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گزارش
«مجتمع جهان فوالد سیرجان» به عرضه اولیه رسید؛

ارزشگذاری
۲۲هزار میلیارد تومانی
«فجهان»

است؟ضعیتی بدتر از میانگین کشوری داشته است .
چگونهی و آب ،و
ایرانط با انرژ
درای مرتب
آبصه
انرژیدروشاخ
فقر مذکور
پراکندگیستان
بخوانیدفوق ،عدد مقابل هر استان ،تعداد دفعاتی است که ا
دررا شکل
صفحه 2

پس از برگزاری نشســت یک دیدار یک عرضه که به مجتمع

سایه سنگین فقر انرژی و آب بر سر کرمان

جهان فوالد ســیرجان اختصاص داشــت ،عرضه سهام جهان

فــوالد کــه ارزش بازار۲۲هــزار و ۴۵۰میلیــارد تومانــی بــرای آن
محاســبه شــده در هفدهمین روز شــهریور  1400در فرابورس
ایران آغاز شد.

بر اســاس این گزارش ،شــرکت مجتمع جهان فوالد ســیرجان

نخستین شرکت فوالدی زیرمجموعه شرکت معدنی و صنعتی

گلگهر در حالی عرضه اولیه خود را برگزار کرد که از سال ۹۷

زمینههای الزم برای این اقدام را فراهم کرده بود .جهان فوالد

برای تحقق هدفگذاری  ۵میلیارد دالری افزایش صادرات انجام میشود؛

ســیرجان کــه ســالها پیــش تنها یک کارخانه خــاک خورده به

ابالغ سهمیه صادراتی استانها
وزیر صنعت ،معدن و تجارت اعالم کرد :هدفگذاری  ۵میلیارد
دالر افزایــش صادراتــی این هفته ســهمیهبندی و به اســتانها
ابالغ میشــود .هدفگذاری افزایش  ۵میلیارد دالری صادرات
تا انتهای سال ،یکی از برنامههای وزیر صمت دولت سیزدهم
بود که بر همین اساس ،با ابالغ سهمیه استانها برای افزایش
صــادرات ،مبــادی کاالهــای صادراتــی بــه صــورت اســتانی نیــز
تفکیک شــده اســت .این ابالغیه نخســتین گام برای افزایش
صادرات  ۵میلیارد دالری تا انتهای سال  ۱۴۰۰است .سیدرضا
فاطمیامیــن در نشســت آغــاز اجــرای برنامههــای کوتاهمــدت
مرتبــط بــا تنظیــم بــازار ،صــادرات ،رفــع موانــع و پشــتیبانی از
تولید که با حضور معاونان وزارتخانه و مدیران مرتبط ستادی
و ســازمانهای صمــت اســتانی برگــزار شــد ،افــزود :واحدهای
ســازمانی ،دفاتر تخصصی و ســازمانهای صمت استانی باید
فرآیندگــرا باشــند و تمــام موضوعــات و امــورات کاری مرتبط با

حــوزه تخصصــی خــود را درون تشــکیالت خــود انجــام دهند و
دفاتــر تخصصــی در ســتاد وزارتخانــه به صورت رشــتهفعالیت
کارها را دنبال کنند.

▪تدوین برنامههای مرتبط با افزایش صادرات

وی با اعالم اینکه هدفگذاری  ۵میلیارد دالر افزایش صادراتی
این هفته سهمیهبندی و به استانها ابالغ خواهد شد ،گفت:
12
همچنین موضوع آمایش ســرزمینی را نیز دنبال میکنیم و تا
پایان ســال برای  ۴۵۰شهرســتان نقشــه راه ،اهداف و اقدامات
الزم تدوین خواهد شد .وزیر صمت با یادآوری اینکه مطالعات
و اسناد باالدستی عمدتا بر لجستیک ،آمار و جمعیت با رویکرد
سرزمینی تمرکز داشته است ،تاکید کرد :در آمایش سرزمینی
ویــژه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت میخواهیم نگاشــت یا
نسخه عملیاتی برای هر شهرستان داشته باشیم که مطالعات

حساب میآمد از سال  ۹۲با شروع عملیات احداث کارخانهها
یکــی پــس از دیگــری ،مســیر توســعهای به

خود گرفت،

پایین صفحه
را بخوانید

بررسی راهکار اجرایی افزایش تولید
وکاهش قیمت سیمان در گفت و گو با مدیرعامل
شرکت صنایع سیمان کرمان؛

در این راستا با ایجاد دبیرخانه مرتبط ،زمانبندی الزم و منطقه
بندی ویژه آغاز میشود.

تولید
نسل جدید سیمان های""LC3

برنامههای مرتبط با رشتهفعالیتها در دفاتر

▪ اجرای
تخصصی

اقتصاد کرمان :کالف پیچیده ی این روزهای وضعیت سیمان

در کشور ،ناشی از کمبود برق و گاز در فصول مختلف وضعیتی

فاطمیامیــن اجــرای برنامههــای مرتبــط با رشــتهفعالیتها در
حوزههــای دفاتــر تخصصی را جزو اولویتهایی دانســت که در
این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است و گفت :اعدادی که
در حوزههای مرتبط با تولید ،صادرات ،اشتغال و سرمایهگذاری
و ...بایــد تحقــق یابــد و پروژههایــی کــه باید انجام شــود در هر
حــوزه بایــد مشــخص و تــا  ۳ماه دیگر برنامــه تدوین و تفکیک
شود .وی در مورد موضوعات مرتبط با تنظیم بازار نیز گفت:
سامانه جامع تجارت باید تمام کاالهای مهم
صفحه 3
را حداکثر تا آخر پاییز مورد پوشش قرار دهد.
را بخوانید

اســت کــه از تولیدکننــده ،توزیــع کننــده تــا مصــرف کننــده و
دستگاههای مدیریتی نظارتی را شدیدا درگیرخود کرده است.
گروه صنایع سیمان کرمان بعنوان یک برند خوشنام درسنوات

اخیــر نشــان داده کــه همــواره ســعی بر ایفای مطلوب رســالت

تولیدی اقتصادی خود با در نظرگرفتن منافع ملی دارد.

استفاده از ظرفیتهای داخلی در طراحی ،بومی سازی وساخت
تکنولوژی تولید در ایجاد محصوالت خاص واستراتژیک همچون

ســیمان چاه نفت فراســاحل ،سیمان ســفید ویژه ،محصوالت
ســیمانی ســیلیکومنگنز ،وایــن بــار پــروژه تولیــد نســل جدیــد

«مجتمع جهان فوالد سیرجان» به عرضه اولیه رسید؛

پس از برگزاری نشست یک دیدار یک عرضه که به مجتمع جهان
فوالد سیرجان اختصاص داشت ،عرضه سهام جهان فوالد که
ارزش بازار۲۲هزار و ۴۵۰میلیارد تومانی برای آن محاســبه شــده
در هفدهمین روز شهریور  1400در فرابورس ایران آغاز شد.
بــر اســاس ایــن گزارش ،شــرکت مجتمــع جهان فوالد ســیرجان
نخستین شرکت فوالدی زیرمجموعه شرکت معدنی و صنعتی
گلگهــر در حالــی عرضــه اولیه خود را برگزار کرد که از ســال ۹۷
زمینههــای الزم بــرای ایــن اقــدام را فراهم کرده بود .جهان فوالد
سیرجان که سالها پیش تنها یک کارخانه خاک خورده به حساب
میآمد از سال  ۹۲با شروع عملیات احداث کارخانهها یکی پس
از دیگری ،مسیر توسعهای به خود گرفت،
در همان ابتدای راه مهندس علی عباســلو مدیرعامل شــرکت،
وعده داده بود هر دو سال یک کارخانه جدید احداث کند .این
در حالــی اســت کــه جهــان فوالد ســیرجان ابتدا در ســال ۱۳۸۸
توسط شرکت توسعه و آبادانی استان کرمان که از شرکتهای
زیــر مجموعــه صنــدوق بازنشســتگی صنایــع مــس ایران اســت
تشــکیل شــد و پس از تغییراتی در ســهامداران  ۵۱درصد سهام
آن متعلــق بــه معدنــی و صنعتــی گلگهــر و ۴۹درصد متعلق به
توسعه و آبادانی استان کرمان شد.
ســرمایه ثبتــی ایــن شــرکت ۹۶۰میلیــارد ریــال بــود کــه توســط
سهامداران تامین شده و این اولین سرمایهگذاری بزرگ صندوق
بازنشستگی مس در شهرستان سیرجان در عمر  ۳۰ساله خود به
شمار میرفت .در خصوص تامین سرمایه احداث پروژه کارخانه
احیا هم  ۵۰درصد آن توسط سهامداران و ۵۰درصد بقیه توسط
بانک تجارت در قالب وام تامین شد و برای تامین سرمایه مورد
نیاز کارخانه ذوب مجوز اســتفاده از تســهیالت صندوق توســعه
ملی اخذ شد .این امر یادآور ایجاد زیرساختهای الزم با اندک
امکانــات موجــود در آن زمــان اســت و اغلــب نیروهــای انســانی
فعال در این شــرکت به درســتی هم آن روزها را و عالوه بر آن،
روزهایی را که به آغاز شــدتگیری تحریمها متصل شــد و برای
ورود تجهیــزات مــورد نیــاز کارخانه ذوب دچار بحران شــدند ،به
خاطر دارند .اگرچه این شرکت در سالهای  ۹۶و  ۹۷طعم تلخ
تحریمهای داخلی را نیز چشید که آن زمان مدیران وقت از آن
ی نیز یاد میکردند.
با عنوان خود تحریم 
در همان سالها علی عباسلو ،مدیرعامل جهان فوالد سیرجان
در گفتوگویی ضمن اشــاره به ســختیهای توســعه در صنعت

ارزشگذاری ۲۲هزار میلیارد تومانی «فجهان»

فــوالد خاطرنشــان کرد :بــرای اینکه تجهیــزات کارخانه زودتر به
دســت مــا برســد ،تجهیزات را از آلمان بــا کامیون حمل کردیم،
اما کار ترخیــص تجهیزات ،یک ماه در وزارتخانه معطل ماند تا
جایی که مشکل با وزیر مطرح شد و با یادداشت وزیر و معاون
وزیر ،مشــکل حل شــد .االن ،برخی تجهیزات حدود دوســه ماه
در گمرک مانده و درگیر ترخیص آنها هســتیم و این پروســه در
بانکها ،بانک مرکزی ،گمرک و سایر دستگاهها نیز وجود دارد.
کارخانههــای مشــابه دیگــری هم هســتند که مشــــکل جدی از
ناحیه تحریم خارجی ندارند ،اما با چالشهای داخلی مواجهند .
این امر یادآور برگی از تاریخ توسعهای جهان فوالد و چالشهایی
بود که با آن دست و پنچه نرم کرد تا به امروز که توانسته است
سهم ۷درصدی بازار و رتبه ششم تولید میلگرد را تصاحب کند.
اکنون جهان فوالد مسیر رو به رشد و توسعهای را با اجرای طرحها
یکی پس از دیگری پشت سر میگذارد و پس از سه سال تالش
پی در پی در ارائه شفاف اطالعات مالی گامیبزرگتر با ورود به
بورس اوراق بهادار برمیدارد.
مدیرعامل شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان در نشست خبری
یک دیدار ،یک عرضه در آستانه عرضه اولیه سهام شرکت یادآور
شــد :این شــرکت در ســال  ۸۸با یک میلیارد سرمایه تاسیس و
پــس از آن بــا ســرمایه ۱ /۵میلیارد تومانــی ،فعالیت خود را آغاز
کرد که هماکنون نیز با سرمایه ۴هزار میلیارد تومانی در آستانه

عرضه اولیه سهام خود در فرابورس قرار دارد.
بــه بــاور عباســلو در حالــی از آهــن اســفنجی تا میلگــرد آجدار و
ســیم بوکســل در شــرکتهای زیرمجموعه مجتمع جهان فوالد
سیرجان تولید میشود که در سال  ۱۳۹۳کارخانه احیا شماره یک
بهرهبرداری شد و پس از آن در سال  ۹۴کارخانه بریکتسازی،
سال  ۹۵کارخانه نورد ،سال  ۹۸کارخانه ذوب و ریختهگری شماره
یــک و ســال  ۱۳۹۹پــروژه تولید اکســیژن ،نیتــروژن و آرگون برای
تامین کارخانههای احیا و ذوب به بهرهبرداری رسیدند.
مدیرعامل شرکت مجتمع جهان فوالد سیرجان اعالم کرد :ماده
اولیه تولیدات این شــرکت ،گندله اســت و تمامیآن ازکارخانه
گلگهر تامین میشــود .وی در این باره توضیح داد :مواد اولیه
مطابق با قرارداد بین شرکت گلگهر و فوالد سیرجان خریداری
شده و نرخ گندله بر اساس سیاستهای کلی سازمان ایمیدرو
تعیین میشــود که بیشــتر ۲۳ /۵درصد متوســط قیمت فروش
شمش خوزستان است.
عباسلو گفت :این مجموعه توانست ه است رتبه نهم را در تولید
آهناسفنجی و رتبه هشتم را در تولید شمش فوالدی در کشور
در سال  ۹۹به دست آورد.
وی در خصــوص برنامههــای توســعهای مجتمــع جهــان فــوالد
سیرجان به احداث واحد احیا مگامدول به ظرفیت اسمیتولید
۱ /۷میلیــون تــن آهن اســفنجی در ســال و احــداث واحد احیای

شماره دو به ظرفیت اسمیتولید ۹۶۰هزار تن آهنگ اسفنجی
در ســال اشــاره و ابراز امیدواری کرد که ظرف دو ســال آینده به
بهرهبرداری برسد.
وی از دیگر برنامههای توسعهای فجهان را احداث واحد خط کالف
به ظرفیت اســمیتولید ۳۰۰هزار تن کالف در ســال ،واحد ذوب
آلیاژی به ظرفیت اسمیتولید ۵۰۰هزار تن تولید در سال طی دو
مرحله و واحد ذوب و ریختهگری شماره دو به ظرفیت اسمیتولید
۱ /۳میلیون تن تولید برشمرد و افزود :همچنین کارخانه اکسیژن
به ظرفیت اسمیتولید ۲۵هزار تن تولید در سال به عنوان نیاز
ذوب بایــد حتمــا اجرایــی شــود.مدیرعامل مجتمــع جهــان فوالد
ســیرجان در خصــوص وضعیــت صــادرات این مجموعــه با بیان
اینکــه جایــگاه صادراتــی خوبــی دارد و کل محصــوالت بــه لحاظ
کیفیت به گونهای است که قابلیت ۱۰۰درصدی برای صادرات را
دارد ،تصریح کرد :در سه ماه نخست سال  ۱۴۰۰میزان صادرات
از کل ســال  ۹۹بیشــتر بوده اســت .علی عباسلو همچنین سود
عملیاتی این شــرکت در ســهماهه اول سالجاری را ۷۷۰میلیارد
تومان عنوان کرد.



نقش سهامدار عمده در توسعه
معــاون ســرمایهگذاری و امــور شــرکتهای گلگهــر و نماینــده
سهامدار عمده شرکت جهان فوالد سیرجان با بیان اینکه گلگهر
طــی  ۱۰ســال گذشــته بــا برنامهریزی جامع در منطقه توانســته

بیشترین رشد درآمدی را بین شرکتهای معدنی داشته باشد،
گفت :گلگهر ساالنه رشد درآمد ۱۶درصدی داشته و به دنبال
طرح جامع منطقه ،شــرکتهای مختلفی را راهاندازی کرده که
یکی از آنها جهان فوالد سیرجان است.
محسن نبوی با اشاره به اینکه امروز منطقه گلگهر اولین منطقه
ایران است که از سنگ آهن تا نورد را در کنار هم قرار داده که
پتانســیل بزرگی اســت ،افزود :در دهه پیش رو نیز برنامههای
توســعهای را در ســایر مناطــق کشــور ادامــه خواهــد داشــت و
همچنین ساخت دو نیروگاه در منطقه گلگهر پیگیری میشود
کــه بــا نیروگاه فعلی به ســه نیروگاه میرســد .وی از برنامههای
توسعهای گلگهر را توسعه زنجیره فوالد در منطقه گلگهر عنوان
کرد و گفت :قطعا ادامه توسعه جهان فوالد هم جزو این برنامه
است و عالوه بر این ،تامین سنگآهن و توسعه زیرساختهای
مشهود را در دستور کار داریم.
به گفته نماینده سهامدار عمده شرکت جهان فوالد سیرجان از
آنجا که بحث آب ،گاز و برق به عنوان زیرساخت اصلی موردنیاز
شرکت جهان فوالد یکی از نقاط قوت این شرکت است ،سال
گذشته بزرگترین پروژه ملی کشور یعنی انتقال آب خلیجفارس
به منطقه گلگهر انجام شد و امروز میتواند آب شرکت جهان
فوالد را تامین کند .همچنین برای تامین گاز منطقه خط دوم گاز
از ارسنجان را در برنامه داریم که به زودی نهایی میشود .وی از
دیگر نقاط قوت فوالد ســیرجان را بحث تامین خوراک دانســت
که گلگهر به عنوان نزدیکترین تامینکننده ،این وظیفه را بر
عهــده دارد .نبــوی در ادامــه بــه امضــای یــک تفاهمنامه مهم با
وزارت صمــت اشــاره کــرد و در ایــن خصوص اظهار کرد :طی دو
ســه ماه گذشــته ،امضای تفاهمنامه اقتصاد مقاومتی با وزارت
صمت شــامل  ۵میلیارد یورو پروژه امضا شــد که در برنامههای
این وزارتخانه دیده شــده اســت .به گفته وی ،مقرر شــده وزیر
فعلی نیز به این برنامهها پایبند باشد و بر همین اساس تمامی
جوازهــای مــورد نیــاز کارخانههــا در منطقــه گلگهر جذب شــده
است و در شرکت جهان فوالد و سایر شرکتها نیز این موضوع
پیگیری میشود.
نبوی با بیان اینکه جهان فوالد سیرجان از شرکتهای پرپتانسیل
در آســتانه عرضــه اولیــه اســت ،گفــت :گلگهــر نیــز بــه عنــوان
سهامدار عمده ،پشتیبان سهام این شرکت خواهد بود و متعهد
میشود سهام فجهان را از طریق بازارگردان قوی حمایت کند.

