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زنجيره   محصوالت  پاياني  قيمت 
سنگ آهن-فوالد

آهن/  سنگ  بازار  در  گراني  بارش 
احتمال تداوم رشد قيمت ماده اوليه 

فوالد در هفته پيشرو

6 شيوه موفقيتآميز تحول ديجيتال 
مديريت منابع انساني

رئيس انجمن سنگ آهن ايران موافقت مشروط خود را با عرضه محصوالت باالدستی زنجيره فوالد در بورس کاال اعالم کرد .
مهرداد اکبريان، گفت: در صورت الزام توليدکنندگان محصوالت باالدستی زنجيره فوالد به عرضه کامل محصوالتشان در بورس 
کاال، بايد تمام خريداران اين محصوالت نيز کاالهای توليدی خود را به طور کامل در بورس عرضه کنند.               ...ادامه صفحه 2

شرط  به  بورس،  در  آهن  سنگ  عرضه 
عرضه کامل شمش

کاال يک شرکت خصوصي است  بورس 
که فعاليت انحصاري دارد

تشکيل کارگروه تعيين استراتژي هاي 
مرکز تحقيقات فرآوري ايران/ استفاده 
در  ها  بنيان  دانش  هاي  ظرفيت  از 

پيشبرد اهداف مرکز

نقش 7 تا 8 درصدي بخش زمينشناسي 
در توليد ناخالص ملي کشور
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یادداشــت و مقـــــــاله             گفــــــت و گــــــــو  
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         ادامه از صفحه 1

گفت و گو

اگر چنین اتفاقی رخ دهد، انجمن سنگ آهن هیچ مخالفتی 
با عرضه سنگ آهن، گندله و کنسانتره در بورس نخواهد 
داشت، اما به شرطی که تمام تولیدکنندگان شمش هم به 
طور کامل در بورس عرضه کنند و تمام قیمت ها در بورس 

کاال کشف شود.
با  آهن  سنگ  معامالت  که  داشت  توجه  باید  البته 
معامالت دیگر محصوالت زنجیره فوالد متفاوت است 
و شرط اینکه سنگ آهن در بورس کاال عرضه شود، 
این است که این نهاد شرایط معامله مربوط به بخش 

معدنی را به روزرسانی کند.
اول  وهله  در  است  ممکن  نشود،  انجام  کار  این  اگر 
را  الزم  کارآیی  کاال،  بورس  در  ما  محصوالت  عرضه 
این  در  آهن  سنگ  انجمن  مخالفت  و  باشد  نداشته 

زمینه عمدتا بخاطر عملکرد بورس کاال است.
موجب  فوالدی  شمش  و  اولیه  مواد  قیمت  اختالف 
ایجاد رانت شده است، یعنی اعتقاد بخش معدن در 

بیش از یک سال گذشته این بوده است که سنگ آهن، 
کنسانتره و گندله به قیمت های واقعی معامله نشده اند. 

باالدستی  محصوالت  قیمت  شدن  واقعی تر  منظور  به 
زنجیره فوالد دو راه وجود دارد که این راه ها هم در مسیر 
مبنای  باید  یا  که  صورت  این  به  قیمت هاست،  اصالح 
قیمت گذاری سنگ آهن تغییر کند و یا باید درصدهای 

ضرایب قیمتی را تغییر بدهیم. 
اصالح قیمت ها هم به نفع بخش فوالد است و هم به نفع 
بخش معدنی، چون در یک سال گذشته شاهد فرار سرمایه 
از بخش معدنی حوزه فوالد بوده ایم و این مساله باعث شده 

است که اکتشافات به طور کامل انجام نشود. 
منبع: فوالدبان

سعيد عسگرزاده دبير انجمن سنگ آهن در اين 
خصوص می گويد: اگر وزارت صمت عالوه بر کف 
قيمتی، سقف قيمتی را نيز تعيين می کرد يا ميزان 
عرضه از تقاضا بيشتر بود، بخش فوالد می توانست 
مدعی توزيع رانت شود اما در شرايطی که ميزان 
تقاضا از عرضه بيشتر بوده و سقف رقابت نيز آزاد 

است، مساله رانت منتفی است.

همچنین توجه کنید که بورس کاال شرکتی خصوصی 
است که برخی از کرسی های هیات مدیره آن در اختیار 
همین  و  بوده  کشور  فوالدسازی  بزرگ  شرکت های 
صمت  وزیر  ازجمله  فردی  هر  ذهن  می تواند  موضوع 
کاال  بورس  در  مدیریتی  بدنه  کند که چنین  نگران  را 
باعث شود تا تصمیم گیری در این مجموعه خصوصی در 

حمایت از یک حلقه از زنجیره فوالد کشور باشد.
در  ایران  آهن  سنگ  انجمن  دبیر  عسگرزاده  سعید 
خصوص جایگاه بورس و وزارت صمت در تعیین بهای 
پایه عرضه فوالد عنوان کرد: بورس کاال یک ابزار شفاف 
معامالتی به شمار می رود که برای داد و ستد انواع کاالها 
که مطابق قانون قابلیت پذیرش در بورس را داشته و 
می رود.  کار  به  شده  تعریف  آن ها  برای  نیز  مدل هایی 
بنابراین باید به این نکته توجه کرد که بورس کاال یک 
ابزار بوده که اگر به درستی در جای مناسب خود به کار 
گرفته نشود و یا از تمام ویژگی های ان بهره گرفته نشود 

قطعا به نتیجه مطلوب نمی رسد.
که  است  آن  بعدی  اهمیت  مورد  نکته  داد:  ادامه  وی 
تنظیم  جهت  معامالتی  شفاف  فضای  باید  کاال  بورس 
و  تقابل صحیح مصرف کننده  و  تقاضا  و  مناسب عرضه 
عرضه کننده باشد. درواقع اگر تنظیم شرایط معامله در 
این بازار به گونه ای باشد که نسبت عرضه و تقاضا مناسب 
تعیین شده و اجرایی شود، قیمت پایه نمی تواند اخاللی 
در فرآیند معامالت به وجود آورد و به این ترتیب نباید از 
کاش بهای پایه شمش فوالد از 80 درصد نرخ CIS به 

70 درصد هراسید. اما شاهد هستیم که در روزهای 
در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  پیشنهاد  گذشته 
زمینه کاهش ضریب تعیین بهای پایه عرضه فوالد 
بسیار خبرساز شد. در حالی که اگر بورس کاال، محلی 
شفاف و رقابتی برای تعیین قیمت معامله یک کاال 
باشد، نباید از این افت ضریب در تعیین نرخ هراسید.

عسگرزاده گفت: ظرف هفته های گذشته، از میزان 
تقاضا برای خرید شمش فوالدی از بورس کاال کاسته 
شده بود و اغلب معامالت نیز در قیمت پایه انجام 
وزارت  مجموعه  تا  شد  باعث  موضوع  این  می شد، 
صمت به این نتیجه برسند که قیمت پایه اعالمی 
برای   CIS فوالد  بهای شمش  درصد  براساس 80 
بازار داخل مناسب نبوده که برخالف رویه هفته های 
بنابراین  روبرو شد.  تقاضا  افت  با  بازار  این  پیش تر، 
افتادند.  فوالد  شمش  عرضه  بهای  کاهش  درصدد 
امکان  قیمتی  سقف  وجود  عدم  به  توجه  با  البته 
وجود  بازار  این  از  فوالد  شمش  خرید  برای  رقابت 
را  قیمت  تقاضا می توانند  و  و درواقع عرضه  داشته 
تعدیل و واقعی کنند. وی افزود: در شیوه نامه بازار 
آمده  از سوی وزارت صمت تدوین شده،  فوالد که 
است که تولیدکننده می تواند محصولی که در بورس 
کاال عرضه کرده و خریداری نداشته باشد را صادر 
باال  میزانی  به  عرضه  بهای کف  باید  بنابراین  کند، 
تعیین نشود که بخش های باالدست زنجیره امکان 
خرید ماده اولیه مورد نظر را نداشته باشند و به این 
اما  را صادر کند.  تولیدکننده محصول خود  ترتیب 
اگر بهای پایه منطقی تعیین شود و عرضه و تقاضا 
نیز واقعی باشد یعنی از سویی امکان دمپینگ وجود 
نداشته باشد و از طرف دیگر بهای عرضه به میزانی 
باال نباشد که تمایلی برای خرید از این بازار به وجود 
نیاید و عرضه در این بازار تنها با انگیزه دریافت مجوز 
صادراتی باشد، در نهایت این بازار به کشف قیمت 

واقعی یک کاال منجر می شود.
هفته  چند  که  زمانی  گفت:  آهن  سنگ  انجمن  دبیر 
خریداران تقاضای چندانی را در بازار به ثبت نمی رساند، 
می تواند به این مفهوم باشد که قیمت پایه اعالمی باال 

تعیین شده است. این اتفاق در بازار فوالد رخ داد و بنابراین 
تصمیم وزارت صمت مبنی برا کاهش ضریب محاسبه قیمت 
پایه شمش فوالدی، تصمیمی اقتصادی و نه سیاسی بود. 
وی ادامه داد: اگر وزارت صمت عالوه بر کف قیمتی، سقف 
قیمتی را نیز تعیین می کرد یا میزان عرضه از تقاضا بیشتر 
بود، بخش فوالد می توانست مدعی توزیع رانت شود اما در 
شرایطی که میزان تقاضا از عرضه بیشتر بوده و سقف رقابت 

نیز آزاد است، مساله رانت منتفی است.
عسگرزاده عنوان کرد: سیاست های مجموعه بورس کاال 
بهادار  اوراق  بورس  سازمان  باالدستی  سیاست های  از 
راستای  در  که  برنامه های  اما  می گیرد.  نشات  کشور 
این سیاست ها برای بورس کاال توین و اعمال می شود 
دارد  وجود  امکان  این  درواقع  دارد.  بسیاری  اهمیت 
گونه ای  به  برنامه ریزی  واحد،  سیاستی  راستای  در  که 
این  بیوفتد که  اتفاق  بازارسازی  انجام شود که شرایط 
می رسد  به نظر  باشد.  مخرب  بسیار  می تواند  موضوع 
که وزیر صمت نیز به چنین موضوعی توجه کرده اند و 
صحبت های این چند روزه در خصوص بازار فوالد نیز از 
همین امر نشات می گیرد. وی ادامه داد: نباید از نظر دور 
داشت که بوس کاال شرکتی خصوصی است که برخی از 
کرسی های هیات مدیره آن در اختیار شرکت های بزرگ 
فوالدسازی کشور بوده و همین موضوع می تواند ذهن هر 
فردی ازجمله وزیر صمت را نگران کند که چنین بدنه 
مدیریتی در بورس کاال باعث شود تا تصمیم گیری در 
این مجموعه خصوصی در حمایت از یک حلقه از زنجیره 
فوالد کشور باشد. اما باید این موضوع را نیز پذیرفت که 
بحث کاهش ضریب محاسبه قیمت پایه شمش فوالد 
در بورس کاال منطقا اقدامی سیاسی نبوده و برمبنای 
توضیح داده شده اقدامی اقتصادی است و به جهت نبود 

تقاضا برای خرید شمش در بازار انجام شده است.
راه  درصدد  سنگ آهن  انجمن  در  ما  گفت:  عسگرزاده 
آهن  سنگ  شفاف  معامالتی  مزایده  سامانه  اندازی 
هستیم، اگر بازار فروش سنگ آهن همزمان در بورس 
این کاال همزمان در 2  نیز رونق بگیرد، معامالت  کاال 
بازار رسمی و موازی جریان دارد و به این ترتیب مشکل 
انحصار نیز برطرف می شود.    )پیام آوران معدن و فوالد(

بورس کاال یک شرکت خصوصی است 
که فعالیت انحصاری دارد
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                 اخبار

تشکیل کارگروه تعیین استراتژی های مرکز 
تحقیقات فرآوری ایران

استفاده از ظرفیت های دانش بنیان ها در 
پیشبرد اهداف مرکز

نقش ۷ تا ۸ درصدی بخش زمین شناسی در تولید ناخالص ملی کشور

رئيس هيات عامل ايميدرو از تشکيل کارگروه تعيين 
معدنی  مواد  فرآوری  تحقيقات  مرکز  های  استراتژی 

ايران خبر داد.

به گزارش شاتا به نقل از ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری که امروز 
تحقیقات  مرکز  های  برنامه  و  اقدامات  بررسی  نشست  در 
افزود: مرکز تحقیقات  ایران سخن می گفت،  فراوری مواد 
دارای ظرفیت های مثال زدنی است که تاکنون کشور آن 

طور که باید از آن بهره مند نشده است.
های  بسترسازی  باید  مجموعه  این  اینکه  بر  تاکید  با  وی 
بزرگ در حوزه معدن و صنایع معدنی داشته باشد، گفت: 
فرآوری  و  استخراج  اکتشاف،  اینکه حوزه های  به  با توجه 
در شمار اولویت های حوزه قرار دارد، مرکز می تواند در این 

بخش های راهبردهای توسعه ای را ارایه کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل کارگروره تعیین 
سیاست های مرکز را مهم خواند و افزود: به منظور پیشبرد 
با  ها  بنیان  دانش  های  ظرفیت  از  باید  مرکز  این  اهداف، 
تعریف پروژه بهره ببرد چراکه این پیوند زمینه هم افزایی و 

تسریع در برنامه ها را به همراه خواهد داشت.

خدمات و دستاوردهای مرکز
مواد  فرآوری  تحقیقات  مرکز  مدیر  نشست  این  ادامه  در 
معدنی ایران گفت: نقش آفرینی در فرآیند اکتشاف، ارایه 
خدمات به بخش خصوصی، توسعه پژوهش های کاربردی، 
توسعه تست های پایلوت و ... بخش از خدمات این مرکز 

است.
می  مرکز  دستاوردهای  جمله  از  افزود:  فرد  وفایی  مجید 
توان به شناسایی و امکان سنجی فنی استحصال تیتانیوم و 
عناصر نادر خاکی، امضای 10 تفاهم نامه همکاری با مراکز 
تحقیقاتی و توسعه پژوهش های کاربردی با جذب و انجام 

بیش از 360 پروژه تحقیقاتی، اشاره کرد.
طرح  سبز،  اقتصاد  و  وری  بهره  توسعه  طرح  گفت:  وی 
تاسیس پژوهشکده معدن و صنایع معدنی، طرح عارضه یابی 
فرایندی و ارتقای بازیابی و بهره وری کارخانه های فراوری 
کشور و ... از جمله برنامه های مورد توجه این مرکز به شمار 

می رود.
و  ریزی  برنامه  معاون  شاد،  خرمی  امیر  جلسه  این  در 
توانمندسازی و غالمرضا مالطاهری مدیر آموزش، پژوهش و 

فناوری ایمیدرو حضور داشتند.
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ايجاد  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزير  معاون 
مرکز نوآوری را فرصتی برای تکميل زنجيره 
ارزش در اين حوزه دانست و افزود: با توجه به 
ظرفيت های نهفته زمين شناسی، جای خالی 
مرکز نوآوری در اين حوزه به شدت، احساس 
می شد و با حمايتی که از سوی معاونت علمی 
شاهد  تا  اميدواريم  گرفت  صورت  فناوری  و 

نوآوری ها در اين حوزه باشيم.

به  اشاره  با  شهیدی  علیرضا  شاتا،  گزارش  به 
به  کمک  برای  بستری  آوردن  فراهم  ضرورت 
کشورمان  زمین شناختی  مزیت های  از  استفاده 
با تکیه به دانش و فناوری  های روز گفت: تولید 
ثروت از طریق اکتشاف و صیانت از ثروت ملی با 
شناخت مخاطرات در این حوزه جزو اقداماتی است 
که در دستور کار داریم. وی، با تأکید بر ضرورت 
پررنگ شدن نقش زمین شناسی در اقتصاد کشور، 
به  زمین شناسی  بخش  در حال حاضر  داد:  ادامه 
طور میانگین 7 تا 8 درصد در تولید ناخالص ملی 
کشور نقش دارد و تالش می کنیم هم گام با توسعه 

جهانی به جایگاه واقعی کشور نزدیک شویم.

مواد  شناخت  عدم  از  ناشی  خام فروشی 
معدنی است

ادامه  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون 
و  زمین شناسی  سازمان  تاسیس  اینکه  بیان  با 
اکتشافات معدنی کشور به 61 سال قبل بازمی گردد، 
افزود: تولید ثروت از طریق مواد معدنی می تواند 
اکتشافات  و  زمین  شناسی  سازمان  و  انجام شود 
نقش  می تواند  بخش  این  در  نیز  کشور   معدنی 
این  همچنین  شهیدی،  گفته  به  باشد.  آفرین 
نیز  سازمان روی موضوع مخاطرات زمین شناسی 
تمرکز دارد، چراکه هر دو مورد در تولید GDP به 
یک میزان سهم دارند که با رشد علم، می توانیم 
بهره بیشتری از معادن ببریم که بر همین اساس 

باید خود را با علم روز دنیا بروز کنیم.
اکتشافات معدنی  و  زمین شناسی  سازمان  رئیس 

مجددا  2سال  مدت  به  اینکه  به  اشاره  با  کشور 
تهیه نقشه زمین شناسی خاورمیانه به این سازمان 
نفت  کنار  در  معدن  افزود:  ادامه  در  سپرده شده 
می تواند ثروت بزرگی باشد، پس ما می توانیم  در 
اولین حلقه معدن یعنی اکتشاف باید خوب عمل 

کنیم و منجر به تولید ثروت در این بخش شویم.
معاون وزیر صمت ابا اشاره به اینکه اکنون شناخت 
قرار  کار  دستور  در  را  آهن  سنگ  پنهان  ذخایر 
دادیم؛ این در حالیست که زنگ خطر کمبود مواد 
معدنی به صدا درآمده و از سوی دیگر خام فروشی 
به دلیل عدم شناخت مواد معدنی در ایران انجام 
می شود. به گفته وی، در آمار زمین شناسی امریکا 
اعالم  نوع  ایران 81  موجوددر  معدنی  مواد  تعداد 
شده و این در حالیست که در ایران همواره گفته 
می شود تنها 68 نوع ماده معدنی در کشور داریم 
که تفاوت یاد شده در تعداد مواد معدنی موجود در 
ایران به دلیل عدم شناخت کافی از مواد معدنی 

موجود در کشورمان است.

فناوری،گامی  و  نوآوری  مرکز  راه اندازی 
اثربخش در خلق ارزش افزوده از ظرفيت های 

نهفته کشور
فناوری های حوزه  و  نوآوری ها  توسعه  مدیر طرح 
زمین شناسی، معدن و صنایع معدنی معاونت علمی 
ضمن  مراسم  این  در  ریاست جمهوری  فناوری  و 
تاکید بر ایجاد بستری برای تبدیل ایده های نوآورانه 
و فناورانه به کسب وکارهای دانش بنیان و خالق این 
حوزه گفت: با راه اندازی مرکز نوآوری زمین شناسی 
سوی  به  گام  یک  کشورمان  اکتشافات معدنی،  و 
و  علوم  نهان  ظرفیت های  از  نوآورانه  بهره گیری 
فناوری های زمین شناسی و زیست بومی برای خلق 
ارزش افزوده و اشتغال با کسب  و کارهای نوآور و 

خالق این حوزه نزدیک شد.
ورود  تسهیل  به  اشاره  با  زاده  مهدی  کامبیز 
کرد:  عنوان  زمین شناسی  حوزه  به  استارتاپ ها 
در حال حاضر 53 شرکت دانش بنیان و فناور در 
حوزه های گوناگون زمین شناسی و معدن با حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مشغول به 
فعالیت هستند و با راه اندازی این مرکز تخصصی، 
تعداد استارتاپ ها و شرکت های فناور این حوزه ها 

با همت جوانان این کشور رونق می یابد.
علم  برای  توسعه  و  تحقیق  برای  افزود:  مهدیزاده 
باید هزینه کرد برای به دست آوردن اطالعات پایه 
که اساس زمین  شناسی و معدن است باید هزینه 
و  صحرایی  کارش  که  سازمانی  خصوص  به  کرد 

عملیاتی است.
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بارش گرانی در بازار سنگ آهن
اولیه  ماده  قیمت  تداوم رشد  احتمال 

فوالد در هفته پیش رو
 درصد تغيير نسبت

به هفته گذشته
قيمت روز جمعه مورخ: 99/10/26

1.27 سنگ آهن با عیار %62 170.90$

2.74 سنگ آهن با عیار %65 191.50$

4.93 کنسانتره با عیار %66 185.86$

1.36 گندله 218.04$

0 شمش فوالدی 572.50$

-0.04 سامانه نیما ریال 250.337

-9.40 سامانه سنا ریال 237.293

-6.33 بازار آزاد ریال 229.460

قیمت پایانی محصوالت زنجیره  سنگ آهن-فوالد

نوع ماده
دالر

به کاهش  در شرايطی که خريداران چينی سنگ آهن 
نرخ اين ماده معدنی در شروع سال 2021 اميد داشتند، 
شيوع مجدد کرونا در استان هبی چين و نزديک شدن به 
فصل باران های موسمی در برزيل، مجددا نرخ سنگ آهن 
را در آستانه تعطيالت سال نوی چينی روی ريل صعودی 
قرار داده است و به نظر می رسد اين روند رو به رشد در 

هفته پيش رو نيز ادامه داشته باشد.

میالدی   2020 سال  پایانی  روزهای  در  فوالدبان؛  گزارش  به 
شاهد ورود رگوالتور بازار فوالد چین به عنوان بزرگترین کشور 
خریدار سنگ آهن به مساله روند افزایش قیمت این ماده اولیه 
بودیم. در نهایت هم همکاری انجمن آهن و فوالد چین و بورس 
کاالی دالیان باعث افت بیش از 10 دالری بهای سنگ آهن و 

رسیدن قیمت آن به پایین تر از 170 دالر در هر تن شد.
پس از این اتفاق، خریداران سنگ آهن در چین به پایان یافتن 
سیر صعودی اکید نرخ سنگ آهن امیدوار شدند و حجم انباشت 
ذخایر خود در بنادر و کارخانه های این کشور را افزایش دادند. 
به 2  نزدیک  پیدا شدن یک منبع جدید  از آن هم خبر  بعد 
میلیون تنی در گینه روند نزولی قیمت سنگ آهن را تقویت 
 2020 سال  در  چینی  فوالدسازان  خوش  پایان  این  و  کرد 

میالدی بود.
اما تحوالت روزهای گذشته بازار جهانی سنگ آهن، بسیاری 
از مصرف کنندگان و خریداران این ماده اولیه صنعت فوالد را 
نگران کرده و باعث شده است که آنها به سمت استفاده بیشتر از 
انبارهای خود رفته و خریدهایشان را در بنادر چین حدود 2٫5 
درصد کاهش دهند تا ببینند که شرایط چه زمانی به پیش از 

شروع سال 2021 میالدی برخواهد گشت.
چراکه بیشتر تحلیلگران بازار روندی نزولی را برای قیمت سنگ 
آهن در سال 2021 متصور شده بوند، اما رشد محسوس بهای 
و  هفته گذشته  معامالت  پایانی  روزهای  در  معدنی  ماده  این 
بندر  وارداتی  درصد   62 عیار  آهن  سنگ  قیمت  رسیدن 
کینگ دائو به 172٫8 دالر در هر تن براساس شاخص پالتس، 
مجددا موجی از اضطراب و نگرانی را در میان فوالدسازان چینی 

برانگیخته است.
در  کرونا  به جز شیوع مجدد  داشت  توجه  باید  میان  این  در 
شدن  نزدیک  چین،  فوالدسازی  قطب  عنوان  به  هبی  استان 
فصل باران های موسمی در آمریکای جنوبی نیز در روزهای آتی 
موجب خواهد شد تا در روند تولید و صادرات سنگ آهن برزیل 
به عنوان اولین تامین کننده این محصول در دنیا اختالل ایجاد 

شود.
براین اساس، خریداران سنگ آهن در چین می خواهند تا قبل 

از وقوع این اتفاق و فرا رسیدن تعطیالت سال نوی 
چینی خریدهای خود را انجام دهند و همین مساله 
قیمت سنگ آهن  افزایشی  روند  تداوم  به  می تواند 
در هفته پیش رو نیز دامن بزند؛ در کنار این اتفاقات 
در  بار  حمل  ترمینال های  از  یکی  در  آتش سوزی 
برزیل نیز سطح نگرانی های مصرف کنندگان را بیش 

از پیش باال برده است.
البته بخشی از نگاه تولیدکنندگان فوالد در سرزمین 
کنگره خلق  مارس  ماه  نشست  به  نیز  زرد  اژدهای 
چین و تصمیمات این کشور برای بازار سنگ آهن 
و فوالد دوخته شده است تا شاید تصمیمات جدید 
سیاست گذاران چینی بتواند بازار سنگ آهن را بازهم 

به ریل نزولی بازگرداند.
بخصوص که اخیرا گزارش هایی درباره تاکید دولت 
چین به استفاده بیشتر از قراضه به جای سنگ آهن 
در تولید فوالد و به کارگیری بیشتر کوره های قوس 
زیست محیطی  پنج ساله  برنامه  در جهت  الکتریکی 
این کشور منتشر شده است و در صورت محقق شدن 
اهداف این برنامه، نیاز چین به سنگ آهن برزیل و 
استرالیا در سال های آتی کم و کمتر خواهد شد و 
همین مساله می تواند از التهابات بازار جهانی سنگ 

آهن در بلندمدت بکاهد.
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مدیریت منابع انسانی دیجیتال ایجاد می کند و درک 
خوبی از موانع پیش رو را نیز پدید می آورد. 

2- شاخص های کليدی عملکرد )KPI( تحول ديجيتال 
مديريت منابع انسانی

انسانی  منابع  مدیریت  بر  فعالیت ها  که  ندارد  تفاوتی 
متمرکز باشد یا تحول دیجیتال، شاخص های کلیدی 
عملکرد بهترین شیوه سنجش میزان موفقیت هر یک 
از این دو حوزه هستند. همچنین بهره گیری از آنها در 
شایانی  کمک  می تواند  انسانی  منابع  دیجیتال  تحول 

برای دستیابی به اهداف باشد. 
جهت  پایش  قابل  مراحل  تعیین  یا  زمان بندی  برای 
اطمینان از سهولت روند تحول در منابع انسانی می توان 
از روش های تعیین هدف مانند SMART یا نقشه ذهنی 
استفاده کرد. استفاده از شاخص های کلیدی عملکرد در 
مراحل آغازین کوشش های مربوط به تحول دیجیتال، 
تحلیل  و  امکان سنجش  و  را مشخص ساخته  جهت 
آسان فرآیند را همزمان با پیشرفت آن میسر می کند. 

منابع  مديريت  ديجيتال  تحول  تيم  اعضای   -3
انسانی

یا تعداد کارکنان آن، تحول  اندازه شرکت  از  مستقل 
دیجیتال در منابع انسانی هرگز نباید به یک نفر متکی 
فرآیند  آغاز  از  پیش  باید  نکته  این  به  باتوجه  باشد. 
تحول، تیم را تشکیل داد و اندکی آنها را درباره وضعیت 
موجود و اهداف شرکت آگاه کرد. کارکنانی که از سوابق 
کار در حوزه منابع انسانی، فناوری اطالعات، مدیریت 
به  باید  برخوردارند  ذی ربط  رشته های  و  کسب وکار 
عضویت تیم تحول درآیند و از ابتدای کار، باید مدیر 
اقدام به پیشرفت تحول  این  پروژه نیز منصوب شود. 
منابع انسانی با تیمی متشکل از متخصصانی همفکر که 

هدفی مشترک در سر دارند کمک می کند. 

4- تحول ديجيتال بدون مصرف کاغذ و مديريت 
منابع

هدف اصلی از تحول دیجیتال در حوزه منابع انسانی، 
کاهش ضایعات کاغذ و ساده سازی فرآیندهای موجود 
آلودگی  افزایش  به  توجه  با  است.  بهتر  عملکرد  برای 
جهانی و مسائل مربوط به مدیریت پسماند و مصرف 
که  است  عالی  هدفی  زیست  محیط  حفظ  انرژی، 
می تواند در کنار کوشش های مربوط به تحول دیجیتال 

مورد توجه قرار گیرد. 

5-خودکارسازی فرآيندهای منابع انسانی
هنگامی که نوبت به یافتن و جذب نیروی انسانی مستعد 

بی شمار  به دالیل  انسانی  منابع  مدیر  کار  می رسد، 
دیجیتال  تحول  حال،  این  با  شود.  دشوار  می تواند 
می تواند با ایجاد فرصتی برای حوزه مدیریت منابع 
انسانی و خودکارسازی برخی از فرآیندها به جذب 

همکارانی کارآمد و شایسته بینجامد. 
انسانی  منابع  متخصصان  به  خودکار  فرآیندهای 
فیزیک  ذخیره سازی  جای  به  تا  می دهد  امکان 
هر  که  گسترده  فعالیت های  انجام  یا  مستندات 
تحلیل  بر  تلف می کند،  را  ارزشمندی  روز ساعات 
داده ها و بررسی متقاضیان همکاری متمرکز شوند. 
فرآیندهای منابع انسانی خودکار کیفیت ارتباطات 
همچنین  و  کارکنان  عملکرد  درون سازمانی، 
ندرت  به  و  می بخشد  بهبود  را  آنها  به  دسترسی 

بخش هایی از کار را دربر نمی گیرد. 

ديگر  با  ديجيتال  انسانی  منابع  همکاری   -6
بخش ها

و  سازمان  بخش های  دیگر  با  همکاری  سرانجام، 
انجام فعالیت های مشترک از مهم ترین موارد برای 
به شمار می روند.  انسانی  منابع  فعالیت های  بهبود 
تفکیک بخش منابع انسانی و تبدیل آن به واحدی 
مستقل و دور از دیگران به دلیل قطع کلی ارتباط، 

سبب ایجاد فاصله بین همکاران خواهد شد.
مربیگری،  برای  می تواند  انسانی  منابع  تحول  یعنی 
تغییراتی  حرفه ای،  توسعه  اهداف  دیگر  یا  آموزش 
فرآیندهای  کند.  ایجاد  تیم ها  دیگر  با  کار  نحوه  در 
منابع انسانی که با فناوری دیجیتال متحول شده اند 
می توانند توانایی ردیابی هر یک از همکاران در مسیر 
برای  را  آنها  دهند،  افزایش  را  شغلی شان  پیشرفت 
نقش های رهبری آماده کنند یا سبب شوند که در 
حضور  خودکارسازی،  دستاوردهای  از  یکی  نتیجه 

بیشتری در فعالیت های روزانه داشته باشند. 

  تحول منابع انسانی و ديجيتالی شدن
انسانی حرکتی مهم  اگرچه تحول دیجیتال منابع 
کامل  کارگیری  به  ولی  است،  درست  مسیر  در 
فرآیندهای پیش گفته نیز ضروری است. فرآیندهایی 
اهداف  و  بدون رویکرد  و  ذاتا  که خودکار شده اند، 
کافی برای تشویق به تغییرات، شیوه مدیریت منابع 

انسانی را بهبود نمی بخشند.

مترجم: علی پورقاسمی
hrtechnologist.com :منبع

برای  فرآیند  روزآوری  به  و  دیجیتال  تحول 
کسب وکارهایی که بر محور مدیریت منابع انسانی 
استانداردهای  از  یکی  به  تدریج  به  دارند  جریان 
است  ممکن  اگرچه  می شوند.  تبدیل  صنعت 
کنونی  عملیاتی  مدل  و  عملکرد  از  سازمان ها 
مدیریت منابع انسانی راضی باشند، اما رقبا به شدت 
بخش های  ساده سازی  و  دیجیتال  تحول  درحال 

منابع انسانی خود هستند.
هنگامی که از تحول دیجیتال مدیریت منابع انسانی 
صحبت می شود، جای کافی برای بهبود وجود دارد. 
ولی پیدا کردن بهترین شیوه ای که فرآیندها را به 
روز کند و جریان عملیات روزمره را نیز مختل نکند، 
بدون برنامه ریزی کافی دشوار است. بنابراین، در این 
مقاله به پرسش هایی که می تواند به استانداردسازی 
فرآیندهای دیجیتال کمک کند و همچنین دالیل 

مفید انجام این کار نگاهی می اندازیم. 
تغییر  و  انسانی  منابع  مدیریت  دیجیتال  تحول 
جهت به سوی فرآیندهای دیجیتال واقعا می تواند 
توانایی ارزیابی متقاضیان همکاری، تسهیل استقرار 
و به کارگیری همکاران جدید و حفظ استعدادهای 
شرکت را افزایش دهد. با این حال، نوآوری و تحول 
دیجیتال جریان کاری موجود تنها به اندازه استفاده 
موفقیت آمیز از ابزارهایی که دراختیار سازمان است 
موثر خواهد بود. تفاوتی ندارد که موضوع تحلیل، 
مدیریت عملکرد یا تکمیل ظرفیت پست های خالی 
باشد، ابزارهای دیجیتال به شکلی ویژه به تسهیل 

کوشش ها کمک خواهند کرد. 

1- بررسی وضعيت موجود فرآيندهای ديجيتال 
مديريت منابع انسانی

همه تحول های دیجیتال باید با ممیزی داخلی آغاز 
موضوع  این  از  نیز  انسانی  منابع  مدیریت  و  شود 
موجود  وضعیت  دلیل،  همین  به  نیست.  مستثنی 
انسانی،  منابع  مدیریت  بخش  در  دیجیتال  تحول 
همکاران  جذب  شیوه  و  استفاده  مورد  ابزار های 

جدید را باید تجزیه و تحلیل کنیم. 
برای  خود  ویژه  دیجیتال  زیرساخت  از  آیا شرکت 
بازاریابی  کانال های  از  یا  است  برخوردار  جذب 
استفاده  اجتماعی  رسانه های  مانند  دیجیتال 
آنها  فردی  اهداف  و  کارکنان  رضایت  می کند؟ 
ایده  این سواالت  به  پاسخ  پایش می شود؟  چگونه 
خوبی برای تعیین جایگاه کنونی شرکت در حوزه 



مخاطبان محترم خبرنامه خواهشمند است ما را از نظرات، پيشنهادات و انتقادات  
خود مطلع فرماييد.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

دبيرخانه انجمن سنگ آهن ايران
سردبير: مهسا اکبری

    تلفن: 021-66974910
    فکس: 021-66974909
    آدرس: تهران،خيابان وليعصر، خيابان بزرگمهر، پالک 20، طبقه 4، واحد7
www.iropex.com  :وب سايت     
info@iropex.ir :ايميل     

# شماره 27                                  یکشنبه 28 دی ماه 1399

مخاطبان محترم خبرنامه خواهشمند است ما را از نظرات، پيشنهادات و انتقادات  
خود مطلع فرماييد.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

دبيرخانه انجمن سنگ آهن ايران
سردبير: مهسا اکبری

    تلفن: 021-66974910
    فکس: 021-66974909
    آدرس: تهران،خيابان وليعصر، خيابان بزرگمهر، پالک 20، طبقه 4، واحد7
www.iropex.com  :وب سايت     
info@iropex.ir :ايميل     


