامد سیاست گذاری های 
غلط دولت است. سایه 
سنگین حمکرانی بد، 

صنعت فوالد را زمین گیر 
کرده، به  گونه ای که از 
اهداف مدنظر در سند 

چشم انداز، فرسنگ ها دور 
شده است

کـرد:  عنـوان  می گیـرد،  سرچشـمه  زیرسـاخت ها 

متاسفانه دولت نمی تواند برق واحدهای فوالدی را 

تامین کند. خط مشی دولت بر این است که نباید 

بـرق بخـش خانگـی را قطـع کـرد و در ایـن بیـن، بـا 

شـروع خاموشـی ها، صنعـت اولیـن حـوزه ای اسـت 

که با قطعی ها مواجه می شود.

اوضاع آشفته تامین ضایعات آهنی  
مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـامان یزد با انتقـاد از 

وضعیت نابه سامان بازار ضایعات آهنی، بیان کرد: 

با توجه به وضعیت صنعت فوالد، تامین مواد اولیه 

بـه  ویـژه آهـن اسـفنجی و قراضـه آهنـی بـه یکـی از 

چالش های فوالدسـازان تبدیل شـده اسـت. در حال  

حاضـر بـازار قراضـه در کشـور بـه دلیـل اینکه متولی 

مشخصی ندارد، بسیار آشفته شده است.

مشکاتیان ابراز کرد: طی سال  های اخیر، علی  رغم 

گسـترش  و  کشـور  فـوالد  صنعـت  پیشـرفت  های 

شـرکت  های فعـال در حـوزه تجـارت ضایعـات آهـن، به 

دلیـل دوره  گـردی بسـیاری از جمع  آوری  کنندگان آهن 

قراضه و استفاده از روش  های سنتی بازیافت فلزات، 

تامین آهن قراضه متناسب با نیاز بازار داخلی میسر 

نشده و همچنان بین میزان تولید و میزان نیاز بازار، 

فوالدسـازان  طرفـی  از  دارد.  وجـود  زیـادی  فاصلـه 

ضایعـات  مصرف کننـده  بیشـترین  کشـور،  بـزرگ 

آهنـی هسـتند و اکثـر صنایـع داخلی با کمبـود آهن 

قراضه مواجه شده اند.

و  داخلـی  قراضـه  تفاوت هـای  تشـریح  بـا  وی 

خارجـی گفـت: بـا توجه به نرخ ارز و نسـبت قیمت 

قراضـه آهنـی در بازار داخلی بـه وارداتی، تامین این 

ماده اولیه از خارج از کشور صرفه اقتصادی ندارد، 

بـازار  از  بـه همیـن دالیـل تاکنـون قراضـه آهنـی را 

داخلی تهیه کرده ایم.

فرایند تامین آهن اسفنجی شفاف نیست  
مدیرعامـل شـرکت فوالد سـامان یـزد با تاکید بر 

آشفتگی نظام خرید و فروش در بورس، اذعان کرد: 

بـورس کاال در تمامـی کشـورها شـفافیت حداکثری 

دارد اما متاسـفانه در کشـور ما نظام خرید و فروش 

در بـورس بـه نحـو صحیحـی صـورت نمی گیـرد. بـه 

شمش بیلت فوالدی با گرید 5SP و 3SP در ابعاد 

125 در 125 میلی متــــر بـا طـــول 6  متـــری بـــرای 

می کنیـم.  تولیـد  فـوالدی  مقاطـع  تولیدکننـدگان 

عمده مشـتریان ما از جمله شـرکت های حوزه نورد 

بـه  نیـاز دارنـد و  بـه شـمش فـوالدی  هسـتند کـه 

صـورت مسـتقیم بـا آن هـا بـه معاملـه می پردازیـم. 

مـواد اولیـه مـورد نیاز شـرکت را هم از بـورس کاال و 

هم از بازار آزاد تامین می کنیم.

وی با بیان مشکالت صنعت فوالد اظهار کرد: 

متاسـفانه زیرسـاخت ها و نهاده های مناسـبی برای 

تولید اعم از زمین، نیروی کار و سرمایه، انرژی و... 

در کشـور وجود ندارد. اگر در سـال های گذشـته از 

تولیدکننـدگان حمایـت صـورت می گرفـت، آن هـا 

قادر بودند با حمایت واقعی دولت با تمام ظرفیت 

به تولید انواع محصوالت متنوع بپردازند.

مشـکاتیان در ادامه با بیان اینکه وظیفه قانونی 

دولـت، بهبـود مسـتمر فضـای کسـب و کار اسـت، 

گفت: توافق نانوشته ای میان دولت و صنعت مبنی 

بر تسهیل تامین ارزان انرژی مورد نیاز صنایع از سوی 

دولت و در مقابل، کمک به اشـتغال آفرینی کشـور و 

جـذب نیـروی انسـانی مـازاد بـر نیـاز واقعـی از سـوی 

صنایع وجود داشت اما اکنون وضعیت وارونه شده 

است. این یعنی وضعیت به  حدی رسیده که دولت 

بـه صـورت تمـام و کمـال وظیفـه اصلـی خـود را اجـرا 

نمی کند. واقعیت این اسـت که دولت نمی تواند با 

هـدف حـل و فصـل مشـکالت واحدهـای تولیـدی، 

شرایطی پایداری را برای تسهیل خرید و فروش مواد 

اولیـه مـورد نیـاز آن ها ایجاد کند. متاسـفانه دولت با 

صـدور دسـتورالعمل های متعـدد به جای حمایـت از 

صنعتگران، در مسیر فعالیت بخش خصوصی مداخله 

و سنگ انداری می کند.

آغاز اعمال محدودیت مصرف برق از   
نیمه خرداد ماه

یـزد تصریـح  مدیرعامـل شـرکت فـوالد سـامان 

فعالیـــت  جـــاری،  ســـال  در  بـرق  کمبـــود  کــــرد: 

واحدهـــای تولیـــدی را بـــا محدودیت هـای جـدی 

مواجـــه خواهـــد کرد. شـرکت توانیر در اسـتان یزد 

بـرای جبـران کمبـود انـرژی، اقـدام بـه ناحیه بنـدی 
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عنـوان مثـال زمانـی کـه قیمـت زنجیـره بـا کاهـش 

همراه می شود، باید مواد اولیه نیز همسو با زنجیره 

کاهـش یابـد، امـا قیمت آهن اسـفنجی با فاصلـه دو 

هفته ای کاهش می یاید.

مدیرعامل شرکت فوالد سامان یزد با بیان اینکه 

اولیـه مواجـه  بـا کمبـود مـواد  اگـر واحـد تولیـدی 

نباشـد، می توانـد تـا 50 درصـد ظرفیـت اسـمی خود 

اقـدام بـه تولیـد محصـوالت کنـد، خاطرنشـان کـرد: 

فوالدسـازان برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود با 

کمبـود آهـن اسـفنجی روبـه رو هسـتند؛ در واقـع بـه 

دلیل اینکه بیشتر تولیدکنندگان آهن اسفنجی، جزو 

شرکت هـــای دولتـــی محســـوب می شونـــد، آهـن 

اسفنجی را با قیمت های گزافی در بورس کاال عرضه 

می کننـد. ایـن شـرکت ها در ابتـدا نیـاز شـرکت های 

هم عـرض و دارای سـهامدار مشـترک خـود را تامیـن 

کـرده و در نهایـت اقـدام بـه عرضـه محصـوالت در 

بـازار می کننـد. ایـن فراینـد عاملـی اسـت که بخش 

خصوصـی بـا کمبـود آهـن اسـفنجی مـورد نیـاز خود 

مواجه شود.

وی یـــادآور شـــد: طـی 10 ســـال گذشتـــه نحـوه 

قیمت گـذاری مـواد اولیـه بـه  ویـژه آهـن اسـفنجی 

دارای سـازوکار مشـخصی بود که متاسفانه با توجه 

بـه ابـالغ دسـتورالعمل های متعـدد، مـواد اولیـه بـه 

ویژه آهن اسفنجی به صورت دستوری و سلیقه ای 

قیمت گـذاری می شـود. بـا اجـرای ایـن سـازوکارها 

سـودهای سرشـاری بـه سـمت شـرکت های دولتـی 

تولیدکننده آهن اسفنجی سرازیر شد.

فرار سرمایه گذاران از استان یزد  
مشـکاتیان با بیان بزرگ ترین چالش فوالدسـازان 

اسـتان یـزد، گفـت: سـرمایه گذاران دنیا مناطقـی را 

برای سرمایه گذاری انتخاب می کنند که فشارهای 

اقتصـادی کمتـری در آنجـا وجـود داشـته باشـد امـا 

متاسـفانه بـه دلیل وضعیـت ناپایدار صنعت فـوالد، 

یـزد  اسـتان  از  هنـدی  سـرمایه گذاران  فـرار  شـاهد 

هستیم. به طوری که دو تا سه سرمایه گذار هندی 

اقـدام بـه فـروش کارخانـه کرده انـد. بـه گفتـه ایـن 

سـرمایه گذاران که در 6 کشـور دیگر عالوه بر ایران 

نظیر آفریقا سـرمایه گذاری کرده اند، تاکنون شـاهد 

چنین وضعیتی نامساعدی نبوده اند.

مدیرعامل شرکت فوالد سامان یزد بیان کرد: در 

حقیقـت صنعـت فوالد ایـران با بحران جـدی مواجه 

عملکـرد  بـر  مسـتقیمی  تاثیـر  امـر  ایـن  و  شـده 

شـرکت های فـوالدی در اسـتان یـزد گذاشـته اسـت؛ 

در همیـن حـال ناکارآمـدی وزارت صنعـت باعـث 

شـده اسـت کـه سـرمایه گذاران خارجـی تمایلـی بـه 

ادامـه فعالیت در کشـور نداشـته باشـند. بـه طوری 

کـه شـاهد متوقـف شـدن طـرح توسـعه واحدهـای 

تولیدی این منطقه هستیم.

این تولیدکننده مطرح کرد: ساالنه 30 میلیون 

تن فوالد در کشور تولید و 15 میلیون تن در داخل 

کشـور مصـرف می شـود. بنابرایـن بـا مـازاد فـوالد 

کـه  خـام در کشـور مواجـه هسـتیم. در صورتـی 

فوالد خام به حوزه پایین دسـت منتقل شـود، حتی 

با جلوگیری از صادرات، زیانی متوجه تولیدکنندگان 

نخواهد بود.

وی بـا بیـان اینکـه تاکنـون اقـدام بـه صـادرات 

محصوالت نکرده ایم، تصریح کرد: عمده مشـتریان 

ما شـرکت های حوزه نورد نظیر میلگرد هسـتند که 

این شرکت ها محصوالت نهایی را صادر می کنند.

مشـکاتیان یادآور شـد: مقرر شـده بود به صنایع 

پایین دستی زنجیره فوالد ورود کنیم اما با توجه به 

وضعیـت نابه سـامان صنعـت فـوالد، طـرح توسـعه 

مجموعه ما مسکوت ماند.

هرس شدن سرمایه با سیاست گذاری غلط  
یـزد، مدیـران  فـوالد سـامان  مدیرعامـل شـرکت 

داخلـی را متخصـص هـرس کـردن سـرمایه و منابـع 

داخلـی عنـــوان کـــرد و افـــزود: جـــذب سرمایـــه و 

سرمایه گذاری در فرایند توسعه اقتصادی از اهمیت 

ویـژه و بنیـادی برخـوردار اسـت امـا متاسـفانه جریـان 

ورودی سـرمایه خارجـی در جهـت توسـعه اقتصادی 

کشـور وجـود نـدارد. در واقـع دولـت نحـوه توزیـع 

سرمایه گذاری و نیز چگونگی جذب سرمایه گذار را 

نمی دانـد. اگـر در ایـن زمینـه اقدامـات موثری شـکل 

گیـرد، بـه دلیـل اینکـه پیشـوانه اقتصـادی نـدارد، بـا 

شکست مواجه می شود زیرا فرایند کارشناسی برای 

بهبود و توسعه زنجیره فوالد صورت نپذیرفته است.

وی در ادامـه تصریـح کـرد: زیرسـاخت ها و منابع 

کشـور بـه نحـو صحیحـی شناسـایی نشـده اسـت؛ 

می توان این  طور برداشت کرد که تمامی مشکالت و 

چالش هـای زنجیـره فـوالد و رونـد قیمت هـا در بـازار 

داخلی از سیاست گذاری های غلط نشات می گیرد. 

در حالـت طبیعـی، تولیدکننـدگان بـه  دنبـال کسـب 

سـود بیشـتر هسـتند. در واقع دولت وظیفه کنترل 

شـرایط و بهبود فضای کسـب و کار را بر عهده دارد. 

بنابرایـن مقصـر اصلی این شـرایط، سیاسـت گذاران و 

دولتمردان هستند که با سیاست های اشتباه، رانت 

را در سـطح جامعـه گسـترش می دهنـد. دولـت بـا 

سـنگ اندازی های متعـدد در مسـیر تولیـد، موانـع 

بزرگی برای تولیدکنندگان فوالد ایجاد کرده است.

مشکاتیان در پایان بیان کرد: انتظار داریم دولت 

هـر چـه سـریع تر راهـکاری جهـت جلوگیـری از توزیـع 

رانـت در صنعـت فـوالد اتخـاذ کنـد کـه منجـر بـه 

شفافیت معامالت شود. هر کدام از نهادها و ارگان ها 

بایـــد  اقتصـــادی کشـــور  توسعـــه  و  بهبــــود  بـــرای 

مسـئولیت پذیر باشـند و بـه درسـتی وظیفـه خـود را 

انجام دهند. با این شرایط، تحقق تولید 55 میلیون تن 

فوالد بر مبنای سند چشم انداز 1404 میسر نیست.

توافق نانوشته ای میان 
دولت و صنعت مبنی بر 

تسهیل تامین ارزان انرژی 
مورد نیاز صنایع از سوی 
دولت و در مقابل، کمک 
به اشتغال آفرینی کشور 
و جذب نیروی انسانی 

مازاد بر نیاز واقعی از سوی 
صنایع وجود داشت اما 
اکنون وضعیت وارونه 

شده است
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ابوالفضـل حبیبـی، تولیدکننـده پروفیـل آلومینیومی گفـت: افزایش قیمـت حامل هـای انرژی و 
عرضه سـلف شـمش آلومینیومی در بورس، شـرایط تولید را دشوار کرده اسـت و اگر اطالع رسانی 
دقیـق در خصوص قطعـی برقی واحدهای صنعتی در روزهای پیش رو انجام نشـود، خسـارت های 

فراوانی به تولیدکنندگان تحمیل خواهد شد.

اما و اگرهای تولید

هیچ واکنشی نسبت به این موضوع نشان ندادند و 

اعالم کردند فعالیت این سـتاد در زمینه حمایت از 

تولیدکنندگانی است که وام بانکی دریافت کرده اند 

و با مشکالتی در این زمینه مواجه شده اند. در حالی 

کـه بـه روزهـای گـرم سـال نزدیک می شـویم، شـرکت 

توزیع نیروی برق استان مرکزی چند روز قبل پیامکی 

در خصوص قطعی برق به تولیدکنندگان ارسال کرده 

که در آن تنها به روزهایی که قرار است برق مجموعه 

قطـع شـود، اشـاره کـرده اسـت. در حالـی کـه سـاعت 

مشـخصی بـرای ایـن معضـل تعییـن نشـده اسـت و 

علی رغم پیگیری های فراوان از این شرکت، همچنان 

مشخص نیست چه زمانی از شبانه روز برق مجموعه 

قطــع خواهــد شـــد. کارخانـــه در شـهرک صنعتـی 

حاجی آبـاد اراک واقـع شـده کـه گویـا قـرار اسـت طـی 

روزهـای سه شنبــــه و چهارشنبـــه، بـرق واحدهـــای 

تولیـدی قطـع شـود و ایـن در حالـی اسـت کـه بـرای 

مثال، برق سایر واحدها در شهرک صنعتی خیبرآباد 

در روزهای شنبه و یکشنبه قطع خواهد شد.

این تولیدکننده پروفیل آلومینیومی در ارتباط با 

معضـل قطعـی بـرق، عنـوان کـرد: اوج مصـرف بـرق 

واحدهـای صنعتـی از سـاعت 13 تـا 18 بعـد از ظهـر 

اســـت و تولیدکننـــده نمی توانـــد از تجهیـــزات و 

ماشـین آالت خـود طـی ایـن مـدت اسـتفاده کنـد؛ 

چراکـه در غیـر ایـن صـورت، هزینه برق مجموعه به 

میزان دو برابر محاسـبه خواهد شـد. تابسـتان سـال 

1400، برق کارخانه سه بار در طول روز قطع می شد 

خبرنـگار  بـا  گفت وگـو  در  حبیبـی  ابوالفضـل 

پایگاه خبری و تحلیلی »فلزات آنالین« بیان کرد: 

قطعی برق در تابسـتان سـال گذشـته، خسـارت های 

جبران ناپذیـری را بـه تولیدکننـدگان تحمیـل کـرد. 

ضمـن اینکـه مشـخص نیسـت قیمـت گاز بـر چـه 

اساسـی از اوایل سـال 1400 به یکباره رشـد پیدا کرد و 

شـد  مقـرر  پیـش،  سـال  مـاه  بهمـن  از  همچنیـن 

تولیدکننده  15 درصد مالیات بر ارزش افزوده گاز را 

پرداخـت کنـد. در حالـی کـه قیمـت گاز در سـال 

گذشـته شـناور بـود و در ادامـه 10 درصـد عـوارض 

گازرسانی به مناطق محروم بر قیمت آن افزوده شد. 

در حال حاضر هزینه گاز مصرفی کارخانه، ماهانه 75 

میلیون تومان اسـت و مشخص نیسـت این رقم طی 

ماه های آینده چقدر رشد پیدا کند. افزایش قیمت و 

قطعـی حامل هـای انـرژی در 6 ماهـه ابتدایـی سـال 

گذشـته، ضـرر مالـی در حـدود 500 تـا 600 میلیـون به 

مجموعه وارد کرد و همچنــان نمی دانیــم بهــای گاز 

مصــرفی چگونــه محاسبه شده است.

زمان دقیق قطعی برق اطالع رسانی شود  
از  بسیــــاری  افــــزود:  راستــــا  همیــــن  در  وی 

تولیدکننـدگان پروفیـل آلومینیومی اعتـراض خـود را 

نسـبت به افزایش قیمت حامل های انرژی در سـتاد 

تسهیل و رفع موانع تولید مطرح کردند اما مسئوالن 
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کرد: شـمش آلومینیومی مورد نیاز خود را از بورس 

خریـداری می کنیـم و گاهـی اوقـات ناچـار بـه خرید 

شـیوه  متاسـفانه  هسـتیم.  آزاد  بـازار  از  ضایعـات 

قیمت گـذاری آلومینیـوم در بـازار داخلی مشـخص 

نیسـت و سـال گذشـته، زمانی که قیمت شـمش به 

حـدود 90 هـزار تومـان بـه ازای هـر کیلوگـرم رسـید، 

ضایعـات با قیمتـی در حدود 70 هزار تومان معامله 

شد. در حال حاضر قیمت شمش به حدود 78 هزار 

تومان به ازای هر کیلوگرم رسیده است و ضایعات 

با قیمت 72 هزار تومان معامله می شـود. بر همین 

اســــاس زمـــانی کـــه تفـــاوت قیمــت بیـــن شمش و 

ضایعـات آلومینیومـی شـکل می گیـرد، بسـیاری از 

تولیدکننـدگان ناچـار بـه خریـد مـاده اولیـه با قیمت 

کمتر هستند تا تولید مقرون به صرفه باشد. از سوی 

دیگر، زمانی که اقدام به خرید ضایعات آلومینیــومی 

می کنیـــم و از آنجایـی کـه امکــان تهیــــه اسـناد و 

مـدارک رسـمی در ایـن خصـوص وجـود نـدارد، بایـد 

پاسخگوی اداره مالیات باشیم که تولید محصول بر 

چـه اساسـی انجـام شـده اسـت. در حالـی که هدف 

ما، سرپا نگه داشتن تولید است و اگر ناچار نبودیم، 

ضایعـات را خریـداری نمی کردیم اما مسـئوالن هیچ 

توجهـی بـه شـرایط تولیـد ندارنـد و تنهـا بـه دنبـال 

منافع خود هستند.

امید چندانی به سودآوری نداریم  
این تولیدکننده بیلت آلومینیومی در ادامه به 

بـازار اشـاره کـرد و گفـت: در  بـر  وضعیـت حاکـم 

حدود 10 سال از فعالیت ما در زمینه تولید گذشته 

اسـت و شـرایط متفاوتـی را در ایـن بخـش تجربـه 

کرده ایم. تولیدکنندگان همواره امیدوار به حمایت 

مسئوالن هستند اما زمانی که با سنگ اندازی های 

فـراوان روبـه رو می شـوند، انـرژی و انگیـزه الزم بـرای 

ادامـه فعالیـت خـود را از دسـت می دهنـد. نوسـان 

نرخ ارز طی ماه های اخیر، منجر به افزایش قیمت 

قیمـت  و  اسـت  شـده  ماشـین آالت  و  تجهیـزات 

دسـتگاه اکسـتروژن کـه پیـش از ایـن در حـدود 

سـه میلیـارد تومـان بـود، در حـال حاضـر بـه حـدود 

15میلیـارد تومـان افزایـش یافته اسـت. در حالی که 

شرایط واردات ماشین آالت جدید نیز فراهم نیست 

اوج مصرف برق واحدهای 
صنعتی از ساعت 13 تا 
18 بعد از ظهر است و 
تولیدکننده نمی تواند از 

تجهیزات و ماشین آالت 
خود طی این مدت 

استفاده کند؛ چراکه در غیر 
این صورت، هزینه برق 

مجموعه به میزان دو برابر 
محاسبه خواهد شد

و همین مسئله تولیدکنندگان را با مشکالت فراوانی 

مواجه کرد. برق، نقش بسزایی در تولید محصوالت 

آلومینیــــومی دارد و زمانــــی کـــه بـــرق یـک واحــد 

می شـود،  قطـع  آلومینیومـی  پروفیـل  تولیدکننـده 

حداکثر سه ساعت زمان برای گرم شدن کوره  های 

مـورد اسـتفاده در خـط تولیـد الزم اسـت. متاسـفانه 

اطالع رسـانی دقیـق در خصـوص زمـان قطعـی بـرق 

انجــــام نمی شـــد و هنگامـــی کـــه اقــدام به تولیـــد 

محصول می کردیم، برق مجموعه قطع می شد. در 

واقع قطعی برق به نحوی بود که امکان برنامه ریزی 

دقیق برای تولید طی یک شـبانه روز وجود نداشـت 

و مـا متحمـل زیـان 150 میلیـون تومانـی در بخـش 

قالب گیری شدیم.

لزوم بازنگری در عرضه شمش   
آلومینیومی در بورس

حبیبی ضمن انتقاد از عرضه شمش آلومینیومی 

در بـورس کاالی ایـران، مطـرح کرد: عرضه مواد اولیه 

در بـورس کاال، یکـی از معضالتـی اسـت کـه اکثـر 

تولیدکننـدگان بـا آن دسـت و پنجـه نـرم می کننـد. 

عرضه نقدی به همراه اعتباری شمش در این رینگ 

صنعتـی، باعـث رقابـت کاذب در سـطح بـازار شـده 

است. برای مثال، یک شرکت سه هزار تن شمش در 

بورس به صورت نقدی عرضه می کند که با تقاضای 

یـک هـزار و 200 تنـی مواجـه شـده اسـت امـا شـرکت 

دیگـر کـه یـک هـزار تـن شـمش را بـه صـورت نقـدی و 

اعتبـاری در ایـن رینـگ صنعتـی عرضـه کـرده ، بـا 

تقاضـای چهـار هـزار و 50 تنـی همـراه بـوده اسـت. بـا 

افزایش تقاضا، رقابت پذیری نیز رشد پیدا می کند و 

در نهایـت منجـر بـه اختالل در سـطح بازار می شـود. 

بسـیاری از افـراد اقـدام بـه خریـد اعتبـاری شـمش از 

بـورس می کننـد و سـپس ایـن محصـول را بـا قیمـت 

کمتر در بازار آزاد به فروش می رسانند. تولیدکنندگان 

بـه  را  ایـن موضـوع  بـار  آلومینیومـی چنـد  پروفیـل 

مسـئوالن اعـالم کرده انـد امـا همچنـان شـاهد عرضه 

نقدی و اعتباری شمش در بورس هستیم که امیدواریم 

عرضـه هـر کـدام بـه صـورت جداگانـه در ایـن رینـگ 

صنعتی صورت پذیرد.

وی در خصوص نحوه تامین مواد اولیه، تصریح 
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و تولید بیش از پیش دشـوار شـده اسـت. در چنین 

شـرایطی، مـا ناچـار هسـتیم محصـوالت خـود را در 

بازه های زمانی سـه تا 6 ماهه به مشـتریان بفروشیم 

و طـی ایـن مـدت بایـد اسـترس افزایـش قیمـت مواد 

اولیـه را تحمـل کنیـم که آیا می توانیم به تولید خود 

ادامه دهیم یا خیر! واقعیت امر این است که امید 

چندانـی بـه سـودآوری نداریـم و تنهـا امیـدوار بـه 

ادامه تولید هستیم.

حبیبـی در ارتبـــاط بـا تاثیـــر تحریــم بـر صنعـت 

آلومینیـوم، اذعـان کـرد: تحریـم، تاثیـر بسـزایی بـر 

قیمت فلزات طی سالیان اخیر داشته است. قیمت 

شـاخه فـوالدی مـورد نیـاز مجموعـه در حـدود چهـار 

سـال پیـش، 16 میلیـون تومـان بـه ازای هـر تـن بـود و 

قیمـت آن زیـر سـایه تحریـم بـه 200 میلیـون تومـان به 

ازای هر تن افزایش یافته است. از سوی دیگر، امکان 

صادرات محصول به کشورهای مطرح اروپایی وجود 

نـدارد و بسـیاری از تولیدکننـدگان ناچـار بـه فـروش 

محصوالت خود از طریق واسطه هستند.

وی در خصـوص چالش هـای موجـود در بخـش 

صادرات، اظهار کرد: محصوالت مجموعه از طریق 

واسطه ها به کشور عمان و عراق صادر می شود. در 

حالی که اعالم شـده اسـت صادرکنندگان معاف از 

پرداخـت مالیـات هسـتند، شـاهد اخـد مالیـات از 

آن هـا هسـتیم. از سـوی دیگـر، اگـر یـک تولیدکننـده 

بخواهـد محصـوالت خـود را بـه صـورت مسـتقیم 

صادر کند، موظف است برای تامین ارز مورد نیاز، 

نـام خـود را در سـامانه نیمـا ثبـت  کنـد. نـرخ ارز در 

سامانه نیما حدود 26 هزار تومان است و زمانی که 

بـه صـادرات  اقـدام  تولیدکننـده از طریـق واسـطه 

محصول کند، معامله بر اساس نرخ ارز در بازار آزاد 

کـه حـدود 31 هـزار تومـان اسـت، انجـام می شـود. 

تفـاوت قیمـت پنـج هزار تومانـی ایجاد شـده در این 

بیـن باعـث شـده اسـت بسـیاری از تولیدکننـدگان 

واسـطه ها  طریـق  از  محصـول  صـادرات  بـه  اقـدام 

کنند. بنابراین الزم است تا یک نرخ ارز واحد برای 

مبادالت خارجی در نظر گرفته شود تا تولیدکنندگان 

بتواننـد بـدون دغدغـه خاصـی اقـدام بـه صـادرات 

محصول خود کنند.

 نوسان نرخ ارز طی 
ماه های اخیر، منجر به 

افزایش قیمت تجهیزات و 
ماشین آالت شده است و 
قیمت دستگاه اکستروژن 
که پیش از این در حدود 
سه میلیارد تومان بود، 
در حال حاضر به حدود 

15میلیارد تومان افزایش 
یافته است

نیازمند دانش و تکنولوژی روز تولید هستیم  
ایـن فعـال صنعـت آلومینیـوم ضمـن نامناسـب 

ارزیابـی کـردن رقابت  پذیـری در بخش تولید، گفت: 

بعضی از کشورهای همسایه مانند ترکیه از تجهیزات، 

ماشـین آالت و دانـش روز دنیـا در تولیـد محصـوالت 

آلومینیومی استفاده می کنند و همکاری سازنده ای 

با شرکت های معتبر اروپایی دارند. این در حالی است 

که تولیدکنندگان داخلی از تکنولوژی سنتی و قدیمی 

چینـــی در خـط تولیـد استفـــاده می کننــد و امـکان 

امکانـات  نیسـت.  فراهـم  روز  دانـش  بـه  دسترسـی 

نرم افـزازی و سـخت افزاری الزم بـرای تولید در ترکیه 

فراهم است و پروفیل آلومینیومی با کیفیت باالتر و 

درصـد خطـای کمتـر در ایـن کشـور تولید می شـود. 

بـر همیـــن اســاس می تـــوان گفـت تولیدکننـدگان 

داخلـی توانایـی رقابت پذیـری را ندارنـد و تنهـا دو تا 

تولیدکننـدگان  بـا  می  تواننـد  داخلـی  شـرکت  سـه 

ترکیه ای رقابت کنند.

حبیبـی بـا انتقـاد از عملکـرد دولـت در زمینـه 

حمایت از بخش تولید، مطرح کرد: مسئوالن همواره 

شعار حمایت از تولید را سر می دهند و این در حالی 

است که در عمل شاهد اتفاق دیگری هستیم. برای 

مثـال، مـا تمـام تجهیـزات الزم بـرای راه انـدازی خـط 

آبکاری آندایزینگ را جهت اجرای طرح توسعه فراهم 

کرده ایــــم امــــا بعضــــی از سازمان هــــای ذی ربـــط، 

مخالفت هـای عجیبی را مطرح و اعـالم کرده اند که 

کارگاه مد نظر باید در منطقه دیگری احداث شـود. 

در حالی که اگر این اتفاق رخ دهد، ناچار به پرداخت 

کرایـه هنگفـت حمـل و نقـل خواهیـم شـد کـه صرفـه 

اقتصادی چندانی برای ما ندارد و در عمل، این طرح 

منجـر بـه زیان دهـی بـرای مجموعـه خواهد شـد. در 

حالی که اگر موفق به اجرای آن شـویم، اشـتغال زایی 

و درآمدزایی بیشتری در منطقه شکل خواهد گرفت 

اما متاسفانه هنوز موفق به راه اندازی آن نشده ایم.

وی در پایـان یـادآور شـد: توسـعه و پیشـرفت در 

تولیـد، نیازمنـد حمایـت مسـئوالن اسـت و اگـر قـرار 

کنـد،  پیـدا  ادامـه  شـکل  همیـن  بـه  شـرایط  باشـد 

بسیاری از واحدهای کوچک مقیاس ناچار به تعطیلی 

خواهند شد.
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مدیرعامـل گـروه صنعتـی آذران گفـت: در حالـی که تولید بـا به کارگیـری از تکنولوژی نسـل 
چهـارم در کشـورهای توسـعه یافتـه انجـام می شـود، تولیدکننـدگان داخلـی همچنـان ناچار به 
اسـتفاده از نسـل دوم تکنولـوژی زیر سـایه تحریم هـای ظالمانه اقتصـادی هسـتند و همزمان با 

افزایش هزینه های تولید، به مشکالت آن ها نیز افزوده می شود.

از تکنولوژی عقب مانده ایم
مدیرعامل گروه صنعتی آذران:

تولیدکننـدگان مطـرح داخلـی ماننـد شـرکت صنایع 

مـس شـهید باهنـر و بعضـی از شـرکت های دیگـر 

خریداری می کنیم. نوسان قیمت مواد اولیه، چالش 

عمـده ای اسـت کـه در ماه هـای اخیـر بـا آن مواجـه 

بوده ایم. متاسفانه ثبات قیمت مشخصی در سطح 

بـازار وجـود نـدارد و قیمـت مـواد اولیـه بـا توجـه بـه 

نوسـان نـرخ ارز، دائمـا در حـال تغییـر اسـت. در حـال 

حاضر برنج با قیمت حدود 200 هزار تومان به ازای هر 

کیلوگـرم در بـازار به فروش می رسـد و امکان افزایش 

قیمـت آن بـا توجـه بـه افزایـش قیمـت جهانـی مـس 

وجـود دارد. افزایـش قیمـت مـواد اولیـه، شـرایط را نـه 

حسـین پاکـروان در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

خبـــری و تحلیلـی »فلـزات آنالیـــن« بیــــان کـرد: 

محصـــوالت برنجـــی، لولـــه و اتصـــاالت پنج الیـه و 

ماشیــن آالت صنعتــی در سه خط تولیـــد مجزی در 

گـروه صنعتـــی آذران تولیـد می شـود. شـیرآالت و 

مهم تریـــن محصــوالت  از  یکـی  برنجـی،  اتصـاالت 

تولیدشـده در مجموعه اسـت که با اسـتفاده از برنج 

MS58 به دست می آید.

و  اولیـه  مـواد  تامیـن  نحـوه  خصـوص  در  وی 

چالش هـای موجـود در ایـن زمینـه، افزود: برنـج، ماده 

اولیــــه مـــورد نیــــاز مجموعـــه اســــت کـــه آن را از 

تنهـا بـرای تولیدکننـدگان محصـوالت نهایـی دشـوار 

سـاخته اسـت بلکـه تامیـن کننـدگان مـواد اولیـه نیـز 

معضالت خود را در این زمینه دارند.

افزایش هزینه های تولید زیر سایه تورم  
خصـوص  در  آذران  صنعتـی  گـروه  مدیرعامـل 

شـرایط تولیـد در سـال 1400، مطـرح کـرد: روزهـای 

سختی را در سال گذشته سپری کردیم و مشکالت 

روز بـه روز در حـال افزایـش اسـت. تـورم اقتصـادی 

حاکـم در کشـور، شـرایط تولیـد را بـه شـدت دشـوار 

سـاخته و ایـن تـورم، تاثیـر مسـتقیم در هزینه هـای 
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مسـئوالن همـواره چـوب الی چـرخ تولیدکننـدگان 

می گذارند و آن ها را از اهداف خود دور می کنند.

کاهش رقابت پذیری در حوزه صادرات  
وی در ادامـه بـه صـادرات محصـوالت تولیـدی 

ایـن شـرکت اشـاره کـرد و گفـت: محصـوالت گـروه 

صنعتی آذران به کشورهایی مانند امارات، عراق و 

افزایـش  بـه دنبـال  افغانسـتان صـادر می شـود کـه 

هزینه هـای تولید، روند کاهشـی طـی ماه های اخیر 

داشـته اسـت. در واقـع توانایـی رقابت پذیـری در 

سـطح منطقـه و بازارهـای جهانـی همزمـان بـا رشـد 

هزینه های تولید در داخل، کاهش پیدا کرده است 

و صادرات در چنین شرایطی مقرون به صرفه نیست. 

ضمـن اینکه چالش های دیگـری در این زمینه وجود 

دارد کـه شـرایط را بـرای صادرکننـدگان دشـوار کرده 

است. با توجه به اینکه تحریم های اقتصــادی علیــه 

کشـــور در حـــال افزایـــش است، امکان انتقال پول 

بـه خـارج از کشـور فراهـم نیسـت کـه بـه دنبـال آن، 

تولیدکننـدگان ناچـار بـه تامیـن ارز از طریـق مبانـی 

در  چالـش  بزرگ تریـن  ایـن  می شـوند.  غیررسـمی 

بخش صـــادرات اســـت و جو ضد ایرانی حاکــــم در 

سایـــر کشورهـــای جهـــان، بـه افزایـــش مشـکالت 

موجود در این بخش منجر شـده اسـت. بسـیاری از 

شرکت هــــای مطـــرح تمایلــــی بــــه همکـــاری بــــا 

رابطـه  نمی تـوان  و  ندارنـد  داخلـی  تولیدکننـدگان 

همکاری با آن ها برقرار کرد . با این شرایط، دولت به 

جای اینکه از تولیدکنندگان حمایت کند، اقدام به 

وضـع عـوارض صادراتـی می کنـد کـه بـه دنبـال آن، 

بسـیاری از فعاالن صنعتی ناچار به توقف صادرات 

محصـوالت خـود خواهنـد شـد. در حالی کـه دولت 

بایـد مشـوق های مختلـف بـرای صادرکننـدگان در 

نظـر بگیـرد و در راسـتای کاهـش مشـکالت موجـود 

قدم بردارد.

این تولیدکننده شیرآالت برنجی ضمن اشاره به 

مشـتریان ایـن شـرکت، تصریـح کـرد: عمـده کاربـرد 

محصوالت شرکت در صنعت ساختمان سازی و در 

بـا توجـه بـه  بخـش تاسیسـات سـاختمانی اسـت. 

خـواص برنـج، ایـن آلیـاژ کاربـرد فراوانـی در نصـب و 

راه اندازی سیستم های انتقال آب گرم و سرد دارد. 

مختلف تولید مانند مـواد اولیه، حامل های انـرژی و 

بـه ویـژه نیـروی انسـانی شـاغل در مجموعـه داشـته 

اسـت. چراکـه هزینـه معیشـت نیروهـای کارگـری بـا 

افزایـش تـورم، رشـد پیـدا می کنـد و بـه دنبـال آن، 

بسیاری از افراد به دنبال شغل های غیرمولد خواهند 

رفـت. اگرچـه با افزایش 57 درصدی حقوق نیروهای 

کارگـری در سـال جـاری، بـه نظـر می رسـد اندکـی از 

مشـکالت موجـود در ایـن زمینـه کاسـته شـود امـا از 

آنجایـی کـه دولـت طی دو ماه اخیر نتوانسـته اسـت 

شـرایط بـازار را کنتـرل کنـد و قیمت هـای مختلـف 

همزمان با حذف ارز ترجیحی رشد پیدا کرده است، 

بنابراین افزایش حقوق کارگران نه تنها به نفع جامعه 

تنگنـای  در  را  کارفرمایـان  بلکـه  نیسـت  کارگـری 

اقتصادی قرار داده اسـت. متاسـفانه افزایش قیمت 

در بخش خدمات، مواد غذایی، انرژی، اجاره بها و... 

بـه ضـرر تمـام اقشـار جامعـه اعـم از کارفرمایـان و 

کارگران تمام خواهد شـد که شـرایط تولید را بیش از 

پیش دشوار کرده است.

پاکـروان در ارتبـاط بـا افزایـش قیمـت حامل هـای 

انـرژی، عنـوان کـرد: افزایـش قیمـت برق کـه ار بهمن 

مـاه سـال گذشـته آغـاز شـده اسـت، یکـی دیگـر از 

معضالت پیش روی تولیدکنندگان به شمار می آید. 

گرانی قیمت حامل های انرژی، هزینه های مختلفی 

را به مجموعه تحمیل کرده است که عالوه بر قیمت 

بـرق، شـاهد چنـد برابر شـدن قیمـت گاز نیز در سـال 

گذشته بوده ایم. با توجه به نزدیک شدن به روزهای 

گرم سال، اداره برق استان اصفهان به تولیدکنندگان 

هشدار داده است که مصرف برق خود را در روزهای 

آینـده مدیریـت کننـد و بـه حداقـل 20 تـا 30 درصـد 

کاهـش دهنـد. ایـن در حالـی اسـت کـه مسـئوالن 

همـواره دربـاره حمایـت از تولیـد سـخن می گوینـد و 

نام گـذاری سـال های مختلـف بـر اسـاس حمایـت از 

تولیدکننـدگان صـورت می پذیـرد اما در عمل شـاهد 

هیچ حمایتی از بخش تولید نیستیم و تولیدکنندگان 

ناچـار هسـتند بـا افزایش قیمـت بـرق، گاز و... تولید 

محصوالت خود را کاهش دهند و یا برای مدت زمان 

غیـر مشـخص، خـط تولیـد را تعطیـل کننـد. ایـن در 

و  تولیـد  افزایـش  دنبـال  بـه  مـا  کـه  اسـت  حالـی 

اشتغال زایی و درآمدزایی بیشتر هستیم اما متاسفانه 

افزایش قیمت مواد اولیه، 
شرایط را نه تنها برای 

تولیدکنندگان محصوالت 
نهایی دشوار ساخته است 
بلکه تامین کنندگان مواد 
اولیه نیز معضالت خود را 

در این زمینه دارند
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ضمن اینکه بخشی از تجهیزات و ماشین آالت مورد 

نیـاز در خـود مجموعـه تولیـد و بخشـی از آن نیـز از 

بازار داخلی تامین می شود.

پاکروان در پاسخ به سوال خبرنگار پایگاه خبری و 

تحلیلی »فلزات آنالین« مبنی بر اینکه مقایسه شما 

از کیفیـت محصـوالت تولیدشـده در گـروه صنعتی 

آذران بـا نمونه هـای مشـابه داخلـی چیسـت، اظهـار 

کـرد: رقابـت سـازنده ای در زمینـه تولیـد محصوالت 

برنجـی و لولـه و اتصـاالت چندالیـه در بـازار داخلـی 

شـکل گرفتـه اسـت و مـا همـواره بـه دنبـال تولیـد 

محصوالت باکیفیت و استاندارد همزمان با افزایش 

قیمت در سـطح بازار هسـتیم. خوشبختانه عملکرد 

شرکت های تولیدکننده برنج در داخل مانند شرکت 

صنایع مس شـهید باهنر بسـیار مثبت ارزیابی شده 

اسـت و بـر همیـن اسـاس بـا تامیـن مـواد اولیـه کافی، 

شاهد رقابت پذیری مطلوبی در سطح بازار هستیم.

در تامین قطعات یدکی با مشکل   
مواجه هستیم

وی در خصـوص تاثیـر تحریـم در بخـش تولیـد، 

اذعان کرد: تحریم، نقش بسزایی در تولید محصوالت 

مختلف صنعتی داشته است. محدودیت صادرات 

بـه کشـورهای خارجـی از یـک سـو و تامیـن نکـردن 

قطعـات یدکـی مـورد نیاز از سـوی دیگر باعث شـده 

اســــت بسیــــاری از تولیــــدکنندگان بـــا معضـــالت 

مختلفـی مواجـه شـوند. زمانـی کـه مـا نیازمنـد یک 

مجموعـه  ماشـین آالت  بـرای  سـاده  یدکـی  قطعـه 

هسـتیم، متاسـفانه امـکان تامیـن آن به دلیـل اعمال 

تحریم هـای ظالمانـه فراهـم نیسـت و مـا ناچـار بـه 

خریـد قطعـات بی کیفیـت چینـی موجـود در بـازار 

هسـتیم. همچنیـن امـکان دسترسـی بـه دانـش و 

تکنولـوژی روز دنیـا جهـت اسـتفاده در تجهیـزات و 

ماشین آالت خط تولید وجود ندارد و تولیدکنندگان 

از تکنولوژی های قدیمی که مرتباط با 30 تا 40 سال 

پیش اسـت، اسـتفاده می کنند. در حالی که تولید 

بر پایه تکنولوژی نسل چهارم در سطح جهان انجام 

می شـود، ما همچنان در حال اسـتفاده از نسـل دوم 

تکنولـوژی هسـتیم و امـکان هوشمندسـازی دانـش 

تولید در داخل فراهم نیست.

بـا  ارتبـاط  در  آذران  صنعتـی  گـروه  مدیرعامـل 

ضعف تکنولوژی در بخش تولید، گفت: فورجینگ، 

تولیـد محصـوالت  در  مهـم  از عملیات هـای  یکـی 

برنجـی اسـت کـه متاسـفانه تکنولـوژی روز آن در 

واحدهـای تولیـدی وجـود نـدارد و تولیدکننـدگان از 

اسـتفاده  زمینـه  ایـن  در  موجـود  قدیمـی  دانـش 

می کننـد. در حالـی که تکنولـوژی مورد اسـتفاده در 

شرکت های خارجی به روزتر و مقرون به صرفه تر است 

و انـرژی کمتـری نیـز بـرای تولیـد محصـول مصـرف 

می شـود. همچنین از آنجایی که هوشمندسـازی در 

دستور کار این شرکت ها قرار دارد، بنابراین با کاهش 

نیـروی انسـانی در راسـتای کاهـش هزینه هـای تولید 

نیـز قـدم برداشـته می شـود و همـه چیـز بـه منظـور 

کاهش هزینه های بخش تولید است.

جای خالی روابط سازنده اقتصادی  
پاکروان در ادامه ضمن انتقاد از حمایت نکردن 

دولت از تولیدکنندگان بخش خصوصی، بیان کرد: 

متاسفانه دولت علی رغم شعارهای فراوان مبنی بر 

حمایـت از تولیـد، هیـچ حمایتـی از تولیدکننـدگان 

بخـش خصوصـی بـه عمـل نمـی آورد. تـا زمانـی کـه 

روابـط اقتصـادی مسـالمت آمیز بـا سـایر کشـورهای 

جهان برقرار نشـود، تغییر خاصی در شـرایط موجود 

به وجود نخواهد آمد و ما نیازمند برقراری ارتباط با 

شـرکت های معتبر خارجی هسـتیم. گرانی و تورم، 

شـرایط تولیـد را بـه شـدت دشـوار سـاخته اسـت و 

مادامـی کـه تحریم هـا لغو نشـود، نمی توانیم انتظار 

چندانی در تغییر شـرایط داشـته باشیم. بسیاری از 

کـردن  تعطیـل  بـه  ناچـار  تولیدکننـده  شـرکت های 

مجموعـه خـود شـده اند و متاسـفانه شـاهد افزایـش 

روزافزون تعطیلی واحدهای تولیدی هستیم.

وی در پایان یادآور شد: قیمت مس روند رو به 

رشـدی را طـی ماه هـای اخیـر داشـته اسـت و اگـر 

قـرار باشـد شـرایط تولیـد نسـبت بـه قبـل دشـوارتر 

بـرای  را  روشـنی  آینـده  نمی تـوان  بنابرایـن  شـود، 

صنعت مس متصور شد.
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رئیـس هیئت مدیره شـرکت مهندسـی کانـی فـراوران تهران گفـت: افزایش حقـوق دولتی 
معـادن، یکـی از چالش هـای مهـم فعـاالن صنعـت سـرب و روی کشـور اسـت که دولـت باید 
ضمـن برقـراری همکاری هـای الزم با معدن کاران، تسـهیالت ویژه ای را در خصـوص اخذ آن در 

نظر بگیرد.

حقوق دولتی، نفس معادن سرب و روی را 
به شماره انداخته است

پرداخـت آن هسـتند امـا ایـن مسـئله، تنهـا معضـل 

موجـود در ایـن حـوزه نیسـت و مشـکالت دیگـری 

برخـی سـازمان ها شـکل گرفتـه  بـا  ارتبـاط  نیـز در 

اسـت. در واقـع معـدن کاران بایـد بتواننـد در ازای 

پرداخت حقوق دولتی، به راحتی به فعالیت خود 

بپردازنـد و نبایـد دغدغه هـای آن هـا پـس از اخـذ 

حقوق دولتی رشد پیدا کند. در حالی که متاسفانه 

ایـن مهـم در حـوزه معـدن محقـق نشـده اسـت و 

فعاالن معدنی باید پاسخگوی بخش های مختلف 

در طول سال باشند.

علـی سـه دهی در گفت وگـو بـا خبرنـگار پایـگاه 

کـرد:  بیـان  آنالیـن«  »فلـزات  تحلیلـی  و  خبـری 

افزایش حقوق دولتی معادن، چالش مهمی اسـت 

کـه بسـیاری از فعـاالن معدنـی بـا آن طـی سـالیان 

اخیـر مواجـه شـده اند. ایـن معضـل، عمکـرد معادن 

کوچک مقیـاس را بـه شـدت تحـت تاثیـر قـرار داده 

اسـت و معـدن کاران همچنـان موفـق بـه پرداخـت 

حقوق دولتی سـال گذشـته خود نشـده اند. اگرچه 

طبـق قانـون، حقـوق دولتی معادن باید در هر سـال 

افزایـش پیـدا کنـد و صاحبـان معـادن موظـف بـه 

نیازمند بازنگری در حقوق دولتی   
معادن هستیم

وی افـزود: بـر اسـاس آنچـه در قانـون بـه تصویـب 

رسیده است، دولت باید در ازای اخذ حقوق دولتی از 

معدن کاران، شرایط را برای فعالیت در معادن تسهیل 

کند اما در عمل شـاهد هسـتیم که چنین اتفاقی رخ 

نمی دهد و این انتظار وجود دارد که دولت با اخذ این 

حقـوق، مشـوق هایی را بـرای صاحبـان معـادن در نظـر 

بگیرد تا ضمن کاهش معضالت موجود در این بخش، 

بتوانیـم بیشـترین بهـره وری را از تولیـد محصـوالت 
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ادامـه دهنـد، بایـد کمک هـا و تسـهیالت ویـژه ای از 

جانب دولت به آن ها اختصاص داده شود که بتوانند 

همچنـان مسـیر تولیـد را طـی کننـد؛ در غیـر ایـن 

صـورت، در مـدت  زمـان کوتاهـی غیـر فعـال خواهند 

شـد و تمـام زحماتـی کـه بـرای راه انـدازی ایـن معـادن 

کشـیده  شـده است، به سـادگی از بین خواهد رفت. 

ایـن امـر بـه دلیـل قوانین مختلفی اسـت که از سـوی 

وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شده که باعث 

توقـف امـور می شـود. مسـئوالن بایـد توجـه داشـته 

حـال  در  معدنـی  نخبـگان  از  بسـیاری  کـه  باشـند 

مهاجـرت بـه کشـورهای همسـایه هسـتند کـه ایـن 

معضـل در نهایـت به ضرر بخش معـدن تمام خواهد 

شـد. ضـرورت دارد امکانـات و تجهیـزات الزم بـرای 

همچنیـن  و  شـود  فراهـم  داخـل  در  معـدن کاری 

مشـورت های الزم بـا انجمن هـای تخصصـی صـورت 

پذیرد تا شاهد بهبود شرایط در آینده نزدیک باشیم.

وی در خصوص لزوم واردات ماشین آالت معدنی، 

عنوان کرد: عالوه بر حقوق دولتی معادن، دسترسی 

نداشتن به تجهیزات و ماشین آالت جدید نیز یکی از 

چالش هـای مهـم در ایـن زمینـه اسـت. دولـت بایـد 

تسـهیالت ویـژه بانکـی را در ایـن خصـوص در نظـر 

بگیـرد تا ضمـن جذب معـدن کاران جدید، نقدینگی 

الزم بـرای اجـرای عملیات هـای مختلـف معدنـی را 

فراهـم کنـد. خوشـبختانه معاونـت امـور معـادن و 

صنایـع معدنـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت، 

قدم هـای مثبتـی را طـی ماه هـای گذشـته در ایـن 

زمینه برداشته است و امیدوار هستیم مجوز واردات 

ماشین آالت نو و حتی کارکرده به داخل کشور صادر 

شـود. در حـال حاضـر بعضـی از معـدن کاران اقـدام به 

انتظـار صـدور  و در  واردات ماشـین آالت کرده انـد 

مجـوز ترخیـص از گمرک هسـتند کـه بایـد اقدامات 

الزم جهت تسریع این امر انجام شود.

لزوم گسترش تکنولوژی فرآوری خاک   
سولفیدی

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت مهندسـی کانـی 

فـراوران تهـران در خصـوص فـرآوری خاک سـولفیدی، 

اذعان کرد: صنعت خودروسازی توسط دو خودروساز 

بزرگ در کشور اداره می شود. از آنجایی که کیفیت 

معدنی داشته باشیم. در سایر کشورها، سازمان های 

مختلف مانند آب، گاز، محیط زیست، راهداری و... 

هرگز مانعی بر سر راه فعالیت معادن ایجاد نمی کنند 

و  می گیرنـد  نظـر  در  را  مشـوق هایی  عـوض،  در  و 

زیرسـاخت های الزم را فراهـم می آورنـد امـا در ایـران، 

عمـده معـادن غیـر فعـال در اثر مشـکالتی کـه ادارات 

دولتی برای آن ها ایجاد کرده اند، به این وضعیت دچار 

شده اند. اگر معدن غیر فعالی وجود داشته باشد که 

از طـرف هیـچ یـک از سـازمان های دولتـی تحت فشـار 

نبوده و تولید الزم را نداشته است، باید در اسرع وقت 

فرایند آزادسازی آن صورت پذیرد.

رئیـس هیئـت مدیـره شـرکت مهندسـی کانـی 

فراوران تهران تصریح کرد: به دنبال افزایش مشکالت 

معـدن کاران سـرب و روی در داخـل کشـور، برخـی از 

معـادن بـا ظرفیـت پاییـن مشـغول به کار هسـتند و یا 

غیـر فعـال شـده اند. از سـوی دیگـر، افـرادی کـه از 

دانش و تخصص بیشتری در این زمینه برخوردارند، 

مشغول فعالیت در کشورهای همسایه مانند ترکیه 

هسـتند. مـا بـه تازگـی متوجـه شـده ایم کـه یکـی از 

فعـاالن معدنـی، اقـدام بـه فعال سـازی هفـت معـدن 

سـرب و روی در ترکیه کرده و این در حالی اسـت که 

معادن غیر فعال بسیاری در داخل کشور وجود دارد 

کـه بـه دلیـل معضـالت موجـود، همچنـان آزادسـازی 

نشـده اند. ظرفیت هـای معدنـی فراوانـی در سـطح 

کشور وجود دارد که می تواند زمینه ساز اشتغال  زایی 

در مناطق مختلف باشد اما متاسفانه فعاالن معدنی 

به دنبال سرمایه گذاری در سایر کشورها هستند.

نقش کمرنگ بخش خصوصی در   
مدیریت معادن

بـه شـرایط معـدن کاری در  ادامـه  سـه دهی در 

کشـور اشـاره کـرد و گفـت: در حـال حاضـر بیشـتر 

معدن کاران به ویژه معادن کوچک مقیاس با زیان های 

مالی فراوانی مواجه شده اند که ادامه فعالیت آن ها 

دولـت  کـه  حالـی  در  اسـت.  انداختـه  بـه خطـر  را 

می توانـد مدیریـت معـادن را بـه بخـش خصوصـی 

واگـذار کنـد، شـاهد کمرنگ تـر شـدن نقـش فعـاالن 

خصوصـی در ایـن بخش هسـتیم. بـا این وجـود، برای 

اینکه معادن کوچک مقیاس بتوانند فعالیت خود را 

افزایش حقوق دولتی 
معادن، چالش مهمی 

است که بسیاری از فعاالن 
معدنی با آن طی سالیان 

اخیر مواجه شده اند
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خودروهای تولیدشده طی سالیان اخیر کاهش یافته 

و از سـوی دیگـر قیمـت تمـام شـده رشـد پیـدا کـرده 

است، دولت و مجلس شورای اسالمی مجوز واردات 

خودروی خارجی را صادر کرده اند که این مسئله در 

نهایـت منجـر بـه بازگشـت آرامـش بـه بـازار خـودرو 

خواهد شد. در واقع همین چالش در صنعت سرب 

و روی نیز وجود دارد و باید صادرات و واردات خاک 

معدنـی مـورد توجـه بیشـتری واقع شـود. تکنولـوژی 

فرآوری خاک سـولفوره در داخل کشـور وجود دارد و 

نکته مهم در این زمینه، تبدیل کنسانتره به محصول 

نهایـی اسـت کـه بـرای مثال، می تواند شـمش سـرب 

باشد. در حال حاضر کنسانتره سولفوره سرب با یک 

بـه کشـور چیـن صـادر و همیـن  قیمـت مشـخص 

محصـول بـا قیمـت کمتـری بـه مشـتریان داخلـی 

فروختـه می شـود. مشـخص اسـت کـه اگـر چیـن بـا 

قیمت بیشتری کنسانتره سولفوره را خریداری کند، 

صـادرات ایـن محصـول بـا سـودآوری بیشـتری همراه 

خواهـد بـود. در حالـی کـه اگر تکنولـوژی الزم جهت 

تولید شمش سرب از کنسانتره سولفیدی در داخل 

فراهـم باشـد، دیگـر نیـازی بـه صـادرات کنسـانتره 

نیسـت و تولیدکننـدگان داخلـی اقـدام بـه خریـد آن 

خواهند کرد اما از آنجایی که در تکنولوژی و راندمان 

کار پایین تر از استانداردهای جهانی هستیم، این امر 

صرفـه اقتصـادی نـدارد. بـه عنـوان مثـال، راندمـان 

تبدیل کنسـانتره سـولفوره سرب به شمش سـرب در 

یعنـی  اسـت؛  درصـد  تـا 97  بیـن 96  چیـن  کشـور 

97درصـد سـربی کـه در کنسـانتره  ورودی به خطوط 

تولیـد وجـود دارد، به شـمش سـرب تبدیل می شـود. 

حـاوی  کنسـانتره  کیلوگـرم  دو  میـزان  از  واقـع  در 

50درصد فلز محتوی سرب، حدود 970 گرم شمش 

سـرب تولید خواهد شـد. این عدد در کشـور ما تنها 

80 تـا 85 درصـد اسـت یعنـی بـه ازای هـر تن، مقادیر 

زیـادی از فلـز سـرب بـه  همـراه باطله هـا از خـط تولیـد 

خـارج خواهـد شـد. از سـوی دیگـر، ایـن باطله بسـیار 

خطرناک است؛ چراکه حاوی فلز سرب بوده و منجر 

به آالیندگی محیط زیست خواهد شد. خوشبختانه 

کنسـانتره اکسـیدی روی 100 درصد در داخل کشـور 

مورد استفاده قرار می  گیرد و به سایر کشورها صادر 

نمی شـود. چراکـه عرضـه آن بـا قیمـت مناسـب در 

داخل صورت می گیرد و تولیدکنندگان شمش روی، 

چالـش خاصـی در زمینـه تامین مواد اولیـه مورد نیاز 

خـود ندارنـد امـا ایـن اتفـاق در خصـوص کنسـانتره 

سـولفوره سـرب به وقوع نپیوسـته اسـت و زمانی که 

مشتری داخلی برای آن وجود ندارد، بنابراین چاره ای 

جز صادرات نیست. البته بسیاری از فعاالن صنعت 

سـرب از باتـری فرسـوده در تولیـد شـمش اسـتفاده 

می  کننـد کـه مقرون به صرفه تـر اسـت امـا بایـد توجه 

داشـت در صورتـی کـه امـکان تولید شـمش سـرب از 

کنسـانتره سولفوره فراهم شـود، شاهد افزایش تولید 

این محصول خواهیم بود.

راه اندازی کارخانه سیار فرآوری  
سه دهی در خصوص واحد فرآوری سیار و مزایای 

آن، اظهار کرد: ما در شرکت مهندسی کانی فرآوران 

تهران، برای نخستین  بار، واحد فرآوری سیار داخلی 

سـاختیم کـه البتـه در سـال های گذشـته، در ایـران 

وجـود داشـت امـا چـون سـازگاری مطلوبـی با شـرایط 

زیسـت محیطی کشـور نداشـت، بـه صـورت سـیار 

عمـل نمی کـرد. ایـن واحـد در ابتـدا در اسـتان یـزد 

راه اندازی شده و فعال بود اما بعد از مدتی به استان 

کرمـان انتقـال پیـدا کـرد و در ادامـه ایـن واحـد را بـه 

شهرستان طبس منتقل کردیم. از مزایای این واحد، 

می تـوان بـه سـهولت در جابه جایـی آن اشـاره کـرد. 

ایـن کارخانـه، کارگـران و مهندسـان،  همچنیـن در 

آمـوزش الزم را بـرای فعالیـت الزم دیده انـد و در هـر 

منطقـه ای کـه مدنظر باشـد، حضـور خواهنـد یافت. 

تمام اجزای الزم برای این کارخانه اعم از ژنراتور برق، 

آزمایشگاه و قسمت های مختلف تولیدی نیز یا سیار 

هستند و یا قابلیت سیار شدن را دارند.

وی در پایـان ضمـن مثبـت ارزیابـی کـردن آینده 

صنعـت سـرب و روی، یـادآور شـد: ایـران از لحـاظ 

ذخایـر سـرب و روی بـه خودکفایـی رسـیده اسـت و 

امکان صادرات کنسانتره به کشورهای همسایه نیز 

وجـود دارد. بنابرایـن اگـر برنامه ریـزی مدونـی بـرای 

آینده صنعت سرب و روی صورت پذیرد و مشکالت 

از پایـه و اسـاس بررسـی و مرتفـع شـود، می توانیـم 

کشـور  داخـل  در  صنعـت  ایـن  آینـده  بـه  نسـبت 

امیدوار باشیم.

ظرفیت های معدنی 
فراوانی در سطح کشور 
وجود دارد که می تواند 

زمینه ساز اشتغال  زایی در 
مناطق مختلق باشد اما 
متاسفانه فعاالن معدنی 

به دنبال سرمایه گذاری در 
سایر کشورها هستند

P.G.M.I.S.E.Z

منطقه ویژه اقتصادى صنایع معدنى و فلزى 

W W W . P G S E Z . I R

بندرعباس، کیلومتر 13 بزرگراه شهید رجایى 

خلیج فارس 
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شـرکت صنایع مس شـهید باهنر در دو ماه ابتدایی سـال 1401 موفق شـد با کسب هشت هزار 
و 387 میلیـارد و 348 میلیـون ریـال درآمـد از فروش چهـار هـزار و 406 تن محصـول در بازارهای 
داخلـی و صادراتـی و همچنیـن ارائه خدمات در زمینه محصوالت مسـی و آلیاژی، رشـد 57 درصدی 

درآمد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کند.

رشد 57 درصدی درآمد دو ماهه »فباهنر«

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، عملکـرد فروردیـن مـاه سـال جاری 

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر نشـان می دهـد 

تولید و صادرات محصوالت مسـی و آلیاژی در این 

شرکت نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته با 

رشد قابل توجهی همراه بوده است.

رشد 173 درصدی تولید لوله برنجی  
نمودار 1 نشـان می دهد که شـرکت صنایع مس 

شـهید باهنر در دو ماه ابتدایی سـال 1401 توانسـته 

است 678 تن لوله مسی تولید کند که در مقایسه 

با مدت مشابه سال پیش، 60 درصد افزایش داشته 

است. این شرکت در مدت مشابه سال قبل، موفق 

به تولید 423 تن لوله مسی شده بود.

جـاری  سـال  ابتدایـی  مـاه  دو  در  »فباهنـر« 

توانسـت 405 تـن مقاطـع مسـی تولیـد کنـد. ایـن 

شرکت در دو نخست ماه سال 1400، 408 تن مقاطع 

مسی تولید کرده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در دو مـاه نخسـت 

امسـال موفـق شـد یـک هـزار و 277 تـن تسـمه و ورق 

مسی تولید کند که این میزان در مقایسه با مدت 

مشابه سال 1400، 54 درصد رشد داشته است. این 

شرکت در دو ماه ابتدایی سال پیش، 825 تن تسمه 

و ورق مسی تولید کرده بود.

همچنیـن »فباهنـر« در دو مـاه ابتدایـی سـال 

جـاری، 134  تـن لولـه برنجـی تولیـد کـرده اسـت کـه 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال 1400، 

173 درصد رشد داشته است. این شرکت در دو ماه 

نخست سال قبل، موفق به تولید 49 تن لوله برنجی 

شده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در دو مـاه 

ابتدایـی امسـال، یـک هـزار و 385 تن مقاطع برنجی 

تولید کرده اسـت که نسـبت به مدت مشـابه سـال 

پیش، حاکی از رشد 39 درصدی است. این شرکت 

در دو ماه نخسـت سـال 1400، توانسـته بود 995 تن 

مقاطع برنجی تولید کند.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در دو مـاه ابتدایـی 

سـال جـاری توانسـت یـک هـزار و 338 تـن تسـمه و 

ورق برنجی تولید کند که این میزان در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال 1400، 32 درصـد رشـد داشـته 

است. این شرکت در دو ماه ابتدایی سال قبل، یک 

هزار و 14 تن تسمه و ورق برنجی تولید کرده بود.

مجمـوع تولیـد »فباهنـر« در دو مـاه ابتدایـی 

سـال 1401 به پنج هزار و 155 تن محصول رسـید که 

ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال پیـش، 

144 درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

دو ماه نخسـت سـال 1400، توانسـته بود در مجموع 

سه هزار و 714 تن محصول تولید کند.

مجموع تولید »فباهنر« در 
دو ماه ابتدایی سال 1401 

به پنج هزار و 155 تن 
محصول رسید که این 

میزان در مقایسه با مدت 
مشابه سال پیش، 144 

درصد رشد را نشان می دهد
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شـرکت مـس شـهید باهنـر در دو مـاه نخسـت 

سـال جـاری، 344 تـن لولـه مسـی را روانـه بازارهـای 

صادراتـی کـرد کـه این میزان در هم سـنجی با مدت 

مشـابه سـال 1400، رشـد 72 درصدی داشـته اسـت. 

این شرکت در دو ماه ابتدایی سال گذشته، 200 تن 

لوله مسی در بازارهای صادراتی معامله کرده بود.

»فباهنـر« در دو مـاه ابتدایـی امسـال توانسـت 

47 تـن مقاطـع مسـی را در بازارهـای صادراتـی بـه 

فـروش برسـاند. ایـن شـرکت در مـدت زمـان مشـابه 

سـال قبـل، موفـق بـه فـروش میـزان مشـابه مقاطـع 

مسی در بازارهای صادراتی شده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر طـی دو مـاه 

نخسـت سـال 1401 موفـق شـد 334 تـن تسـمه و ورق 

مسـی را در بازارهـای صادراتـی بـه فـروش برسـاند که 

این میزان در هم سـنجی با مدت مشـابه سـال پیش، 

از رشـد 333 درصـدی برخـوردار بـوده اسـت. ایـن 

شرکت در دو ماه ابتدایی سال گذشته، 77 تن تسمه 

و ورق مسی در بازارهای صادراتی فروخته بود.

مجمـوع فـروش صادراتـی شـرکت صنایع مس 

شهید باهنر در دو ماه ابتدایی امسال به 760 تن 

محصول رسید که این میزان در مقایسه با مدت 

مشـابه سـال گذشـته، حاکـی از رشـد 68درصـدی 

اسـت. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 1400 

در بازار داخلی بفروشـد که این میزان در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال پیـش، 64 درصـد رشـد داشـته 

است. این شرکت در دو ماه نخست سال قبل، موفق 

به فروش 42 تن لوله برنجی در بازار داخلی شده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در دو مـاه نخسـت 

سال جاری، 490 تن مقاطع برنجی را در بازار داخلی 

فروخته اسـت. این شـرکت در دو ماه ابتدایی سـال 

بـازار داخلـی  تـن مقاطـع برنجـی را در   730 ،1400

معامله کرده بود.

»فباهنـر« در دو مـاه نخسـت امسـال موفـق بـه 

فروش 548 تن تسـمه و ورق برنجی در بازار داخلی 

بـا مـدت  شـده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه 

مشابه سال پیش، 101 درصد رشد را نشان می دهد. 

گذشـته،  سـال  ابتدایـی  مـاه  دو  در  شـرکت  ایـن 

توانسته بود 272 تن تسمه و ورق برنجی را در بازار 

داخلی به فروش برساند.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در دو مـاه 

ابتدایـی سـال 1401، دو هـزار و 201 تـن محصـول را در 

بازار داخلی به فروش رسـانده اسـت که این میزان، 

نشـان از رشـد 17 درصـدی نسـبت بـه مـدت مشـابه 

سـال گذشـته دارد. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت 

سـال گذشـته، یـک هـزار و 879 تن محصـول در بازار 

داخلی فروخته بود.

فروش داخلی »فباهنر« 17 درصد رشد   
پیدا کرد

نمـودار 2 حاکـی از آن بـوده کـه شـرکت صنایـع 

مـس شـهید باهنـر در دو مـاه ابتدایـی سـال 1401، 

توانسته است 568 تن لوله مسی را در بازار داخلی 

به فروش برسـاند که این میزان در مقایسـه با مدت 

مشابه سال پیش، 129 درصد افزایش داشته است. 

ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال قبـل، 248 تـن 

لوله مسی در بازار داخلی فروخته بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در دو مـاه نخسـت 

سال جاری موفق به فروش 261 تن مقاطع مسی در 

بـازار داخلـی شـده اسـت. ایـن شـرکت در دو مـاه 

ابتدایی سال گذشته، 292 تن مقاطع مسی در بازار 

داخلی به فروش رسانده بود.

»فباهنـر« در دو مـاه نخسـت امسـال توانسـته 

اسـت یـک هـزار و 25 تـن تسـمه و ورق مسـی را در 

بـازار داخلـی بـه فـروش برسـاند کـه ایـن میـزان در 

درصـد  سـال 1400، 37  مشـابه  مـدت  بـا  مقایسـه 

افزایش داشته است. این شرکت در دو ماه ابتدایی 

سـال پیـش، 747 تـن تسـمه و ورق مسـی در بـازار 

داخلی فروخته بود.

همچنین شرکت صنایع مس شهید باهنر موفق 

شد طی دو ماه ابتدایی امسال، 69 تن لوله برنجی را 
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توانسـته بـود 452 تـن محصـول را روانـه بازارهـای 

صادراتی کند.

همچنیـن »فباهنـر« در دو مـاه نخسـت سـال 

1401 توانسـته اسـت یـک هـزار و 445 تـن محصـول 

و  مسـی  محصـوالت  انـواع  زمینـه  در  خدماتـی 

آلیاژی عرضه کند. این شـرکت در دو ماه ابتدایی 
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سـال گذشـته، یـک هـزار و 521 تـن محصـول ذیـل 

ارائه خدمات، عرضه کرده بود.

مجمـوع فـروش شـرکت مـس شـهید باهنـر در 

دو ماه ابتدایی سـال جاری به چهار هزار و 406 تن 

محصـول رسـیده اسـت کـه ایـن میـزان نسـبت بـه 

مـدت مشـابه سـال قبـل، 14 درصـد رشـد داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 1400، 

توانسـته بـود سـه هـزار و 852 تـن محصـول را بـه 

فروش رساند.

رشد 15 درصدی درآمد حاصل از   
ارائه خدمات 

همان طـور کـه در نمـودار 3 مشـاهده می شـود، 

شرکت صنایع مس شهید باهنر در دو ماه ابتدایی 

میلیـارد و  اسـت درآمـد 587  توانسـته  سـال 1401 

بـازار  لولـه مسـی در  از فـروش  310میلیـون ریالـی 

بـا مـدت  بـه دسـت آورد کـه در مقایسـه  داخلـی 

مشـابه سـال قبل، 471 درصد افزایش داشـته است. 

گذشـته،  سـال  ابتدایـی  مـاه  دو  در  شـرکت  ایـن 

102میلیارد و 818 میلیون ریال درآمد از فروش لوله 

مسی در بازار داخلی کسب کرده بود.

شرکت مس شهید باهنر در دو ماه نخست سال 

جـــاری موفــق بـه کســـب درآمــد 563 میلیـــارد و 

892میلیـون ریالـی از فـروش مقاطـع مسـی در بـازار 

داخلی شد. این شرکت در دو ماه نخست سال 1400، 

575 میلیـارد و 126 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

مقاطع مسی در بازار داخلی به دست آورده بود.

»فباهنـر« در دو مـاه ابتدایـی امسـال توانسـته 

است دو هزار و 44 میلیارد و 739 میلیون ریال درآمد 

از فروش تسـمه و ورق مسـی در بازار داخلی کسـب 

کند که این میزان در هم سنجی با مدت مشابه سال 

قبل، 21 درصد افزایش داشـته اسـت. این شـرکت در 

دو مـاه نخسـت سـال 1400، یـک هزار و 686 میلیـارد و 

878 میلیون ریال درآمد از فروش تسمه و ورق مسی 

در بازار داخلی کسب کرده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر طـی دو مـاه 

نخست سال 1401، موفق به کسب درآمد 303میلیارد 

و 941 میلیـون ریالـی از فـروش لولـه برنجـی در بـازار 

داخلـی شـده اسـت کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 
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مـدت مشـابه سـال قبـل، 244 درصـد رشـد را نشـان 

سـال  ابتدایـی  مـاه  دو  در  شـرکت  ایـن  می دهـد. 

گذشته توانسته بود درآمد 88 میلیارد و 261میلیون 

ریالـی از فـروش لولـه برنجـی در بـازار داخلـی بـه 

دست آورد.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در دو مـاه ابتدایـی 

سـال جاری، 989 میلیارد و 968 میلیون ریال درآمد 

از فروش مقاطع برنجی در بازار داخلی کسب کرد. 

این شرکت در دو ماه نخست سال 1400، 999میلیارد 

و 722 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش مقاطع برنجی 

در بازار داخلی کسب کرده بود.

»فباهنـر« در دو مـاه ابتدایـی امسـال موفق به 

کسب درآمد یک هزار و 417 میلیارد و 228میلیون 

بـازار  در  برنجـی  ورق  و  تسـمه  فـروش  از  ریالـی 

داخلـی شـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا مـدت 

داشـته  افزایـش  درصـد   175  ،1400 سـال  مشـابه 

است. این شرکت در دو ماه نخست سال گذشته 

توانسته بود 514میلیارد و 33 میلیون ریال درآمد 

از فـروش تسـمه و ورق برنجـی در بـازار داخلـی بـه 

دست آورد.

شـرکت صنایع مس شـهید باهنر توانسـت طی 

دو ماه نخست سال 1401، پنج هزار و 907 میلیارد و 

78 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش محصـوالت خـود 

در بـازار داخلـی بـه دسـت آورد کـه ایـن میـزان در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 49 درصد رشد را 

نشـان می دهد. این شـرکت در دو ماه ابتدایی سـال 

قبـل، سـه هـزار و 966 میلیـارد و 838 میلیـون ریـال 

درآمـد از فـروش محصـوالت خـود در بـازار داخلـی 

کسب کرده بود.

شـرکت مـس شـهید باهنـر در دو مـاه ابتدایـی 

سـال جـاری توانسـت 882 میلیـارد و 697 میلیـون 

بازارهـای  در  مسـی  لولـه  فـروش  از  درآمـد  ریـال 

صادراتـی کسـب کنـد کـه ایـن میـزان در مقایسـه با 

مدت مشابه سال گذشته، 105 درصد رشد را نشان 

می دهد. این شرکت در دو ماه نخست سال پیش، 

430 میلیارد و 182 میلیون ریال درآمد از فروش لوله 

مسی در بازارهای صادراتی کسب کرده بود.

»فباهنــــر« طــــی دو مــــاه نخســــت امســــال، 

فـروش  از  درآمـد  ریـال  میلیـون  و 111  125میلیـارد 

مقاطـع مسـی در بازارهـای صادراتـی به دسـت آورد 

کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال قبـل، 

22درصـد رشـد را نشـان می دهـد. ایـن شـرکت در 

دومـاه ابتدایـی سـال 1400، موفـق بـه کسـب درآمـد 

101میلیـارد و 913 میلیـون ریالـی از فـروش مقاطـع 

مسی در بازارهای صادراتی شده بود.

شـرکت صنایـع مـس شـهید باهنـر در دو مـاه 

ابتدایی سال 1401، درآمد 826 میلیارد و 835میلیون 

ریالـی از فـروش تسـمه و ورق مسـی در بازارهـای 

صادراتی کسب کرد که این میزان در هم سنجی با 

مدت مشابه سال پیش، نشان از رشد 370 درصدی 

دارد. این شـرکت در دو ماه نخسـت سـال گذشـته، 

175 میلیـارد و 730 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

تسـمه و ورق مسـی در بازارهای صادراتی به دسـت 

آورده بود.

مجمـوع درآمـد فـروش صادراتـی »فباهنـر« در 

دو ماه نخسـت امسـال به یک هزار و 902 میلیارد و 

میـزان  ایـن  کـه  اسـت  رسـیده  ریـال  میلیـون   507

نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته، 116 درصـد 

مـاه  دو  در  شـرکت  ایـن  می دهـد.  نشـان  را  رشـد 

ابتدایـی سـال 1400، توانسـته بـود 877 میلیـارد و 

645 میلیــــون ریـــال درآمـــد از فـروش صـــادراتی 

محصوالت خود کسب کند.

همچنین شـرکت صنایع مس شـهید باهنر طی 

و  میلیـارد   577 جـاری،  سـال  ابتدایـی  مـاه  دو 

763میلیـون ریـال درآمـد از ارائـه خدمات در زمینه 

ایـن  آلیـاژی کسـب کـرد کـه  محصـوالت مسـی و 

میـزان در هم سـنجی بـا مـدت مشـابه سـال 1400، 

نشـان از رشـد 15 درصـدی دارد. ایـن شـرکت در دو 

مـاه نخسـت سـال قبـل، 501 میلیـارد و 299 میلیـون 

ریال درآمد از ارائه خدمات به دست آورده بود.

و  داخلـی  فـروش  از  حاصـل  درآمـد  مجمـوع 

صادراتـی و همچنیـن ارائـه خدمـات شـرکت مـس 

شهید باهنر طی دو ماه ابتدایی سال 1401 به هشت 

هزار و 387 میلیارد و 348 میلیون ریال رسیده است 

که این میزان نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشته، 

57 درصد رشـد را نشـان می دهد. این شـرکت در دو 

پنـج هـزار و  بـود  توانسـته  مـاه نخسـت سـال 1400 

345میلیارد و 782 میلیون ریال درآمد کسب کند.

مجموع فروش شرکت 
مس شهید باهنر در دو 
ماه ابتدایی سال جاری 

به چهار هزار و 406 تن 
محصول رسیده است 
که این میزان نسبت به 

مدت مشابه سال قبل، 14 
درصد رشد داشته است
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شـرکت فوالد خراسـان با رکوردشـکنی در تولیـد طی دو ماه ابتدایی سـال جـاری، 125 هزار تن 
محصـول در بازارهـای داخلـی و صادراتـی فروخت و با کسـب 19 هـزار و 157 میلیارد ریـال درآمد، 

رشد 7 درصدی درآمد را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد.

رشد 7 درصدی درآمد »فخاس«

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلزات آنالین«، شرکت فوالد خراسان در سال جاری 

بـرای جبـران کسـری تولیـد در تابسـتان، عـزم خـود را 

جزم کرده است و توانسته میزان تولید خود را باالتر 

از سال های گذشته ثبت کند. رکورد تولید گندله و 

آهن اسفنجی در این شرکت حاکی از همین موضوع 

اسـت. ضمـن اینکـه فـوالد خراسـان بـا توجـه بـه وضـع 

عـوارض صادراتـی در ماه های فروردین و اردیبهشـت 

سـال جاری، تمرکز خود را روی بازار داخلی معطوف 

کـرد و موفـق شـد بخش زیـادی از محصوالت خـود را 

در بازار داخلی به فروش برساند. البته با لغو عوارض 

بـه نظـر می رسـد  ابتـدای خـرداد مـاه،  صادراتـی از 

صـادرات شـمش فـوالدی ایـن شـرکت دوبـاره از سـر 

گرفته شـود و حتی شـاهد رکوردشـکنی هایی در این 

رابطه باشـیم. با این حال، فوالد خراسـان به طور حتم 

بـرق  سـازمان  از  دریافتـی  نامه هـای  بـه  توجـه  بـا 

منطقه ای، با محدودیت انرژی مواجه خواهد شـد و 

کاهـش و یـا توقـف تولیـد را در بخش هـای مختلـف 

تجربه خواهد کرد.

رشد 3.6 درصدی تولید محصول در   
فوالد خراسان

شـرکت فـوالد خراسـان در دو مـاه نخسـت سـال 

1401 توانسـت 407 هـزار و 948 تـن گندلـه تولیـد کند 

کـه در مقایسـه بـا مـدت مشـابه سـال قبـل 5 درصـد 

رشـد نشـان می دهد. فخاس در دو ماه نخسـت سال 

1400 تنها 386 هزار و 152 تن گندله تولید کرده بود.

فـوالد خراسـان در دو مـاه نخسـت سـال جـاری 

موفـق بـه تولیـد 276 هـزار و 626 تن آهن اسـفنجی 

سـال  مشـابه  مـدت  بـا  هم سـنجی  در  کـه  شـد 

پیـش یـک درصـد افزایـش یافتـه اسـت. ایـن شـرکت 

در دو مـاه نخسـت سـال پیـش توانسـته بـود تنهـا 

273هزار و 161تن آهن اسفنجی تولید کند.

»فخاس« در دو ماه نخست سال جاری 95 هزار 

و 104 تـن شـمش فـوالدی تولیـد کـرد کـه ایـن میـزان 

نسـبت به مدت مشـابه سـال گذشـته 2 درصد رشـد 

نشـان می دهد. این شـرکت در دو ماه نخسـت سـال 

1400 تنها 92 هزار و 950 تن شمش داخلی تولید کرد.

شـرکت فـوالد خراسـان در دو مـاه نخسـت سـال 

1401 توانسـت 107 هـزار و 774 تـن محصـوالت سـبک 

ساختمانی تولید کند که در مقایسه با مدت مشابه 

سـال پیش 3 درصد افزایش یافته اسـت. این شـرکت 
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دو مـاه نخسـت سـال 1400 توانسـته بـود 24 هـزار و 

994 تـن شـمش فـوالدی را در بازارهـای صادراتـی بـه 

فروش برسـاند. جمـع فروش صادراتی »فخـاس« در 

دو ماه ابتدایی سال گذشته 45 هزار و 421 تن بود.

در دو مـاه نخسـت سـال جـاری شـرکت فـوالد 

خراسان 39 هزار و 665 تن شمش فوالدی در بازارهای 

داخلی و صادراتی به فروش رسـاند. این شـرکت در 

دو ماه نخست سال گذشته 55 هزار و 412 تن شمش 

در بازارهای داخلی و صادراتی فروخته بود.

و صادراتـی محصـوالت  داخلـی  فـروش  جمـع 

سـبک سـاختمانی شـرکت فـوالد خراسـان در دو مـاه 

نخسـت سـال 1401 به 85 هزار و 683 تن رسـید. این 

شـرکت در دو ماه نخسـت سـال 1400 حدود 92 هزار 

و 571 تن محصوالت سبک ساختمانی در بازارهای 

داخلی و صادراتی فروخته بود.

شـرکت فـوالد خراسـان در دو مـاه نخسـت سـال 

1401 در مجمـوع 125 هـزار و 348 تـن محصـول در 

بازارهـای داخلـی و صادراتـی بـه فـروش رسـاند. ایـن 

شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال قبـل در مجمـوع 

160هزار و 399 تن محصول فروخته بود.

رشد 77 درصد درآمد شمش فوالدی   
در بازار داخلی

امسـال  نخسـت  مـاه  دو  در  خراسـان  فـوالد 

پنج هـزار و 949 میلیـارد و 112 میلیـون ریـال درآمـد 

بابـت فروش شـمش فـوالدی در بازار داخلی کسـب 

کرد که این میزان در مقایسـه با مدت مشـابه سـال 

قبل 77 درصد رشـد نشـان می دهد. این شـرکت در 

دو مـاه نخسـت سـال 1400 توانسـته بـود سـه هـزار و 

344 میلیـارد و 713 میلیـون ریـال درآمـد از محـل 

فروش شمش فوالدی در بازار داخلی داشته باشد.

»فخاس« در دو ماه نخسـت سـال 1401 موفق 

بـه کسـب 11 هـزار و 670 میلیـارد و 666 میلیـون 

ریال درآمد از فروش محصوالت سبک ساختمانی 

در بازارهای داخلی شـد که این میزان در مقایسـه 

با مدت مشـابه سـال پیش 38درصد رشـد داشـته 

اسـت. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال 1400، 

ریـال  هشـت هـزار و 457 میلیـارد و 574 میلیـون 

درآمد از فروش محصوالت سـبک سـاختمانی در 

شرکت فوالد خراسان در 
دو ماه نخست سال 1401 
توانست 407 هزار و 948 

تن گندله تولید کند که 
در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل 5 درصد رشد 

نشان می دهد

در دو مـاه نخسـت سـال قبـل 104 هـزار و 324تـن 

محصوالت سبک ساختمانی تولید کرده بود.

جمع تولیدات شـرکت فوالد خراسـان در دو ماه 

نخست امسال به 887 هزار و 452 تن رسید که در 

هم سـنجی با مدت مشابه سال گذشـته 3.6 درصد 

رشـد نشـان می دهد. این شرکت در دو ماه نخست 

تـن   587 و  هـزار   856 بـود  توانسـته  پیـش  سـال 

محصول تولید کند.

رشد 30 درصد فروش شمش در بازار   
داخلی

فـوالد خراسـان در دو مـاه نخسـت سـال جـاری 

موفق به فروش 39 هزار و 665 تن شمش فوالدی در 

بازارهای داخلی شد که این میزان نسبت به مدت 

نشـان  را  رشـد 30 درصـدی  سـال گذشـته  مشـابه 

سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  شـرکت  ایـن  می دهـد. 

گذشـته تنهـا 30 هـزار و 418 تـن شـمش فـوالدی در 

بازار داخلی فروخته بود.

»فخاس« در دو ماه نخست سال 1401 توانست 

74 هزار و 805 تن محصوالت سبک ساختمانی در 

بازارهـای داخلـی بـه فروش رسـاند که در مقایسـه با 

مـدت مشـابه سـال قبـل 3.8 درصـد افزایـش یافتـه 

اسـت. این شـرکت در دو ماه نخسـت سـال گذشـته 

تنهـا توانسـته بـود 72 هـزار و 144 تـن محصـوالت 

سبک ساختمانی در بازار داخلی بفروشد.

مـاه  دو  در  فـوالد خراسـان  کـه  اسـت  گفتنـی 

نخسـت سـال 1400 توانسـته بـود 12 هـزار و 416 تـن 

آهن اسفنجی را در بازار داخلی به فروش برساند.

جمـع فـروش داخلـی شـرکت فـوالد خراسـان در 

دو مـاه نخسـت سـال 1401 بـه 114 هـزار و 470 تـن 

رسـید. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال پیـش 

114 هـزار و 970 تـن محصـول در بـازار داخلـی بـه 

فروش رسانده بود.

»فخاس« در دو ماه ابتدای سال 1401، 10 هزار و 

روانـه  را  سـاختمانی  سـبک  محصـوالت  تـن   878

مـدت  در  شـرکت  ایـن  کـرد.  صادراتـی  بازارهـای 

مشـابه سـال پیـش، 20 هـزار و 427 تـن محصـوالت 

سـبک سـاختمانی را در بازارهـای صادراتـی فروختـه 

بود. الزم به ذکر است که شرکت فوالد خراسان در 
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بازار داخلی داشت.

شـرکت فـوالد خراسـان در دو مـاه نخسـت سـال 

1400 توانسـت 804 میلیـارد و 546 میلیـون ریـال از 

فروش آهن اسفنجی در بازار داخلی کسب کند

جمـع درآمد شـرکت فوالد خراسـان از فـروش در 

بازار داخلی طی دو ماه نخسـت امسـال به 17 هزار 

و 619 میلیـارد و 778 میلیـون ریـال رسـید کـه در 

هم سـنجی با مدت مشـابه سـال قبل حاکی از رشـد 

39.7 درصدی است. این شرکت در دو ماه نخست 

سال پیش 12 هزار و 606 میلیارد و 833 میلیون ریال 

درآمد از فروش در بازار داخلی کسب کرده بود.

گفتنـی اسـت که »فخـاس« در دو مـاه ابتدایی 

امسـال یک هزار و 537 میلیارد و 903 میلیون ریال 

درآمـد از صـادرات محصـوالت سـبک سـاختمانی 

کسـب کـرد. همچنیـن الزم بـه یـادآوری اسـت کـه 

فـوالد خراسـان در دو مـاه نخسـت سـال گذشـته دو 

هـزار و 878 میلیـارد و 39 میلیـون ریـال درآمـد از 

بـازار صادراتـی کسـب  فـوالدی در  فـروش شـمش 

کرده بود. ضمن اینکه این شـرکت موفق به کسـب 

دو هـزار و 430 میلیـارد و 780 میلیـون ریال درآمد از 

صـادرات محصـوالت سـبک سـاختمانی شـده بـود. 

جمـع درآمـد فروش صادراتی شـرکت فوالد خراسـان 

و  هـزار  پنـج  بـه  قبـل  سـال  نخسـت  مـاه  دو  در 

308میلیارد و 819 میلیون ریال رسید.

میـزان درآمـد حاصـل از فـروش شـمش فـوالدی 

شـرکت فـوالد خراسـان در دو مـاه نخسـت امسـال 

پنج هـزار و 949 میلیـارد و 112 میلیـون ریـال بود. این 

شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال پیـش 6 هـزار و 

222میلیـارد و 752 میلیـون ریـال درآمـد از فـروش 

شمش کسب کرده بود.

در دو مـاه نخسـت سـال جـاری، شـرکت فـوالد 

خراسان توانست 13 هزار و  208 میلیارد و 569 میلیون 

سـبک  محصـوالت  فـروش  از  ناشـی  درآمـد  ریـال 

سـاختمانی در بازارهـای داخلـی و صادراتـی داشـته 

باشـد که نسـبت به مدت مشـابه سـال پیش 21 رشد 

دارد. ایـن شـرکت در دو مـاه نخسـت سـال گذشـته 

10هـزار و 888 میلیـارد و 354 میلیـون ریـال درآمـد از 

فروش محصوالت سبک ساختمانی داشت.

جمـع درآمـد شـرکت فـوالد خراسـان در دو مـاه 

نخسـت سـال 1401 حـدود 19 هـزار و 157 میلیـارد و 

681 میلیـون ریـال بـود کـه ایـن میـزان در مقایسـه بـا 

نشـان  رشـد  درصـد   7 پیـش  سـال  مشـابه  مـدت 

سـال  نخسـت  مـاه  دو  در  شـرکت  ایـن  می دهـد. 

گذشـته 17 هـزار و 915 میلیـارد و 652 میلیـون ریـال 

درآمد داشت.

 

۰

۵,۰۰۰

۱۰,۰۰۰

۱۵,۰۰۰

۲۰,۰۰۰

۲۵,۰۰۰

۱۴۰۱دو ماه نخست سال  ۱۴۰۰دو ماه نخست سال 

ال
 ری

ارد
یلی

م

1401مبلغ فروش فوالد خراسان در دو ماه نخست سال -3نمودار
شمش  محصوالت ساختمانی مجموع

 

  

۰
۲۰
۴۰
۶۰
۸۰

۱۰۰
۱۲۰
۱۴۰
۱۶۰
۱۸۰

۱۴۰۱دو ماه نخست سال  ۱۴۰۰دو ماه نخست سال 

تن
زار 

ه

1401میزان فروش فوالد خراسان در دو ماه نخست سال -2نمودار 
شمش  محصوالت سبک ساختمانی مجموع

 

  

۰

۲۰۰

۴۰۰

۶۰۰

۸۰۰

۱,۰۰۰

۱۴۰۱دو ماه نخست سال  ۱۴۰۰دو ماه نخست سال 

تن
زار 

ه

1401میزان تولید فوالد خراسان در دو ماه نخست سال -1نمودار 
گندله آهن اسفنجی شمش  محصوالت سبک ساختمانی مجموع



تحلیــل
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

83         خرداد ماه  1401        شماره  220



مهم ترین عناوین خبری صنایع معدنی و فلزی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  220          خرداد ماه  1401 84



مهم ترین عناوین خبری صنایع معدنی و فلزی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

85         خرداد ماه  1401        شماره  220

مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

مهم ترین عناوین خبری 
صنایع معدنی و فلزی

بهذخایرقابلتوجهیازسنگآهندستیافتیم



مهم ترین عناوین خبری صنایع معدنی و فلزی
هفته نامه الکترونیکی خبری و تحلیلی

شماره  220          خرداد ماه  1401 86

مدیرعامل شـرکت توسـعه معدنی و صنعتی صبانور در مجمع عمومی عادی سـالیانه این شرکت 
گفت: صبانور از سـال گذشـته عملیات اکتشـافی گسـترده ای را در محدوده ثبتی معادن آغاز کرده و 
نتایـج اولیـه حاکی از ذخایر قابـل توجهی از سـنگ آهن در این معدن و به احتمال زیـاد چندین برابر 

شدن ذخایر کنونی است.

به ذخایر قابل توجهی از سنگ آهن دست یافتیم
مدیرعامل شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور:

تحلیلـی  و  پایـگاه خبـری  گـزارش خبرنـگار  بـه 

»فلـزات آنالیـن«، مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه 

شرکت توسعه معدنی و صنعتی صبانور با موضوع 

قانونـی،  بـازرس  و  اسـتماع گـزارش هیئـت  مدیـره 

تصویب صورت های مالی سال )دوره( مالی منتهی 

به 29 اسـفند ماه سـال 1400، تقسـیم سـود، انتخاب 

روزنامـه  انتخـــاب  ــنونی،  قـا بـــازرس  و  حسابـــرس 

کثیر االنتشار، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف 

هیئـت مدیـره و تعییـن پـاداش هیئـت مدیـره برگزار 

شـد. این مجمع با حضور اعضای هیئت رئیسـه در 

جایگاه قانونی رسمیت یافت.

توسـعه  شـرکت  مدیرعامـل  کالنتـری،  محمـد 

معدنی و صنعتی صبانور در جلسه مجمع عمومی 

بیان کرد:  شـرکت صبانور در سـال 1376 با سـرمایه 

اولیـه 50 میلیـارد تومـان تاسـیس و در سـال 1390 بـا 

نمـاد »کنـور« وارد فرابـورس و در سـال 1393 وارد 

تاالر اصلی بورس تهران شد.

وی افـزود: صبانـور در حـال حاضـر از نظـر تولید 

سـنگ آهن و کنسـانتره جـزو 10 شـرکت برتـر کشـور 

اسـت و و بزرگ تریـن تولیدکننـده ایـن محصـول در 

غرب و شمال غرب کشور به شمار می رود.

مدیرعامـل شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی 

صبانـور بیـان کـرد: موضـوع فعالیـت اصلی شـرکت 

صبانور، اکتشاف و استخراج از معادن سنگ آهن و 

فـراوری کنسـانتره و گندلـه و تکمیـل زنجیـره ارزش 

بـرای رسـیدن بـه محصـوالت فوالدی و سـایر عناصر 

فلزی است.

کالنتری در خصوص تغییرات سرمایه صبانور، 

عنوان کرد: در سال 1376 سرمایه شرکت 50میلیارد 

بـه  میـزان  ایـن   1395 سـال  در  کـه  بـود  تومـان 

300میلیـارد تومـان افزایـش یافت. از آن سـال تا سـال 

1399 ایـن میـزان سـرمایه ثابـت باقـی ماند. در سـال 

1399 تصمیـم بـه افزایـش سـرمایه از 300 میلیـارد 
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در سـنگ آهن پرعیـار از یـک میلیـون و 500 هـزار تن 

در سـال 1396 بـه سـه میلیـون و 300 هـزار تـن در 

سـال 1400 رسـیدیم که این میزان 20 درصد نسـبت 

به سـال قبل و 114 درصد نسـبت به پنج سـال قبل 

رشـد داشـته اسـت. در تولید سنگ آهن دانه بندی 

از یـک میلیـون و 300 هـزار تـن در سـال 1396 بـه بـه 

دو میلیـون و 400 هـزار تـن در سـال 1400 رسـیدیم. 

در سـال 1400 بـا مشـکل قطعـی بـرق و آب مواجـه 

شده بودیم.

اجرای پروژه های توسعه ای  
مدیرعامـل شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی 

صبانور با اشـاره به پروژه های صبانور گفت: صبانور 

محصـوالت  تولیـد  زمینـه  در  متعـددی  پروژه هـای 

سـنگ آهن در دسـت اقـدام دارد. پـروژه یـک میلیـون 

تنـی صبـا امیـد غـرب بـرای گندله سـازی بـه ظرفیت 

یک میلیون تن از پروژه های شرکت است که یک هزار 

و 200 میلیـارد تومـان مبلـغ سـرمایه گذاری آن بـوده و 

مهندسـین پیمانـکار و مشـاور آن انتخـاب شـده اند. 

پیشـرفت فیزیکـی ایـن پـروژه بـه 27 درصـد رسـیده 

است. خوشبختانه مشکل تامین تجهیزات خارجی 

برطرف شده که بخش اول تجهیزات تا یک ماه آینده 

آمـاده حمـل بـه محـل پروژه اسـت. این پـروژه در نیمه 

دوم سال 1402 به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: پروژه دیگر، کارخانه یک میلیون 

نیـز  پـروژه  ایـن  کـه  اسـت  گاللـی  کنسـانتره  تنـی 

یک هـزار و 200 میلیـارد تومـان سـرمایه گذاری نیـاز 

دارد. بـرای ایـن پـروژه نیـز زمیـن اختصـاص یافتـه و 

مجوزهای الزم اخذ شده است. پیش بینی می شود 

ایـن پـروژه نیـز تـا اواخـر سـال 1403 بـه بهره بـرداری 

برسـد. همچنیـن پـروژه احـداث کارخانـه 800 هـزار 

تنی کنسانتره باباعلی با سرمایه گذاری یک هزار و 

200میلیـارد تومـان در دسـت اقـدام اسـت کـه بـرای 

ایـن پـروژه جـواز تاسـیس اخذ شـده و جانمایی زمین 

در حال انجام است.

دستیابی به ذخایر جدید  
اکتشـافات  وضعیـت  خصـوص  در  کالنتـری 

صبانور تاکید کرد: سال گذشته یک پروژه اکتشافی 

کرد: صبانور همچنین کارخانه کنسانتره کردستان 

به ظرفیت اسمی یک میلیون تن در اختیار دارد که 

فـاز نخسـت آن اواخـر سـال 1392 و فـاز دوم در سـال 

کنسـانتره  کارخانـه  همچنیـن  شـد.  افتتـاح   1396

همـدان بـه ظرفیـت 600 هـزار تـن در سـال 1393 بـه 

بهره برداری رسـید و در ادامه کارخانه گندله سـازی 

همـدان بـه ظرفیـت 550 هـزار تـن در شـهریور مـاه 

سال 1396 بهره برداری شد.

کالنتری با اشـاره به رشـد تولید این شـرکت در 

سـال های اخیـر، عنـوان کـرد: صبانـور همـواره در 

در  دانه بنـدی  سـنگ آهن  خـام،  سـنگ آهن  تولیـد 

سـال های اخیر رشـد داشـته اسـت. به طوری که از 

بـه  تـن در سـال 1396  چهـار میلیـون و 300 هـزار 

هفـت میلیـون و 390 هـزار تـن در تولیـد سـنگ آهن 

خام و باطله رسـیده ایم و 69 درصد رشـد داشـتیم. 

تومـان بـه یـک هـزار و 800 میلیـارد تومان گرفتیم که 

ایـن مهـم محقـق شـد. در سـال 1400 نیـز افزایـش 

بـه  شـرکت  سـرمایه  اکنـون  کـه  داشـتیم  سـرمایه 

یک هزار و 277 میلیارد تومان رسیده است.

وی تاکید کرد: صبانور در دو استان همدان و 

کردسـتان فعالیـت می کنـد و از سـه معـدن فعـال 

برخـوردار اسـت. معـدن باباعلی در اسـتان همدان 

و معـدن گاللـی و شـهرک در اسـتان کردسـتان قـرار 

دارند. ذخیره قطعی سنگ آهن شرکت 50 میلیون 

تـن، ذخیـره احتمالـی 62 میلیـون تـن و در مجمـوع 

112میلیـون تـن ذخیـره کلـی اسـت. بـه ایـن ترتیـب 

شـرکت ما 1.6 درصد از ذخایر سـنگ آهن کشـور را 

در اختیار دارد.

مدیرعامـل شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی 

صبانور در خصوص کارخانه های این شرکت تصریح 
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را آغـاز کردیـم و طبـق برنامه ریـزی صـورت گرفتـه، 

طی سـه سـال آینده 133 هزار متر حفاری اکتشـافی 

انجـام خواهیـم داد. در 6 مـاه دوم سـال گذشـته 

توانستیم 11 هزار و 850 متر حفاری اکتشافی انجام 

دهیم و 121 هزار متر نیز حفاری طی سه سال آینده 

انجام خواهیم داد.

وی خاطرنشـان کـرد: صبانـور در حفاری هـای 

صورت گرفته به ذخایر بسـیار خوبی از سـنگ آهن 

دست یافته و به نتایج قابل توجهی رسیده است. 

ایـن نتایـج در هـر سـه معـدن قابـل مشـاهده اسـت 

کـه در معـدن گاللـی بیـش از سـایر معـادن ذخایـر 

سـنگ آهن به چشـم می خورد. به طوری که در این 

معـدن طـی حفاری های انجام شـده به ذخایر قابل 

توجهـی از سـنگ آهن در عمـق 600 متـری دسـت 

یافته ایـم. ایـن موضـوع نشـان می دهـد در صورتـی 

کـه اکتشـافات صبانـور تکمیـل شـود، قطعـا ذخایـر 

شـرکت  بـرای  کنونـی  وضعیـت  برابـری  چندیـن 

می شـود  باعـث  موضـوع  ایـن  داشـت.  خواهیـم 

صبانـور بـرای اجـرای پروژه هـای توسـعه ای و آتـی 

خـود نگرانـی بابـت تامیـن خـوراک و مـاده اولیـه 

نداشته باشد.

مدیرعامـل شـرکت توسـعه معدنـی و صنعتـی 

اسـتخراج  حــــال حاضـــر  کـــرد: در  بیــــان  صبانـور 

سنگ آهن برای شرکت تا عمـق 200 متری اقتصادی 

اســـت. البتـه بـرای اسـتحصال ذخایـر جدیـــد بایـــد 

باشیـــم و طرح هـــای  بلندمـــدت داشتـــه  برنامـــه 

توسـعه ای تعریـف کنیم کـه این موضوع در دسـت 

اقدام است.

راهبرد صبانور تنظیم شده است  
شـرکت  آتـی  برنامـه  کـرد:  تصریـح  کالنتـری 

طریـق  از  کارخانه هـا  اسـمی  ظرفیـت  بـه  رسـیدن 

مهندسی مجدد فرایند، تامین زیرساخت ها، تامین 

به موقع خوراک و بهره وری نیروی انسـانی، افزایش 

سـودآوری از طریـق کاهـش هزینه هـای عملیاتـی، 

انجام اکتشافات شرکت در محدوده ثبتی معادن، 

خلـق  بـا  تکمیلـی  و  توسـعه ای  پیشـبرد طرح هـای 

انجـام  کارکنـان،  زندگـی  کیفیـت  ارتقـای  ارزش، 

مسـئولیت های اجتماعـی، توسـعه پایـدار و توسـعه 

سبد محصوالت شرکت از جمله سرب و روی، مس 

و طال خواهد بود.

گفـت:  صبانـور  چشـم انداز  بـه  اشـاره  بـا  وی 

بـه رتبـه  صبانـور در چشـم انداز خـود دسـتیابی 

برتـر کیفیـت، سـوددهی و ایمنـی بـه عنـوان یکی 

از 10 شـرکت نخسـت حـوزه اکتشـاف، اسـتخراج و 

فراوری معادن خواهد بود. همچنین راهبرد شرکت 

بـا توجـه بـه اکتشـاف ذخایـر جدیـد تغییـر کـرده و 

صبانور تولید پنج میلیون تن گندله، پنج میلیون تن 

کنسـانتره و 10 میلیـون تـن سـنگ آهن پرعیـار را در 

دسـتور کار قـرار داده اسـت. همچنیـن رسـیدن بـه 

بـه هزینـه در  باالتریـن سـودآوری نسـبت  نسـبت 

شرکت های معدنی و ورود به اکتشاف، استخراج و 

فراوری مواد معدنی، هم افزایی پورتفوی محصوالت 

هلدینـگ و تکمیـل زنجیـره ارزش و افزایـش دامنـه 

اکتشاف را مد نظر قرار داده است.

رشد قابل توجه سودآوری صبانور  
مسعود بابایی، معاون مالی و اقتصادی شرکت 

توسـعه معدنـی و صنعتـی صبانـور در ادامـه مجمع 

ایـن شـرکت در خصـوص عملکـرد فـروش و مالـی 

شرکت بیان کرد: قیمت سنگ آهن در کشور قبال از 

شـمش فـوالد خوزسـتان تبعیـت می کـرد. در سـال 

گذشته نیز قیمت شمش فوالد خوزستان همواره با 

رشد مواجه شده بود که البته در سه ماهه انتهایی 

سال، روند رشد به افت تبدیل شد.

وی افـزود: سـال گذشـته بـه دلیـل قطعـی بـرق 

در زنجیـره فـوالد و مصرف کننـدگان سـنگ آهن بـا 

کاهش تقاضا و فروش مواجه شدیم. عالوه بر این، 

بـازار  تنظیــــم  نیـــز دولــــت و ستـــاد  مـــاه  از دی 

بـه عرضـه در بـورس  تولیدکننـدگان سـنگ آهن را 

ملزم کرد که این امر باعث شـد تقاضای گندله با 

افـت مواجـه شـود و فـروش شـرکت کاهـش یافـت. 

بـرای صـادرات نیـز بایـد اول تامیـن بـازار داخلـی 

انجـام شـود. بـا سـه بـار عرضـه در بـورس و نبـود 

بـر  امـا  بایـد مجـوز صـادرات داده شـود  مشـتری 

صـادرات نیـز عوارض اعمال شـد که صـادرات را از 

صرفه انداخت.

بابایـی گفـت: سـال قبـل توانسـتیم سـه هـزار 

افزایـش  کـه  کنیـم  درآمـد کسـب  تومـان  میلیـارد 

800میلیارد تومانی نسـبت به سـال قبل از آن نشـان 

می دهـد. سـود صبانـور در سـال 1400 بـه دو هـزار و 

800 میلیـارد تومـان رسـید کـه نسـبت به سـال 1399 

حدود 700 میلیارد تومان رشد داشتیم.

در ادامـه مجمـع صبانـور، حسـابرس مسـتقل و 

بازرس قانونی شرکت بندهای خود را از صورت های 

مالـی شـرکت قرائـت کـرد و هیئـت مدیـره نیز بـه آن 

پاسخ دادند. همچنین سهامداران مسائل و سواالت 

خـود را بـا هیئـت مدیـره و مدیـران شـرکت مطـرح 

کردند که با پاسخ های مدیران مواجه شدند.

در پایـان مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه صبانـور 

صورت هـای مالـی دوره منتهـی به اسـفند ماه سـال 

1400 به تصویب رسـید. موسسـه حسابرسی هشیار 

ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی و موسسه 

بـه عنـوان حسـابرس علی البـدل  نیـز  بهـراد مشـار 

انتخـاب شـدند. روزنامـه صمـت بـه عنـوان روزنامه 

هـزار  تعییـن شـد. سـود شـرکت 28  کثیراالنتشـار 

میلیـارد ریـال بـود کـه مجمـع صبانـور بـه 180 تومان 

سـود بـه ازای هـر سـهم رای داد. مجمـع بـرای سـال 

مسـئولیت های  بـرای  تومـان  میلیـارد   13 جـاری 

اجتماعـی در نظـر گرفت. همچنین مجمع اعضای 

حقوقـی هیئت مدیره را ومعادن، تجلـی، ذوب آهن 

غـرب کشـور پرتـو تابـان و کارخانجات شـهید قندی 

تعیین کرد.

صبانور پروژه های متعددی 
در زمینه تولید محصوالت 
سنگ آهن در دست اقدام 
دارد. پروژه یک میلیون 

تنی صبا امید غرب برای 
گندله سازی به ظرفیت یک 

میلیون تن از پروژه های 
شرکت است
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