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زنجيره   محصوالت  پاياني  قيمت 
سنگ آهن-فوالد

در  ريسک  مديريت  و  سود  حاشيه 
معدن

تا  را  کارکردن  شيوه  که  روندي   4
2025 بازتعريف خواهند کرد

مهرداد اکبريان رئيس انجمن سنگ آهن * چندی پيش نمايندگان مجلس شورای اسالمی به دنبال التهاب در زنجيره فوالد طرحی 
را با عنوان توسعه و توليد پايدار فوالد با رويکرد اصالح سياست های تنظيم بازار ارائه دادند. انتقادات بسياری نسبت به برخی 
مواد مطرح شده در اين طرح وجود دارد. ازجمله آنکه به اعتقاد فعاالن اين زنجيره، امکان عرضه تمامی محصوالت زنجيره فوالد 
برای فروش داخلی در بورس کاال، وجود ندارد. بر همين اساس نيز وابسته کردن صادرات به عرضه تمامی محصوالت در بورس 
کاال اشتباه است.                         ...ادامه صفحه 2

کاال  بورس  عملکرد  بر  کافی  نظارت 
وجود ندارد

معامالت  شفافيت  به  فوالد  دوم  بازار 
کمک می کند

و  نوسازي  عدم  معادن؛  بزرگ  مشکل 
بهبود ماشين آالت معدني است

معادن  دولتي  حقوق  از  استان ها  سهم 
پرداخت مي شود

از طرح ساماندهي  وزارت صمت  دفاع 
بازار فوالد
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         ادامه از صفحه 1

گفت و گو

عالوه بر این برخی از صاحب نظران از اساس ورود مجلس 
تصویب  دارند  اعتقاد  و  می دانند  اشتباه  را  حوزه  این  به 
قانون با هدف تنظیم بازار از ابتدا غلط است و باید مورد 

بازبینی قرار گیرد.
باید  است  وارد  این طرح  به  که  انتقاداتی  تمام  بر  عالوه 
خاطرنشان کرد که ورود نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
منطقی  اساس  از  فوالد  بازار  تنظیم  مسائلی همچون  به 
به نظر نمی رسد. بر همین اساس از بهارستان نشینان انتظار 
در  بسپارد.  دولت  به  را  موجود  چالش های  رفع  می رود 
صنفی،  تشکل های  نظرات  از  مسیر  این  در  حال  همین 

انجمن ها و فعاالن این زنجیره استفاده کنند

طرحی بدون آينده
در طرح ارایه شده از سوی مجلس شورای اسالمی با عنوان 
بورس  از شرکت  استفاده  بر  فوالد  پایدار  تولید  و  توسعه 
کاالی ایران برای تنظیم بازار فوالد تاکید شده است. اما این 
محدودیت اشتباه است. به ویژه که شاید در آینده بورس 
ایجاد انحصار برای  بنابراین  دیگری هم آغاز به کار کند. 
بسترهای خرید و فروش منطقی به نظر نمی رسد. به عالوه 
آنکه نظارت کافی بر عملکرد این شرکت خصوصی وجود 
بر  تکیه  به جای  بر همین اساس پیشنهاد می شود  ندارد. 
بورس کاال بر بهره گیری از مکانیسم بورس برای خرید و 
فروش محصوالت استفاده شود. در چنین شرایطی می توان 
به ایجاد شفایت در معامالت و کشف قیمت در سایه عرضه 
و تقاضا امیدوار بود. نکته بعدی ضمانت اجرایی موارد مطرح 
شده در این طرح است. یعنی انتظار می رود تبعیضی برای 

برخی حلقه ها و برخی تولیدکنندگان وجود نداشته باشد.

عرضه  که  کرد  خاطرنشان  باید  این  بر  عالوه 
تمامی محصوالت زنجیره فوالد در بورس منطقی 
از  دسته   ۲ برای  موضوع  این  نمی رسد.  به نظر 
نخست  ندارد.  شدن  اجرایی  قابلیت  محصوالت 
در  انحصاری  به طور  آن ها  تولید  که  محصوالتی 
اختیار یک شرکت است.  در ادامه باید تاکید کرد 
که امکان عرضه و فروش سنگ آهن نیز از طریق 
بورس کاال ممکن نیست. چراکه به ازای هر معدن 
مشخصات  و  کیفیت  با  محصولی  آهن،  سنگ 
تاکید  باید  متفاوت استخراج می شود. همچنین 
کرد که تیپ های گوناگون سنگ آهن کاربردها و 
مشتریان متفاوتی دارند. بنابراین مدیریت عرضه 
این محصوالت در بورس ممکن به نظر نمی رسد.

سدهای صادراتی
کردن  منوط  که  کرد  خاطرنشان  باید  ادامه  در 
اقدامی  بورس  در  محصول  عرضه  به  صادرات 
اشتباه به نظر می رسد. چراکه برخی از محصوالت 
این زنجیره در داخل کشور خریدار ندارد. ازجمله 
آهن هماتیت   به سنگ  این محصوالت می توان 
کم عیار اشاره کرد. بنابراین مفاد مطرح شده در 
به منزله پیچیده کردن هرچه بیشتر  این طرح 
فعالیت تولیدکنندگان است و باید از آن صرف نظر 
شود. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد 
محصول  عرضه  به  صادرات  کردن  وابسته  که 
انجام می شود.  در بورس با هدف کنترل قیمت 
درحالی که روش های منطقی تری نیز برای رفع 
می توان  آن  ازجمله  که  دارد  وجود  چالش  این 
به تعیین کف و سقف عرضه محصوالت در هر 
اشاره کرد.  به طور جداگانه  این زنجیره  از  حلقه 
بدین ترتیب از یک سو آرامش به این زنجیره باز 
می گردد از سوی دیگر نیز مانعی جدید در مسیر 

صادرات تراشیده نخواهد شد.

چالش های اقتصاد بيمار
در ادامه باید تاکید کرد که تعیین کف و سقف 

نیز  کاال  بورس  در  محصول  یک  عرضه  برای  قیمتی 
ما  کشور  بازار  چراکه  است.  برخوردار  ویژه ای  اهمیت  از 
فرصت ها  کوچک ترین  از  عده ای  و  است  بیمار  به شدت 
اما  می ریزند.  هم  بر  را  موجود  نظم  و  می کنند  استفاده 
عمال  محدودیت ها  دست  این  که  کرد  خاطرنشان  باید 
بورس را در کلیشه قیمت گذاری می اندازد. یعنی عملکرد 
واقعی بورس زیر سوال می رود. باید اقرار کرد که موضوع 
موردبحث در عمل پیچیده تر از تصورات ما و نمایندگان 
مجلس است. یعنی شاید تنها راه ممکن برای کنترل این 

شرایط باشد.

ناپختگی در طرح
در یکی از تبصره های طرح مجلس آمده دولت مکلف است 
به  را  تن سنگ آهن  هر  قیمت جهانی  متوسط  ۵۰ درصد 
به عنوان عوارض  تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت 
صادراتی در تمام زنجیره اعمال کند. به دنبال اجرایی شدن 
تبصره دیگری از این طرح نیز تمامی معافیت های مالیاتی از 
این زنجیره حذف خواهد شد. موارد یادشده به قدری اشتباه 
و دور از ذهن هستند که نبود نظرات کارشناسی را در تدوین 
آن ها تصدیق می کنند. موارد یاد شده حکایت از ناپختگی 
این طرح دارند. توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که 
زنجیره فوالد سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را در 
اختیار دارد. بنابراین باید اذعان کرد که طرح مجلس بدون 
در نظر گرفتن عظمت این زنجیره تدوین و مطرح شده است. 
بنابراین اصالح این طرح ضروری به نظر می رسد. بهره گیری 
از نظرات فعاالن زنجیره فوالد و انجمن های تخصصی این 

زنجیره، می تواند در اصالح این طرح کمک کننده باشد.

به عقب بازگرديم
باید  است  وارد  این طرح  به  که  انتقاداتی  تمام  بر  عالوه 
خاطرنشان کرد که ورود نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
منطقی  اساس  از  فوالد  بازار  تنظیم  مسائلی همچون  به 
به نظر نمی رسد. بر همین اساس از بهارستان نشینان انتظار 
در  بسپارند.  دولت  به  را  موجود  چالش های  رفع  می رود 
صنفی،  تشکل های  نظرات  از  مسیر  این  در  حال  همین 

انجمن ها و فعاالن این زنجیره استفاده کنند.

سعيد عسگرزاده، دبير انجمن سنگ آهن ايران:

از ابتدا که بحث بورس کاال و ابزار الزم برای عرضه و تقاضای 
محصوالت فوالدی مطرح شد، بسیاری از فعاالن صنعت فوالد 
وجود یک بازار عرضه دوم را ضروری می دانستند، چراکه بورس 
کاال یک شرکت خصوصی تلقی می شود که عمده مالکیت آن 
در اختیار مجموعه های فوالدی است و این شائبه همیشه وجود 
داشته که نحوه سیاستگذاری ها در بورس کاال می تواند متاثر از 

سیاست های کالن شرکت های فوالدی باشد. 
آنچه که می تواند به شفافیت معامالت در بازار فوالد 
کشور کمک کند، همان چیزی است که آقای وزیر 
بازار عرضه  تلویحا به آن اشاره کردند و آن داشتن 
لحاظ  به  که  است  فوالدی  محصوالت  برای  دوم 
حقوقی و قانونی بستری مناسب تر است؛ زیرا وظایف 
یک  فعالیت  نتایج  برعهده  نمی توان  را  حاکمیتی 
حل  برای  راهکار  تنها  و  داد  قرار  شرکت خصوصی 
این مساله، خروج عرضه و تقاضای فوالد از انحصار 

بورس کاالست. 
تا کنون بسیاری از فعاالن صنعت فوالد با انحصاری 
تصور  و  آمده اند  کنار  اغماض  با  کاال  بورس  بودن 

می کنم یکی از عوامل موثر برای حمایت فعاالن زنجیره فوالد 
از تشکیل بازار دوم، عدم استقبال خریداران از عرضه کنسانتره 
شرکت فکور صنعت تهران خواهد بود؛ اتفاقی که به ما نشان 
داد نیاز به ایجاد نوعی هماهنگی بین حاکمان و آن چیزی که 

نامش را مدیریت بازار می گذارند، وجود دارد. 
پیشنهاد تشکیل بازار دوم، پیشنهاد جدیدی نیست و قبال هم از 
تشکیل چنین بازاری سخن به میان آمده بود و به صورت کلی، 
بازار به عنوان راهکار مناسبی برای شفاف سازی  تشکیل این 
معامالت و خرید و فروش مستقیم در سطح بنگاهی در زنجیره 
فوالد تلقی می شود و سود این اقدام نیز برای کل زنجیره به ویژه 

مصرف کنندگان نهایی خواهد بود. 
منبع: فوالدبان

بازار دوم فوالد به شفافیت معامالت 
کمک می کند
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مشکل بزرگ معادن؛ 
عدم نوسازی و بهبود ماشین آالت معدنی است

سهم استان ها از حقوق دولتی معادن پرداخت می شود

وضعيت  بهبود  برای  اقدامی  اگر 
تجهيزات  و  معدنی  آالت  ماشين 
يکباره کل  به   ، نشود  انجام  معدنی 
با  صنعت  اين  در  فعال  ماشين آالت 
افت روبرو خواهند شد که نتيجه آن 
از دست دادن حجم بااليی از ميزان 
در  معدنی  فعاليت های  و  استخراج 
حاضر  حال  در  زيرا  است؛  کشور 
بسيار  معادن  در  فعال  های  ماشين 
قديمی بوده و امکان تعمير بسياری 
عدم  بنابراين  ندارد،  وجود  آنها  از 
خروج  سبب  موضوع  اين  به  توجه 
و  توليد خواهد شد  از چرخه  آن ها 
بخش  در  اتفاقات  بدترين  از  يکی 

معدن را رقم خواهد زد.

یکی دیگر از معضالت امروز بخش معدن، 
کشور  معادن  از  بسیاری  در  تولید  افت 
نیز  جریمه  این موضوع  برای  است که 
پرداخت می کنند. از طرفی، به طور قطع، 
نمی توان  آالت  ماشین  واردات  بدون 
امروزه   ، داد  ادامه  را  معادن  در  فعالیت 
متوقف  گمرک  در  معدنی  های  ماشین 
شده و اجازه ترخیص به آنها داده نمی 
شود. این توقف سال ها طول می کشد و 
سبب از بین رفتن و خرابی ماشین آالت 
نیز می گردد. این موضوع در حالی مطرح 
می شود که اگر این رویه ادامه یاید، تمام 
بخش های خصوصی و دولتی در شرایط 
روند  و  گرفت  خواهند  قرار  بدی  بسیار 
بسیاری  با مشکالت  نیز  معادن  فعالیت 

همراه خواهد شد.
گذشته  در  بخش،  این  فعاالن  گفته  به 
و  صمت  سازمان  به  آالتی  ماشین  نیاز 
آنجا  از  و  ارجاع  صمت  وزیر  نهایت  در 
مشخص  باید  اکنون  می شد.  پیگیری 
واردات  شود که در خصوص ممنوعیت 
ماشین آالت چه کسانی با فعاالن معدنی 

آیا  اینکه  همسو هستند؛ نکته مهم تر 
تامین  برای  داخلی  تولیدکننده  امروز 
وجود  معادن  نیاز  مورد  آالت  ماشین 
که  همانگونه  که  چرا  خیر؟  یا  دارد 
ایران  در  معادن  تمامی  شد،  اشاره 
دچار فقر ماشین آالت هستند و این در 
حالیست که گمرک ها مملو از ماشین 
آنها  به  ترخیص  اما مجوز  بوده،  آالت 

داده نمی شود.
از  حمایت  برای  صمت  وزارت  اینکه 
تولیدکنندگان ماشین آالت معدنی در 
کشور همچون هپکو، ورود ماشین آالت 
را به صورت کلی ممنوع اعالم کرده، 
باید مورد  و  بوده  تامل  قابل  ای  نکته 

بررسی بیشتری قرار گیرد.
البته با توجه به نیاز ماشین آالت، نباید 
گفت که با وارد شدن هپکو به میدان 
خارج  دور  از  کنندگان  تامین  سایر 
توان  نیز  شرکت  این  زیرا  می شوند؛ 
ساخت تمامی ماشین آالت مورد نیاز 
معادن را نداشته و اگر با همین دیدگاه 
یعنی جلوگیری از ورود ماشین آالت 
های  برنامه  رویم،  پیش  به  کشور  به 
تولید معادن کشور نیز محقق نخواهند 
شد. همچنین یکی دیگر از تاثیرات این 
بخش نامه جدید که جلوگیری از ورود 
کل ماشین آالت به کشور است، سبب 
افراد  برای  مشکالتی  ایجاد  و  بیکاری 
بخش های  سایر  و  معادن  در  شاغل 
مرتبط می شود که باید مورد توجه و 
بررسی هرچه بیشتر از سوی مسئوالن 

قرار گیرد.
سخن آخر...

معادن به عنوان تامین کننده مواد اولیه 
صنایع معدنی کشور، نقش مهمی در 
پیشبرد اهداف صنعت و اقتصاد کشور 
دارند و در صورتی که برنامه ای برای 
پیش  در  معادن  فعالیت  روند  بهبود 
گرفته نشده و طرح نوسازی و بهبود 
انجام  کشور  در  موجود  آالت  ماشین 
نشود، در آینده ای نه چندان دور دچار 
مشکل خواهیم شد و تحقق اهداف در 
افق 14۰4 برای صنایع معدنی سخت 

و حتی غیر ممکن می گردد.
منبع: ایراسین

معاون امور معادن و صنايع معدنی وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: 
تومان  ميليارد  هزار  سه  معدنی  فعاليت های  از  حمايت  بيمه  صندوق 
تسهيالت حمايتی و آسان به اين واحدها پرداخت می کند که از اين 

ميزان يکهزار ميليارد تومان تاکنون عملياتی شده است.

به گزارش شاتا، داریوش اسماعیلی در نشست شورای معادن استان کرمان با 
حضور وزیر صمت و استاندار کرمان افزود: فرایند پرداخت این تسهیالت نیاز به 
ضمانت ندارد و شرکت های معدنی از پرداخت تسهیالت به واحدهای معدنی 

حمایت کرده و آنان را به بانک ها معرفی می کنند. 
وی اضافه کرد: واحدهای معدنی استان ها در بخش اکتشاف، استخراج و فراوری 

می توانند از این ظرفیت استفاده کنند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه 
چهار هزار میلیارد تومان پیشنهاد درآمد معدنی داریم، گفت: مجلس شورای 
اسالمی تخصیص حقوق دولتی معادن به وزارت صمت را مصوب کند و پس از 

آن تخصیص یابد.
اسماعیلی افزود: یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ردیف اعتباری سال ۹۹ وزارت 
یافته که در صورت  از آن تخصیص  نیمی  صنعت، معدن و تجارت است که 
تخصیص حقوق دولتی معادن، بر اساس قانون 1۵ درصد حقوق دولتی معادن 

از هر میزان درآمد، به استان ها پرداخت می شود.
اسماعیلی ادامه داد: این ردیف اعتباری با همکاری نمایندگان مجلس شورای 

اسالمی و تصویب آن به استان ها پرداخت می شود.

دفاع وزارت صمت از طرح ساماندهی بازار فوالد

داريوش اسماعيلی، معاون وزير صمت در يک برنامه تلويزيونی به دفاع 
از کليات طرح جديد دولت برای بازار فوالد پرداخت. معاون امور معادن 
و صنايع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مبنای قيمت گذاری 
فوالد را قيمت کدال شرکت های بورسی اعالم و تا کيد کرد که هدف، 
ايجاد قيمت پايه منصفانه و جدا از موضوعات صادرات است تا  موجب 

رقابت شود و فوالد با قيمت مناسب به دست مردم برسد.

به گزارش »ایسنا« این مقام صنعتی ضمن تا کید براینکه هدف ما قیمت پایه 
منصفانه و جدا شدن موضوع صادرات است تا  موجب رقابت شده و فوالد با 
قیمت مناسب به دست مردم برسد؛ تصریح کرد: بحث ما در رابطه با قیمت 
پایه است؛ هیچ کس در وزارت صمت متقاضی سقف قیمت در بورس کاال نبوده 
و نمی خواهد تعیین کننده قیمت برای عرضه در بورس باشد. اسماعیلی با بیان 
اینکه قیمت پایه میلگرد با مصوبه ستاد اقتصادی دولت 1۳ هزار تومان تعیین 
شده و نقش بورس کاال در گران تر شدن قیمت آن موثر بوده است، اظهار 
کرد: باید مشخص شود که شمش، میلگرد و ورق را با چه قیمتی می خواهیم 
اما  به دست مردم برسانیم؟ در کشور 1۰ میلیون تن فوالد صادر می کنیم 
می خواهیم میلگرد را با 1۵ هزار تومان در داخل عرضه کنیم. در نتیجه باید 
پایه منصفانه لحاظ شود و در قالب یک  باشیم، قیمت  به دنبال ساز وکارها 

رقابت عادالنه کاال با قیمت منصفانه به دست مردم برسد.



بازگشت به فهرست عناوینصفحه 4

یادداشت و مقاله

# شماره 26                                 یکشنبه 21 دی ماه 1399

حاشیه سود و مدیریت ریسک در معدن

فوالد  معدنی  صنايع  و  معدن  بخش  در  سرمايه گذاری  وضعيت 
اساسا وابستگی شديدی به مديريت ريسک و سود نسبی دارد.

می کنیم  تعیین  اقتصادی  فعالیت  هر  برای  سود  حاشیه  یک  ما  یعنی 
می تواند  باشد،  مناسبی  میزان  به  سود  حاشیه  این  که  در صورتی  که 
سرمایه گذارانی را به این حوزه جذب کند؛ در غیر این صورت نباید به 
ورود سرمایه گذاران جدید امیدوار بود. این دو عامل در سرمایه گذاری در 
حوزه معادن بسیار تاثیرگذار و موثر هستند و عموما مورد غفلت واقع 

می شوند.
باتوجه به اینکه در حوزه معدن، ریسک حرف اول را می زند، اگر ما نیازمند 
از  معدنکاری  فرآیند  در کل  یعنی سرمایه گذاری  واقعی  سرمایه گذاری 
اکتشاف تا فرآوری هستیم، باید به شکلی هم ریسک ها را کنترل کنیم و 
هم سود حداقلی موردانتظار را برای بخش خصوصی در نظر بگیریم، اما 
متاسفانه اتفاق خاصی در هیچ کدام از این دو حوزه در سال های اخیر 
نیفتاده است؛ به گونه ای که ما هیچ برنامه ای ازسوی دولت برای مدیریت 
ریسک نداریم. ازسوی دیگر، مباحث مرتبط با قیمت گذاری و تعیین نرخ 
مناسب، نیز تعدیل نشده است. به همین خاطر، انتظار هجوم سرمایه به 
بخش معدن انتظاری بیجا و بی مورد است و نباید انتظار داشته باشیم که 

اتفاق خاصی نیز در این حوزه رخ دهد.
با  می کنیم،  بحث  آهن  سنگ  کالن  موضوعات  زمینه  در  که  زمانی 
سودآوری  به  که  بزرگ  بنگاه های  )به ویژه  بنگاه  یک  سرمایه گذاری 
با  بهره برداری رسیده  به  که  معدنی  است. وضعیت  متفاوت  رسیده اند( 
معدنی که ابتدای کار بوده و تازه فعالیت خود را آغاز کرده، متفاوت است.

مرجع قدرتمند برای حل مشکالت
یا  تولید فوالد  فعالیت های معدنی همچون  این هستیم که  نیازمند  ما 
مقاطع فوالدی یا لوله و پروفیل بتوانند جذب سرمایه گذار کنند. به هر 
حال بنگاه های بزرگ معدنی به تناسب میزان درآمد و وضعیت اقتصادی 
به توسعه بخش معادن می پردازند. اگر بخواهیم به صورت کالن به این 
مسائل نگاه کنیم، اتفاق خاصی در سال های اخیر نیفتاده است؛ به گونه ای 
که در بخش ریسک کماکان ریسک های اکتشافی داریم و هیچ مرجعی 

نیز برای از بین بردن ریسک ها شناخته نشده است.

سازمان ها و نهادهای فرا وزارتخانه ای
در موضوعات سازمان ها و نهادهای فراوزارتخانه ای مانند سازمان محیط 
هیچ  و...  محلی  معارضین  اتمی،  انرژی  طبیعی،  منابع  سازمان  زیست، 
فکر و راه حلی برای رفع آن اتخاذ نشده است. درحال حاضر، هم ریسک 

اکتشاف و هم ریسک دوره بهره برداری سرجای خود باقی است.
تعدیل  زمینه  با بحث حاشیه سود هم مباحث مختلفی در  ارتباط  در 

قیمت های  شدن  نزدیک  و  قیمت ها 
و  گرفت  شکل  عدالت  به  فوالد  زنجیره 
در  مختلفی  مباحث  سال  یک  از  بیش 
جریان بود که در نهایت خروجی خاصی از 
این فرآیندها حاصل نشد. سرمایه گذار در 
کشور ما روش های بسیار ساده تری برای 
سودآوری و افزایش منابع مالی خود پیش 
رو دارد، به همین خاطر، تمایل به ورود 
خواهد  گذشته  از  کمتر  معدن  بخش  به 
شد. در حقیقت، معدن جذابیت مالی خود 
برای جذب سرمایه گذار را به مرور از دست 

خواهد داد.
قیمت نیز شاخص دیگری است که برای 
اقداماتی  دارد.  اهمیت  سرمایه گذاران 
اداری  بروکراسی  کردن  کم  همچون 
اقدامات  دیگر  از  پهنه ها،  کردن  آزاد  و 
موثری است که در دولت جدید در حال 
شکل گیری است، اما واقعیت امر این است 
که این موارد تاثیر چندانی در حوزه معدن 

نداشته است.

عوارض صادراتی
برای  که  صادراتی  عوارض  زمینه  در 
سیکل  با  ما  می شود  مطرح  سنگ آهن 
غلط تجاری روبه رو هستیم؛ به این معنی 
ابتدایی  و  میانی  که مجموعه محصوالت 

در صنعت فوالد کشور وجود دارد که نه اجازه صادرات به آنها 
داده می شود و نه به قیمتی که برای تولیدکنندگان به صرفه 
باشد، قیمت گذاری می شوند. یعنی نرخ ما نسبت به نرخ جهانی 
به شدت پایین است و از سوی دیگر اجازه صادرات نیز به ما 

نمی دهند.
می کند،  سرمایه گذاری  زمینه  این  در  که  فردی  حقیقت  در 
نه بستر مناسب برای فروش داخلی دارد و نه امکان صادارت 

محصوالت تولیدشده.
داشته  تولید  تداوم  که  باشیم  شکرگزار  باید  وضعیت،  این  با 
نمی توان  است که درحال حاضر  بعدی  مراحل  توسعه  باشیم. 

به آن امیدی داشت.

نرخ کمتر از نصف نرخ جهانی
برای  ما  معدنکاران،  برای  صادرات  ممنوعیت  وضع  به دلیل 
خرید بسیاری از ماشین آالت، تجهیزات و قطعات نمی توانیم 
ارز موردنیاز و ضروری خود را تامین کنیم؛ به این معنی که ارز 
حاصل از صادرات نداریم. در نتیجه، باید تجهیزات و قطعات 
نیاز  مورد  قطعات  که  کنیم  خریداری  بازرگانانی  از  را  یدکی 
نظر  در  کار خود  برای  نیز  را  باالیی  و سود  می کنند  وارد  را 
می گیرند. به این ترتیب، هزینه های معدنکاری در کشور روند 
صعودی می یابد و قطعا معدنکاران با این روش، متضرر خواهند 
شد. درباره قیمت گذاری امیدواریم با وضع شیوه نامه های عرضه 
در  آهن  انجمن سنگ  در  که  اقداماتی  و همین طور  تقاضا  و 
زمینه راه اندازی بازار شفاف معامالتی به عنوان سامانه مزایده 
تا  را  سود  حاشیه  و  قیمت ها  بتوانیم  می دهیم،  انجام  شفاف 

حدودی تعدیل کنیم.

 درصد تغيير نسبت
به دو هفته گذشته

قيمت روز جمعه مورخ: 99/08/19

۳.۹4 168.7۵$ سنگ آهن با عیار %62

۳۹۹۰.1۵ 7.186.4۰$ سنگ آهن با عیار %65

4.۹8 177.1۲$ کنسانتره با عیار %66

7.۹4 ۲1۵.11$ گندله

8.۳۳ ۵7۲.۵۰$ شمش فوالدی

-۰.1۰ سامانه نیما ریال ۲۵4.816

-۲.۹۵ سامانه سنا ریال ۲46.644

-۳.46 بازار آزاد ریال ۲48.48۰

قیمت پایانی محصوالت زنجیره  سنگ آهن-فوالد

نوع ماده
دالر
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برای  را  خود  تعهدات  است  قرار  و  داده  را  پاریس 
اعمال سیاست های کاهش تغییرات اقلیمی تقویت 
خواهند  ایجاد  تازه ای  فرصت های کسب وکار  کند، 
شد. یکی از بارزترین آنها این است که تا سال ۲۰۲4، 
برابری  نظر  از  برقی  خودروهای  تولیدکنندگان 
قیمت، با تولیدکنندگان خودروهای بنزینی رقابت 
خواهند کرد. این موضوع به شرکت آمازون، به عنوان 
تا  داده  انگیزه  دنیا  آنالین  خرده فروش  بزرگ ترین 
سرمایه گذاری روی برقی کردن ناوگان حمل کاالی 
خود را افزایش دهد. همه اینها نشانه افزایش اهمیت 
اقتصاد کسب وکار سبز است.  قوانین و تکنولوژی های 
جدید  روش های  و  پلت فرم ها  ظهور  باعث  جدید، 
انجام کسب وکار شده اند و کارکنانی که می خواهند 
در چنین محیطی رشد کنند، باید خود را تطبیق 
نشانه  سبز«  »یقه  مشاغل  آمدن  وجود  به  دهند. 
فرصت هایی عالی برای اشتغال زایی در آینده است 
مشاغل  برخی  رفتن  بین  از  نجات  راه  می تواند  و 
باشد که به واسطه سیاست های جدید اتوماسیون و 
کاهش کربن صنعتی، محو می شوند. دهه گذشته، 
شرکت های  به  را  شرکت ها  همه  دیجیتال  تحول 
تکنولوژیک تبدیل کرد. دهه آینده احتماال تحول 
مشابهی را در استراتژی ها و سیاست های پایداری و 

محیط زیست شاهد خواهیم بود.
3- تکامل اقتصاد گيگی: مدیران عملیاتی ارشد 
آینده، همگی دورکار خواهند بود، 6 ماه برای شرکت 
شما کار خواهند کرد و هیچ گاه آدرس ایمیل شرکت 
را نخواهند داشت. اما آنها بهترین نیرویی خواهند بود 
که شرکت شما استخدام کرده است.  پلت فرم هایی 
مثل اوبر و TaskRabbit به عادی سازی اقتصاد گیگی 
کمک کرده اند و فضایی فراهم کرده اند که نیروی 
کار آزاد، یکسری تقاضاها را به محض مطرح شدن، 
پاسخ دهند. این عادی سازی به کمک تکنولوژی های 
و  یقه سفید  مشاغل  آزادکاری  برای  را  راه  جدید، 
اداری مثل بازاریابی، مدیریت،  مهندسی و حتی امور 
 Upwork، We Are مالی باز کرده است. پلت فرم های
Rosie و Guru برای این گونه خدمات حرفه ای فضای 

یک  و  پلت فرم ها  این  ترکیب  کرده اند.  ایجاد  بازار 
سری ابزارهای همکاری مثل اسلک و زوم، محیطی 
را فراهم می کند که برای مشارکت افراد بااستعداد 
در پروژه ها و در طیف گسترده ای از کسب وکارها، 
کمترین مانع ایجاد شود و بیشترین انعطاف پذیری 
وجود داشته باشد. در سال های گذشته، آزادکاری 
برای افرادی که نمی توانستند در نقش های سنتی 
مشغول به کار شوند یا رضایت کاری چندانی از آنها 

وجود نداشت، آخرین راه درآمدزایی بود. اما حاال 
این شیوه کار می کنند و  به  استعدادها  برترین 
آزادکاری،  باشند.  آنها  دنبال  به  باید  کارفرماها 
باید  که  می شود  شرکت هایی  چابکی  باعث 
با چالش های غیرمنتظره تطبیق دهند  را  خود 
و به کارکنانی که همیشه به دنبال دورکاری و 
انعطاف پذیری بوده اند، آزادی می دهد. استقبال از 
این تحوالت، همه طرف ها را در موقعیت موفقیت 
اینکه  از  نظر  قرار می دهد؛ صرف  آینده کار  در 

کجا و چه زمانی اتفاق می افتد.
نيروی  مصنوعی  هوش  و  اتوماسيون   -4
در  که  مباحثی  بیشتر  می کند:  زياد  را  کار 
چهارم  صنعتی  انقالب  دوران  در  مشاغل  مورد 
اصطالح  به  کارکنان  اهمیت  حول  دارد،  وجود 
»دانش ورز« یا حرفه ای و همچنین کار مبتنی بر 
خالقیت می چرخد.  نتیجه چیست؟ کامپیوترها 
را  انسان  نمی توانند جای خالقیت  نرم افزارها  و 
یدی  مشاغل  یکسری  که  است  بگیرند. درست 
جای  هوشمند  دستگاه های  و  می شوند  حذف 
هم  دیگر  مشاغل  خیلی  اما  می گیرند،  را  آنها 
اضافه خواهند شد. مثال در صنعت حمل ونقل، با 
وجود اتوماسیون، تقاضا برای پیک ها و رانندگان 
افزایش  با  به ویژه  است؛  زیاد  همچنان  کامیون 
نظر  به  اول،  نگاه  در  الکترونیک.  تجارت  شدید 
می رسد وسایل نقلیه خودران با هوش مصنوعی، 
در آینده ای نزدیک میلیون ها شغل رانندگی را 
در سراسر دنیا حذف کنند. اما باید گفت توسعه 
وسایل نقلیه خودران، شرایط کاری و ایمنی را 
رفتار  و  آب وهوایی  الگوهای  که  با سنسورهایی 
ارتقا  می کنند،  پیش بینی  را  دیگر  رانندگان 
جای  همه  در  مشابهی  سناریوهای  داد.  خواهد 
دنیا رخ خواهد داد و اگر برخی مشاغل یدی از 
بین بروند، مشاغلی مثل »مدیر هماهنگ کننده 
انسان-ماشین« ایجاد خواهد شد که کارکردهای 
کسب وکار را برای ارزیابی ترکیب درست جریانات 
این  کرد.  خواهد  تحلیل  روبات،  و  انسان  کاری 
فقط یک مثال از نقش های متعددی است که در 
ترکیب خالقیت انسانی و کارآیی ماشینی ظهور 
خواهد کرد.  پاندمی کووید- 1۹، نقطه عطفی 
پنج سال  در  را  ما  آینده کاری  است که شکل 
داد.  خواهد  تغییر  آن  از  فراتر  احتماال  و  آینده 
برابر این تحوالت،  آمادگی رهبران سازمانی در 
از  کلید میزان موفقیت آنها است و برندگان را 

بازندگان جدا می کند.
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کرونا  از  قبل  دوران  به  حاال  ما  جمعی  آگاهی 
پایان  می کند.  فکر  آن  پایان  پیش بینی  و 
یا  درمان  برای  راهی  کردن  پیدا  به  فقط  کرونا 
نمی شود،  مربوط  ویروس  کردن  ریشه کردن 
بلکه باید چالش های اقتصادی و زیست محیطی 
گسترده ای که با آن مواجه شده ایم را حل کنیم. 
در حین تالش مان برای بازگشت بهتر به شرایط 
عادی، چهار تغییر کلیدی برای نحوه کار کردن 

ما طی پنج سال آینده، ضروری خواهد بود.
1- دورکاری – تبديل شدن از يک گزينه به 
يک جريان اصلی: در ابتدای سال ۲۰۲۰ کمتر 
حاال  می کردند.  دورکاری  کارکنان،  درصد  از ۵ 
بیش از نیمی از کارکنانی که مشاغل تخصصی 
پاندمی  ادامه  با  می کنند.  دورکاری  دارند، 
و  مطرح  شرکت های  از  تعدادی   ،1۹ کووید- 
پی پال،  گوگل،  فیس بوک،  مثل  جهان  بزرگ 
سیاست های  اعمال  از  و...،  زیمنس  شاپیفای، 
گفته اند.  سخن  دائمی  یا  بلندمدت  دورکاری 
برنامه های دورکاری که برای خیلی از شرکت ها 
روش های  به  است،  جدیدی  تجربه  کارکنان  و 
دارد.  نیاز  متفاوتی  بسیار  همکاری  و  فکری 
به عنوان مثال، عادی شدن پراکندگی نیروی کار، 
ارتباط،  برقراری  مثل  نرم  مهارت های  اهمیت 
تعلق خاطر داشتن، همدلی و انعطاف پذیری را 
بیش از پیش، مشخص می کند. مطالعات نشان 
افرادی  با  مقایسه  کارکنان دورکار در  می دهند 
دارند، ساعات  فیزیکی  کار حضور  در محل  که 
هم  هستند.  بهره ورتر  و  می کنند  کار  بیشتری 
کارکنان و هم کارفرماها باید یاد بگیرند که بین 
این دستاوردها و احتمال فرسایش و حس انزوای 
به عالوه،  کنند.  ایجاد  توازن  دورکاری،  از  ناشی 
نیروهای  استخدام  جغرافیایی  وسعت  دورکاری 
متخصص را افزایش می دهد که می تواند شامل 
جمعیت معلوالن و بیمارانی شود که امکان کار 
در  متغیر،  دینامیک های  این  نداشتند.  فیزیکی 
سال های آینده در اولویت های واحد منابع انسانی 

سازمان ها قرار خواهد گرفت.
تایمر  سبز؟:  يقه  سفيد،  يقه  آبی،  يقه   -2
آنجایی  از  است.  شده  روشن  اقلیمی  تغییرات 
که دولت جدید آمریکا وعده بازگشت به معاهده 
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