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زنجيره   محصوالت  پاياني  قيمت 
سنگ آهن-فوالد

قيمت  کاهشي  فرضيه هاي  ابطال 
سنگ آهن در روزهاي نخست پس 

از عيد شکوفه ها

آيا براي کارآفريني بايد منتظر پايان 
کرونا بمانيم؟

مهرداد اکبريان رييس انجمن سنگ آهن ايران بيان کرد: انتظار ما به عنوان فعاالن حوزه سنگ آهن بر آن است که در شيوه نامه 
فوالد از نظرات بخش خصوصی استفاده شود. اکبريان با اشاره به موضوع قيمت گذاری زنجيره فوالد و تدوين شيوه نامه فوالد از 
سوی وزارت صمت، اظهار کرد: ما از دو جنبه به بحث قيمت گذاری نگاه می کنيم. اول از ديد انجمن سنگ آهن و ديگری از نگاه 
بخش خصوصی که  شرايط ايده ال چيست؟ اين شرايط ايده آل پيشنهاداتی است که طی ماه های گذشته بارها در قالب طرح، 
پيشنهاد و ... به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين مجلس شورای اسالمی ارائه کرديم.              ...ادامه صفحه 2

بخش  نظر  فوالد  شيوه نامه  در 
خصوصي اعمال شود

زنجيره  به  سنگآهن  انجمن  نگاه 
فوالد، نگاهي ملي است

آزادسازي برخي پهنه هاي معدني فاقد 
مشکالت محيط زيستي و منابع طبيعي 

در استان يزد طي هفته هاي آينده

دانشگاه  و  معدن  با  مشترک  همکاري 
در دستور کار سازمان زمين شناسي و 

اکتشافات معدني کشور

رشد دسته جمعي مجوزهاي معدني
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         ادامه از صفحه 1

گفت و گو

رییس انجمن سنگ آهن ایران در ادامه تصریح 
مجلس  فوالد،  نامه  شیوه  با  زمان  هم  کرد: 
برروی طرح  کار  در حال  نیز  اسالمی  شورای 
در  طرح  این  جزئیات  و  است  فوالد  جامع 
حال  در  مجلس  معادن  و  صنایع  کمیسیون 
بررسی است. در این باره با دوستان مجلس نیز 
جلساتی داشتیم و سعی بر آن بوده تا اثر مثبت 

داشته باشیم.
اصلی  فوالد،  اولیه  ماده  عنوان  به  آهن  سنگ 
محسوب  فوالد  ارزش  زنجیره  در  حلقه  ترین 
می شود. این بخش بارها از سوی مسووالن و 
تولیدکنندگان فوالد متهم به صادرات ماده خام 

وی ادامه داد: اما در شرایطی که افرادی خارج از حوزه 
معدن و کسب و کارهای این بخش قرار است دخالت 
این موضوع داشته باشند، در چنین حالتی  هایی در 
مجبور به آن هستیم تا از شیوه نامه وزارت صمت ارائه 
کرده دفاع کنیم. اما شرط ما این است که شیوه نامه 

مورد بازنگری قرار بگیرد.
اکبریان تصریح کرد: ما به دنبال بهترین شرایط هستیم، 
اگر قرار است شیوه نامه اجرا شود، به طور قطع انجمن 
سنگ آهن و دیگر انجمن های معدنی از آن حمایت 
خواهند کرد. اما انتظار ما بر این است که در این شیوه 

نامه از نظرات بخش خصوصی نیز استفاده شود.

معدنی شده است اما امروز فعاالن این بخش در تالشند 
تا با تدوین درست شیوه نامه فوالد، توسعه این بخش 

را رقم زنند.
استفاده از نظرات کارشناسی و تجربه بخش خصوصی 
مهمترین موضوعی است که می تواند به تدوین درست 
شیوه نامه و حل مشکالت بخش معدن و صنایع معدنی 
کمک کند. انجمن سنگ آهن نیز در تالش است تا این 
نظرات را به طور کامل در اختیار وزارت صمت و مجلس 
شورای اسالمی قرار دهد و امیدوار است شیوه نامه با 
نگاه حمایتی از بخش معدن و فعاالن بخش خصوصی 

اجرایی شود.
منبع: می متالز

بلندمدت دارند را استخراج کند که به تعهداتشان تا 
پایان سال عمل کنند و از سال ۱۴۰۰  وارد بورس 

شوند و فقط در بورس کاال عرضه کنند.
دوم  نکته  داشت:  اظهار  سنگ آهن  انجمن  دبیر 
کاهش فرآیند زمانی پذیرش شرکت هایی است که 
قصد ورود به بورس را دارند. قرار شد بورس کاال فرم 
ها و رویه پذیرش برای انجمن ارسال کند و ما  در 
اختیار شرکت ها قرار دهیم و از سوی دیگر بورس 
کاال شرایط پذیرش را برای شرکت های مورد نظر 

تسهیل کند.
وی تصریح کرد: ماده دیگر تفاهم نامه، بحث زمان 
عرضه ها است. با توجه به اینکه هر محصول زنجیره 
فوالد در روز خاصی عرضه می شود، توافق شد که 
برای عرضه محصوالت باالدست روز یکشنبه انتخاب 
شود. همچنین توافق شد با توجه به اینکه عموما 
واحد  خود  اسفنجی  اهن  کننده  تولید  واحدهای 
در  عرضه  قابل  اسفنجی  آهن  و  دارند  فوالدسازی 
بورس نخواهیم داشت،  واحدهایی که تحت نظارت 
میان  هماهنگی های  با  هستند،  ایمیدرو  شرکت 
ایمیدرو تمام زنجیره  انجمن سنگ آهن و  بورس، 

فوالد در بورس کاال عرضه شوند.
برای  پایه  قیمت  روش  تعیین  مورد  در  عسکرزاده 
شرایط  به  توجه  با  گفت:  باالدست  محصوالت 
دلیل  به  باشد،  سابق  براساس  مبنا  اگر  می دانیم 
اختالف زیاد مطلوب نخواهد بود و اگر مبنا قیمتهای 
جهانی باشد باعث ایجاد شوک به بازار می شود و به 
همین دلیل تصمیم گرفته شد که مبنای قیمت پایه 
به گونه ای باشد که تداوم تولید و بازگشت عدالت 
به زنجیره هدف اصلی آن باشد. همچنین قرار شد 
ایران،  آهن  انجمن سنگ  پیشنهاد مشترک  از  که 
خانه معدن و کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق 
بازرگانی که قبال به وزارت صمت ارایه داده بودند 
نیز عدول شود و این موضوع دارای اشکال نیست 

در  آهن  سنگ  انجمن  دبير  عسکرزاده  سعيد 
تفاهم نامه  خصوص  در  اقتصادآنالين  با  وگوی  گفت 
موضوع  گفت:  کاال  بورس  و  انجمن  ميان  امضاشده 
استفاده  و  کاال  بورس  در  باالدست  عرضه محصوالت 
از ابزار بورس برای ايجاد شفافيت در سامانه معامالت 
حال  در  و  بوده  انجمن  مدنظر  سالهاست  باالدست، 

پيگيری آن بوديم.

وی افزود: بورس های کاالیی یکی از بهترین ابزارهایی است که 
قیمت گذاری دستور ی را حذف می کند و تمام محصوالت 
زنجیره فوالد در یک رقابت سالم، می توانند در بورس عرضه 
شود. برگردانده  فوالد  زنجیره  به  عدالت  و  توازن  و  شوند 

عرضه  بحث  در  مشکل  بزرگترین  شاید  افزود:  عسکرزاده 
می تواند  بورس  که  تطبیقی  فضای  که  بود  این  سنگ آهن 
ما  مدنظر  که  روشی  با  کند  اعمال  آن  عرضه  در خصوص 
بود، منطبق نبود. وقتی کاالیی مانند سنگ آهن متغیرهای 
زیادی دارد اساسا به عنوان کاالی صنعتی که بتواند در بورس 
باعث می شود  عرضه شود، شناخته نمی شود. همین دلیل 
که قیمت پایه در یک دامنه وسیع تعریف شود و در چنین 
شرایطی اگر کسی بخواهد راهی برای فساد باز کند، امکان 
آن وجود دارد لذا هرکاری می کردیم، عرضه سنگ آهن در 

بورس کاال با قواعد بورس قابلیت انطباق نداشت.
وی با اشاره به اینکه با بررسی ها مشخص شد که مشکل 
اگر قیمت کنسانتره  تاکید کرد:  نیست،  اصلی سنگ آهن 
،گندله،  آهن اسفنجی و شمش در زنجیره از تعادل برخوردار 
باشند، ابتدا تا انتهای زنجیره خود به خود تنظیم می شود. 
تفاهمنامه ای که با بورس کاال ایران امضا کردیم مبنی بر 
عرضه کنسانتره ،گندله و آهن اسفنجی در بورس است که 
البته موانع کوچکی نیز  خواهیم داشت. به عبارت دیگر برخی 
شرکت های  با  وزارتخانه  بندی  سهمیه  براساس  شرکت ها 
این  البته  که  دارند  بلندمدت  قراردادهای  کننده  مصرف 
قراردادها تا پایان سال ۹۹ است. یکی از مفاد تفاهمنامه این 
است که انجمن سنگ آهن لیست شرکت هایی که قرارداد 

چرا که این قیمت پایه است و به تدریج قیمت جایگاه خود را 
درفرایند عرضه و تقاضا پیدا خواهد کرد.

وی تاکید کرد: بعد از عرضه باالدست در بورس کاال، هیچ 
و  ندارد  را  تبانی  یا  اعداد  با  بازی  امکان  یا شرکتی  شخص 
دلیل بارز آن، این است  که در شیوه نامه ساماندهی عرضه 
و تقاضای زنجیره فوالد و طرحی که در مجلس مطرح شده 
است، چنانچه محصولی در بورس خریداری نداشته باشد، می 
تواند مجوز صادرات بگیرد و صادر شود. به همین دلیل طبیعی 

است که تبانی از سوی خریداران صورت نخواهد گرفت.
انجمن  توافق  من  نظر  به  ساخت:  نشان  خاطر  عسکرزاده 
با عرضه تمام  امیدواریم  با بورس کاال، بسیار خوب است و 
کاال،  بورس  در  نهایی  محصول  تا  کنسانتره  از  محصوالت  
وضعیت مشکل اصلی زنجیره یعنی سنگ آهن بهبود پیدا 
کند و تعادل به زنجیره برگردد . اگر قمیت سنگ آهن فقط 
چند درصد افزایش یابد و کنسانتره ساز برایش به صرفه باشد، 
می توانیم امیدوار باشیم معادن کوچک سنگ آهن دوباره راه 
اندازی شوند و از درآمد حاصل آن سرمایه گذاری هایی برای 
مناطق اکتشافی صورت بگیرد و شاهد توسعه پایدار صنعت 

فوالد باشیم.
وی در پایان تاکید کرد: انجمن سنگ آهن برخالف تشکل 
سه  بلکه  ندارد  زنجیره  در  محصول  یک  صرفا  دیگر،  های 
محصول سنگ آهن، کنسانتره و گندله یعنی نیمی از زنجیره 
را  زنجیره  از  نیمی  می خواهیم  وقتی  دهیم.  می  پوشش  را 
پوشش دهیم نمی توانیم فقط یک حلقه را در نظر داشته 
باشیم. انجمن های دیگر مانند انجمن فوالد، انجمن نوردکاران 
و ... فقط یک حلقه را دارند، لذا طبیعی است سیاستی اتخاذ 
می کنند که بیشترین منافع را برای بنگاه های تحت پوشش 
خود داشته باشد اما انجمن سنگ آهن منافع کل زنجیره را 
ملی  منافع  بر  می بایست  ما  تصمیمات  لذا  می گیرد  نظر  در 
و برقراری شرایط تولید برای کل زنجیره استوار باشد. نباید 
کاری کنیم که توقف تولید در هیچ مرحله ای اتفاق افتد و 
زمینه را برای رشد بخش مغفول مانده زنجیره یعنی معدن 

فراهم شود.

نگاه انجمن سنگ آهن به زنجیره فوالد، نگاهی ملی است
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آزادسازی برخی پهنه های معدنی فاقد مشکالت محیط زیستی و منابع طبیعی در استان یزد طی هفته های آینده
ابالغ بسته برنامه ریزی واحدهای معدنی تا ۱۵ اسفندماه برای افق ۱۴۰۰

کار  دستور  در  دانشگاه  و  معدن  با  مشترک  همکاری 
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

رشد دسته جمعی مجوزهای معدنی

حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت انجام شد، با بیان 
این مطلب، افزود: آزادسازی و واگذاری پهنه ها و معادن 
حبس شده با همت و تدبیر وزیر صنعت، معدن و تجارت 

وارد مرحله اجرایی شده است.
وی در ادامه با اشاره به برخی آمارها در حوزه سنگ آهن، 
یادآوری کرد: ۱۷۵ میلیارد تن ذخایر سنگ آهن دنیا 
است که ساالنه ۲.۵ میلیارد تن استخراج سنگ آهن است 
و سهم ما از استخراج سنگ آهن سالیانه ۱۰۰ میلیون تن 

می باشد.
وزارت  معدنی  و صنایع  معادن  امور  معاونت  سرپرست 
صنعت، معدن و تجارت افزود: در افق ۱۴۰۴ برای تولید 
۵۵ میلیون تنی فوالد به استخراج ۱۶۰ میلیون تن ساالنه 

سنگ آهن نیاز داریم.
سعد محمدی گفت: میزان ذخایر سنگ آهن ۳.۳ میلیارد تن 
میباشد که تا ۱۵ سال کفاف می دهد و در این راستا تکیه بر 

اکتشافات جدید برای تامین ذخایر حائز اهمیت است.
در  سرمایه گذاری  برای  انگیزه  ایجاد  بر  همچنین  وی 

اکتشافات معدنی تاکید کرد.

 1۵ تا  معدنی  واحدهای  ريزی  برنامه  بسته  ابالغ 
اسفندماه برای افق 1۴00

وزارت  معدنی  و صنایع  معادن  امور  معاونت  سرپرست 
صمت در ادامه بیان کرد: برای سال ۱۴۰۰ تمامی واحدها 
از نظر تامین گندله، کنسانتره سنگ آهن و تقسیم بندی 
اند که این برنامه ریزی تا ۱۵  شمش برنامه ریزی شده 

اسفند ابالغ خواهد شد.
سعد محمدی تصریح کرد: در این راستا تکلیف تمامی 
بازار  تنظیم  و  صادرات  داخل،  تولید  برای  واحدها 
آن می تواند  اساس  بر  واحدها  است که  مشخص شده 

برنامه ریزی های الزم را انجام دهند.

سرپرست معاونت امور معادن و صنايع معدنی 
وزارت صمت از آزادسازی برخی پهنه های معدنی 
فاقد مشکالت محيط زيستی و منابع طبيعی در 

استان يزد طی هفته های آينده خبر داد.

مراسم  در  محمدی  سعد  اردشیر  شاتا،  گزارش  به 
افتتاح نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی چادرملو که با 

سياست های  راستای  در  کشور،  اکتشافات معدنی  و  زمين شناسی  سازمان 
همکاری های چندجانبه ميان صنعت، معدن و دانشگاه و با توجه به شروع فرآيند 
تهيه نقشه  های زمين  شناسی در شمال منطقه ترود با مقياس يک پنجاه هزارم در 

استان سمنان، نشستی علمی برگزار کرد.

به گزارش شاتا، بر اساس این گزارش، این نشست و بازدیدهای میدانی و انجام کارگاه 
آموزشی مشترک، توسط اکیپ کارشناسان تهیه نقشه این سازمان با همراهی رضا سالمتی 
مدیرکل دفتر زمین شناسی منطقه  ای، صادقیان استاد گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی 
شاهرود و مهندس رضائی منتخب کارشناسان شرکت زغال سنگ البرز شرقی برگزار شد و 
چگونگی تهیه نقشه  های زمین شناسی آبکاره و چاه فراخ در منطقه ترود، مورد بررسی و به 

بحث و تبادل نظر تخصصی قرار گرفت.
این بازدید مشترک میدانی با هدف آموزش فن تهیه نقشه زمین شناسی در مقیاس 
یک پنجاه هزارم از طرف سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و استفاده متقابل 
از توان علمی آکادمیک دانشگاه و تجارب بخش معدن و صنعت انجام گرفته و ادامه این 
همکاری ها با دانشگاه های مرتبط و بخش معدن در سراسر ایران، در برنامه پنج سال آینده 

این مدیریت در دستور کار قرار گرفته است.

دنيای اقتصاد : داده ها و آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی 
از رشد دسته جمعی مجوزهای معدنی از جمله تعداد پروانه اکتشاف، 

گواهی کشف و پروانه های بهره برداری است.

به  گزارش »شاتا«، در ۱۰ ماهه امسال ۷۸۴ پروانه اکتشاف معدنی صادر شد 
که با احتساب صدور ۷۷۰ پروانه در مدت مشابه پارسال افزایش ۸/ ۱ درصدی 
در این حوزه داشته است. همچنین صدور گواهی کشف معدنی یک درصد 
افزایش داشت. بر این اساس در ۱۰ ماهه امسال ۴۲۵ فقره گواهی کشف صادر 
شد که این تعداد در مدت مشابه پارسال ۴۲۱ فقره بوده است. همچنین در 
۱۰ ماهه امسال ۵۱۲ فقره پروانه بهره برداری معدن صادر شد که با احتساب 
صدور ۴۸۶ فقره در مدت مشابه پارسال افزایش ۳/ ۵ درصدی را در این حوزه 
شاهد بودیم. اشتغال پروانه های بهره برداری معدنی در ۱۰ ماهه امسال ۴۱۶۰ 
نفر و در ۱۰ ماهه سال گذشته ۳۹۳۵ نفر بوده که در این بخش نیز رشد ۷/ ۵ 
درصدی را داشته ایم. همچنین هزینه عملیات اکتشاف نیز ۱۰ درصد افزایش 
داشته است. بر این اساس هزینه عملیات اکتشاف در ۱۰ ماهه امسال یک هزار 

و ۱۹ میلیارد ریال و در ۱۰ ماهه سال گذشته ۹۲۷ میلیارد ریال بوده است.
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ابطال فرضیه های کاهشی قیمت سنگ آهن 
در روزهای نخست پس از عید شکوفه ها

در نخستین روز پس از پایان تعطیالت سال 
نو به خاطر رشد تقاضا با ۵٫۵ دالر افزایش 
رو به رو شد و با عبور از مرز ۱۷۰ دالر به نرخ 
۱۷۱ دالر و ۴۵ سنت تحویل بندر کینگدائو 

رسید.
این مساله با توجه به اینکه هنوز یک هفته 
از شروع سال کاری چینی نگذشته، احتمال 
تندتر شدن شیب رشد قیمت سنگ آهن 
مورد  در  هنوز  البته  است،  کرده  بیشتر  را 
مدنظر  زیرساختی  بزرگ  محرک های 
بیشتر  اما  دارد،  وجود  تردیدهایی  پکن 
فعاالن تجاری انتظار دارند نرخ محصوالت 
نیمه اول سال  برای  بازار چین  فوالدی در 
۲۰۲۱ صعودی باقی بماند، چراکه معتقدند 
سیاستگذاران پکن برای تحریک اقتصاد، در 
بسته  مارس  ماه  در  ساالنه خود  کنفرانس 

محرکی را تعریف می نمایند.
حالی  در  احتماالت  این  همه  حال،  این  با 
استرالیا  مشترک المنافع  بانک  که  است 
)CBA( گزارش داده است که انتظار می رود 
قیمت سنگ آهن عیار ۶۲ درصد در نیمه 
محسوسی  کاهش  دچار   ۲۰۲۱ سال  دوم 
شود، به نحوی که این بانک پیش بینی کرده 
که ممکن است قیمت فروش فوری سنگ 

سرمايه  بانک های  و  کارشناسان  تحليل  اين  از  پيش 
آهن  سنگ  نرخ  کاهشی  روند  از  جهان  در  گذاری 
صنعت  وزارت  حتی  و  داشت  حکايت   2021 سال  در 
استراليا به عنوان يکی از بزرگترين توليدکنندگان و 
عرضه کنندگان جهانی اين ماده اوليه در گزارشی برای 
سه ماه نخست سال 2021 ميالدی پيش بينی کرده بود 
که قيمت سنگ آهن تا 70 دالر به ازای هر تن نيز کاهش 
خواهد يافت؛ اما روندی که در نخستين روزهای پس از 
پايان تعطيالت يک هفته ای سال نوی چينی موسوم به 
است،  اين کشور شروع شده  بازار  در  عيد شکوفه ها 

تقريبا ابطال اين فرضيه ها را نشان می دهد.

به گزارش فوالدبان؛ در حالی که از ۱۱ تا ۱۷ فوریه چین در 
تعطیالت سال نوی ملی اش قرار داشت، بازار خرید و فروش 
سنگ آهن نیز در این ایام تعطیل بود و براساس ارزیابی پلتس، 
شاخص سنگ آهن عیار ۶۲ درصد در ۱۶ فوریه بدون تغییر 
نسبت به ۱۱ فوریه در ۱۶۵٫۹۵ دالر در هر تن برای تحویل 
در بندر کینگدائو باقی ماند که بیش از پیش نشانگر قدرت 
چینی ها و نقش فعاالن تجاری و فوالدی این کشور در کنترل 

قیمت سنگ آهن در جهان بود.
البته پلتس در ادامه ارزیابی خود با بیان فعالیت کم بازار سنگ 
آهن در غیاب تجار چینی در روزهای تعطیل این کشور، به 
برخی تمایالت خرید برای محموله های فاین کوره بلند جهت 
بارگیری در اوایل ماه مارس اشاره کرده است، چراکه فعاالن این 
بازار به رشد تقاضا و قیمت سنگ آهن پس از پایان تعطیالت 

چین امیدوار بودند و از قضا همین اتفاق نیز رخ داد.
در واقع، بازگشت فعالیت های فوالدی در چین که بازار را به 
حالت عادی خودش برگرداند، نشان داد که خوش بینی فعاالن 
درست بوده است، چرا که قیمت سنگ آهن عیار ۶۲ درصد 

آهن در ماه مارس با ۱۵ دالر کاهش به ۱۵۰ دالر و در ماه 
ژوئن به ۱۴۰ دالر در هر تن برسد و برای ماه سپتامبر نیز با 
رقم ۱۲۰ دالر و در ماه دسامبر ۲۰۲۱ نیز با نرخ ۱۰۰ دالر 

به ازای هر تن قیمت بخورد.
با در نظر  نکته حائز اهمیت این است که این احتماالت 
گرفتن فصل باران های موسمی در نیمه ۲۰۲۱ که انتقال 
محموله ها را با مشکل رو به رو می کند، در نظر گرفته شده 
براساس  آهن  سنگ  نرخ  افت  صورت  در  حتی  اما  است، 
آتی  ماه های  در  استرالیا  مشترک المنافع  بانک  پیش بینی 
میالدی نیز هنوز پیش بینی ها با برخی احتماالتی که در 
می کردند،  آن صحبت  از  استرالیایی ها  سال ۲۰۲۰  پایان 
یعنی سقوط نرخ سنگ آهن به زیر مرز ۷۰ دالر در هر تن تا 

پایان ماه مارس ۲۰۲۱ فاصله بسیاری دارد.
در پایان باید این طور گفت که قیمت سنگ آهن و رشد تقاضا 
یا رکود بازار جهانی آن در روزهای پایانی ماه فوریه و اوایل 
ماه مارس بیش از آن که تحت تاثیر باران ها و طوفان های 
موسمی و فصلی باشد، به تصمیمات طوفانی فوالدی در 
سرزمین اژدهای زرد بستگی دارد و همه خبرها در خصوص 
آینده بازار سنگ آهن پشت دیوار بلند چین خوابیده است؛ 
مساله ای که نشان از آن دارد که کنترل نبض بازار سنگ 
آهن در جایی غیر از پکن نیست که با در نظر گرفتن روند 
قیمت،  نبض رشد  نظر می رسد  به  این کشور  تصمیمات 
شدت بیشتری نسبت به نبض کاهش قیمت در هفته های 

آتی خواهد داشت.

 درصد تغيير نسبت
به هفته گذشته

قيمت روز جمعه مورخ: 99/12/09

۴.۱۸ ۱۷۴.۲۴$ سنگ آهن با عیار %62

۴.۰۰ ۱۹۷.۸۰$ سنگ آهن با عیار %65

۴.۴۱ ۱۹۲.۶۱$ کنسانتره با عیار %66

-۰.۴۸ ۲۱۳.۵۴$ گندله

۳.۱۴ ۵۴۲.۵۰$ شمش فوالدی

-۰.۹۲ سامانه نیما ریال ۲۴۰.۶۶۸

-۲.۵۰ سامانه سنا ریال ۲۴۴.۰۳۸

۰.۵۹ بازار آزاد ریال ۲۴۶.۴۲۰

قیمت پایانی محصوالت زنجیره  سنگ آهن-فوالد

نوع ماده
دالر
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بیشتر صبر می کردند، محکوم به فنا بودند و به خاطر 
همین، اقداماتی که انجام دادند، منطقی بود. اما مثال 
برای شرکتی که در مرحله پیش  راه اندازی است و فقط 
یک مرحله تامین مالی اولیه انجام داده، توصیه این 
است که تالش خود را انجام دهند، محصول خود را 
تولید کنند و ببینند ۱۲ ماه بعد از راه اندازی شرکت، 
دنیا کجا ایستاده است و سپس ادامه دهند. از نظر 
واگان، واکنش نشان دادن به شرایط موجود در همان 

مرحله اول، کار بسیار خطرناکی است.

 تکنيک بقا: مشارکت های کسب وکار
دیویس اسمیت یک کارآفرین سریالی و بنیان گذار و 
 )Cotopaxi( »مدیر عامل شرکت لباس »کوتوپاکسی
یک  که  را   Baby.com.br شرکت  قبال  او  است. 
است،  برزیل  در  کودک  لوازم  آنالین  خرده فروشی 
چگونه  که  داده  توضیح  اسمیت  بود.  کرده  تاسیس 
شرکت او با شکل دادن یک سری مشارکت ها خود 
را با شرایط پاندمی وفق داده است. کوتوپاکسی که 
شرکت نسبتا نوپایی است و شش سال پیش تاسیس 
شده، به خاطر کاهش قابل توجه سفرها و خریدها با 

چالش هایی جدی مواجه شد.
اسمیت می گوید که با شروع پاندمی، با یک شرکت 
محلی که کیت های اورژانس و لوازم کمک های اولیه 
تولید می کرد، وارد مشارکت شد، چون سفارش های 
او قراردادی را امضا کرد  ناگهان زیاد شده بود.  آنها 
تولیدکننده  شرکت  آن  بود:  شرکت  دو  نفع  به  که 
کیت های اورژانس، بخشی از فضای انبار کوتوپاکسی را 
که مورد استفاده نبود اجاره کرد و تعدادی از کارکنان 
انبوه  این شرکت را برای بسته بندی و ارسال حجم 
سفارش های خود، به کار گرفت. اسمیت می گوید که 
آنها حتی در تولید برخی محصوالت هم همکاری هایی 
با  کوتوپاکسی  مشارکت  دومین  داشتند.   هم  با 
مقامات ایالت اوتای آمریکا بود. این شرکت در یک 
تولید  کارگاه های  از  یکی  دولتی-خصوصی،  قرارداد 
تا  کرد  تبدیل  ماسک  تولید  به کارگاه  را  ژاکت خود 
زیادی  تعداد  آسیب پذیر،  جمعیت های  برای  بتواند 
ماسک تولید کند. آنها ماسک های تولیدی را به طور 
با  اسمیت  می فروشند.   به مصرف کننده ها  مستقیم 
استوارت موافق است که فرصت های تامین مالی برای 
کارآفرینان بیشتر از آن چیزی است که می توان تصور 
کرد. »دوران پراسترسی است و کسب وکارها عمیقا 

تحت تاثیر قرار گرفته اند. همچنین در زمانی به سر 
می بریم که اگر بخواهید خالق باشید، می توانید 
که  کنید  پیدا  کارهایی  انجام  برای  روش هایی 
شاید هیچ وقت به آن فکر نکرده بودید.«  اسمیت 
همچنین در پاسخ به این سوال که آیا کارآفرینان 
مصرفی  محصوالت  برای  تقاضا  کاهش  به خاطر 
به خاطر بحران کرونا، باید قیمت محصوالت خود 
را به میزان قابل توجهی کاهش دهند یا نه می گوید 
تصمیم برای کاهش قیمت ها بسیار دشوار است 
و ممکن است به برند آسیب بزند. ایده بهتر این 
است که ترکیب محصوالت را تغییر دهند. او یکی 
کیف  که  را  کوتوپاکسی  پرفروش  محصوالت  از 
مسافرتی بود مثال می زند. »این محصول طالیی 
ما بود، اما کسی دیگر مسافرت نمی رود. به جای 
آن، بر تولید لوازم پیاده روی و کوله های معمولی 
روزانه متمرکز شدیم، چون این روزها مردم بیشتر 
به تفریحات و گردش های یک روزه و کوتاه نزدیک 

خانه روی آورده اند.«

 بخش های سودمند برای کارآفرينان
برخی  در  کرونا  پاندمی  استوارت،  خانم  گفته  به 
بخش ها فرصت های تازه و بیشتری برای کارآفرینان 
ایجاد کرده است. به عنوان مثال، به »پزشکی از راه 
دور« یا تله مدیسین، نگاه تازه ای می شود. یکی از 
توسعه  کسب وکارش  که  او  پرتفوی  شرکت های 
جان  دانشگاه  توجه  مورد  بود،  دارویی  دستورات 
نشانه های  بروز  به کنترل  تا  قرار گرفت  هاپکینز 
بخش های  پرستاران  و  پزشکان  در  کووید-۱۹ 
کرونایی از راه دور، کمک کند.  به گفته استوارت، 
به دلیل گستردگی لزوم دورکاری، دیگر حوزه های 
و  کسب وکار  هوش  نرم افزارهای  شامل  جذاب 
تالش های  شرکت ها  هستند.  سایبری  امنیت 
خود را برای تجزیه و تحلیل و پیگیری بهره وری 
کارکنان افزایش داده اند و به امنیت بیشتری در 
برابر هکرها و ویروس ها نیاز دارند، چون کارکنان 
ابزارهای مختلف در حال  با  از جاهای مختلف و 
معتقدند  واگان  و  اسمیت  هستند.   دورکاری 
مدارس  جدید  فارغ التحصیالن  پیوستن  حتی 
ایده هوشمندانه  استارت آپ ها یک  به  کسب وکار 
است. واگان می گوید: »به استارت آپ هایی که از 
کنید.  نگاه  آمدند  بیرون  سالم  قبلی  بحران های 
در  دنیا  فعلی  شرکت های  بزرگ ترین  از  برخی 
سال های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ تاسیس شدند و سپس 
بحران ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را پشت سر گذاشتند. برای 
راه اندازی استارت آپ هیچ  زمان بدی وجود ندارد.«

مترجم: مريم رضايی
 Knowledge@wharton :منبع

همه  به  سنگینی  مالی  ضررهای  کرونا،  پاندمی 
صنایع دنیا وارد کرده اما این به آن معنا نیست که 
کارآفرینان باید منتظر بمانند تا اوضاع اقتصادی 
مدیر  و  بنیان گذار  استوارت،  کاترین  شود.  بهتر 
کپیتال«  »کرن بروک  سرمایه گذاری  شرکت 
)Cranbrook Capital(، می گوید که برخی شرکت ها 
در پرتفوی او که عمدتا هم شرکت های نرم افزاری و 
تکنولوژی هستند، در سال ۲۰۲۰ بهترین هفته ها 
گفته  به  گذاشتند.  پشت سر  را  خود  ماه های  و 
استوارت، حدود ۳۱۴ میلیارد دالر سرمایه گذاری 
کسب وکار  راه اندازی  اولیه  مراحل  در  خطرپذیر 

درحال حاضر موجود است که مبلغ خوبی است.
حال  در  دائما  که  مبهمی  محیط  چنین  در  اما 
تغییر است، کارآفرینان چگونه می توانند فرصت ها 
را ارزیابی کنند و در اولویت قرار دهند؟ در پاسخ 
تا  فعلی  محیط  شرایط  اینکه  ارزیابی  گفت  باید 
به نظر  دشواری  بسیار  کار  است،  موقتی  حد  چه 
دائمی  تغییری  برخی شرکت ها حتی  و  می رسد 
در شیوه انجام کسب وکارشان تجربه خواهند کرد. 
برخی شرکت ها برای بقا در شرایط فعلی، مجبور 
کسب وکار  یک  مثال  شده اند.  خود  بازآفرینی  به 
تکنولوژی که زنجیره تامین رستوران ها را مدیریت 
می کرد، خیلی سریع به مدل فروش »مستقیم به 
مصرف کننده« روی آورد که زنجیره تامین ارسال 
آنها  دربرمی گیرد.  را  خواربارفروشی ها  به  کاال 
را  کار کسب وکارشان  روز محور  ظرف مدت ۶۰ 
تغییر دادند و توانستند ۳۶ میلیون دالر در مدل 

کسب وکار جدید تامین مالی کنند.
البته مایکل واگان، مدیر عامل سابق شرکت ونمو 
 ،Oak و مدیر فعلی شرکت سرمایه گذاری )Venmo(
که در یک پنل سخنرانی کرده، هشدار می دهد 
که این نوع تغییر، لزوما برای همه استارت آپ ها 
بهترین روش موجود نیست و این موضوع به این 
از رشد  بستگی دارد که شرکت در کدام مرحله 
قرار گرفته باشد. برای این شرکت تکنولوژی که 
تامین  پایانی تر  آنها در مراحل  مثال زدیم، چون 
مالی بودند، اگر در شرایط رکورد اقتصادی طوالنی 
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