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کاهش  تهديدهاي  و  فرصت ها 
تقاضاي سنگ آهن

مشاغل آينده به مشاغل االن تبديل 
شده اند

حل مشکالت پیش روی تولید، موضوع مهمی است که رهبر معظم انقالب نیز در انتخاب شعار سال بر آن تاکید کردند. با تشديد 
فشارهای تحريم بر اقتصاد، ارزش تولیدات داخلی و رونق چرخه صنعت بیش از پیش نمايان شد و برای رفع کمبودهای کشور، 
صنعتگران و تولیدکنندگان سال هاست آستین ها را باال زده اند؛ اما مشکالت و ناهمواری های متعددی که بر سر راه فعاالن اقتصادی 
قرار دارد، بر روند توسعه کشور تاثیر منفی گذاشته است؛ از همین رو باز کردن اين گره ها جزو ضرورت امروزه کشور است. فعاالن 

بخش معدن و صنايع معدنی نیز همواره با موانعی روبه رو هستند که اغلب از سیاست گذاری های دولتی سرچشمه می گیرند. 
صمت در گفت وگو با کارشناسان موانع موجود در بخش معدن کشور، منشأ آنها و راهکار حل اين مسائل را بررسی کرده است.            ...ادامه صفحه 2
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گفت و گو

از جاده اصلی و  معدنی است که فاصله بیشتری 
آسفالت نشده دارد؛ در نتیجه معدن دورتر از جاده 
اصلی باید حقوق دولتی کمتری بپردازد. متاسفانه 
در تعیین میزان حقوق دولتی شاهد هیچ یک از 
این مالحظات و در نظر گرفتن شرایط معادن از 
طرف ناظران بخش معدن وزارت صنعت، معدن و 

تجارت نیستیم.
راه  مسئله  این  افزود:  ادامه  در  معدنی  فعال  این 
گرفته  به کار  متاسفانه  اما  دارد  و روش مشخصی 
و  معدن  صنعت،  وزارت  کارشناسان  نمی شود. 
تجارت به عنوان مهندسان ناظر فنی به طور معمول 
در  نتوانسته اند  کیفیت  و  کمیت  تعداد،  لحاظ  به 
برآورد  را  معادن  زیان  و  سود  گذشته  سال های 
کنند و تعیین کننده حقوق دولتی خوبی متناسب 
به همین دلیل همیشه  باشند،  با وضعیت معدن 
که  حالی  در  می گیرند،  نظر  در  را  مبلغ  حداکثر 
وارد  معادن  بر صاحبان  بیشتری  فشار  مبالغ  این 
می کند. مدت هاست شکایت از نحوه محاسبه نرخ 
حقوق دولتی معادن را مطرح کردیم و هنوز این 

گله پابرجاست.

* معادن و تیغ حقوق مالکانه
در  ایران  آهن  سنگ  انجمن  رئیس  اکبریان،  مهرداد 
گفت وگو با صمت به دیگر مسائل امروز بخش معدن اشاره 
به ویژه  معدن  حوزه  کارشناسان  سال هاست  گفت:  و  کرد 
تولیدکنندگان معدنی و صاحبان معادن به نحوه محاسبه 
حقوق دولتی معترض هستند. متاسفانه باوجود تالش های 
بسیار تاکنون موفق به تدوین یک نظام تعیین حقوق دولتی 
براساس موقعیت های درآمدی و کار و هزینه های یک معدن 

نشده ایم.
به  افزایش نرخ حقوق پرداختی معادن  افزود: مسئله  وی 
دولت در دو وجه قابل بررسی است؛ نخست در شرایط فعلی 
کشور که در پی شیوع ویروس کرونا مشکالت کسب وکارها 
و تولید معادن اق تصادی و فروش افزایش یافته و به همراه 
باال رفتن هزینه های تولید، صادرات نیز متوقف شده، برای 
در  رمقی  و  توان  دولتی  هزینه های سنگین  این  پرداخت 
معادن و صنایع معدنی کشور باقی نمانده است. از سویی 
به تنهایی  افزایش ۴۰۰ درصدی حقوق دولتی خود  دیگر 
می تواند عامل محدودکننده به ویژه برای معادن کوچک و 
متوسط باشد. از آنجا که معادن دولتی بهره مالکانه پرداخت 
می کنند، ممکن است طی سال های گذشته خود را با این 
موضوع وفق داده باشند اما در معادن کوچک و متوسط، 
خط مشی  در  تعیین کننده ای  نقش  دولتی  حقوق  میزان 

مدیریت و میزان سودآوری آنها ایفا می کند.
*الزام تفاوت بین حقوق معادن

اکبریان در ادامه سخنان خود به تفاوت نوع ماده استخراجی 
و تولیدی معادن و تاثیر آن بر حقوق دولتی معادن اشاره 
کرد و گفت: با توجه به نوع ماده استخراجی، حاشیه سود 
معادن و میزان تاثیر آنها بر بازار، صنعت و نرخ تمام شده 
مثال  به عنوان  است؛  متفاوت  هم  با  کامال  ماده  آن  تولید 
در معادن سنگ آهن، میزان سود و هزینه های هر معدن 
متناسب با درصد خلوص سنگ متفاوت است اما هر سال 
شاهد اشتباهات کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به عنوان ناظر در صدور پروانه های بهره برداری هستیم و در 
نتیجه بسیاری از صاحبان معادن ساالنه باید حقوق دولتی 
مضاعف بپردازند. عالوه بر این از نظر موقعیت مکانی نیز 

معادن با یکدیگر تفاوت دارند.
وی در ادامه تصریح کرد: هزینه های تمام شده ماده معدنی 
مواد  از  کمتر  گرفته،  قرار  آسفالته  جاده  مجاورت  در  که 

*مشکالت تولیدکنندگان معدنی
اتاق  معادن  و  صنایع  کمیسیون  عضو  غرقی،  سجاد 
بازرگانی ایران و فعال معدنی درباره مشکالت پیش روی 
تولیدکنندگان معدنی کشور در گفت وگو با صمت گفت: 
بنا بر نظر کارشناسان و فعاالن معدنی، بخش باالدستی و 
تولیدات معادن درگیر سیاست های به نوعی سرکوب کننده 
است. از جمله این سرکوب ها را می توان در قیمت گذاری های 
معدنی  مواد  صادراتی  ممنوعیت های  ایجاد  و  دستوری 
مشاهده کرد. به طور کلی می توان گفت به دلیل برخی قوانین 
سال های اخیر، شرایط بازار معدن متحول و کار به ویژه برای 

تولیدکنندگان معدنی سخت تر از قبل شده است.
وی در ادامه افزود: می توان نرخ گذاری دستوری مواد معدنی 
در بازار را بانی بیشترین آسیب به بدنه تولیدات معدنی کشور 
دانست، چراکه در پی این قانون، معدنکاران و تولیدکنندگان 
معدنی کشور مجبورند محصوالت خود را با قیمتی حدود 

۴۰ درصد ارزان تر از نرخ واقعی وارد بازار کنند.

*رانت در صنايع پايین دستی
عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی ایران در ادامه 
ضمن ابراز نگرانی از مشکالت پیش آمده برای تولیدکنندگان 
معدنی پیرو اتفاقات اخیر گفت: قیمت گذاری دستوری مواد 
معدنی در بازار و محدودیت های صادراتی، مانع توسعه معدن 
بزرگ مقیاس شده و برای معادن کوچک نیز تا االن تعطیلی 
بازارهای  در  آمده  به وجود  شرایط  است.  داشته  به همراه 
و  است  معدنکار  به ضرر  قوانین ذکرشده،  وجود  و  معدنی 
با  معدنی  تولیدکنندگان  که  هستیم  آن  شاهد  روزها  این 
مشکالت متعددی که ثمره قوانین داخلی است، دست وپنجه 

نرم می کنند.
افزود: از طرفی به دلیل وجود ممنوعیت های صادراتی  وی 
برای تولیدات معدنی، معدنکاران مجبورند تمام تولیدات خود 
را وارد بازار داخلی کرده و تنها از این طریق کسب درآمد 
کنند و از طرف دیگر با قیمت های تصویب شده اغلب معادن 
با ضرر مواجه شده اند. عالوه بر آن نباید فراموش کرد تمامی 
و مصرف کنندگان  پایین دستی  نفع صنایع  به  اتفاقات  این 
تولیدات معدنی است. رانت بزرگی برای مصرف کنندگان مواد 
معدنکاران  و  تولیدکنندگان  ارزان فروشی  طریق  از  معدنی 
به وجود آمده که این خود به نوعی آسیب زا و عامل نابسامانی 

در بخش معدن کشور است.
سودهایی که در برخی کارخانه های صنایع معدنی مشاهده 
می کنیم هم ناشی از این رانت و فرصت است که در اختیار 
این  از  باید  معدنی  کارشناسان  به نظر  و  گرفته  قرار  آنان 

اقدامات جلوگیری شود.
*راهکارهای پیش رو

این فعال معدنی درباره حل مشکالت امروزه تولیدکنندگان 
ابتدا مکانیسم  باید  آنان گفت:  از حقوق  معدنی و حمایت 
ممنوعیت و محدودیت های صادرات مواد معدنی کشور که 
مربوطه  دولتی  نهادهای  و  اسالمی  شورای  مجلس  توسط 
تصویب شده، برداشته شود. همچنین قیمت گذاری تولیدات 
تا مشکالت  باشد  بازار  در  تقاضا  و  عرضه  براساس  معدنی 
فعلی فعاالن معدنی و معدنکاران تا حدودی رفع و حمایت 
شود.  انجام  کشور  معدنی  تولیدکنندگان  در جهت حقوق 
مجلس  یا  دولت  نزدیک  آینده  در  امیدواریم  افزود:  وی 
بگیرند  پیش  در  معضالت  این  رفع  جهت  در  راهکارهایی 
و  نهادها  کار  دستور  در  معدنی  تولیدکننده  از  حمایت  و 
سازمان های دولتی قرار گیرد، چراکه با ادامه روند فعلی، در 
آینده ای نه چندان دور شاهد تعطیلی بیشتر معادن کوچک و 
سودآور نبودن معادن بزرگ مقیاس خواهیم بود که در نهایت 

اثر خوبی بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت.

سخن پايانی
به عقیده کارشناسان و فعاالن معدنی، رفع موانع تولید در 
چراکه  است،  کشور  امروزه  الزامات  از  یکی  معدن  بخش 
و  نیست  ممکن  ناهمواری،  و  دست انداز  با  کشور  توسعه 
آبادانی با همراهی و تعامل تمامی نهادها در جامعه شکل 

خواهد گرفت.
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روند کاهشی حوادث معدنی در دهه ۹۰

وزارت صمت در مبارزه با رانت خواری گام های موثری برداشت
جلوگیري از خام فروشي مواد معدني و ترغیب معادن براي انجام مسئولیتهاي اجتماعي

هزار و ۷۳۴نفر در آنها فعالیت داشتند.
مطابق آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۳۹۷ تعداد 
۲۷۷ حادثه شغلی در معادن رخ داده است و یک هزار 
و ۵۴۶ نفر آسیب دیدند و ۳۶ نفر فوت کردند. برحسب 
به  شغلی  حادثه  بیشترین  معادن،  اقتصادی  فعالیت 
»استخراج  و  تزئینی«  سنگ  »استخراج  در  ترتیب 
همچنین  است.  افتاده  اتفاق  خشک«  زغال سنگ 
استان های مازندران، کرمان، سمنان و فارس بیشترین 

تعداد حادثه شغلی را به خود اختصاص داده اند.
بررسی جداول آماری نشان می دهد که در ۱۰ سال 
بهره برداری شده  گذشته )۹۷- ۱۳۸۸( شمار معادن 
تعداد ۴۹۰ معدن اضافه شده و از رقم ۴هزار و ۴۲۶ 
معدن به ۴هزار و ۹۱۶معدن رسیده است. همچنین 
تعداد شاغالن نیز از ۷۶ هزار و ۸۵۴ نفر به ۹۹ هزار و 

۷۳۴ نفر بیشتر شد.
تعداد  و  معادن  رشد  وجود  با  بررسی  این  براساس 
شاغالن، حوادث شغلی در معادن در ۱۰سال گذشته 
روند نزولی داشته و تعداد آن از ۳۶۵ حادثه به ۲۷۷ 
حادثه کاهش یافته و تعداد فوت شدگان نیز از ۴۹ نفر 

در سال ۱۳۸۸ به رقم ۳۶ نفر رسیده است.
گزارش مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون در 
بررسی علت مستقیم آسیب شغلی در معادن در حال 
بهره برداری نشان می دهد بیشترین علت حادثه شغلی 
مربوط به تصادم یا تصادف با اجسام درحال حرکت، 
و  در حال سکون  اجسام  با  افقی  یا  عمودی  برخورد 

تماس با اجسام برنده و تیز یا ناهموار بوده است.
اما این حوادث در دهه ۹۰ هم قابل تامل است چون 
در این دهه حوادث بسیاری رخ داده است که متاسفانه 
تعدادی هم از افراد شاغل در معادن ایران جان خود را 

از دست دادند.

ضرورت پرداخت تسهیالت برای ايمن سازی
معدن  مهندسی  نظام  رئیس  مرتضوی  سید مجتبی 
مازندران ضمن تأیید پایین بودن ضریب ایمنی معادن 
این استان می گوید: هر چند که سال ۹۹ تعداد حوادث، 
مصدومان و قربانیان حوادث معدنی مازندران کمتر از 
باال رفتن ضریب  به معنای  این  اما  بود،  سال ۱۳۹۸ 
ایمنی معادن مازندران نیست. به جز ۲ یا ۳ معدن در 
استان که بهره برداران آن برای افزایش ضریب ایمنی 
گام هایی برداشتند، در سایر معادن اتفاق چندان قابل 

مالحظه ای رخ نداده است.
معادن  ایمنی  بودن  پایین  اصلی  عوامل  درباره  وی 
مازندران می گوید: یک بخش این ضعف به تجهیزات 
ایمنی ارتباط دارد. به هر حال بهره بردار باید بخشی از 
درآمد را به ایمن سازی و افزایش تجهیزات اختصاص 
دهد که کمتر شاهد این موضوع هستیم. البته دولت 
برای  بلندمدت  کم بهره  وام  پرداخت  با  می تواند  هم 
خصوصی  بخش  به  تجهیزات  افزایش  و  ایمن سازی 

کمک کند....
براي مطالعه متن کامل خبر )اينجا( کلیک کنید.

در طول سال های گذشته حوادث ناگوار زيادی 
معدن  کارگران  از  تعدادی  و  است  داده  رخ 
نیز بخاطر اين موضوع جان خود را از دست 
به عنوان  معدنکاری  دلیل  به همین  داده اند، 
يکی از سخت ترين شغل ها در جهان محسوب 
می شود چون در اين شغل معدنکاران با جان 

خود بازی می کنند.

معادن  حوادث  درصد  حدود۸۰  آمارها،  براساس 
سنگ  معادن  هستند.  کوچک  معادن  به  مربوط 
تزئینی و زغال سنگ، حادثه سازترین معادن کشور 

به شمار می روند.
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در مرداد ۹۹ گزارشی از وضعیت بهداشت و 
ایمنی در معادن در حال بهره برداری را منتشر کرد. 
براساس این گزارش در سال ۱۳۹۷ تعداد ۴هزار و 
۹۱۶ معدن در کشور در حال بهره برداری بود و ۹۹ 

نماينده مردم مهرير و بافق در مجلس شورای 
اسالمی بیان کرد: جلوگیری از خام فروشی مواد 
معدنی و ترغیب معادن برای انجام مسئولیت های 
وزير  تأثیرگذار  اقدامات  جمله  از  را  اجتماعی 

صمت دانست.

این  بیان  با  شاتا  با  گفتگو  در  صباغیان  محمدرضا 
مطلب، افزود: ورود شرکتهای بزرگ و توانمند به عرصه 
مسئولیتهای اجتماعی از اقدامات مهم رزم حسینی در 

این مدت بوده است که جای تقدیر دارد.
در  مدت  این  در  صمت  وزارت  اینکه  بیان  با  وی 
رانت  با  مبارزه  و  طالیی  امضاهای  حذف  خصوص 
خواری گامهای موثری برداشته است، تصریح کرد: 

رضایت مردم و مسوالن از مجموعه اقدامات و عملکرد 
انجام شده در حوزه های کاری وزارت صمت از جمله 
بحث آزاد سازی معادن و ورود شرکت ها به عرصه 

مسئولیت های اجتماعی وجود دارد.
نماینده مردم مهریر و بافق در مجلس شورای اسالمی 
با اعالم حمایت مجلسیان از وزیر صمت تأکید کرد: هر 
چند سنگ اندازی هایی نیز ممکن است وجود داشته 
باشد اما ما نمایندگان مجلس از برنامه های وزیر صمت 
به خصوص در سالی که به نام تولید؛ پشتیبانی ها و 
مانع زدایی ها نامگذاری شده است، حمایت می کنیم.

صباغیان تصریح کرد: باید از افرادی مانند وزیر صمت 
برای تحقق خواسته های مردم به خصوص در مناطق 

معدنی حمایت شود.
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فرصت ها و تهدیدهای کاهش تقاضای سنگ  آهن

بازی  سفته  کمی  اخیر  هفته های  گرچه 
ولی  شد  سنگ آهن  نقدی  بازار  وارد  هم 
کم  آن  درصد  معتقدند  معدنی  شرکت های 
بوده و تقاضا واقعی و خیلی باال است به ویژه 
از جانب بخش مسکن چین. بهترین شاهد هم 
رونق بازار سنگ آهن در بنادر چین است که به 
کارخانه ها اجازه می دهد سریع تر به سنگ آهن 
دست یابند. از طرفی کارخانه ها اخیرا اظهار 
کردند نگران اقدامات دولت برای کاهش سطح 
تولید فوالد در نیمه دوم سال هستند که البته 
بخشی از این جو برای پایین آوردن نرخ بوده 

است.
اما یادآوری این نکته نیز مهم است که دولت 
چین امسال را با طرحی برای کاهش تولید 
آلودگی  کاهش  برای  سال ۲۰۲۱  در  فوالد 
بخش فوالد آغاز کرد، که تخمین زده می شود 
این  کربن  انتشارات  کل  از  حدود ۱۵درصد 
شهر  مارس،  ماه  اواخر  باشد.  دارا  را  کشور 
کوره های  تولید  ظرفیت  تانگشان ۳۰درصد 
گازهای  انتشار  میزان  تا  داد  را کاهش  بلند 
گمانه زنی های  و  دهد  کاهش  را  گلخانه ای 
گسترده ای مبنی بر اینکه مقامات چینی قصد 
شهرها  سایر  در  را  مشابهی  اقدامات  دارند 

داشته باشند، وجود داشت.
اما برنامه دولت چین جواب نداده است. سطح 
تقاضا در داخل چین و سرتاسر جهان به حدی 
بوده است که حاشیه سود تولید فوالد دنیا و 
چین افزایش یافته است و کارخانه های تولید 
فوالد چین را تشویق می کند که بیش از هر 

زمان دیگر کار کنند.
اما شرکت های معدنی نسبت به هشدارهای 
دولت  ورود  مبنی بر  خود  چینی  مشتریان 
آگاه هستند، به گونه ای که دولت چین قصد 
دارد قیمت های فوالد را کاهش دهد و برنامه 
گازهای  تولید  کاهش  برای  گسترده تری 
گلخانه ای در بخش فوالد دارد. ولی انجام این 
کار آسان نخواهد بود و شاید ممنوعیت های 
صادرات فوالد هم بخشی از این طرح باشد 
که باعث افزایش عرضه فوالد به بازار داخلی 
چین می شود، حاشیه سود فوالد را کاهش 
برای سنگ آهن  تقاضا  نهایت  در  و  می دهد 
کمتر شده و نرخ را کاهش می دهد. اگرچه 
قبال اعالم محدودیت صادرات فوالد منجر به 

فوالدسازان چینی به غول های معدنی استرالیا گفته اند 
که انتظار دارند دولت چین در نیمه دوم سال 2021، 
برای کاهش انتشار کربن بازار فوالد، تولید باالی فوالد 
را کنترل کند. اما شرکت های معدنی استرالیايی به جای 
ترس از چنین مداخله ای در زمان افزايش تنش های 
تجاری بین استرالیا و چین، می توانند از آن به نفع خود 

استفاده کنند.

به قدری زیاد است  از چین  تقاضای فوالدسازان در خارج 
که هرگونه رکود در بازار چین فرصتی نادر برای شرکت های 
فراهم  مشتریان  تعداد  گسترش  برای  استرالیایی  معدنی 
می کند. نرخ سنگ آهن چندی پیش ۵.۳درصد کاهش یافت 
و به ۲۰۰/۷۲ دالر در هر تن رسید و یک هفته از ابراز نگرانی 
مقامات چینی در مورد نرخ باالی سنگ آهن که در ۱۲ماه 

گذشته بیش از ۲ برابر شده به پایان رسید.
در  دارد  قصد  چین  که  حالی  در  ایران،  فوالد  گزارش  به 
درازمدت، از وابستگی خود به سنگ آهن استرالیا در ۱۵ سال 
آینده بکاهد، شرکت های معدنی بزرگ سنگ آهن استرالیا 
متوجه  دولت  فعلی  محدودیت های  از  هیچ یک  می گویند 
تولیدکنندگان استرالیایی نیست. برعکس شرکت های معدنی 
استرالیایی سخت مشغول کارند تا تولید را باال ببرند تا تقاضایی 
را که روند صعودی آن ۱۲ ماه قبل از چین آغاز شد و با توجه 
به آغاز روند بهبود اقتصادی کل دنیا پس از پاندمی کرونا در 
حال گسترش یافتن به سطح جهان است بتوانند تامین کنند.

این میزان تقاضا در هفته های اخیر نیز مشاهده شده است، 
در  رفته  باال  به شدت  نیز  فوالدسازان چینی  حاشیه سود 
تا آنجا که می توانند تولید می کنند. نرخ بهره وری  نتیجه، 
کوره های بلند در چین بیش از ۹۰ درصد است، در حالی 
که کوره های قوس الکتریکی که ۱۲ ماه پیش غیراقتصادی به 

حساب می آمدند، اکنون با تمام ظرفیت در حال کارند.
می توانند  که  آنجا  تا  کرده اند  تالش  کارخانه ها  تنها  نه 
برای  بیشتر  هزینه  پرداخت  آماده  بلکه  بخرند،  سنگ آهن 
خلوص های باالتر استرالیا نیز هستند. سنگ آهن بهتر باعث 
می شود که کارخانه ها با کارایی بیشتری کار کنند و تولید 

خود را باالتر ببرند.

افزایش تولید کارخانه های فوالد سازی چین قبل از اعمال 
محدودیت ها شده بود.

اصوال پیشنهاد مداخله چین در بازار فوالد، شرکت های 
معدنی استرالیا را نگران می کند. اما سطح تقاضا در سایر 
نقاط جهان به قدری زیاد است که نیازی نیست وحشت 
کنند. اگر چین تولید فوالد را کم کند، کشور دیگری این 

کمبود را جبران می کند.
افزایش نرخ فوالد باعث افزایش قیمت ها در سراسر جهان 
شده و تولیدکنندگان خارج از چین هم سعی دارند پا به 

پای این روند بازار پیش روند.
اوایل ماه جاری، غول فوالد اروپا آرسلورمیتال قیمت های 
ماه  از  بار  برای دوازدهمین  را  محصوالت فوالدی خود 
نوامبر تاکنون افزایش داد و ورق گرم در اروپا به ۱۰۵۰ 
یورو رسید که بیش از ۸۰ درصد در۷ ماه گذشته رشد 
داشته است. نوکور، بزرگ ترین تولیدکننده فوالد امریکا 
نیز بهترین عملکرد را از سال گذشته داشته است. حتی 
تولیدکنندگان فوالد در هند ویران شده از کووید-۱۹ نیز 
برای رشد صادرات در تالشند که در ۳ماهه نخست حدود 

۲۶ درصد افزایش یافته است.
بخشی از مشکل این است که افزایش ناگهانی تقاضا در 
بازگشایی اقتصادها آنقدر شدید بوده که موجودی بازارهای 
فوالد به سرعت تخلیه شوند. حتی با کمرنگ شدن این 
افزایش تقاضا، خرید ها برای تکمیل انبارها، بازارهای فوالد 
را قوی نگه داشته و از نرخ سنگ آهن پشتیبانی می کند 
و فراتر از آن سرمایه گذاری در زیرساخت های مورد نیاز 
برای کربن زدایی صنایع، به رشد تقاضای فوالد در دهه 

آینده کمک می کند.
در این بین شرکت های معدنی بزرگ دنیا معتقدند که 
برآورده سازی سطح باالی تقاضا که اکنون فراتر از چین 
دیده می شود، به استرالیا فرصتی نادر برای تنوع بخشیدن 
پیش  ماه  که ۱۲  حالی  در  می دهد  خود  مشتریان  به 
بعید به نظر می رسید. استرالیایی ها پیش از این در مورد 

زغال سنگ چنین تجربه ای داشته اند.
با گذشت زمان، صادرات بیشتر سنگ آهن به هند، اروپا 
و مناطقی از آسیا به جز چین ممکن است باعث تقویت 
بازار زغال سنگ استرالیا نیز شود. چین حدود ۷۵ درصد 
سنگ آهن تولیدی استرالیا را خریداری می کند و برای 
دهه ها زمین بازی اصلی شرکت های معدنی بزرگی چون 

بی اچ پی، ریو تینتو و فورتسکیو متالز باقی خواهد ماند.
اما با توجه به تمایل چین به کاهش وابستگی به سنگ آهن 
استرالیا در طوالنی مدت، منطقی است که شرکت های 
معدنی تا حد امکان مشتریان خود را متنوع تر کنند. شاید 
۱۲ ماه آینده فقط فرصتی برای انجام این کار فراهم سازد.
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کاگنیزنت، ۷/ ۲۸ درصد در فصل اول ۲۰۲۱ رشد 
کرد.

۳- مدیر طراحی داخلی هوشمند: یکی از درس های 
کرونا برای ما این بود که خانه پناهگاه همه است. 
ساخت یا بازسازی خانه هایی که قرار باشد فضایی را 
به کار در خانه اختصاص دهند و ابزارهای ویژه کار 
را در جای مناسب قرار دهند، شغل طراحی داخلی 

هوشمند را با استقبال بیشتری مواجه می کند.
مشاوران   :)XR( توسعه یافته  واقعیت  مشاور   -۴
واقعیت توسعه یافته، با مهندسان نرم افزار، هنرمندان 
فنی و راهنماهای آموزشی و مشارکت نیروی کار، 
با آموزش کارکنان، بهره وری  تا  همکاری می کنند 

آنها را هر چه سریع تر باال ببرند.
۵- معماری محیط کار. هر چیزی از پایش سالمت 
معماری محیط  در  آسانسورها  از  استفاده  نحوه  تا 
بازنگری قرار  باید مورد  کار در دوران پسا-پاندمی 
بگیرد. اهمیت رفاه کارکنان و اینکه طراحی انسان-

اثر  موضوع  این  بر  تجاری چطور  ملک  یک  محور 
می گذارد، حاال برای آینده کاری اهمیت زیادی پیدا 

کرده است.
۶- بازرس الگوریتم ها. سبک زندگی »همواره آنالین 
بودن در همه جا« برای کار، مزیت رقابتی  حاصل از 
الگوریتم ها را برای شرکت های دیجیتال در همه جا 
سرعت بخشیده است. اما از بروکسل تا واشنگتن، 
با توجه به افزایش سختگیری ها و موشکافی ها در 
مورد داده ها، تقریبا می توان به طور قطع گفت تایید 
اعتبار از طریق بازرسی، تضمین می کند که نیروی 
انتخاب  از سوگیری  دور  به  و  منصفانه  آینده،  کار 

می شود.
۷- کارآگاه داده. افزایش استقبال از دانشمندان داده 
نشان می دهد این شغل سریع ترین رشد را در عصر 
»الگوریتم ها، اتوماسیون و هوش مصنوعی« دارد و 
داشته  رشد  سال ۲۰۲۱  اول  فصل  در  درصد   ۴۲
است. با توجه به این تقاضای باال، تعداد نیروی کار 
برای  که  است  و همین جا  است  این شغل کم  در 
عرصه  وارد  داده  کارآگاهان  شکاف  این  جبران 
می شوند تا به شرکت ها کمک کنند راز و رمزهای 

داده های بزرگ را کشف کنند.
جز  به  سایبری.  مشکالت  پیش بینی کننده   -۸
سال  بزرگ  معضل  دیگر  گفت  می توان  کرونا، 
بود  سایبری  گسترده  و  ادامه دار  حمالت   ۲۰۲۰

دولت ها  پشتیبانی  با  هم  آنها  از  برخی  که 
رویدادهای  پیش بینی  توانایی  گرفت.  صورت 
این چنینی برای آگاهی رسانی اولیه و زودهنگام 
بسیار مهم است. طبق  فرهنگی،  رویدادهای  از 
استخدام  برای  درخواست  کاگنیزنت،  گزارش 
فصل  در  سایبری  پیش بینی کنندگان مشکالت 

اول ۲۰۲۱ با افزایش ۲۸ درصدی مواجه شد.
۹- متخصص تغییرات اقلیمی. تغییرات اقلیمی و 
باال آمدن سطح دریاها، به یک چالش همیشگی 
تبدیل شده است. متخصصان تغییرات اقلیمی، با 
طبیعت سروکار دارند و در بزرگ ترین پروژه های 
عمرانی قرن ۲۱ مشارکت می کنند. استخدام این 
افراد در فصل اول امسال، ۳۷درصد افزایش یافته 

است.
۱۰- مدیر تیم سازی انسان-ماشین. چه پاندمی 
روزافزون  افزایش  نباشد،  چه  و  باشد  کرونا 
انکارناپذیر  کار،  محیط  در  روبات ها  از  استفاده 
است. مدیران تیم سازی، به عنوان نقطه مشترک 
انسان و روبات فعالیت می کنند و همکاری های 
استخدام  می کنند.  ایجاد  آنها  بین  یکپارچه ای 
روبات،  تکنسین های  مثل  پیشرو  نقش های 
۵۰درصد در فصل اول ۲۰۲۱ رشد داشته است.

در حالی که نمی توان به طور دقیق پیش بینی کرد 
بازارهای کار جهانی بعد از پایان همه گیری چطور 
می توانند  سازمانی  رهبران  اما  می کنند،  تغییر 
برای  منشوری  عنوان  به  کار  آینده  از  باید  و 
سازمان های خودشان استفاده کنند و برنامه ریزی 
یک  فقط  باشد  قرار  اگر  دهند.  انجام  را  آینده 
را  تغییر  این است که  بگیریم،  پاندمی  از  درس 
پیش بینی کنیم.  رهبران سازمان باید با بررسی 
بازار کار  شاخص های مهمی که نشان می دهند 
چطور در مواجهه با نوآوری های تکنولوژی-محور 
آینده کار را پیش بینی  خود را سازگار می کند، 
کنند. یکی از روش ها، بررسی داده های واقعی در 

مورد استخدام های جدید است.
با کنار هم قرار دادن منابع برنامه ریزی استراتژیک 
و گزارش هایی مثل کاگنیزنت، امکان پیش بینی 
بیشترین  مشاغل  کدام  اینکه  و  نزدیک  آینده 
نقش را در آینده پساپاندمی بازی می کنند، وجود 

خواهد داشت.

Robert Brown :نويسنده
مترجم: مريم رضايی

 World Economic Forum :منبع

کرونا در برخی کشورها فروکش کرده و قرنطینه 
کم کم در آنها به پایان می رسد و موتور »بازگشت 
سوال  این  حاال  و  شده  روشن  کار«  محیط  به 
دورکاری  ماه  چند  از  »بعد  که  است  مطرح 
کار  جدید  شکل  شرکت ها،  برخی  در  مطلق 
قرار است چطور باشد؟« در چند سال گذشته، 
»مرکز کاگنیزنت« )Cognizant Center( یکسری 
گزارش ها با موضوع »آینده کار« در مورد مشاغل 
نقش های  نشان دهنده  که  کرده  منتشر  آینده 
آینده ظاهر  دهه  در  احتماال  که  است  جدیدی 
می شوند و برای کسب وکارها و کارکنان در همه 
این  جا مهم و ضروری هستند. به خاطر کرونا 
از  خیلی  و  شد  زودتر  و  فشرده تر  زمان بندی 

مشاغل آینده را به »مشاغل االن« تبدیل کرد.

در اينجا 10 شغل اولی را که از دل پاندمی 
کرونا بیرون آمده اند، معرفی می کنیم:

۱- تسهیل کننده دورکاری: قبل از سال ۲۰۲۰، 
درصد   ۵ از  کمتر  که  می داد  نشان  ارزیابی ها 
داشتند.  دورکاری  سیاست های  شرکت ها 
تمام  هم  کامل  طور  به  پاندمی  وقتی  حاال  
شده  تبدیل  عادی  امر  یک  به  دورکاری  شود، 
از آن  را که  و شرکت ها می خواهند درس هایی 
یاد گرفته اند، برای بهینه سازی تجربه دورکاری 
به کار ببرند. بنابراین  تسهیل کنندگان دورکاری 
به »مشاغل غیرقابل انکار امروز« تبدیل شده اند.

دوران  در  اندام:  تناسب  و  ورزشی  مشاور   -۲
قرنطینه که افراد مدت طوالنی در خانه و بدون 
تحرک ماندند، دچار پرخوری و اضافه وزن شدند. 
برای اصالح این شرایط، رویکردهای پیش گویانه 
نسبت به مشاوره های ورزشی، همراه با ابزارهای 
پوشیدنی دیجیتال مثل اپل واچ و داشبوردهای 
وجود  به  را  اندام  تناسب  حفظ  امکان   ،FitBit
لیست  در  اندام  تناسب  مشاوره  شغل  آوردند. 
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