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زنجيره   محصوالت  پاياني  قيمت 
سنگ آهن-فوالد

پيشبيني رويترز درباره آينده بهاي 
سنگآهن در بازارهاي جهاني

8 عالمت مسموميت سازماني

گفت و گوی اختصاصی آسين با سعيد عسکرزاده، دبير انجمن سنگ آهن ايران؛
در نيمه دوم سال 97 و نيمه اول سال 98 بخش نامه های مختلف و متعددی در ارتباط با موضوع صادرات محصوالت باالدستی 
زنجيره فوالد از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ شد.                  ...ادامه صفحه 2

لغو بخش نامه هاي مازاد مرتبط با تنظيم بازار 
صمت  وزارت  سوي  از  باالدست  محصوالت 
نشانه خوبي براي اصالح نظام حکمراني است

و   معدن  در  سرمايه گذاري  کاهش 
تعطيلي معادن سنگ آهن

تفاهم نامه معدن و صنايع معدني ايران 
و چين

ضرورت ايجاد فضاي شفاف براي مزايده 
معادن

در  خصوصي  بخش  نظرات  به  توجهي 
طرح پيشنهادي مجلس نشد

فهرســـــــــــــــــــــــــــــــت مطالــــــــــــــــــــــــــــــــــب

یادداشــت و مقـــــــاله             گفــــــت و گــــــــو  
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         ادامه از صفحه 1

گفت و گو

از آنجاکه در تدوین این بخش نامه ها رعایت مواد 
2 و 3 قانون بهبود فضای کسب و کار نشده بود 
پس از ابالغ، نظرات انجمن سنگ آهن ایران به 
متعدد حضوری  و طی جلسات  مکتوب  صورت 
به اطالع معاون وقت امور معادن وزارت صنعت، 

معدن و تجارت رسید.
هیچکدام از مکاتبات و مذاکرات حضوری منجر 
به اصالح یا ابطال بخش نامه های مورد نظر نشد. 
نسبت  ایران  سنگ آهن  انجمن  دلیل  همین  به 
به طرح شکایت و اعالم مغایرت های موجود در 

بخش نامه ها با قوانین باالدستي اقدام کرد.
کلیه نظرات کارشناسي انجمن براي معاون اول 
رییس جمهور، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، 
معاون حقوق رییس جمهور، شوراي عالي رقابت، 
و  و بخش خصوصي  شوراي گفت و گوي دولت 

دیوان عدالت اداري ارسال گردید.
دهنده  نشان  فوق  مراجع  تشخیص  که  آنجا  از 
جاري  قوانین  با  مذکور  بخش نامه هاي  مغایرت 
ایران مراتب را به  کشور بود، انجمن سنگ آهن 

اطالع وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت رساند.
اکنون برخي از این بخش نامه ها توسط خود وزارت خانه لغو 
شده، لیکن کماکان فرایند تجات اعم از داخلي و خارجي 
براي تولیدکنندگان محصوالت باالدستي زنجیره به صورت 

شفاف تبیین نشده است.
انجمن سنگ آهن ایران امیدوار است بتواند با ایجاد ارتباط 
بهتر با وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت شفاف سازي 
فرایند تجارت داخلي و بین المللي را به عنوان مطالبه به 
 . تولیدکنندگان و صاحبان کسب و کار سنگ آهن  حق 

محصوالت میاني زنجیره پیگیری نماید.
به  دولت  مجدانه  ورود  ایران  سنگ آهن  انجمن  انتظار 
و  و شفاف سازي  تقاضا  و  نظام عرضه  رگوالتوري  منظور 
تسهیل تجارت براساس وظیفه دولت مبني بر اصالح نظام 

حکمراني زنجیره آهن و فوالد است.

آسين؛ رسانه رسمی انجمن سنگ آهن ايران

صنايع  و  معادن  کميسيون  رئيس  نايب  غرقی؛  سجاد 
معدنی اتاق ايران:

آمار، 443 معدن سنگ آهن در کشور شناسایی شده  طبق 
که 15 معدن بزرگ مقیاس و باقی نیز در قالب کوچک مقیاس 
تقسیم بندی می شوند. از این میزان 206 معدن در سال گذشته 
با وجود دارا بودن پروانه بهره برداری و نیاز مبرم به سنگ آهن 

در کشور تعطیل شدند.
وقتی سود در حلقه معدن کاهش یابد و به صورت غیر منطقی 
به بخش های دیگر انتقال یابد، به تدریج تولید معادن کاهش 
توسعه  مجریان  شرکت  معادن  مثال،  طور  به  یافت.  خواهد 
معادن آسیا)متما( با وجود توانمندی و مجوز بهره برداری، طی 
چهار سال اخیر همواره پایین تر از ظرفیت اسمی خود فعالیت 
از  را  خود  تولیدی  ماشین آالت  تمام  ما  شرکت  می کرده اند. 
خارج وارد کرده است. چراکه تقریبا تمامی ماشین آالت معدنی 
به ویژه حوزه حفاری و بارگیری مانند بولدوزر و دامپ تراک 
وارداتی هستند. با این وجود با توجه به شرایطی به برای ارز و 

واردات به وجود آمده، هزینه ها به شدت افزایش یافته است.
استخراج  تجهیزات  و  ماشین آالت  تامین  هزینه ها  افزایش  با 
به  نیز  هزینه سرمایه گذاری  معدنی، طبیعتا  مواد  بارگیری  و 
شدت افزایش می یابد و کمتر شاهد ورود سرمایه های جدید به 
بخش معدن خواهیم بود. حتی معادن فعال کنونی نیز صرفا 

و  خود  اولیه  نیازهای  رفع  و  توان  حد  در  تولید  به 
سفارش می پردازند و توسعه معدن و افزایش ظرفیت 
به  اسمی  ظرفیت  به  رسیدن  حتی  و  بهره برداری 

راحتی امکان پذیر نیست.
عوارض  بحث  آهن،  سنگ  فعاالن  اصلی  مطالبه 
صادراتی بود. ما تالش زیادی کردیم به سیاست گذاران 
نشان دهیم که صادرات محصوالت سنگ آهن، محل 
کشور  در  معادن  توسعه  برای  سرمایه  تامین  اصلی 
است. فوالدی ها خواستار توقف صادرات برای تامین 
نیاز داخل شدند. این در حالی است که می توان از 
لحاظ اقتصادی و زیست محیطی در این باره بحث 
منافع  مدت  بلند  در  سنگ آهن  صادرات  که  کرد 
به  آن  تبدیل  یا  و  دارد  بر  در  کشور  برای  بیشتری 
فوالد. چرا کشورهایی مانند استرالیا و برزیل بخش 
بخش  تنها  و  کرده  صادر  را  خود  سنگ آهن  بزرگ 

کوچکی را به فوالدسازی اختصاص می دهند.
 شرکت  های بزرگ سنگ آهن کشور از جمله گل  گهر 
و چادرملو، به جای تمرکز سرمایه  گذاری در توسعه 
اکتشاف و استخراج جدید و یا توسعه زیرساخت  های 
تولید فوالد حرکت کرده اند که  به سمت  صادراتی، 
این مدل تجاری، با هیچ کدام از مدل های اقتصادی 
مانند  دنیا  در  معدنی  نامدار  های  شرکت   توسعه 

ریوتینتو،  وله برزیل و BHP سازگار نیست. همچنین در حالی 
که متوسط حفاری در کشور غنی ایران فقط نیم متر بوده که 
در مقایسه با متوسط 100 متری حفاری در کشوری همچون 

کانادا ناچیز است.

منبع: معدن نامه

کاهش سرمایه گذاری در معدن و  تعطیلی معادن سنگ آهن
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برای تفاهم نامه معدن و صنایع معدنی ایران و چین شفاف  فضای  ایجاد  ضرورت 
مزایده معادن

سنگ  جهانی  بازارهای  ارشد  تحليل گر 
گفت:  معدن  آنالين  کنفرانس  در  آهن 
برای نخستين بار تفاهمنامه ايران و چين 
حال  در  معدنی  صنايع  و  معدن  حوزه  در 

شکل گيری است.

ادامه  بیان مطلب در  با  کیوان جعفری طهرانی 
معظم  مقام  دستور  پیرو  قرارداد  این  افزود: 
رهبری است و صالحدید کشور در حال انجام 

است.
به گفته وی، شاهد بودیم که در دوره برجام در 
حوزه معدن، صنایع معدنی و فوالد شرکت های 
متعددی با ایران قرارداد بستند و سپس به علت 

تشدید تحریم ها از ایران رفتند.

از  قبل  تحریم های  اول  دور  در  افزود:  طهرانی 
برجام، در ایران، پروژه ۸ گانه فوالد را داشتیم 
خصوصی  بخش  به  پروژه ها  این  از  یکی  که 
واگذار شد. ولی باید اشاره کرد اگر امروز ایران 
همین  دلیل  به  است  فوالدی  برتر  جایگاه  در 

پروژه های فوالدی بوده است.
جاده  در  که  کشورهایی  تعداد  وی،  گفته  به 
 144 بر  بالغ  شدند  وارد  چین  جدید  ابریشم 
کشور است و متاسفانه ایران در این مسیر قرار 
نگرفت و ۷2درصد کشورهای دنیا در این پروژه 

هستند.
مجازی  شبکه های  در  افزود:  طهرانی  جعفری 
شایعات زیادی در مورد قراردادهای چینی در 
چند ماه اخیر ایجاد شده است که درست نیست.

به گفته وی، دکتر علی الریجانی ریاست کل 
قرارداد همکاری ایران و چین را بر عهده دارد و 
قرار است چین در حوزه های مختلف در ایران 
سرمایه گذاری کند و حدود 450 میلیارد دالر در 
این پروژه ها سرمایه گذاری دارد که ۸0 میلیارد 

دالر آن در بخش معدن خواهد بود.
طهرانی گفت: ما پروژه هایی را مطرح خواهیم 
کرد که قابلیت سرمایه گذاری از طرف چین را 

داشته باشد.
منبع: ایراسین

شاتا : معاون اکتشاف سازمان زمين شناسی و اکتشافات 
  معدنی کشور از ايجاد فضای شفاف برای مزايده معادن 

خبر داد. 

محمد باقر دری با بیان اینکه اطالعات در ایران از سوی دو 
بخش دولتی و خصوصی تولید می شود، گفت: در بخش دولتی 
و  ایمیدرو  اکتشافات  معدنی کشور،  و  سازمان زمین شناسی 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی از جمله ارگان هایی هستند 
که به صورت اختصاصی و برخی نیز به طور عام برای واحدهای 
معدنی فعالیت می کنند و بخش خصوصی نیز شرایط خاص 
به وظایف سازمان زمین شناسی  اشاره  با  را دارد. دری  خود 
و اکتشافات معدنی کشور تصریح کرد: این سازمان در طول 
فعالیت خود سعی کرده اطالعات پایه را تولید کند و آن را 
به طور آزاد و رایگان در اختیار تمامی بخش ها قرار دهد. به 
گفته وی، این اطالعات شامل نقشه زمین شناسی، ژئوشیمی 
و اقدامات اکتشاف و زون های اکتشافی است که به طور شفاف 
و  نگهداری می شود  کتابخانه سازمان  در  و  گزارش  دقیق  و 
اگر در محدوده کوچکی اقدامات تفصیلی انجام می شود، این 
را  نرسد، اطالعات آن  نهایی  نتیجه  به  تا زمانی که  سازمان 

منتشر نخواهد کرد.

توجهی به نظرات بخش خصوصی در طرح پیشنهادی مجلس نشد

بازرگانی  اتاق  بهرام شکوری، رئيس کميسيون معادن و صنايع معدنی 
ايران:

در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، ما با دعوت از تمام نقش آفرینان 
معادن اعم از قانونگذاران و سیاستگذاران به همراه مسئوالن سازمان نظام مهندسی 
معدن و خانه معدن ایران، تمام قوانین و موضوعات صنفی تشکل ها را در بیش از 
400 ساعت بررسی کرده و نتیجه نظرات را  نیز به دولت و مجلس اعالم کرده ایم. 
متاسفانه هنوز نتیجه ای از اعالم نظرات کارشناسی خود به مسئوالن نگرفته ایم؛ 
بخش  نظرات  معادن  قانون  اصالح  برای  مجلس  پیشنهادی  طرح  در  چراکه 

خصوصی شنیده شد، ولی متاسفانه توجه کافی به آن صورت نگرفت. 
اگر شخصی یک ذخیره  پیشنهادی مجلس،  تبصره های طرح  از  یکی  براساس 
معدنی را کشف کند، می تواند مالک آن شود، اما اگر این شخص در حین فرآیند 
استخراج یا اکتشاف یک ذخیره معدنی دیگر را هم کشف کند، آن بخش دیگر به 

آن مالک تعلق ندارد و دولت مالک آن خواهد بود. 
این تبصره نیاز به اصالح دارد، چراکه عاملی برای خروج سرمایه گذاران از حوزه 

است که در شرایط حاضر که حجم  این در حالی  است،  اکتشاف معدن شده 
مالی  امکانات  نبود  و  تحریمها  و  است  نوسان  در  دائما  کشور  معدنی  ذخایر  و 
مشکالتی را برای حفاری های اکتشافی ایجاد کرده، ما باید تمام تالش خود را 

برای حفظ سرمایه گذاران در حوزه معدن انجام دهیم. 
طبق یکی از مواد این طرح، سازمان های مختلف اجازه دارند در حین این که یک 
معدنکار عملیات اکتشاف واستخراج را انجام می دهد، به همان پهنه ورود پیدا 
کنند و عملیات اکتشاف و استخراج را انجام دهند؛ انجام این کار بسیار نادرست 
است، چراکه در صورت اجرای این بخش از طرح پیشنهادی مجلس، هیچ فعال 

معدنی در حیطه کار خود امنیت نخواهد داشت. 
پیشنهاد اتاق بازرگانی این است که برای اصالح قانون معادن از ظرفیت مرکز 
پژوهش های مجلس استفاده شود، چراکه برخی نمایندگان کمیسیون صنایع و 

معادن، اطالعات معدنی کافی ندارند و تحصیلکرده حوزه معدن نیز نیستند. 
منبع: فوالدبان
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پیش بینی رویترز درباره آینده بهای 
سنگ آهن در بازارهای جهانی

خبرگزاری رويترز در گزارشی تحليلی پيش بينی کرده است که با 
افزايش عرضه سنگ آهن در جهان و کاهش شيب رشد تقاضای 
چين در ماه های آتی، احتماال ترمز گرانی سنگ آهن در بازارهای 

جهانی کشيده خواهد شد.

به گزارش فوالدبان و به نقل از رویترز؛ سنگ آهن سال 2021 را به همان 
روال سال گذشته آغاز کرده است، به نحوی که قیمت آن با وجود کاهش 
نسبی در روزهای پایانی سال 2020، با آغاز سال جدید باالتر رفته و به 

افزایش ۷5 درصدی سال گذشته افزوده است.
اما در حالی که قیمت این ماده اولیه تولید فوالد به روند فوق العاده خود 
ادامه می دهد، ممکن است عوامل بنیادی به آرامی شروع به چرخش کنند 
و به نظر می رسد کاهش قیمت سنگ آهن در ماه های آتی بیشتر محتمل 

باشد.
آهن،  سنگ  قیمت  رشد  تداوم  پیش بینی  مورد  در  احتیاط  اصلی  دالیل 
افزایش عرضه از سوی صادرکنندگان برتر یعنی استرالیا، برزیل و آفریقای 
جنوبی و البته نشانه های اولیه از تثبیت تولید فوالد چین در سال جاری 

است.
طبق ارزیابی موسسه آرگوس مدیا، قیمت معامالت نقدی سنگ آهن عیار 
62 درصد تحویلی به شمال چین، در 15 ژانویه با 1۷2٫30 دالر در هر تن 
خاتمه یافت که نسبت به پایان سال گذشته ۷٫۸ درصد افزایش داشت و 
به باالترین حد خود که در سال گذشته که 1۷5٫40 دالر در ماه دسامبر 

بود، نزدیک شد.
سنگ آهن یکی از کاالهایی است که به سرعت از تأثیر همه گیری ویروس 
کرونا خود را نجات داد، زیرا خیلی زود مشخص شد چین که حدود دو سوم 
حجم جهانی معامالت سنگ آهن را خریداری می کند، برای تحریک اقتصاد 

خود هزینه های هنگفتی انجام می دهد.
در همان زمان که پکن شیرهای محرک اقتصادش را باز کرد، نگرانی های 
مربوط به تأمین سنگ آهن وجود داشت، به ویژه در صادرکنندگان شماره 
دو و سه سنگ آهن جهان یعنی برزیل و آفریقای جنوبی، زیرا معادن سنگ 
آهن و سیستم های حمل ونقل این کشورها تحت محدودیت ها برای مهار 

شیوع ویروس کرونا قرار گرفتند.
اما اکنون نشانه هایی وجود دارد که تأمین عمده سنگ آهن بهبود یافته 
بنادر که توسط موسسه  است؛ به نحوی که داده های ردیابی کشتی ها و 
Refinitiv جمع آوری شده است، تبادل محموله های بزرگ از صادرکنندگان 

اصلی سنگ آهن جهان در ماه دسامبر را نشان می دهد.
همچنین صادرات سنگ آهن استرالیا در ماه دسامبر حدود ۷۹٫۷5 میلیون 
تن بوده که بیشترین میزان از رکورد ۸2٫۸ میلیون تن در ماه ژوئن و دومین 
سال  در  کانگوروها  سرزمین  در  آهن  صادرات سنگ  رقم  باالترین  با  ماه 

2020 بوده است.
عالوه بر این، برزیل نیز در ماه دسامبر حدود 33٫۸3 میلیون تن سنگ آهن 
صادر کرد که بیشترین میزان آن از ماه سپتامبر و بسیار باالتر از محدوده 

20٫۸ تا 24٫۸ میلیون تن از ژانویه تا مه سال گذشته بود.
صادرات سنگ آهن آفریقای جنوبی هم در ماه دسامبر 5٫34 میلیون تن بود 
که باالترین میزان در 11 ماه گذشته و بسیار باالتر از 4٫55 میلیون در نوامبر 

و 3٫33 میلیون در اکتبر بود.
سنگ  عمده  صادرکننده  سه  هر  بنابراین 
آهن در ماه های اخیر روند افزایشی را نشان 
تقاضا  به کشش  توجه  با  البته  که  داده اند 
عملیات  بهبود  و  باال  قیمت های  چین،  از 
استخراج معادن در برزیل و آفریقای جنوبی 
شکی  میان،  این  در  نیست.  تعجب آور 
نیست که سال 2020 یک سال عالی برای 
فروشندگان سنگ آهن بود، چراکه چین با 
ثبت رکورد 1٫05 میلیارد تن تولید فوالد، 
اولین بار از مرز تولید یک میلیارد تن فوالد 

به صورت سالیانه عبور کرد.
سال  در  را  عملکرد  این  چینی ها  آیا  اما 
2021 هم تکرار می کنند؟ پاسخ این سوال 
بستگی زیادی به این دارد که با چه شخصی 
و  برنامه ریزی  موسسه  می کنید.  صحبت 
 )MPI( چین  متالورژی  صنعت  تحقیقات 
پیش بینی کرده است تولید فوالد این کشور 
در سال جاری 1٫4 درصد افزایش یابد و به 

حدود 1٫065 میلیارد تن برسد.
فناوری  و  صنعت  وزیر  اخیرا  حال،  این  با 
اطالعات چین از فعاالن صنعت فوالد این 
قاطعانه  طور  به  که  است  خواسته  کشور 
تولید خود را کاهش و اطمینان دهند که 
در سال 2021 فوالد کمتری نسبت به سال 

2020 تولید خواهند کرد.

برای  دولت  اهداف  به  چینی  وزیر  این  نظرات  می رسد  نظر  به 
و  مصرفی  انرژی  کردن  محدود  و  فوالد  تولید  ظرفیت  کنترل 
آلودگی تولیدشده در صنعت فوالد مربوط است. البته اگر قرار 
باشد بین اهداف رشد اقتصادی و کاهش آلودگی تعارضی ایجاد 
شود، به احتمال زیاد پکن رشد اقتصادی خود را در اولویت قرار 

می دهد.
با این وجود، حتی اگر محرک های اقتصادی در بخش ساخت وساز 
نیز با تولید فوالد ادامه داشته باشد، سخت است که تقاضای فوالد 
چین در سال 2021 به اندازه سال 2020 افزایش یابد؛ بنابراین 
پیش بینی می شود تقاضای فوالد چین در سال جاری میالدی 
به طور نسبی افزایش یابد، اما احتماال این مساله بیش از میزان 

تأمین سنگ آهن برای صنعت فوالد این کشور نخواهد بود.
ضمن این که منحنی معامالت آتی سنگ آهن در بورس سنگاپور 
به کاهش تدریجی قیمت اشاره دارد، اما الزم به ذکر است همه 
قراردادهایی که تا ژوئیه منعقد می شوند، هنوز باالی 150 دالر در 
هر تن بسته می شوند که نشان می دهد بازار معتقد است در نیمه 
اول سال 2021 نیز تقاضای چین به اندازه کافی قوی خواهد بود 

تا عرضه را نسبتا حفظ کند.
یکی دیگر از عواملی که درباره پیش بینی قیمت سنگ آهن در 
ماه های آتی باید به آن توجه داشت، این است که واردات سنگ 
در  که  تا حدی  یافته،  کاهش  متوالی  ماه  برای سه  آهن چین 
ماه دسامبر ۹6٫۷4 میلیون تن سنگ آهن به چین وارد شد که 
کمترین میزان از ماه مه بود. بنابراین اگرچه ممکن است کاهش 
واردات به دلیل عدم عرضه کافی باشد، اما به نظر می رسد در 
ماه های آینده بهبود در عرضه منجر به کاسته شدن قیمت سنگ 

آهن شود.

 درصد تغيير نسبت
به هفته گذشته

قيمت روز جمعه مورخ: 99/11/03

0.35 1۷1.50$ سنگ آهن با عیار %62

1.36 1۹4.10$ سنگ آهن با عیار %65

4.02 1۹3.34$ کنسانتره با عیار %66

5.16 22۹.2۸$ گندله

0 5۷2.50$ شمش فوالدی

-۹.63 سامانه نیما ریال 226.223

-6.۷2 سامانه سنا ریال 221.354

-12.۸۷ بازار آزاد ریال 224.260

قیمت پایانی محصوالت زنجیره  سنگ آهن-فوالد

نوع ماده
دالر
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انباشته تر و خطرناک تر خواهد شد.

- عقب ماندگی از روندهای حاکم بر صنعت: گاهی 
اوقات، مدیران و تصمیم گیران سازمانی از پذیرش برخی 
می کنند  خودداری  تعیین کننده  و  حساس  واقعیت های 
از  سازمان  افتادن  عقب  موجب  آنها  سماجت  این  که 
تحوالتی  بر سازمان خواهد شد.  روندهای حاکم  و  رقبا 
همچون تغییر ذائقه و انتظارات مشتریان، پیشرفت های 
تکنولوژیک روی داده در صنعت و همچنین تحرکات و 
نوآوری های رقبا همگی جزو واقعیت هایی هستند که اگر 
از سوی مدیران و سیاست گذاران سازمان نادیده گرفته 
شوند، عقب ماندگی حتمی سازمان را از روندهای حاکم بر 

صنعت و بازار به دنبال خواهد داشت.

بی ميلی برای بيان حقايق تلخ: در اغلب سازمان های 
و  حقایق  بیان  برای  چندانی  میل  کارکنان  سنتی 
واقعیت های موجود ندارند، چراکه در این نوع سازمان ها، 
همه چیز با کد و رمز بیان می شود. به عبارت روشن تر، 
در سازمان های سنتی، اگر واقعیتی هم بیان شود در قالب 
آمار و ارقام خشک و گاه زننده مطرح می شود بدون اینکه 
اقدامی در جهت تلطیف آنها صورت پذیرد. از سویی دیگر 
به دلیل وجود مالحظات امنیتی و اولویت داشتن »امنیت 
افشای داده ها« و ترس از سوءاستفاده رقبا از اطالعات افشا 
نتیجه حقایق  افشا نمی شود و در  شده، عمال اطالعاتی 
بسیاری در چنین سازمان هایی مکتوم و پنهان می مانند و 
به این ترتیب است که در سازمان های دیتامحور، ترس و 
محافظه کاری و خودداری از بیان واقعیت ها موج می زند، 
سازمان  نفع  به  هم  شوند،  مطرح  اگر  که  واقعیت هایی 
خواهد بود و هم به عالقه مندتر شدن کارکنان نسبت به 

کارشان کمک خواهد کرد.

چهارمورد از مهم ترين داليل و ترس های نهفته در 
سازمان های ديتامحور

ترس از تنبيه: در تاریخ روابط کشورها و قبایل و گروه ها 
جمله جالب و مشهوری وجود دارد که می گوید: »پیام رسان 
را نکش.« معموال در سازمان های سنتی، کسانی که اسرار 
مگو و واقعیت های ناخوشایند را در برابر روسا و رهبران 
سازمان افشا می کنند، تنبیه می شوند. در واقع اگر برخورد 
در سازمان صورت  واقعیت ها  بیان  با  معقولی  و  منطقی 
و  واقعیت، دچار سرخوردگی شده  افشاکنندگان  نگیرد، 
عالقه خود را به کار را از دست خواهند داد. در این حالت، 
سازمان روزبه روز دچار انحطاط و سقوط بیشتری خواهد 
روزبه روز  مجموعه ای  چنین  در  کارکردن  معنای  و  شد 

کمتر خواهد شد.

ترس از اشتباه کردن: در سازمان های سنتی، انتظار و 

توقع اصلی از کارکنان این است که بی نقص باشند و با 
نهایت دقت ممکن، بهترین و درست ترین تصمیمات را 
اتخاذ کنند. در چنین سازمان هایی، مبنای اصلی این 
است که چنانچه افراد به طور کامل از داده های موجود 
پیروی کرده و براساس آن تصمیم بگیرند، به طور حتم 
تصمیم درستی خواهند گرفت. البته واقعیت امر در 
دنیای پر تحول امروز چیز دیگری است و در بسیاری 
نیز  مستدل  اطالعات  از  برآمده  تصمیمات  موارد،  از 
به طور کلی کارکنان شاغل  از آب درآمده اند.  اشتباه 
و  تردید  این  در سازمان های سنت گرا همیشه دچار 
نگرانی هستند که مبادا در بررسی شرایط و کنترل 
داده های موجود دچار خطا شوند یا تفسیر درستی از 
اطالعات موجود نداشته باشند یا تحلیل شان درست 
نباشد. بنابراین، به خاطر همین »خودتردیدی« است 
که خودسانسوری گسترده ای در سازمان های سنتی 
شکل می گیرد و در نتیجه بسیاری از کارکنان چنین 
و طرح  کارها  از  بسیاری  انجام  اعطای  سازمان هایی، 

بسیاری از ایده ها را به لقای آن می بخشند.

محول  افراد  به  بيشتری  وظايف  اينکه  از  ترس 
در  را  مشکل  یا  ضعف  یک  وجود  فردی  اگر  شود: 
سازمان هویدا سازد، معموال از خود او خواسته می شود 
تا نسبت به رفع آن مشکل و نقص اقدام کند و همین 
مساله باعث می شود تا کار و گرفتاری جدیدی برای 
فرد افشاکننده پدید  آید و در نتیجه کمتر کسی حاضر 
می شود تا نواقص و مشکالت را بیان و پیگیری کند 

چرا که اولین گزینه برای حل آن مشکل خواهد بود.

ترس از منفور شدن و از دست دادن محبوبيت: 
در بسیاری از سازمان ها، مدیران و کارکنان از کسانی 
که حقایق را برمال می کنند خوششان نمی آید به ویژه 
اگر آن حقایق جزو واقعیت های تلخ و دردناک مرتبط 
با سازمان باشند. به طور کلی همه افرد دوست دارند 
محبوب  هستند،  کار  به  مشغول  که  مجموعه ای  در 
باشند و همکاران، زیردستان و مافوق ها آنها را دوست 
سایر  نمی خواهند  عنوان  هیچ  به  و  باشند  داشته 
و  دردسر«  »عامل  عنوان  با  آنها  از  سازمان  کارکنان 

»مشکل آفرین« یاد کنند.
در  سرشان  همیشه  که  هستند  مدیران  از  بسیاری   
آمار و ارقام و سیستم های آماری بوده و در همه حال 
تالش کرده اند تا از طریق بررسی آمار و ارقام موجود، 
با  یا  کنند  مقایسه  سنتی  رقبای  با  را  خود  عملکرد 
عملکرد  با  را  امروز  عملکرد  معیارهایی خاص  کمک 
دیروز بسنجند. اما این مدیران به این واقعیت توجه 
ندارند که این سبک کار کردن آنها را از توجه به رقبای 
غیرسنتی و همچنین پرداختن به نوآوری های سنجش 

نشده باز می دارد.

مترجم: سيدحسين علوی لنگرودی
Forbes :منبع

دچار  نیروها  سوءرفتار  به دلیل  که  سازمان هایی 
دارند.  تشخیص  عالمت   ۸ می شوند،  »مسمومیت« 
مدیران این سازمان ها برای نشنیدن حقیقت، ارتباط 
با کارمندان را قطع، اما با »تبعیض مخرب« موجبات 
در  می کنند.  فراهم  را  موجود  وضع  از  سوءاستفاده 
شرکت های دارای فرهنگ سازمانی مسموم، افراد چون 
برای هر نوع اظهارنظر، ترس دارند، از بیان ایده  هم 
پرهیز می کنند. در هر سازمانی یکسری واقعیت های 
ناخوشایند وجود دارد که قابل انکار نیستند و نمی توان 
نسبت به آنها بی اعتنا بود و همین واقعیت های تلخ 
هستند که کارکردن را به کام کارکنان تلخ می کنند و 
معنا را از سازمان دور می سازند. این واقعیت های تلخ 
دارای شکل های مختلفی هستند که به برخی از آنها 

در ادامه اشاره خواهد شد:

- سوءمديريت: سوءمدیریت زمانی رخ می دهد که 
مدیریت  تیم  یا  مدیرعامل  از  اعم  سازمان،  مدیریت 
یا  کرده  قطع  کارکنان  با  را  خود  ارتباط  سازمان، 
نخواهد حقایق درون سازمانی را بپذیرد، یا به گونه ای 
را در  تبعیض  و  رفتار کند که موجبات سوءاستفاده 
یافتن چنین  تداوم  برآیند  آورد.  درون سازمان پدید 
افراد توانمند، کارکردن  وضعیتی این خواهد بود که 
در چنین سازمانی را بیهوده و بی اثر خواهند یافت و 

به دنبال ترک سازمان خواهند بود.

سازمان ها  اغلب  مسموم:  سازمانی  فرهنگ   -
که  می کنند  دفاع  سازمانی خود  فرهنگ  از  به شدت 
گاه افراط و سرسختی در این مورد می تواند به بهای 
نیروهای  و جداشدن  سازمانی  هویت  دادن  از دست 
توانمند و واقع بین از آن سازمان تمام شود. پرواضح 
است که یک فرهنگ سازمانی  انعطاف ناپذیر و مبتنی 
بر ترس در بلندمدت پابرجا نخواهد ماند چرا که در 
چنین فرهنگ هایی، بیان نواقص و مشکالت سازمان 
از جانب کارکنان، مستوجب جریمه و توبیخ خواهد 
بود و در این حالت، مشکالت و نارسایی ها روزبه روز 
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