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گفت و گو

انتظار می رود موضوع هایی مانند اکتشاف، نوسازی 
تجهیزات، ماشین آالت و ارتقای فناوری در صنایع 
معدنی را پیگیری کنند. بدون تردید چنانچه این 
اهداف اجرایی نشود شاهد وارد آمدن خسارت به 

بخش معدن خواهیم بود.
بخش  فعاالن  که  کرد  خاطرنشان  باید  ادامه  در 
نرخ  به  نسبت  معدن در طول چند سال گذشته 
ارزان سنگ آهن در مقایسه با نرخ این محصول در 
بازار جهانی گالیه داشتند. اما وزارت صنعت، معدن 

و تجارت نسبت به این چالش تعلل به خرج داد.
در چنین شرایطی این موضوع موردتوجه برخی از 
سازمان ها که در خارج از حوزه وزارتخانه و بخش 
تولید هستند، قرار گرفت. به عنوان مثال، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی با مشاهده این تعلل اقدام 
به ارائه راهکاری برای این چالش ها کردند. در واقع 
ضعف وزارت صنعت، معدن و تجارت زمینه ورود 
مجلسی ها را به این حوزه فراهم کرد. اگر وزارتخانه 
و  می داد  انجام  به موقع  را  تصمیم گیری های خود 
اینکه  بر  عالوه  می کرد،  اتخاذ  درستی  تصمیمات 
خسارتی بر ما تحمیل نمی شد؛ الزم نبود مجلس به 

مسائل کوچکی مانند تنظیم بازار ورود کند.
مجلس ۲ وظیفه دارد؛ نظارت و ریل گذاری قوانین 
در رده های باالتر. اگر مجلس تا این حد وارد مسائل 
جزئی بازار، قیمت گذاری و نحوه عرضه فوالد شود، 

در آینده بازهم خسارت های آن را خواهیم دید.

این سیاست به کاهش و حتی توقف صادرات سنگ آهن 
منجر شد. توافقات یادشده برای اعمال عوارض ۲۵ درصدی 
بر صادرات خارج از برنامه ریزی فعاالن صنعت سنگ آهن 

بود و ضررهای بسیاری را به آنها تحمیل کرد. 
همین تغییر مداوم قوانین و سیاست های حاکم بر زنجیره 
فوالد یکی از مهم ترین دالیلی است که سرمایه کافی به 
 ۳۴ افت  شاهد  درنتیجه  نمی شود؛  جذب  معدن  بخش 
درصدی سرمایه گذاری در بخش معادن سنگ آهن هستیم. 
افت یادشده قابل توجه و به منزله هشداری در زمینه کمبود 

احتمالی مواد اولیه تولید فوالد در سال های آینده است.
فقط در یک حالت اعتماد به این حوزه برمی گردد و زمینه 
آشتی دوباره میان سرمایه گذاران با بخش معدن و ذخایر 

سنگ آهن فراهم می شود.
برای بازگشت مجدد سرمایه به این حوزه از متولیان امر 

بنابراین انتظار می رود پیش از پایان فعالیت دولت دوازدهم، 
تولید  و بخش  میان مجلس، دولت  باید تصمیم مشترکی 
)بخش خصوصی( اتخاذ شود. راهکاری که دست کم ۵ سال 
تداوم داشته باشد تا بدین ترتیب زمینه بازگشت سرمایه به 

این حوزه فراهم و کمبودها برطرف شود.
پول های  نیازمند  به شدت  سنگ آهن  حوزه  در  فعالیت 
از  نیز  نوین  تجهیزات  و  ماشین آالت  است.  فعال  و  زنده 
دیگر ضروریات برای تداوم فعالیت های معدنی هستند اما 
با  جدید  ماشین آالت  و  تجهیزات  تامین  در  درحال حاضر 

مشکل روبه رو هستیم.
می گیرد؛  نشات  داخلی  دالیل  از  کمبودها  این  از  برخی 
از  شده اند.  تجهیزات  ورود  مانع  قوانین  که  معدنی  بدین 
سیاست گذاران انتظار می رود موانع داخلی را در سریع ترین 
زمان ممکن برطرف کنند. بخش دیگری از این کمبودها نیز 

از تحریم نشات می گیرد.
باید به این نکته توجه کنیم که آیا بایدن به برجام برمی گردد 
یا خیر. تمام بخش های کشور از جمله سیاسی و اقتصادی 
تغییر  آیا  که  می کند  نگاه  قضیه  این  به  تردید  و  شک  با 

معناداری رخ خواهد داد یا خیر؟
بسیاری از شرکت های تامین کننده ماشین آالت و شرکت های 
قطع  را  ما  با  ارتباط  تحریم،  علت  به  فناوری  تامین کننده 
کردند. در این شرایط، هرگونه تغییری حتی در حد ۲۰ یا 
۳۰ درصد؛ بسیار تاثیرگذار خواهد بود؛ بنابراین امید می رود 
با تغییر سیاست های داخلی و خارجی شاهد رفع چالش های 

این حلقه مهم و اثرگذار در زنجیره فوالد باشیم.

مهرداد اکبريان رئيس انجمن سنگ آهن ايران درباره باال 
رفتن چند درصدی قيمت سنگ آهن در بورس کاال گفت: 
ما هنوز هم از اين نحوه قيمت گذاری شاکی هستيم و هر 
سه محموله  ۵0 هزار تنی سنگ آهن عرضه شده در بورس 
)جمعا 10۵ هزار تن( هر سه نزديک به قيمت پايه به فروش 
رفته است و اين قيمت ها تا قيمت های واقعی هنوز خيلی 
فاصله دارد. ما نمی گوييم به قيمت های جهانی به فروش 

برسد، ولی القل بايد قيمت منصفانه باشد.

بورس  در  قیمتی  مبنای  به  ما  اعتراض  افزود:  ادامه  در  اکبریان 
کاال یعنی ۳۰ درصد قیمت جهانی است که واقعا مبنای پایینی 
است، در صورتی که خارج از بورس قیمت ها خیلی باالتر معامله 
می شود و اینکه چطور در بورس این قیمت ها باال نمی رود و 
نزدیک به قیمت پایه دائما معامله ها صورت می گیرد برای ما 
هم سوال برانگیز است. لذا ما فکر می کنیم که قیمت مبنا باید 

تغییر پیدا کند.
رئیس انجمن سنگ آهن ایران درباره تاثیر افزایش قیمت سنگ 
کامال  موضوعی  این  گفت:  فوالد  و  شمش  قیمت  روی  بر  آهن 
تخصصی و فنی است و ما با دوستان فوالدساز تاکنون چندین 
جلسه برگزار کرده ایم و تمام مسائل فنی برای دو طرف قابل فهم 

است و به هیچ عنوان قرار نیست نه چیزی به شمش 
سازها و فوالدسازان تحمیل شود و نه باید انتظار داشت 
قیمت سنگ آهنی به دور از واقعیت و انصاف و فعاالن 

این صنعت در شرایط ضرر باشد.
وی گفت: ما هم می دانیم که یکی از پارامترهای ارزش 
گذاری قیمت شمش و فوالد، قیمت سنگ آهن است، 
شمش  شده  تمام  قیمت  درصد  چند  پرسید  باید  اما 
مربوط به قیمت سنگ آهن است که افزایش آن منجر 
به افزایش قیمت شمش شود؟ لذا این تاثیرگذاری خیلی 
معنا دار نیست و ما این را با فوالدی ها بارها صحبت 

کرده ایم.
در  قیمت  افزایش  مقداری  گفت:  خاتمه  در  اکبریان 
داری  معدن  بخش  در  زیادی  بسیار  تاثیر  آهن  سنگ 
آنچنانی روی  تاثیر  ولی  به جا خواهد گذاشت،  کشور 
قیمت شمش ندارد. لذا انتظار ما این است که قیمت 
منصفانه شود؛ قیمتی که همین االن هم در معامالت 
غیررسمی به جز بورس کاال با اعداد باالتری به فروش 
اعداد  قیمت شمش صادراتی هم  از طرفی  و  رود  می 

بسیار باالتری نسبت به فروش داخلی است.
شایان ذکر است شنبه ۱۱ بهمن، ۵۰ هزار تن سنگ 

افزایش قیمت سنگ آهن تاثیر معناداری در قیمت شمش ایجاد نمی کند
توسط  ایران  مرکزی  فالت  آهن  سنگ  مجتمع  دانه بندی  آهن 
قیمت  در  که  عرضه شد  کاال  بورس  باز  تاالر حراج   در  ایمیدرو 
۱۰۶۵ تومان به ازای هر کیلو مورد معامله قرار گرفت که نسبت به 

هفته گذشته افزایش چند درصدی داشت..
منبع: ایراسین
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فعالیت ایران هم ردیف با کشورهای پیشرفته معدنی

افتتاح  حاشيه  در  کشور  اکتشافات معدنی  و  زمين شناسی  سازمان  رئيس 
با  ژئوفيزيک هوابرد  پروژه  و عملياتی سازی  اين سازمان  بالگردهای  آشيانه 
بيان اينکه نزديک به دو سال آشيانه اين هلی کوپترها غيرعملياتی بود و امروز 
به روزرسانی شد، گفت: مطالعات ژئوفيزيک هوايی در بخش توليد اليه های 
اطالعات پايه بسيار مهم است و اين اطالعات به طور منحصر به فرد در سازمان 

زمين شناسی و اکتشافات معدنی کشور تهيه می شود.

به گزارش شاتا به نقل از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، علیرضا شهیدی 
تا  توسط هلیکوپتر  برداشت  زمان  از  ژئوفیزیک هوایی در کشور  مراحل  کلیه  گفت: 
پردازش، تفسیر، تعبیر و تلفیق و مدلسازی در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 

کشور و به همت کارشناسان این مجموعه انجام می شود.

وی با بیان اینکه انجام عملیات ژئوفیزیک هوایی در کشور چند سالی ست که بومی سازی 
شده، تصریح کرد: می توان گفت این مطالعات در منطقه خاورمیانه به صورت منحصربه 

 فرد توسط کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور انجام می شود.
شهیدی با بیان اینکه انجام مطالعات ژئوفیزیک هوایی در کشور بر اساس اولویت بندی های 
موجود انجام می شود، خاطرنشان کرد: در مناطقی از کشور که امکان وجود ذخایر 

پنهان وجود داشته باشد عملیات ژئوفیزیک هوایی به صورت ملی انجام می شود.
به گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در اولویت نخست ۲ میلیون و ۷۵۰ هزار 
کیلومتر خطی مطالعات ژئوفیزیک هوایی انجام خواهد شد که در حال حاضر به صورت 
ملی حدود ۶۴۰ هزار کیلومتر خطی معادل ۱۵۰ هزار کیلومتر مربع از مساحت کشور 

را برداشت کرده ایم و اطالعات آن در اختیار ارگان های مربوطه قرار گرفته است.
رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور درباره علت عدم وجود اطالعات 
اکتشافی مناسب از ذخایر معدنی کشور گفت: عمق اکتشافات در ایران کم است و تا 
کنون توجه ما به اکتشافات سطحی بوده که بر همین اساس این سازمان از سال ۸۱ با 
آغاز پروژه ژئوفیزیک هوایی به اکتشاف ذخایر معدنی عمیق و پنهان روی آورده است.

وی با بیان اینکه بسیاری از ذخایر زیر زمین هستند و هیچ اثری از آنها روی زمین وجود 
ندارد، افزود: به کمک این روش اکتشاف ذخایر پنهان انجام می شود و در حال حاضر 
کشورهای معدنی بزرگ دنیا مثل آمریکا، استرالیا و چین نیز از امکانات و منابع بسیار 

زیادی در این زمینه برخوردار هستند.

امهال تهیه نقشه های زمین شناسی نسل دوم توسط ایران برای نخستین بار در خاورمیانه از  استفاده  مهلت  تمدید 
پایان  تا  تولیدی  بدهی واحدهای 

شهریور ۱۴۰۰ گذشت زمان و تغییر فناوری ها به راحتی به روز خواهد شد.
جدیدی با اشاره به اینکه تهیه نقشه های زمین شناسی نسل دوم 
پیش از این به صورت آزمایشی و محدود در کویر لوت انجام شد، 
خاطرنشان کرد: این کار در استان اصفهان در محدود ۱۰ هزار 

کیلومتر مربع از ابتدای سال آینده آغاز می شود.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی، فناوری و بودجه سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور، با بیان اینکه نقشه های نسل دوم دارای 
زمین شناسی  زمین،  مخاطرات  درباره  باالیی  دقت  با  اطالعات 
مهندسی، زمین شناسی محیط زیست و اکتشاف ذخائر معدنی است، 
اضافه کرد: در کنار تهیه این نقشه ها، طرح اکتشاف سیستماتیک 
برای چهار الیه فلزی، غیرفلزی، کانی قیمتی و نیمه قیمتی و عناصر 

استراتژیک در استان اصفهان تعریف شده است.
وی درباره انتخاب اصفهان برای اجرای این طرح، گفت: این استان 
واقع در مرکز ایران و خاستگاه متنوعی از ذخائر معدنی و دارای 
کمربندی کانی زایی و ظرفیت های مناسب زمین شناسی و اکتشاف 

است و همچنین مسووالن اصفهان به این مباحث توجه دارند.
جدیدی با تاکید بر اینکه سازمان زمین  شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور در منطقه خاورمیانه، قطب علمی بشمار می آید و همکاری 
خوبی با دنیا دارد، افزود: این سازمان در جهت بومی شناسی و 
ارتقای علمی زمین شناسی برنامه های ترویجی را در همکاری با 

دانشگاه ها و موسسه های خصوصی در دستور کار دارد.

سازمان  بودجه  و  فناوری  برنامه ريزی،  دفتر  مديرکل 
تهيه  از   ، کشور  اکتشافات معدنی  و  زمين شناسی 
برای  اصفهان  در  دوم  نسل  زمين شناسی  نقشه های 
اين طرح  بار در کشور خبر داد و گفت: در  نخستين 
معدنی  اکتشافات   و  زمين شناسی  سازمان  که  جديد 
کشور در دستور کار دارد، اکتشاف سيستماتيک و نقشه  

برداری به روش نسل دوم و سرور پايه انجام می شود.

به گزارش شاتا به نقل از سازمان زمین شناسی و اکتشافات 
 معدنی کشور، رضا جدیدی با تاکید بر اینکه این روش هیچ 
شباهتی به نقشه های قبلی ندارد و بر پایه روش های دیجیتال 
با دقت باال و هزینه کمتر انجام می شود، اضافه کرد: این روش 
اکنون در چند کشور پیشرو اروپایی استفاده می شود و ایران 

نخستین کشور در منطقه است که از آن بهره می گیرد.
استفاده  با  دوم  نسل  زمین شناسی  نقشه های  وی،  گفته  به 
از تصاویر دقیق ماهواره ای و با تحلیل و تلفیق اطالعات ۳۰ 
ساله زمین شناسی کشور و بصورت یکپارچه تهیه می شود و با 
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گزارش تحلیلی S&P Global از پیش بینی های 
ناظران جهانی درباره آینده بازار سنگ آهن

و ریو تینتو کاهش داده ایم.
این در حالی است که طبق اطالعات انجمن آهن و 
فوالد چین، تولید فوالد این کشور در اواخر ژانویه 
کاهش  چینی  نوی  سال  تعطیالت  از  قبل  یعنی 
یافته بود، اما این میزان همچنان نسبت به سال 

قبل باالتر بود.
تحلیلگران بانک سرمایه گذاری ANZ در یادداشت 
از  عمده ای  بخش  که  نوشته اند  خود  فوریه   ۴
تقاضای فوالد چین در سال ۲۰۲۰، یعنی سالی که 
در آن تولید فوالد این کشور به بیش از ۱ میلیارد 
تن رسید، از طرف بخش ساخت وساز بود و صنایع 
پایین دستی چین در جایگاه دوم تقاضا برای فوالد 

قرار داشتند.
تحلیلی  یادداشت  در   ANZ سرمایه گذاری  بانک 
انتظار داریم زیرساخت های  ما  افزوده است:  خود 
آسیایی و تقاضا برای تولید فوالد در چین همچنان 
از سیاست های  باید  البته تولید فوالد  باشد.  قوی 
اما به نظر می رسد  زیست محیطی بهره مند شود، 
قوی  همچنان  آهن  سنگ  قیمت  محرک های 

هستند.
در این بخش دیگری از این یادداشت آمده است: 
محدودیت های بخش امالک در چین احتماال رشد 
تقاضای فوالد را از بین خواهد برد. همچنین حاشیه 
چین  فوالدسازی  کارخانه های  برای  ضعیف  سود 
نیز ممکن است منجر به کاهش ظرفیت تولید آنها 

کاهش توليد Vale بر آتش بازار جهانی سنگ آهن خواهد دميد؟

واردات  و  جهانی  باالی  تقاضای  تداوم  S&P Global؛  از  نقل  به 
سنگ آهن در ژانویه و رشد مداوم تولید فوالد خام و آهن خام در 
چین که منجر به افزایش موجودی محصوالت شد، سبب بهبود 

وضعیت بازار سنگ آهن شده است.
 S&P درصد  عیار ۶۲  آهن  سنگ  قیمت  شاخص  که  نحوی  به 
Global Platts IODEX در ۴ فوریه در اولین روز معامالتی پس 

از انتشار گزارش تولید سال ۲۰۲۰ شرکت Vale، با ۳٫۹۵ درصد 
افزایش به ۱۵۸٫۰۵ دالر رسید.

فوریه   ۵ در  استرالیا  مشترک المنافع  بانک  تحلیلگر  ویوک دار، 
تولید  از کاهش  بیان کرد: پس  بازار سنگ آهن  درباره شرایط 
سنگ آهن Vale در سه ماهه چهارم ۲۰۲۰ که کمتر از سه ماهه 
آهن  سنگ  قیمت  عرضه،  نگرانی های  دلیل  به  بود،  هم  سوم 

افزایش یافت.
تولید سنگ آهن Vale در سال ۲۰۲۰ با کاهش ۰٫۵ درصدی در 
مقایسه با سطح پایین سال ۲۰۱۹ به ۳۰۰٫۴ میلیون تن رسید. 
پایین بودن سطح تولید سنگ آهن Vale در سال ۲۰۱۹ به دنبال 
تأثیر فاجعه سد برومادینیو بر عملیات این شرکت در جنوب و 

جنوب شرقی برزیل از اواخر ژانویه ۲۰۱۹ رخ داد.
البته Vale هدف تولید ۳۱۵ تا ۳۳۵ میلیون تن سنگ آهن خود 
را برای سال ۲۰۲۱ حفظ کرده است. این در حالی است که تولید 
گندله Vale در سال ۲۰۲۰ با ۲۹ درصد نسبت به سال ۲۰۱۹ 

کاهش به ۲۹٫۷ میلیون تن رسید.
به گفته تحلیلگران بازارهای جهانی فوالد و سنگ آهن، افزایش 
مالیم تولید Vale باید بر ایجاد تعادل در بازار سنگ آهن تأثیر 
بگذارد، اما اگر این غول معدنی از دستورالعمل های تولید خود 

کوتاه بیاید، روند قیمت سنگ آهن افزایشی خواهد شد.
فوریه،   ۲ تاریخ  در  سوئیس  کردیت  بانک  دیگر،  سوی  از 
تا  برای قیمت سنگ آهن در دوره ۲۰۲۱  پیش بینی های خود 
۲۰۲۲ را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داد و اعالم کرد که انتظار 
دارد قیمت سنگ آهن تا سال ۲۰۲۲ باالی ۱۰۰ دالر در هر تن 
بماند؛ به طوری که این بانک در سال ۲۰۲۱، پیش بینی قیمت 
متوسط ۱۵۰ دالر و در سال ۲۰۲۲ پیش بینی نرخ متوسط ۱۲۰ 

دالر در هر تن را برای سنگ آهن کرده است.
و  چین  فوالد  تولید  باالتر  تخمین های  سوئیس  کردیت  بانک 
مشکالت عرضه سنگ آهن را عامل افزایش انتظارات برای رشد 
فوالد چین  تولید  روند  برآورد  که  کرده  اعالم  و  دانسته  قیمت 
گونه  هیچ  وقتی  به ویژه  است،  دشوار  دوم سال ۲۰۲۱  نیمه  از 
دسترسی به الگوی راهنمای سیاست های برنامه پنج ساله جدید 

پکن وجود ندارد.
بانک کردیت سوئیس در بخشی از اطالعیه خود در این زمینه 
اضافه کرده است: در حوزه عرضه سنگ آهن، ما پیش بینی تولید 
 Vale خود را برای دو تولیدکننده بزرگ سنگ آهن در جهان یعنی

شود و بنابراین امکان دارد مقامات چینی اصالحات طرف 
عرضه را تقویت کنند.

که  است  نوشته  تحلیلی  گزارشی  در  هم   Kpler موسسه 
واردات سنگ آهن چین در ژانویه ۲۰۲۱ به ۱۰۸ میلیون 
تن رسید که نشانه رشد باالی تقاضا برای سنگ آهن در 
سال جدید است. تحلیلگران Kpler البته با اشاره به افزایش 
بالقوه برای نگرانی از  موجودی فوالد به عنوان یک دلیل 
تقاضا در آینده نوشته اند این موضوع حاکی از تولید بیش از 

حد از طریق فرآیند تبدیل سنگ آهن به فوالد است.
سایر ناظران بازارهای جهانی فوالد و سنگ آهن نیز با اشاره 
به نشانه های عادی شدن زنجیره فوالد چین انتظار داشتند 
تقاضای زیادی برای جبران کاهش موجودی کارخانه های 

تولید فوالد ایجاد شود.
موجودی های  است:  آمده  این باره  در   Kpler گزارش  در 
داخلی سنگ آهن در چین که بین ماه های نوامبر و دسامبر 
کاهش یافت، بعد از آن به طور نسبی ثابت باقی مانده است 
و این نشان دهنده عرضه و تقاضای متعادل در بازار چین 
از  البته واردات سنگ آهن چین  در شرایط کنونی است. 
استرالیا در ژانویه به ۸۲٫۷ میلیون تن افزایش یافت که یک 

رکورد محسوب می شود.
در پایان باید گفت با توجه به وابستگی بیش از ۶۰ درصدی چین 
به واردات سنگ آهن از استرالیا، این کشور گزینه دیگری جز ادامه 
خرید از استرالیا ندارد. چینی ها به طور منظم ۷۶ درصد از کل 
تناژ دریایی سنگ آهن جهان را وارد می کنند که ۶۴ درصد آن از 
استرالیا تأمین می شود.                 منبع: فوالدبان

 درصد تغيير نسبت
به هفته گذشته

قيمت روز جمعه مورخ: ۹۹/11/24

۶.۰۱ ۱۶۷.۲۵$ سنگ آهن با عیار %62

۵.۵۴ ۱۹۰.۵۰$ سنگ آهن با عیار %65

-۴.۶۹ ۱۷۶.۵۷$ کنسانتره با عیار %66

-۵.۸۶ ۲۱۲.۲۷$ گندله

-۳.۹۲ ۵۱۵.۰۰$ شمش فوالدی

۰.۰۵ سامانه نیما ریال ۲۳۴.۴۲۸

۸.۵۵ سامانه سنا ریال ۲۵۴.۴۹۸

۵.۴۲ بازار آزاد ریال ۲۴۹.۸۴۰

قیمت پایانی محصوالت زنجیره  سنگ آهن-فوالد

نوع ماده
دالر
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منجر شد.
بنابراین برای نخستین بار و به طور رسمی در سال 
اجرایی  و  علمی  متخصصان  نشست  در  و   ۱۹۹۱
صنعت، پارادایم جدیدی با عنوان »راهبرد بنگاه های 
متخصصان  دیدگاه  بیست ویکم،  قرن  در  تولیدی 
این  معرفی  از  پس  بالفاصله  شد.  تشریح  صنعتی« 
پارادایم، عبارت تولید چابک، به طور مشترک مورد 

استفاده متخصصان قرار گرفت.
اما اولین کسی که »کسب وکار چابک« را به صورت 
ساختار  وی  بود.  دراکر  پیتر  کرد،  مطرح  رسمی 
شرکت های تولیدی را با ناوی سنگین مقایسه کرد. 
با  می تواند  تنها  بزرگ  ناو  یک  که  داد  توضیح  وی 
تا  شود  جایگزین  کوچک تر  ناوهای  از  مجموعه ای 
یابد.  افزایش  سازمان  پاسخگویی  و  انعطاف پذیری 
مقصودی که امروزه آن را به نام ساختارهای تیمی 

چابک یا ساختارهای مجازی می شناسیم.
بعد از دراکر، متخصصان و صاحب نظران دیگری به 
تجزیه و تحلیل ابعاد و مولفه های چابکی در سطح 
کسب وکارها پرداختند و معتقد بودند، یگانه راهکار 
بدون  متنوع،  خدمات  و  محصوالت  عرضه  و  تولید 
وقفه و مطابق خواسته های پیدا وحتی پنهان و پر 
از تغییر مشتریان و کارفرمایان، رویکردی است که 
به آن مدیریت چابک می گویند. این افراد به موضوع 
جدیدی به نام تفکر چابک نیز اشاره کردند و آن را 
یک فلسفه جدید مدیریتی معرفی کردند که درصدد 
در  سازمان  پاسخگویی  و  انعطاف پذیری  افزایش 
واکنش به تغییرات محیط کسب وکار و نیز افزایش 
تنوع و کیفیت محصوالت در بازه زمانی کوتاه تر بود.

از متدها، چارچوب ها  برای پیاده سازی تفکر چابک 
رویکردهای  می شود.  استفاده  چابک  رویکردهای  و 
از پیش  زمانی  فواصل  و در  بوده  تکرارپذیر  چابک، 
تحویل  قابل  اقالم  یک ماه(،  تا  روز  دو  )از  مشخص 
را  شده  تست  و  مشکل  بدون  اما  کوچک،  هرچند 
تحویل مشتری می کند. این کار توسط تیم چابکی 
 Agile( که تحت مربیگری فردی به نام مربی چابک

Coach( قرار دارند، صورت می پذیرد.
متدهای چابک در شرایطی اجرا می شود که تجربه 
اجرای آن کار وجود نداشته و مناسب فضاهایی است 

آبستن  و  نبوده  نهایی  قبل  از  نیازمندی  ها  که 
فناوری،  حوزه های  )مانند  است  زیادی  تغییرات 

استارت آپ، پروژه های تحقیقاتی و...(
در مقابل رویکردهای چابک، روش ها و متدهای 
سنتی یا آبشاری قرار دارد. رویکردی که در آن 
مراحل اجرای کار از قبل مشخص و به طور متوالی 
در  روش  این  می شود.  انجام  همپوشانی دار،  یا 
کار  آن  اجرای  تجربه  که  می شود  اجرا  شرایطی 
روش های  از  بهره مندی  همچنین  دارد.  وجود 
که  است  شرایطی  و  فضاها  مناسب  آبشاری، 
نیازمندی های درخواستی از قبل مشخص بوده و 
تغییرات زیادی نداشته باشد )مانند ساختن یک 
فاز  فاز،  هر  تکمیل  با  روش  این  در  ساختمان(. 
بعدی آغاز می شود و به این شکل، توالی مشخصی 
را ایجاد می کنند که تداعی  کننده حرکتی آبشاری 

است. از این رو به آن روش آبشاری می گویند.
زیادی  چالش های  آبشاری،  یا  سنتی  مدیریت 
نیازمندی های  عدم تحقق  اجرا،  زیاد  زمان  مانند 
تغییریافته و در نهایت باال رفتن هزینه تغییرات 

را به همراه خود دارد.
در مدیریت چابک اما، با حضور فرآیندها و مفاهیم 
جدیدی مانند کارتیمی و تعامالت تیمی، تحویل 
خروجی های کارآ، تعامل هرچه بیشتر با مشتری، 
خروجی  تحویل  تغییرات،  به  سریع  پاسخگویی 
برنامه ریزی  کارفرما،  یا  مشتری  به  ارزشمند 
ریسک  مدیریت  نهایت،  در  و  متغیر  و  تطبیقی 
خود  حداقل  به  سنتنی  مدیریت  معایب  چابک، 

می رسد.
مدیریت  روش  می توان  حتی  اینکه،  جالب تر 
چابک را با روش های سنتی مدیریت ترکیب نمود 
و روش های جدیدی به نام ترکیبی یا هیبریدی 

بنا نهاد.

  جمع بندی
دنیای امروز، تغییر زیادی کرده و بالطبع، روش های 
سنتی  روش های  کنار  در  و  تغییر  نیز  مدیریت 
خودنمایی  چابک  مدیریت  مدیریت،  آبشاری  و 
بر  را  تمرکز خود  که  تفکر جدیدی  است.  کرده 
پاسخگویی سریع به تغییرات و همچنین دریافت 
خروجی های  ارائه  و  مشتری  مستمراز  بازخورد 

کارآ قرار داده اند.
در این شرایط، اگر کسی خود را با این تغییرات 
آینده  نکند  به روز  را  و دانش خود  نکرده  همسو 
نخواهد  خود  کسب وکار  مدیریت  در  روشنی 
قافله  این  از  هستید  مایل  اگر  بنابراین  داشت. 
چیزهای  چابک  مدیریت  درباره  باید  نمانید،  جا 

بیشتری فرا بگیرید.

دکتر محمد احمدزاده
مدرس ارشد دوره های مديريت

علل  مدیریت،  مشاوران  و  متخصصان  اغلب 
فزاینده  دسترسی  را  کسب وکار  دنیای  تغییرات 
فناوری،  سریع  تغییرات  نیز  و  تکنولوژی  به 
رقابت، جهانی شدن بازارها، تفاوت تخصص ها و 
مهارت ها و حتی حقوق های پرسنل، محدودیت 
انسانی،  نیروی  زمان،  پول،  از  )اعم  منابع 
تجهیزات، ماشین آالت، روش ها( و از همه مهم تر 
پیش  از  بیش  انتظارات  و همچنین  ذائقه  تغییر 
و  خدمات  خروجی  از  کارفرمایان  و  مشتریان 
محصوالت پروژه ها و عملیات می دانند. در چنین 
شرایط و محیطی، دیگر نمی توان سازمان ها را با 
رویکردهای قدیمی و سنتی مدیریت کرد. بنابراین 
در چنین محیطی، واکنش سریع، موثر و بهینه به 
این تغییرات است که مزیت رقابتی کسب وکارها و 
همچنین بهره مندی از فرصت ها را سبب می شود. 
این واکنش سریع، موثر و بهینه با اجرای مدیریت 

چابک در کسب وکار محقق می شود.
از اواخر دهه ۱۹۸۰ تا اواسط دهه ۱۹۹۰ و با توجه 
اقتصادی  سیاست های  در  گسترده  تغییرات  به 
جهان، تالش های زیادی برای شناخت ریشه ها و 
عوامل موثر بر نظام های جدید کسب وکار جهانی 
به عینه  که  آمریکا  در  موضوع  این  شد.  انجام 
شاهد ظهور و حضور رقبای آسیایی و اروپایی در 
نمود  پیش  از  بیش  بود،  کسب وکارهای مختلف 
پیدا کرد. بنابراین این کشور، سکان چابک سازی 

را در دست گرفت.
در سال ۱۹۹۱ گروهی از متخصصان مدیریت این 
کشور مشاهده کردند که نرخ افزایش تغییرات در 
توانمندی های سازمان های  از  محیط کسب وکار، 
سازگاری  و  تطبیق  راستای  در  سنتی  تولیدی 
سازمان ها  این  و  است  سریع تر  تغییرات،  این  با 
ارائه  آنها  برای  که  فرصت هایی  از  استفاده  در 
می شد، ناتوان بودند. این ناتوانی در بلندمدت به 
ورشکستگی بسیاری از کسب وکارهای آمریکایی 
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