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         ادامه از صفحه 1

گفت و گو

وزارتخانه  از  مختلف  افراد  به  فراوان  دفعات  در 
وقت  معدنی  معاونت  با  حتی  و  کرده  مراجعه 
یعنی آقای دکتر سرقینی مکاتبات زیادی داشته 
و ایرادات بخشنامه ممنوعیت صادرات سنگ آهن 
را گوشزد کرده و حتی راهکار دادیم اما هیچ کدام 

از پیشنهادات ما عملی نشد.
در  ما  مکاتبات  از  کدام  هیچ  اینکه  بیان  با  وی 
نکرد،  دریافت  پاسخی  وزارتخانه  با  مقطع  آن 
شد  صادر  بخشنامه هایی  نهایت  در  کرد:  عنوان 
که مشکالت جدی در برداشت که حتی با امور 
به  ما  رو  از همین  و  نبود  منطبق  جاری کشور 
از  دیدیم  وقتی  و  بردیم  پناه  مختلف  مراجع 
مکاتبه با وزارت صمت جوابی دریافت نمی کنیم 
به معاونین رییس جمهوری و مجموعه هایی که 
قانون مشخص کرده مراجعه کردیم که بخشی از 

آنها هم در این مراکز به نتیجه رسیده است.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران افزود: در حال حاضر 
دولت میراث بدی از بخشنامه های مختلف دارد 
که برخی از آنها به تایید مراجع مرتبط رسیده و 

اقتصادآنالین؛ سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن 
ایران با اشاره به اینکه بخشنامه هایی که پیشتر صادر شده 
بود با یکدیگر و حتی گاهی با قوانین باالدستی همخوانی 
معدن  امور  معاونت  ابالغ جدید  با  داد:  توضیح  نداشت، 
بخشنامه های  از  بخشی  وزارت صمت،  معدنی  و صنایع 
اتفاقی  وقوع  معنای  به  مساله  این  اما  لغو شده  پیشین 
و  آهن  سنگ  حوزه  پیشین  سیاست های  در  خاص 

محصوالت و صنایع معدنی نیست.
ما پیشتر  این است که  واقعیت  عسکرزاده تصریح کرد: 

به سمت اصالح پیش رفته است.
وی با تاکید بر اینکه همراهی دولت در بهبود بخشیدن به 
شرایط و پیشقدم شدن در اصالح موارد مشکل دار گامی 
مثبت است، بیان کرد: ورود وزارت صمت در بررسی مجدد 
و لغو بخشی از بخشنامه های پیشین موضوع مبارکی است 
اما نکته آن است که به هر حال با این بخشنامه ها اتفاق 
و  نمی دهد  رخ  معدنی  و صنایع  معدن  در حوزه  خاصی 
تغییر بخشنامه ها باید هدفمند و با برنامه باشد که فرآیند 
کسب و کار را در بخش معدن و صنایع معدنی ساماندهی 

کند.
عسکرزاده تاکید کرد: از جمله مواردی که مدنظر داریم 
و از وزیر صمت و معاون امور معدن و صنایع معدنی هم 
درخواست خواهیم کرد شفافیت و روشن بودن فرآیندهای 
رویکرد  این  با  می کنم  فکر  که  است  زنجیره  با  مرتبط 

بتوانیم به نتایج خوبی دست پیدا کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این بخشنامه در واقع لغو 
چند بخشنامه قدیمی است اما همچنان در صادرات سنگ 
آهن نیاز به تایید وزارتخانه داریم و این از جمله مواردی 

است که باید در مذاکرات آتی مدنظر قرار دهیم.

سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران:
عرضه سنگ  برای  را  باز  حراج  کاال شيوه  بورس 
نحوه  اين شرکت درباره  اما  پيشنهاد کرده،  آهن 
تعيين قيمت پايه سنگ آهن، چگونگی عرضه و 
نداده  ما  انجمن  به  توضيحی  هيچ گونه  آن  حجم 

است.

در وضعیت فعلی به نظر می رسد این اقدام کاری نمایشی 
که  برود  پیش  نحوی  به  شرایط  می دانم  بعید  و  است 
تولیدکنندگان بخش خصوصی سنگ آهن رغبت داشته 
باشند که بر این مبنا محصوالت خود را در بورس کاال 

عرضه کنند. 
عرضه  از  خوبی  استقبال  که  است  این  من  پیش بینی 
سنگ آهن در تاالر حراج باز بورس کاال نشود، به این 
معدنکاران  مطلوب  بورس  بوروکراسی های  که  علت 
با  معادن  که  شود  راه اندازی  سامانه ای  باید  و  نیست 
مقیاس کوچکتر هم به راحتی بتوانند محصوالت خود را 

در آن عرضه کنند. 
فوالد،  زنجیره  شیوه نامه   9 ماده  برای  که  زمانی  تا 
دستورالعمل مشخصی به عنوان آیین نامه اجرایی تدوین 
و ابالغ نشود، اجرای طرح های جدید برای عرضه سنگ 

آهن در بورس کاال نمی تواند فایده زیادی داشته باشد. 
معاون  با  شیوه نامه  ابالغ  از  پس  که  جلساتی  در 
اقتصادی رئیس جمهور و معاون معدنی وقت وزارت 
صمت برگزار کردیم، قرار شد در یک دوره زمانی دو 
ماهه آیین نامه اجرایی شیوه نامه نهایی شود و معاون 
معدنی وقت حتی قول تدوین یک ماهه آیین نامه را 

نیز داد.
همراه  به  آهن  انجمن سنگ  هم  شرایط  همین  در 
کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران 
ظرف یک هفته یک دستورالعمل پیشنهادی را برای 
ماده 9 شیوه نامه تنظم کرد و به وزارت صمت ارائه داد، 
اما بعد از گذشت حدود دو ماه از این موضوع، هنوز 
هیچ بازخوردی از این وزارتخانه درباره دستورالعمل 

پیشنهادی به ما ارائه نشده است. 
بورس کاال هیچ گونه مشورتی در تعیین قیمت پایه 
عرضه های سنگ آهن با ما نداشته است و براساس 
نظرات خود این نرخ را تعیین کرده است. البته به نظر 
نمی رسد این شرکت اساسا خود را مکلف بداند که از 

تشکل های صنفی مشورت بگیرد.

منبع:فوالدبان 

عرضهسنگآهندربورسنمایشیاست
بورسکاالهیچگونهمشورتیبامانداشتهاست
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اکبریان در ادامه سهمیه بندی صادرات تولیدکنندگان 
و وضع عوارض صادراتی را از مهم ترین سیاست های 
معادن  فعالیت  روند  که  دانست  توسعه  و  ضدتولید 
سنگ آهن را تحت تاثیر قرار داده است. این مقررات 
صادرات  و  تولید  به  را  جبرانی  غیرقابل  ضربات 

محصوالت باالدستی زنجیره فوالد وارد کرده است.

شکایت به دیوان عدالت اداری نتیجه داد
این  به  نسبت  معدن  حوزه  فعاالن  افزود:  وی 
مواضع خود  بدین ترتیب  بودند؛  معترض  بخشنامه ها 
دولت  نمایندگان  به  آهن  انجمن سنگ  طریق  از  را 
و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ و تاکید کردند 
فراقانونی است  این مصوبات  از  که محتوای بسیاری 
اقدام  هرچند  می رسد.  به نظر  ضروری  آنها  اصالح  و 

مثبتی و اصالحی در این زمینه انجام نشد.
شکایت  موارد  این  در  آهن  انجمن سنگ  نهایت  در 
خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد. خوشبختانه 
پس از پیگیری، دیوان عدالت اداری حق را به فعاالن 
معدنی داد و بخشنامه های دولت را نادرست و خارج از 

حیطه فعالیت های آنها دانست.
در چنین شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
با مصوبات  اقدامی شایسته، بخشنامه های موازی  در 
لغو کرد  را  اداری  عدالت  دیوان  از سوی  بحث  مورد 
تا بدین ترتیب شاهد موضوعات مغایری در این حوزه 
نباشیم. حال چنانچه مصوبات یادشده اجرایی شوند، 
محدودیت های کنونی مبنی بر دریافت تیک صادراتی 
از معاونت معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 

مسیر صادرات وزارتخانه لغو خواهد شد.
رئیس انجمن سنگ آهن گفت: در گذشته واحدهای 
معدنی ناچار بودند براساس مجوزهای غیرکارشناسی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت که اغلب با ناپختگی 
خود  محصوالت  صادرات  به  اقدام  بودند،  همراه  نیز 
کنند. اکنون این مصوبه نیز حذف شده؛ بنابراین باید 

به بهبود شرایط امید داشت.

صادرات صفر
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آمار صادرات سنگ آهن 
از ابتدای سال جاری، گفت: صادرات سنگ آهن مورد 
استفاده در زنجیره فوالد از ابتدای سال جاری تاکنون 
بسیار محدود و نزدیک به صفر برآورد می شود. این افت 

در سایه محدودیت های صادراتی ایجاد شده است.
از  منتشر شده  آمار  در  کرد: چنانچه  تاکید  اکبریان 
سوی گمرک جمهوری اسالمی ایران، حجمی محدود 
از صادرات سنگ آهن اعالم شود، صادرات سنگ آهن 
سیمانی است که عمدتا هم از مرزهای زمینی به عراق 

صادر می شود.
این فعال معدنی افزود: بدون تردید اقدامات یادشده که 

به افت چشمگیر صادرات سنگ آهن در سال های 
این  از  نیز  را  اخیر منجر شده زمینه فرار سرمایه 
صنعت فراهم کرده است. در چنین موقعیتی، شاهد 
افت ۳۴ درصدی صادرات سنگ آهن بودیم. رقم 
بدین ترتیب  است.  تاثیرگذار  و  قابل توجه  یادشده 
اکتشاف  درباره  قبلی  شده  برنامه ریزی  وظایف 
فعالیت های  و  است  نشده  اجرایی  هنوز  معادن 

اکتشافی با نقصان عمیقی همراه هستند.
خسارات  موجود  شرایط  تداوم  با  تردید  بدون 
قابل توجهی را در سال های آینده از نبود فعالیت های 
حال  همین  در  شد.  خواهیم  متحمل  اکتشافی 
باید  طرح های توسعه ای صنایع معدنی آنطور که 
اجرایی نمی شود. کما اینکه برخی از این پروژه های 

توسعه ای درحال حاضر متوقف شده اند.
اکبریان خاطرنشان کرد: عالوه بر این، تحت تاثیر 
از  بسیاری  فعالیت  توقف  شاهد  موجود،  شرایط 
هستیم.  متوسط  و  کوچک  شرکت های  و  معادن 
تداوم  پس  از  بزرگ  مجموعه های  تنها  درواقع، 
این  اغلب  که  به ویژه  می آیند.  بر  خود  فعالیت 
مجموعه های بزرگ رویه دولتی دارند و درنتیجه 
اما  می روند.  پیش  دولتی  اهداف  با  همگام تر 
موجود  شرایط  از  خصوصی  بخش  واحدهای 

به شدت متضرر می شوند.

بی نصيب از رشد جهانی
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد قیمت سنگ 
بین المللی در سالی که گذشت و  آهن در سطح 
اینکه آیا این موضوع تاثیری بر عملکرد واحدهای 
که  آنجا  از  متاسفانه  گفت:  داشته،  معدنی کشور 
متوقف  اخیر  سال  یک  در  آهن  سنگ  صادرات 
شده، فعاالن این صنعت نتوانستند از این موقعیت 
ویژه استفاده کنند. نرخ فروش سنگ آهن در بازار 
داخلی براساس قیمت شمش فوالد تعیین می شود 

و به مراتب پایین تر از نرخ های جهانی است.
آهن،  سنگ  فروش  قیمت  میانگین  چنانچه 
کنسانتره و گندله را در یک سال گذشته بررسی 
شود می توان اقرار کرد که این محصول با نرخ ۴۰ 

تا ۵۰ درصد قیمت جهانی به فروش می رسد.
طبیعی است که در چنین شرایطی معادن انگیزه 
الزم برای کار و تداوم تولید را نخواهند داشت و 
بدون  نمی شود.  جذب  حوزه  این  به  سرمایه گذار 
هیچ  در  مشخصات  این  با  تولید  تداوم  تردید 
مورد  رویه  این،  بر  عالوه  نیست.  ممکن  صنعتی 
بحث اشتباه و مانع تحقق اهدافی مانند حمایت از 

بخش خصوصی، رونق تولید و جهش تولید است.

به گزارش می متالز، با انتشار این مصوبه، بالفاصله 
آهن  سنگ  صادرات  تسهیل  درباره  گمانه زنی ها 
منتشر  مسیر  این  در  موجود  ممانعت های  لغو  و 
بخش  فعاالن  ماه های گذشته  آنجاکه طی  از  شد. 
معدن و به ویژه تولیدکنندگان سنگ آهن نسبت به 
سخت گیری در زمینه صادرات این محصول معدنی 
این  افت سرمایه گذاری در  به  و  نگرانی کرده  ابراز 
حلقه از تولید هشدار داده اند، حال این امید می رود 
شود.  فراهم  شرایط  تغییر  زمینه  جدید  مصوبه  با 
به  توجه  با  آینده  در سال های  آهن  کمبود سنگ 
چشم انداز ۱۴۰۴ فوالد کشور و طرح های توسعه ای 
گرفته  باید جدی  که  است  موضوعی  این صنعت، 
و  کارشناسان  از  بسیاری  اساس،  همین  بر  شود. 
اصالح  با  باید  که  دارند  اعتقاد  حوزه  این  فعاالن 
مصوبات موجود زمینه جذب سرمایه را به این بخش 
فعالیت های  بدین ترتیب شاهد رشد  تا  کرد  فراهم 
اکتشافی و استخراجی در کشور باشیم. اما سرمایه 
به صنعتی که محصول آن با قیمت های بسیار پایین 
خریداری می شود و در همین حال، امکان فروش در 

بازارهای جهانی را ندارد، جذب نمی شود.

افت سرمايه گذاری در معدن جدی است
ایران  آهن  سنگ  انجمن  رئیس  اکبریان،  مهرداد 
و  معدن  صنعت،  وزارت  جدید  بخشنامه  درباره 
تجارت در زمینه صادرات سنگ آهن، گفت: چند 
مسیر  در  آهن  سنگ  تولیدکنندگان  است  سالی 
شده اند.  روبه رو  اساسی  چالش های  با  صادرات 
در این میان، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
بخشنامه های  تصویب  و  قوانین  مداوم  تغییر  با 
این  و غیرکارشناسی، فروش خارجی  خلق الساعه 

محصول را بیش از پیش دشوار می کند.

صادراتسنگآهنتسهیلمیشود؟

                 اخبار

         ادامه در صفحه بعد
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زنجیره فوالد حدود ۱۰ درصد تولیدات آن بخش را به 
خود اختصاص می داد؛ درنتیجه صادرات ضربه ای به 
تولید داخلی وارد نمی کرد. اما همین صادرات محدود 
می تواند زمینه تامین ارز مورد نیاز این واحدها برای 
واردات تجهیزات، قطعات یدکی و ماشین آالت مورد 

نیاز بخش معدن و صنایع معدنی را فراهم کند.
با توجه به اینکه دولت در تامین ارز مورد نیاز صنایع 
با کمبود جدی روبه رو است، بهره گیری از این فرصت 
صادراتی می توانست زمینه رفع چالش های موجود در 

این حوزه را برطرف کند.
وی افزود: درحال حاضر، بخش معدن و صنایع معدنی 
ناچارند برخی قطعات خود را از طریق بازرگانان تامین 
آزاد وارد  ارز  با  را  این تجهیزات  بازرگانان هم  کنند. 
کرده و موظف شده اند حقوق دولتی و گمرکی را هم 
پرداخت کنند؛ بدین ترتیب قیمت خرید قطعات یدکی 

مورد نیاز فعاالن معدنی به شدت افزایش می یابد.
سنگ  قیمت  گذشته  از  کرد:  خاطرنشان  عسکرزاده 
آهن و محصوالت معدنی در کشور ما دستوری و به 
مراتب پایین تر از نرخ های جهانی تعیین می شد. همین 
ارزان فروشی به ضرر فعاالن صنایع سنگ آهن و مانع 
توسعه این بخش از زنجیره بود. با این وجود، صادرات 
جبران  را  ضرر  این  از  بخشی  آهن  سنگ  محدود 
کامل صادرات سنگ  توقف  با  اما در حاضر  می کرد. 
آهن دیگر فعالیت های معدنی در این حوزه اقتصادی 
از  شده  اتخاذ  اشتباه  سیاست های  درواقع  نیستند. 
سوی مراجع رسمی آسیب های غیرقابل جبرانی را به 

فعاالن صنعتی وارد کرده است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان صادرات سنگ 
صادرات  درحال حاضر  گفت:  جاری،  سال  در  آهن 
تقریبا  و  شده  محدود  بسیار  ما  کشور  آهن  سنگ 
نزدیک به صفر برآورد می شود. همین بخش محدود 
صادرات سنگ آهن نیز شامل محصوالتی می شود که 

در زنجیره فوالد کاربرد ندارد. در همین حال، افت 
چشمگیر صادرات در حلقه کنسانتره و گندله نیز از 
ابتدای سال جاری تاکنون قابل مشاهده و چشمگیر 

بوده است.
در شرایط کنونی و با توجه به کاهش سودآوری در 
بخش معدن، جذب سرمایه به این حوزه محدود 
شده است و درنتیجه اکتشاف و استخراج سنگ 
از  بنابراین  می شود؛  محدودتر  روز  به  روز  آهن 
سیاست گذاران انتظار می رود شرایط را به گونه ای 
این  به  سرمایه  جلب  امکان  که  کنند  مدیریت 
سودآوری  رشد  تردید  بدون  شود.  فراهم  بخش 
اکتشافی  فعالیت های  توسعه  در  معدن  بخش  در 
و فرآوری های خاص به شدت کمک کننده است و 

باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

سخن پايانی
 ۱۴۰۴ افق  در  فوالد  تن  میلیون   ۵۵ تولید 
هدف گذاری شده؛ هرچند تحقق این هدف با اما 
و اگرهای بسیاری همراه است. تامین سنگ آهن 
اهمیت  فوالد  از  حجم  این  تولید  برای  موردنیاز 
سال های  طول  در  سیاست گذاران  دارد.  ویژه ای 
گذشته برای جلوگیری از کمبود سنگ آهن موانع 
متعددی را در مسیر صادرات این محصول ایجاد 
در  سیاست  این  کرد  اقرار  باید  هرچند  کرده اند. 
رویکرد  اتخاذ  با  چراکه  نبوده،  نتیجه بخش  عمل 
از  بخش  این  در  سرمایه گذاری  از  ضدصادراتی 
زنجیره فوالد به مراتب کاسته شده است. در چنین 
شرایطی، اکتشاف ذخایر جدید سنگ آهن مغفول 
مانده است؛ بنابراین از متولیان امر انتظار می رود 
شرایط  بهبود  برای  موجود  شرایط  بررسی  ضمن 
تولید و توسعه در نخستین حلقه از زنجیره فوالد 

گام بردارند.

اصالح رويه ها ضروری است
ایران  آهن  سنگ  انجمن  دبیر  عسکرزاده،  سعید 
درباره بخشنامه منتشر شده از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بخشنامه های  به  نظمی  بخشنامه  این  با  مطابق 
صادرشده که بعضا با هم هماهنگ نبوده یا از منظر 
قانون مشکل داشته اند، بخشیده است. از این رو امید 
حوزه  در  فعالیت  شرایط  رویه ها،  اصالح  با  داریم 

استخراج سنگ آهن بهبود پیدا کند.
صنایع  در  تجارت  فرآیند  افزود:  ادامه  در  وی 
آهن،  سنگ  )شامل  فوالد  زنجیره  باالدستی 
کنسانتره و گندله( مشخص نیست. دولت به عنوان 
متولی تدوین نظام حکمرانی در کسب وکار زنجیره 
را شفاف کند؛  فرآیند تجارت  فوالد موظف است 
چه  براساس  که  بدانند  تولیدکنندگان  یعنی 
فرآیندی تجارت داخلی و خارجی خود را اجرایی 
حلقه های  در  درحال حاضر  شفافیت  این  کنند. 
ابتدایی زنجیره فوالد حاکم نیست، چراکه دولت 
نمی کند.  ایفا  به درستی  را  خود  رگالتوری  نقش 
اما با توجه به اصالحات کنونی امید داریم شرایط 
داخلی  تجارت  فرآیند  که  برود  پیش  نحوی  به 
معدنی  صنایع  و  معدنی  محصوالت  خارجی  و 

مشخص شود.

تامين ارز
تردید  بدون  کرد:  تاکید  آهن  انجمن سنگ  دبیر 
تجارت  و  معدن  وزارت صنعت،  از  مجوز  دریافت 
فعاالن  نیست.  آهن منطقی  برای صادرات سنگ 
از صادرات  را  آهن کشور، ۲ هدف  صنایع سنگ 
این محصول معدنی دنبال می کنند. نخست آنکه 
در گذشته میزان صادرات در حلقه های باالدستی 

رشدسهبرابریارزشبیمهنامههایمعدنی

دنيای اقتصاد : معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: برآورد می شود 
به  پارسال  به  نسبت  امسال  معدن  بيمه  صندوق  بيمه نامه های  ارزش 
ايميدرو،  عمومی  روابط  گزارش  به  برسد.  برابری  سه  از  بيش  رشد 
وجيه اهلل جعفری در نشست بررسی عملکرد 1۰ ماهه 99 صندوق بيمه 
سرمايه گذاری فعاليت های معدنی تصريح کرد: امروز بيمه نامه های اين 
صندوق به ارزش ۷92 ميليارد تومان آماده صدور است که با احتساب 
32۵ ميليارد تومان بيمه نامه های صادر شده، کل ارزش اين بيمه نامه ها تا 

پايان امسال به بيش از يک هزار و 1۰۰ ميليارد تومان خواهد رسيد.

به گفته وی، تعداد بیمه نامه های صادر شده از ابتدای امسال تا پایان دی ماه به 
۳۰ فقره رسیده که بیش از ۷۰ درصد آنها )۲۲ فقره(، مربوط به حوزه بهره برداری 

و فرآوری معادن بوده و بقیه مربوط به حوزه اکتشاف است. رئیس هیات عامل 
ایمیدرو یادآور شد: پشتیبانی از بهره برداران بخش خصوصی معادن برنامه ایمیدرو 
است و با توجه به اینکه در سال گذشته ارزش بیمه نامه های صادر شده به رقم 
۳۰۵ میلیارد تومان رسید، امسال انتظار می رود به رشد بیش از سه برابری در این 
زمینه برسیم. جعفری ادامه داد: واحدهای فلوتاسیون )روش متداول آماده سازی 
کانه ها، به منظور فرآوری بیشتر(، معادن آهن، واحدهای تلفیقی فرآوری،  سرب و 

طال بیشترین سهم از بیمه نامه ها را در مدت یاد شده در اختیار داشته اند.
فعالیت های معدنی هم  بیمه سرمایه گذاری  فرید دهقانی، مدیر عامل صندوق 
در این نشست گفت: بررسی ها نشان می دهد از سال 9۷ به بعد مطالبات جاری 
صندوق افزایش نداشته و امسال نیز مطالبات معوقه صفر شد و وام گیرندگان به 

موقع بازپرداخت ها را انجام می دهند.

                 اخبار

بازگشتبهفهرستعناوینصفحه4

         ادامه از صفحه قبل
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مهمتریناخبارفوالديوسنگآهنيیکماههاخیر

 طی يک ماه اخير اتفاقات مهم فوالدی 
نقاط  اقصی  در  مهمی  آهنی  سنگ  و 
جهان رخ داد که خالصه اين اخبار به 

شرح زير می باشد:

آمريکا
کشور طی  این  گران  و صنعت  فوالدکاران 
بایدن رییس  به جو  ژانویه  نامه ای در ۱۱ 
جمهور منتخب خواستار حفظ اعمال تعرفه 
ی ۲۳۲ بر واردات محصوالت فوالدیی شدند 

که دونالد ترامپ در ۲۰۱8 وضع کرده بود.

چين
واردات سنگ آهن چین طی ماه دسامبر به 
96 میلیون تن رسید که کاهشی ۴ درصدی 
دیگر  طرفی  از  اما  است.  داشته  ساالنه 
واردات سنگ آهن چین در کل سال ۲۰۲۰ 
به مقدار ۱ میلیارد و ۱۷۰ میلیون تن ثبت 
شده که با رشد ساالنه 9 درصدی باالترین 

رکورد تاریخی واردات را داشته است.

برزيل
صادرات غول معدنی واله طی ماه دسامبر 
به ۲6 میلیون تن رسید که این عدد رشد 
۴.۲ درصدی ماهانه و ۲۰ درصدی ساالنه 

داشته است.

هند
صادرات محصوالت فوالد پایانی این کشور 
متوالی  ماه  سومین  برای  نوامبر  ماه  در 
عمده  است.  داشته  درصدی   ۳۱ کاهش 
دلیل اصلی این افت، تقاضای باالی داخلی 
به صادرات ذکر  و عدم رغبت فوالدسازان 

شده است.
منبع: معدن۲۴

 درصد تغيير نسبت
به هفته گذشته

قيمت روز جمعه مورخ: 99/11/1۰

-۲.86 ۱66.۵9$ سنگ آهن با عیار %62

-۲.۰۱ ۱9۰.۲۰$ سنگ آهن با عیار %65

۰.۷۰ ۱9۴.69$ کنسانتره با عیار %66

-۰.۰۱ ۲۲9.۲6$ گندله

-6.۳8 ۵۳6.۰۰$ شمش فوالدی

۲.۰۴ سامانه نیما ریال ۲۳۰.8۲9

۳.6۰ سامانه سنا ریال ۲۲9.۳۲۵

6.6۷ بازار آزاد ریال ۲۳9.۲۱۰

قیمت پایانی محصوالت زنجیره  سنگ آهن-فوالد

نوعماده
دالر
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با  برخورد  نحوه  در  باشد.  فراگیر  و  گسترده  باید 
ارزش های خود در جلسات، اهداف را تعیین کنید 
و هنگام توسعه مشاغل و نوآوری، با کارکنان خود 
در یک سطح جامع ارتباط برقرار کنید. ارزش های 
خود را از طریق سازمان هایی که از آنها پشتیبانی 
می کنید و همچنین ارتباط با اجتماعات و دانشی 
که با مشتریان و مردم به اشتراک می گذارید، تقویت 

کنید.

تيم  راهبر  به عنوان  را  تيم  عضو  يک   -3
اختصاص دهيد.

یک کارمند در نقش راهبر سازمانی که به چارچوب 
را  مسوولیت  این  باشد  پایبند  شرکت  ارزش های 
برعهده می گیرد. این شخص باید احساس مسوولیت 
آنها  با  کار  از  فراتر  کند.  پشتیبانی  تیم  از  و  کند 
صحبت کند، مشکالت آنها را بشنود و به مدیران 

باالتر ارجاع دهد.

۴- شرکت خود را با مديريت قوی اداره کنيد
در فرهنگ شرکت سازگار با بحران، رهبری سازمانی 
صحبت  رویکرد ها  مورد  در  فقط  است.  چیز  همه 
نکنید. کلمات و ارزش های شرکت خود را در معرض 
عمل قرار دهید. محور فرهنگ یک شرکت پرقدرت 
عملکردش  که  است  سازمانی  رهبر  هنر  پایدار،  و 
و  است  خورده  گره  خود  کارکنان  از  شناخت  با 
اعضای  احساس همه  را می دهد که  اطمینان  این 
با اجرای سیاست های منعطف  تیم شنیده شده و 

حمایت می شوند.
برنامه کاری را با تیم خود به اشتراک بگذارید و در 
زمان های سه ماهه، به هر یک از کارمندان به میزان 
راستای  در  آنها خودشان  اینکه  و  عملکرد شرکت 
این ارزش ها درحال پیگیری هستند، امتیاز دهید. 
این امر به شما اطمینان می دهد که فرهنگ شما 
همچنان در سطح باالیی برای همه قرار داشته باشد.

* راهکارهای مديريتی برای مديران عامل در 
بحران کوويد-19:

ایجاد  بشری  بزرگ  چالش  کووید-۱9یک  پاندمی 
کرده است: میلیون ها بیمار و صدها هزار نفر جان 
در  بیکاری  نرخ  افزایش  داده اند.  دست  از  را  خود 
موادغذایی  ذخایر  و  جهان  اقتصادهای  مقاوم ترین 
فراتر از ظرفیت است. دولت ها در تالش برای ارائه 
هستند.  حمایتی  سیاست های  و  حساس  خدمات 
نحوه  در  ناگهانی  جابه جایی  همه گیر  بیماری  این 
عملکرد  نحوه  رفتارمشتریان،  نحوه  کارکنان،  کار 
زنجیره های تامین و حتی آنچه در نهایت عملکرد 
است.در  کرده  ایجاد  دارد،  عهده  بر  را  کسب وکار 

مواجهه با این لحظه منحصر به فرد و این بیماری 
همه گیر، مدیران عامل روش رهبری خود را به 
به  ادامه  در  داده اند.  تغییر  مبتکرانه  روش های 

برخی از راهکارها اشاره می شود:
۱- سریع و جسورانه و مبتکرانه تصمیم بگیرید.

۲- برنامه عملیاتی تصمیم خود را تهیه و سپس 
پیاده سازی کنید.

مشتریان،  )کارمندان،  را  خود  ذی نفعان   -۳
جامعه و تامین کنندگان( در نظر بگیرید.

مجددا  را  خود  کار  ذی نفعان،  عالیق  براساس 
ماه  و ۱8   ۱۲ ،6 در  کنید، چه چیزی  ارزیابی 
تعامل،  ماهیت  و  تعداد دفعات  )از جمله  آینده 
باید  منابع(  تخصیص  و  مدیریتی  فرآیندهای 

متفاوت به نظر برسد؟
عامل  مدیران  دیگر  با  روابط  ایجاد  در   -۴

سرمایه گذاری های بیشتری کنید.
با  باید  شما  رسانه ای.  بازاریابی  به کارگیری   -۵
مثبت  و  سرگرم کننده  متفاوت،  محتوای  تولید 
در  احساس  ایجاد  و  خالقیت  ایجاد  باعث  که 
نیازهای جدید  به  فعال  به طور  جامعه می شود، 
مخاطبان خود پاسخ دهید. اگر این کار را انجام 
دهید، به رغم شرایط سخت بازاریابی، احتماال در 
مشارکت مشتری با خود پیشرفت هایی خواهید 

داشت.

استفاده از رسانه های اجتماعی در دوره کووید-۱9 
از  یکی  است.  تغییر  و  افزایش  درحال  پاندمی 
بزرگ ترین عواملی که به افزایش اخیر استفاده 
از شبکه های اجتماعی دامن می زند، میل به یک 
تفریح است که می تواند مردم را از جدی بودن 
بودن«  »سرگرم کننده  کند.  دور  خود  وضعیت 
رایج ترین سبک احساسی برای محتوای ویدئویی 
است. بازاریابان باید به جای احساس اینکه دائما 
نیاز دارند به مشکالت روزانه ما بپردازند به این 
نیاز که مردم عالقه دارند از مشکالت فرار کنند 
محتوای  که  مدت هاست  باشند.  داشته  توجه 
محتوای  فرمت های  باالترین  از  یکی  ویدئویی 
جذاب است و تقاضاهای جدید برای حواس پرتی 
در شرایط کنونی باعث شده است که این یک 

ایده مناسب برای بازاریابان باشد.
نشان  کارشناسان  توسط  شده  انجام  تحقیقات 
داده است اکثر افراد با دیدن تبلیغات، می خواهند 
تبلیغات  و  درآورند  تعلیق  حالت  به  را  واقعیت 
مفید  کرونا  ویروس  فشارهای  از  فرار  برای  را 
می دانند. با این حال، ۳8درصد هم گفته اند فکر 
تبلیغات  در  شوخ طبعی  درحال حاضر  می کنند 

نامناسب است.

management- inovation.ir :منبع

نجات  راه  قوی،  فرهنگ سازمانی  ايجاد   *
برای مواجهه با بحران

مواجهه  برای  نجات کسب وکارها  برای  راه  تنها 
با بحران بهداشتی و اقتصادی، ساختن فرهنگ 
شرکت است که با ارزش های قوی ساخته شده 
است. فرهنگ شرکت سنگ بنای این مسوولیت 
براساس  شرکت،  شخصیت  و  روح  است. 
یک  چگونه  می گیرد؛  شکل  اصلی  ارزش های 
نحوه  و  رفتار می کند  کارمندان خود  با  شرکت 
خارج  و  داخل  در  را  تجاری  تصمیم گیری های 
شرکت انجام می دهد. اگر فرهنگ شرکت به طور 
صحیح ساخته شود، بهره وری قابل توجه و پایدار 
را ایجاد می کند و باعث ایجاد شهرتی می شود که 
استخدام های جدید و ارزشمند و متنوعی را به 

خود جلب می کند.

*  روش های ايجاد فرهنگ سازمانی:

1- ارزش های اصلی شرکت را تعيين کنيد و 
هر روز با آنها زندگی کنيد.

زمان مشخصی برای درک شغل خود اختصاص 
موفقیت  به  دستیابی  برای  آرزویی  چه  دهید. 
دارید، چه نقشی در بازار بازی می کنید و چه نوع 
رابطه ای را برای پرورش با مشتری می خواهید؟ 
این پاسخ ها به شما کمک می کنند فرهنگی را 
بسازید که کارمندان، رهبری، شرکا و مشتری ها 
به طور یکسان بخواهند از آن استقبال کنند. در 
است  شرکت  فقرات  ستون  این  بحرانی،  مواقع 
که کارکنان به آن روی می آورند و از آن قدرت 

می گیرند.
2- اين ارزش ها را در داخل و خارج شرکت 

پيش ببريد.
ایجاد فرهنگ نیاز به فداکاری فعال و مداوم به 
شرکت  داخل  کار  دارد.  شما  اصلی  ارزش های 
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