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         ادامه از صفحه 1

گفت و گو

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد اکبريان 
نگران  توليدکنندگان  از  بسياری  گفت: 
تامين مواد اوليه و فروش کاالهای خود 
هستند که بر اين اساس بارها مشکالت 
بخش خصوصی مطرح ولی راه حلی برای 
آن لحاظ نشده است؛ ضمن اينکه توليد 
گندله  تن،  ميليون  امروز 2٨  کنسانتره 
2٤ ميليون تن و ظرفيت در دست اجرا 

٥0 ميليون تن است.

افزود:دسترسی  آهن  سنگ  انجمن  رییس 
گران  تسهیالت  و  بانکی  منابع  به  محدود 
قیمت مشکل ساز شده و وثایق قابل تامین 
نیست؛ ضمن اینکه تامین مالی در بورس نیز 

به سختی صورت می گیرد. 

وی تصریح کرد: قوانین هنوز شفافیت الزمه را ندارد 
و چگونگی محاسبات مالیات دولتی و عوارض دولتی 
باال،  قیمت  با  فروش  اینکه  ضمن  نیست؛  مشخص 
رقابت مخرب و هزینه باالی حمل و نقل سبب کاهش 

قدرت رقابت و تولید شده است. 
به گفته اکبریان، دستور وزیر صنعت برای نظرخواهی 
از بخش خصوصی در تصمیم گیری ها مهم بود ولی 
انتظار داریم دولت ساختار بازار داخلی سنگ آهن را 
قیمت گذاری محصوالت دخالت  و در  اصالح کرده 
برای  باید  تشویقی  سیاستهای  اینکه  ضمن  نکند؛ 
اکتشافات و تولیدات سنگ آهن در نظر گرفته شود. 

اکبریان گفت: کاهش قدرت چانه زنی تولیدکنندگان 
بسیاری  فعالیت  و  شده  ساز  مشکل  اکنون  بازار  در 
از تولیدکنندگان سنگ آهن را در بخش کوچک و 

متوسط متوقف می کند.

پذیرش کلوخه سنگ آهن در بازار اصلی بورس کاال

مديريت پذيرش و بازاريابی شرکت بورس کاالی 
ايران با صدور اطالعيه ای از پذيرش کلوخه سنگ 
آهن که از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن 
بازار  در  ايران عرضه می شود  معدنی  و صنايع 

اصلی اين بورس خبر داد.

براساس این اطالعیه، پذیرش کلوخه سنگ آهن پس 
از بررسی مدارک و مستندات در دویست و هشتادمین 
جلسه کمیته عرضه در تاریخ ۱۲ اسفند ماه جاری در 
بازار اصلی بورس کاالی ایران مورد تصویب قرار گرفت.

 سید جواد جهرمی معاون عملیات و نظارت بر بازار 
بورس کاالی ایران به تازگی و با یادآوری این موضوع 
که شاهد تکمیل عرضه زنجیره فوالد در بورس کاال 
هستیم، گفت: برنامه بورس برای حوزه فوالد، تکمیل 
زنجیره عرضه محصوالت است در این خصوص ایمیدرو 
با ارسال نامه ای اعالم کرده ۱.۵ میلیون تن سنگ آهن 
باز عرضه خواهد داشت که  قالب معامالت حراج  در 
عرضه ها به صورت هر دو هفته یک بار انجام می شود. با 
انجمن سنگ آهن نیز برای عرضه ها به توافق رسیدیم 

و امیدواریم بتوانیم این رویداد مهم را عملیاتی کنیم.
در  نیز  آهن  سنگ  انجمن  دبیر  عسکرزاده  سعید   
خصوص تفاهمنامه امضاشده میان انجمن و بورس کاال 

گفت: موضوع عرضه محصوالت باالدست در بورس کاال 
و استفاده از ابزار بورس برای ایجاد شفافیت در سامانه 
معامالت باالدست، سال هاست مدنظر انجمن بوده و در 
حال پیگیری آن بودیم. از این رو براساس این تفاهمنامه، 
مقرر شد روزهای یکشنبه هر هفته این محصوالت در 

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

برگردانده شود.
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3۰۰ هزار تن سنگ آهن در بورس کاال عرضه می شود

مزایده بزرگ معادن؛
نیمه دوم فروردین ماه

ایران  آهن  سنگ  انجمن  عمومی  روابط  گزارش  به 
و به نقل از کاال خبر، امروز ۱۷ اسفند ماه ۹۹ آیین 
راه اندازی معامالت آتی نقره و حراج باز سنگ آهن 
کمیسیون  رییس  پورابراهیمی  محمدرضا  حضور  با 
رییس  دهنوی  دهقان  محمدعلی  مجلس،  اقتصادی 
سازمان بورس و اوراق بهادار و وجیه اله جعفری رئیس 
هیات عامل ایمیدرو در بورس کاالی ایران برگزار می 
شود. راه اندازی معامالت آتی نقره در راستای توسعه 
دارایی های پایه بازار مشتقه و آغاز به کار تاالر حراج باز 
سنگ آهن به منظور توسعه روش های نوین معامالتی 

در بازار فیزیکی بورس کاالی ایران انجام می شود.
گفتنی است، براساس اطالعیه عرضه بورس کاال همزمان 
با این مراسم، ۵۰ هزار تن سنگ آهن دانه بندی مجتمع 
سنگ آهن فالت مرکزی ایران با قیمت پایه ۱۰ هزار و 
۹۷۰ ریال به ازای هر کیلوگرم و نیز ۲۵۰ هزار تن سنگ 
آهن کلوخه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع 
معدنی ایران با نرخ پایه ۹هزار و ۹۱۰ ریال به ازای هر 
کیلوگرم در تاالر حراج باز این بورس عرضه خواهد شد.

درآمدهای  و  معدن  جايگزينی  دنيای اقتصاد: 
حاصل از آن با بخش نفت به عنوان راهبرد تا زه ای 
است که وزارت صمت اجرای آن را در دستور کار 

قرار داده است.

در این راستا محدوده های بلوکه شده معدنی در سراسر 
کشور از طریق مزایده عمومی و در چارچوب اختیارات 
قانونی وزارت صمت، واگذار خواهد شد. به گزارش شاتا، 
از  استفاده  صمت،  وزارت  اصلی  سیاست های  از  یکی 
ظرفیت های معطل مانده در بخش های مختلف صنعت، 
معدن و هدایت هدفمند منابع و جذب سرمایه در راستای 
بهره وری از این ظرفیت هاست. محدوده های مشکل دار 
از نظر منابع طبیعی و حفاظت محیط زیست که هنوز 
موفق به اخذ استعالم های سازمان ها و ارگان های دیگر 
نشده اند، در مزایده بزرگ معادن متروکه کشور که نیمه 

دوم فروردین ۱۴۰۰ برگزار می شود، عرضه نمی شوند.

راه  آيين  مراسم  برگزاری  با  همزمان  امروز 
باز سنگ آهن و آتی  اندازی معامالت حراج 
نقره در بورس کاالی ايران، ٥0 هزار تن سنگ 
آهن  سنگ  تن  هزار  و 2٥0  بندی  دانه  آهن 

کلوخه در تاالر حراج باز عرضه می شود.

شمش و محصوالت فوالدی، کاتد مس و شمش 
آلومينيوم بيشترين سهم در صادرات بخش معدن 

و صنايع معدنی را به خود اختصاص می دهند.

بنابر آمارهای مورد استناد، سهم سایر صنایع معدنی در 
دوره این گزارش با حجم افزون بر ۲۳۱ هزار و ۱۰۱ 
تن به ارزش بیش از ۳۸۶ میلیون و ۹۷ هزار دالر بود. 
سیاست دولت پرهیز از خام فروشی و رویکرد دستیابی 
به بیشترین ارزش افزوده از محل صادرات بخش معدن 
و صنایع معدنی است.  همچنین در ۱۰ ماهه امسال 
صادرات صنایع معدنی غیر فلزی بیش از ۶ میلیون و 
۱۷۳ هزار تن بود که ارزش آن افزون بر ۲۱۴ میلیون 
و ۹۱ هزار دالر ثبت شد. آمارهای پیشین گویای سهم 
حدود ۲۰درصدی بخش معدن و صنایع معدنی از ارزش 
صادرات غیرنفتی کشورمان است. ایران در مجموع ۱۰ 
به میزان ۱۲۲ میلیون و ۷۹۰ هزار تن  ماهه امسال 
کاال به ارزش ۵۸ میلیارد و ۷۰۲ میلیون دالر مبادالت 
خارجی داشت که سهم صادرات ۹۴ میلیون و ۵۴۱ 
هزار تن به ارزش ۲۸ میلیارد و ۶۳ میلیون دالر و سهم 
واردات ۲۸ میلیون و ۲۴۹ هزار تن کاال به ارزش ۳۰ 

میلیارد و ۶۳۹ میلیون دالر بود.

دنيای اقتصاد : ارزش صادرات معدن و صنايع 
معدنی در 10 ماهه امسال به بيش از پنج ميليارد 
و ۶12 ميليون دالر رسيد. به گزارش »ايرنا« بر 
پايه آمارهای گمرک ايران، در 10 ماهه امسال 
و صنايع معدنی  حجم صادرات بخش معدن 
از 3٤ ميليون و 90 هزار تن ثبت شد.  بيش 
امسال  دی ماه  در  می دهد  نشان  بررسی ها 
افزون بر 9/ 3 ميليون تن کاالی بخش معدن 
و صنايع معدنی به ارزش بيش از 7۶2 ميليون 
و 29۶ هزار دالر به بازارهای هدف صادر شد. 

ریز نمرات ۱۰ماهه صادرات مواد معدنی
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به  معادن  سطحی  ذخایر  از  گذار 
ذخایر عمیق

سخت افزاری  تحول  به  معدن  حوزه  در 
نيازمنديم

استاد  و  یونیدرو  موسسه  مدیر  اصغری،  امید 
دانشگاه تهران هم در این همایش بیان کرد که 
باید در کنار بحث های سخت افزاری، بحث های 
ترکیب الیه های مختلف اطالعاتی که مربوط به 
عمق باشد را در نظر بگیریم. به گفته او وقتی این 
موضوع ها را کنار یکدیگر قرار می  دهیم، می بینیم 
که به یک تحول سخت افزاری نیازمندیم و باید 
بستر الزم را در ذهن مدیران داشته باشیم که 
بتوانند هزینه کنند. او در بخشی از صحبت هایش 
هم بیان کرد که با روال قبلی اکتشاف ها در حال 
به بن بست خوردن است. اصغری همچنین بیان 
اکتشافات  کرد که در جهان حرکت به سمت 
عمیق در حال انجام است و از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ به 
ازای هرتن ماده معدنی هزینه اکتشاف چندبرابر 
نیز  اکتشاف  حوزه  در  او  گفته  به  است.  شده 
از جنبه های مختلف  تحوالتی رخ می دهد که 
باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم . او در بخش 
دیگری از صحبت هایش روی این موضوع تا کید 
کرد که برای اکتشاف منابع جدید باید به سمت 
هم  مساله  این  به  اما  برویم،  جدید  داده های 
در  زیادی  محدودیت های  البته  که  کرد  اشاره 
کشور داریم که اگر از آن فراتر نرویم نمی توانیم 

پیشرفت کنیم .

به گزارش روابط عمومی انجمن سنگ آهن ایران و به نقل از 
دنیای اقتصاد: درحاشیه یازدهمین همایش چشم انداز صنعت 
فوالد و سنگ آهن ایران میزگردی تخصصی درخصوص بررسی 
مهم ترین مسائل روز صنعت فوالد و صنایع وابسته برگزار شد 
که در آن به بررسی توسعه اکتشافات ذخایر جدید سنگ آهن،  
لزوم توجه ویژه و استفاده از تکنولوژی های روز و راه اندازی 
معادن راکد پرداخته شد. در این میزگرد بر دستیابی به ذخایر 
عمقی معادن و استفاده از تکنولوژی های روز دنیا و ارتباط گیری 

با دانشگاهیان و متخصصان این حوزه تا کید شد.

بايد از ذخاير سطحی به ذخاير عمقی برويم
و  زمین شناسی  سازمان  اکتشافات  معاون  دری،  محمدباقر 
زمین شناسی  سازمان  اینکه  بیان  با  کشور  معدنی  اکتشافات 
به عنوان یک سازمان حاکمیتی در درجه اول وظیفه اش آماده 
کردن اطالعات پایه است، گفت: بر این اساس تقریبا تمام کشور 
را از منظر تهیه نقشه های زمین شناسی در مقیاس یکصد هزار 
تحت پوشش داریم. او همچنین افزود: به جز منطقه زاگرس بقیه 
کشور را تحت اکتشافات ژئوشیمی در مقیاس یکصد هزار قرار 
داده ایم و در قالب طرح های اکتشافی گوناگون سراسری برای 
مواد معدنی مختلف طرح هایی داشته ایم. به گفته او امروز کمتر 
معدنی در کشور وجود دارد که به نوعی سازمان زمین شناسی در 
آن دخالت نداشته باشد؛ چراکه حتما کشف اولیه را انجام داده 
است و بعضی از آنها کار اکتشافات را تا  مرحله اولیه رسانده است 
و بعضی ها را در همان مرحله شناسایی اولیه واگذار کرده است که 
این واگذاری ها به صورت مزایده ای و در یک فضای سالم در اختیار 
همگان قرار گرفته است. او در ادامه صحبت هایش افزود: اما این 
موضوع را باید بدانیم که ما پیوسته از ذخایر سطحی کشورمان 
استفاده کرده ایم و حتما هم می دانیم که روزی این ذخایر تمام 
می شود. دری افزود: همان طور که ما در سطح این مواد معدنی را 
داریم مسلما در عمق هم داریم و برای همین سیاست سازمان بر 

این است که اطالعات را از سطح به عمق ببرد.

 درصد تغيير نسبت
به هفته گذشته
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یادداشت و مقاله

برتر،  استعدادهای  نگهداشت 
سخت تر از جذب آنها
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و  و میل خود عمل کنند  داده شود طبق خواسته 
نظر  مورد  مسیر  کردن  طی  به  آنها  کردن  وادار  از 

مدیریت اجتناب کرد.
• خودداری از ارتقای کورکورانه نخبگان: در بسیاری 
به  برتر و نخبه  از سازمان ها و شرکت ها، کارکنان 
اصرار مدیران ارشد و به شکلی کورکورانه و بی هدف 
مناصب  در  و  می کنند  پیدا  مقام  و  پست  ارتقای 
مدیریتی به کار گرفته می شوند. حال آنکه در اغلب 
موارد، این اقدام شتاب زده و بی هدف موجب می شود 
قابل  شکل  به  افراد  این  تاثیرگذاری  و  بهره وری  از 
از  سازمان  آن،  بر  عالوه  و  شود  کاسته  مالحظه ای 
بازدهی و اثربخشی این افراد در پست های قبلی آنها 
نیز محروم شود. بنابراین، قبل از هرگونه اقدام برای 
ارتقای نیروهای نخبه و استعدادهای برتر، بهتر است 
در وهله اول نظر خود افراد در مورد ارتقا و مهم تر 
ارتقا سوال شود و  از  آنها پس  بعدی  از آن، مقصد 
براساس عالیق و تمایالت خود افراد در مورد ارتقای 

آنها تصمیم گرفت.
• احترام گذاشتن و به رسمیت شناختن تفاوت ها: هر 
فردی در سازمان با دیگران فرق دارد و شرکت های 
موفق شرکت هایی هستند که تفاوت ها را به رسمیت 
می شناسند. در هر سازمان، طیف متنوعی از کارکنان 
با فرهنگ، گویش و قومیت متفاوت حضور دارند و هر 
کدام از آنها دارای سبک کاری، روش های ارتباطی و 
متفاوتی هستند که هنر شرکت های  لحن گفتاری 
بزرگ این است که از درون این تفاوت ها و تنوع ها، 

ارزش آفرینی می کند.
• کمک به کارکنان در آماده سازی اطالعات تخصصی: 
است،  کار  به  مشغول  سازمان  در  که  فردی  هر 
داده های  و  اطالعات  سری  یک  که  دارد  تخصصی 
بهتر  چه  و  می آورد  ارمغان  به  او  برای  را  تخصصی 
اختیار سایر  پایگاه های داده در  و  این اطالعات  که 
کارکنان و کلیت سازمان قرار گیرد و این وظیفه خود 
سازمان است که زمینه این انتقال و تشریک اطالعات 
و  اطالعات  این  البته  کند.  فراهم  را  سازمان  درون 
داده ها فقط به اطالعات تخصصی و فنی افراد محدود 
نمی شود و می تواند شامل اطالعات شخصی، مهارت 

ها، عالقه مندی ها و رزومه کاری کارکنان هم باشد.
توسعه فردی وظیفه ای خطیر بر دوش مدیران منابع 
باید به شعاری برای تمام شرکت ها  انسانی است و 
و سازمان هایی تبدیل شود که می خواهند از طریق 
به پیشرفت کارکنان  بین داده و معنا  تعادل  ایجاد 
خود کمک کنند. این شعار نشان می دهد که فقط 
متصدی  و  مسوول  شرکت  انسانی  نیروی  بخش 
ارتقای کارکنان نیست و تمام مدیران و بخش های 
شرکت باید در زمینه توسعه فردی کارکنان شرکت 
و  خواسته ها  تحقق  به  نهایت  در  تا  باشند  داشته 

نیازهای کارکنان کمک کنند.

استعدادهای برتر و کارکنان ممتاز یک سازمان، 
ترین  و کلیدی  ارزشمندترین  معموال مهم ترین، 
هم  به  دنیای  در  سازمان  آن  رقابتی  مزیت 
امروز محسوب می شوند که سایر منابع  پیوسته 
قرار  آنها  تحت الشعاع  سازمان  دارایی های  و 
ارشد  مدیران  اصلی  وظیفه  بنابراین،  می گیرند. 
شکل  بهترین  به  که  باشد  این  باید  سازمان ها 
ممکن در زمینه تدوین استراتژی و مدل کاری 
مرتبط با این نیروهای نخبه برنامه ریزی و اقدام 
کنند تا زمینه مساعدی برای جذب و مهم تر از 
آن حفظ و نگهداشت نخبگان را در درون سازمان 
فراهم آورند و همیشه و در همه حال و در زمان 
اتخاذ تصمیمات حیاتی به سه عامل برند، صدا و 
داستان شخصی کارکنان نخبه و تاثیرگذار خود 
توجه ویژه داشته باشند. در این میان نقش مدیر 
بخش منابع انسانی شرکت در میان سایر مدیران 
که  است  کلیدی  و  تعیین کننده  نقش  ارشد، 
می تواند و باید فرآیند توسعه برند، صدا و داستان 
شخصی نخبگان شاغل در شرکت را تسهیل کند. 
منابع  مدیران  موفقیت  برای  راه  دو  به  ادامه  در 
داستان  و  صدا  برند،  تقویت  مسیر  در  انسانی 

نخبگان اشاره خواهد شد:
یک  انسانی  نیروی  مدیر  متناسب سازی:   -۱
سازمان باید دیدی دقیق و کلی نسبت به تمام 
کارکنان سازمان داشته باشد تا به خوبی دریابد 
که هر کدام از کارکنان نخبه در کجا و چه پستی 
و  کرده  سازمان  به  را  خدمت  بهترین  می تواند 
باالترین سطح بهره وری را از خود بروز دهد، البته 
او در این مسیر می تواند از مشاوره مستقیم هر 
فرد که بیشترین شناخت و آگاهی را از زیردستان 
خود دارد، کمک بگیرد و با این مشورت و تشریک 
مساعی است که افراد نخبه و کارکنان برتر سازمان 
قادر خواهند بود برند صدا و داستان شخصی خود 

را پدید آورده و توسعه دهند.
بسیاری  همیشگی:  و  پیوسته  بازخوردهای   -۲
از مدیران بخش های نیروی انسانی تمایل دارند 
عملکرد کارکنان را در فواصل شش ماه و یک سال 
روش  یک  رویکرد  این  آنکه  حال  کنند،  بررسی 
دیتامحور و اشتباه است که براساس آن، یک سری 
بازخوردهای محدود، آن هم در دوره های زمانی 
مشخص یعنی سالی یک یا دوبار به کارکنان ارائه 
می شود، در حالی که طریقه درست بازخورد به 
کارکنان آن است که بازخوردها به صورت پیوسته 
و  موقعیت ها  براساس  و  مناسب  زمان های  در  و 
رویدادهای مختلف ارائه شوند و این نوع بازخورد 
شکل گیری  به  نامحدود،  و  پیوسته  دادن  نشان 
برند، صدا و داستان های مشترک بین کارکنان و 

شرکت ها منتهی می شود.

مترجم: سيدحسين علوی لنگرودی
 Strategic Management Journal:منبع

بهترین  جذب  صرف  که  داده  نشان  تجربه 
به  کار  بازار  در  موجود  کارکنان  و  استعدادها 
و  نیست  کافی  شرکت ها  موفقیت  برای  تنهایی 
نبود تناسب بین خواسته ها و اهداف  در صورت 
و  پیشرفت  گونه  هیچ  سازمان ها  و  کارکنان 
موفقیت ملموسی به دست نخواهد آمد و اغلب 
برتر و نخبگان جذب شده در یک  استعدادهای 
نامطلوب و در  از مشاهده وضعیت  سازمان پس 
آنجا  زود  یا  دیر  با سازمان،  تناسب  صورت عدم 
که  اینجاست  سوال  حال  کرد.  خواهند  ترک  را 
اطمینان حاصل  از چه طریق می توان  و  چگونه 
کرد که کارکنان با سازمان تناسب دارند یا خیر؟ 
در ادامه به این موضوع بیشتر پرداخته خواهد شد:

به طور کلی، شرکت ها و سازمان ها برای موفقیت 
در زمینه حفظ و نگهداشت استعدادهای برترشان 
می توانند سیاست ها و اقدامات زیر را انجام دهند:

به عنوان  تخصص گرایی  از  حمایت  و  تشویق   •
و  انسانی  نیروهای  آموزش  فرآیند  از  بخشی 
مهارت ها:  بخشیدن  عمومیت  برای  اجتناب 
خاص  حوزه  در  تبحر  دارای  افراد  و  متخصصان 
باید در درون سازمان ارتقا یابند و تشویق شوند 
و حقوق باالتری به آنها پرداخت شود. به همین 
دلیل هم هست که در اغلب شرکت های پیشرو و 
مشهور جهان، دستمزد و پاداش های متخصصان 
و نیروی کار متخصص حتی بیش از مدیرعامل و 

مدیران ارشد شرکت است.
• باز گذاشتن دست نخبگان و استعدادهای برتر: 
بهتر این است که به نخبگان و کارکنان برتر اجازه 
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