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گفت و گو

تولید  حوزه  در  خوبی  خبرهای  اما  کننده، 
داشتیم به طوری که زنجیره فوالد به تولید 
30 میلیون تنی رسید و بازار داخل همچون 
یک لوکوموتیو قدرتمند، همه بخش معدن و 

صنایع معدنی را به دنبال خود کشید.
میلیون تن سنگ  تولید حدود 100  از  وی 
آهن در سال 99 خبر داد که حدود همین 

رقم نیز برای امسال پیش بینی شده بود.
رییس انجمن سنگ آهن ایران تصریح کرد:  
دستیابی به این رقم، یک رکورد محسوب می 
شود که بجز اندک صادرات سنگ های با عیار 
پایین و هماتیتی که آن هم به صورت زمینی 
انجام  عراق  سیمان  کارخانجات  برخی  به 
شد، سایر سنگ آهن های تولیدی در داخل 

مصرف شد.

** فشار روی معادن کوچک و متوسط
معادن  مجموع  در  اکنون  داشت:  بیان  وی 
بیشتر  فشار  اما  دارند،  بهتری  بزرگ شرایط 
بر معادن کوچک و متوسط است و برای سال 
1400 نیز بیشترین نگرانی ما از این معادن 
است که عمده آنها در اختیار بخش خصوصی 

است.
اکبریان اظهار داشت:  در سال 99 افت و خیز 
معدن  های  فعالیت  بر  زیادی  تاثیر  ارز  نرخ 
گندله  و  کنسانتره  تولیدکنندگان  داران، 
بر آن، ممنوعیت  سازی ها داشت و مضاف 
های صادراتی دست این تولیدکنندگان را از 

ارز کوتاه تر کرد.
وی بیان داشت: در حالی که تجهیزات، مواد 
اولیه و غیره با نرخ دالر آزاد وارد کشور می 
اما در  است،  و عمده هزینه ها دالری  شود 
و  است  ریالی  این بخش  در  مقابل درآمدها 

تناسبی با هم ندارند.

** احتمال لغو تحریم ها
این مقام صنفی با اشاره به تحریم ها و احتمال 
لغو آنها در سال 1400، گفت: برداشته شدن 
تحریم ها بخصوص تحریم های بانکی و راه 
افتادن مراودات با شرکت های خارجی، کل 
جامعه را دچار تحول خواهد کرد، گردش پول 
در  تری  نزدیک  ارتباطات  و  شده  تر  راحت 

سطح بین الملل شکل خواهد گرفت.
وی افزود:  در بخش معدن و سنگ آهن، یک 
ماشین  تامین  در  جمله  از  مشکالت  سری 
مدرن،  اکتشافی  تجهیزات  اکتشاف،  آالت، 

مهرداد اکبریان در گفت وگو با سایت خبری- تحلیلی 
تحریم  تداوم  وجود  با   99 سال  افزود:  معدن24 
و  مردم  کل  برای  سختی  سال  کرونا،  شیوع  و  ها 

تولیدکنندگان بود.
اذیت   99 سال  در  را  ما  بیشتر  آنچه  وی،  گفته  به 
کرد در موضوع قیمت گذاری سنگ آهن، کنسانتره 
و گندله در قیاس با فوالد بود، به طوری که کل سال 
99 را درگیر مباحث قیمتگذاری در زنجیره بودیم و 

دولت نیز نتوانست کمک خاصی داشته باشد.
حتی  داد:  ادامه  ایران  آهن  سنگ  انجمن  رییس 
مجلس شورای اسالمی نیز در مقطعی به این مساله 
ورود کرد، اما تولیدکنندگان و بازار خیلی به نتایج این 

اقدامات خوش بین نیستند.
می  مناقشه  این  که  است  حالی  در  این  گفت:  وی 
توانست ابتدای سال حل شود و سود زنجیره به طور 
منصفانه در بین حلقه های مختلف زنجیره تقسیم 

شود.
بیشترین  فوالد  شمش  اکنون  شد:  یادآور  اکبریان 
سهم را از فروش و سود در زنجیره دارد و در مقابل 
بیشترین فشار روی گندله سازان، معدنی ها و سپس 

کنسانتره سازی ها بوده است.
وی اضافه کرد: هر چند تالش زیادی انجام شد، اما این 
مشکالت هنوز حل نشده و امیدواریم در سال 1400 

با برخی تغییرات شاهد کاهش معضالت باشیم.

** تولید حدود 100 میلیون تن سنگ آهن
این مقام صنفی ادامه داد:  در بین همه اخبار نگران 

حفاری ها و غیره وجود دارد که لغو تحریم ها می 
تواند کارگشا باشد.

اکبریان ادامه داد: همچنین می توان از مشاوره شرکت 
های بزرگ معدنی در سطح جهان به ویژه در موضوع 

اکتشافات در کشور بهره برد.

** مشکالت سرمایه گذاری در بخش معدن
وی با اشاره به مقوله مهم سرمایه گذاری، یادآوری 
کرد:  اکنون سهم سرمایه گذاری خارجی در معادن 
و  عالقه  نیز  داخلی  های  بانک  و  است  صفر  کشور 

تمایل چندانی به حضور در این بخش ندارند.
حقیقت  در  گفت:   ایران  آهن  سنگ  انجمن  رییس 
بانک ها ترجیح می دهند منابع خود را در حوزه های 
خدماتی که حاشیه سود باالتری دارند سرمایه گذاری 
کنند تا موضوعی نظیر اکتشافات معدنی که ریسک 
باالیی به همراه دارد؛ بر این اساس اکثر سرمایه مورد 
نیاز بخش معدن از خود معادن و منابع داخلی شان 
تامین می شود که با محدودیت ها و مشکالتی همراه 

است.
وی تاکید کرد: در این شرایط انتظار می رود دولت 
های  سال  در  که  حمایتی  )مشابه  جامعی  حمایت 
معدن  بخش  از  داد(  انجام  فوالد  بخش  از  گذشته 

داشته باشد.
 55 سازی  ظرفیت  در  صنفی،  مقام  این  گفته  به 
میلیون تنی فوالد در کشور، در بخش صنعت حمایت 
های الزم به عمل آمده، اما بخش معدن به دلیل نبود 
به پای آن  پا  نتوانسته  از سوی دولت  اهتمام کافی 

پیش برود.
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دو گام برای تعیین صنایع پیشران

وی گفت: وزارت صنعت در گام نخست تعیین صنایع 
پیشران، تشکیل شرکت های سهامی عام پروژه، بهره گیری 
از ظرفیت های بازار سرمایه و... برای هدایت سرمایه ها 
به سوی تولید را از سال گذشته پیگیری و در دستور کار 
خود قرار داد. معاون طرح و برنامه وزارت صنعت توضیح 
 داد: براساس گام دوم، توسعه سرمایه گذاری با طرحی با 
عنوان »اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر« و به عبارت 
بهتر، ورود بزرگان به بخش سرمایه گذاری وارد مرحله 
اجرا شده است. وی تا کید کرد: توسعه اقتصادی کشور با 
توجه به سیا ست های اقتصاد مقاومتی، مستلزم افزایش 
رقابتی  مزیت های  مبنای  بر  مولد  سرمایه گذاری های 
و تکمیل زنجیره ارزش است و با توجه به توان فنی، 
مالی و سوابق اجرایی موثر شرکت های بزرگ و موفق در 
عرصه تولید و صادرات، نقش آفرینی آنها در این موضوع 
حائز اهمیت ویژه است. زرندی گفت: شرکت های برتر 
با توجه به توان فنی، مالی و سوابق اجرایی در عرصه 
تولید و صادرات، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده رتبه بندی 
شده و 100 شرکت اصلی شناسایی شده اند. به گفته 

وی، این رتبه بندی از بین بنگاه های صنعتی و معدنی در 
کشور انجام شد و در نهایت 100 شرکت برتر برای اجرای 
پروژه های مهم شناسایی و انتخاب شدند که از این تعداد 
39 شرکت در بخش پتروشیمی و شیمیا یی، 21 شرکت 
در حوزه غیرفلزی، 20 بنگاه در حوزه معدن و 20 بنگاه 
نیز در بخش ماشین سازی فعالیت دارند. وی توضیح داد: بر 
این اساس برای هرکدام از این شرکت ها، پروژه هایی به طور 
مشخص تعریف شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت افزود: برای هرکدام از این شرکت ها تفاهم نامه ای 
جداگانه به امضا خواهد رسید و وزارت صنعت تعهداتی 
خواهد  شرکت ها  برای  سرمایه گذاری  این  اجرای  برای 
اعتماد  ایجاد  برای  تفاهم نامه  این  گفت:  زرندی  داشت. 
بیشتر به سرمایه گذار، به امضای مسووالن ارشد وزارتخانه، 
مسووالن استانی، قوه قضائیه و مجلس شورای اسالمی 
خواهد رسید. وی اعالم  کرد: نخستین تفاهم نامه، این هفته 
بین پنج سرمایه گذار در بخش صنعت و معدن به امضا 

خواهد رسید.

تجارت  و  معدن  صنعت،  وزارت   : دنيا ی ا قتصاد 
درصدد است با هدف تعيين صنايع پيشران در 
اجرا کند.  را در دو گام  بخش های مولد، طرحی 
و  معدن  صنعت،  وزارت  برنامه  و  طرح  معاون 
تجارت هدف از اين کار را توسعه سرمايه گذاری 
جديد  طرح  قالب  در  معدن  و  صنعت  بخش  در 
»اقتصاد مقاومتی با شرکت های برتر« اعالم کرد. 
زمينه  اين  در  زرندی   »ايرنا«،  سعيد  گزارش  به 
گفت: روند تشکيل سرمايه در کشور کاهشی بوده 
و به همين دليل دغدغه ای برای آينده وضعيت 

سرمايه گذاری در بخش توليد وجود دارد.

به گزارش »شاتا« علیرضا شهیدی با اشاره به اهمیت 
ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاران بخش خصوصی 
گفت: ایجاد انگیزه جهت توسعه سرمایه گذاری بخش 
خصوصی از موارد کلیدی است. متاسفانه شاهد ضعف 
کشور  اکتشاف  بخش  در  داخلی  سرمایه گذار  حضور 
هستیم که این مهم باید از طریق اصالح قوانین مورد 
یکی  البته  کرد:  خاطرنشان  وی  گیرد.  قرار  بازبینی 
و  زمین شناسی  سازمان  دستاوردهای  مهم ترین  از 
اکتشافات معدنی کشور در یک سال گذشته تقویت ارتباط 
با بخش خصوصی بوده است. در حال حاضر با شرکت های 
خوبی  همکاری های  کشور  در سطح  مطرح  خصوصی 
صورت گرفته است. شهیدی با اشاره به اهمیت جذب 
سرمایه گذار خارجی نیز گفت: با تدوین قوانین و مقررات 
الزم باید دست به جذب نیروی خارجی زد که در این 
و  دنیا  روز  دانش  با کمک  انسانی  نیروی  آموزش  بین 
بهره گیری از دستگاه ها و ماشین آالت جدید می تواند به 
وضع مطلوب در اکتشاف کمک کند. وی تصریح کرد: 
دوم  و  اول  بیست گانه  زون های  اکتشافات  مجموع  در 
حدود 945 هزار کیلومتر از مساحت کشور با مقیاس 
یکصد هزارم مورد بررسی قرار گرفت و در نتیجه تعداد 

بسیار زیادی آنومالی کشف شد.

در  صمت  وزارت  اکتشافی  بازوی   : دنيای اقتصاد 
بخش معدن بر نقش ويژه اکتشاف سيستماتيک در 
روندهای آتی بخش معدن تاکيد کرد و اهميت اين 
موضوع برای تداوم رشد توليد فوالد در کشور را 
حياتی خواند. معاون وزير صمت درباره آغاز به کار 
اکتشافات سيستماتيک در کشور گفت: بر اساس 
بررسی های انجام شده توسط کارشناسان اکتشافی 
سازمان زمين شناسی و اکتشافات معدنی از سال 
آينده اکتشاف سيستماتيک با مقياس پنجاه هزارم 
و  غيرفلزی  فلزی،  ژئوشيمی،  اليه  چهار  در 
سنگ های نيمه قيمتی در نواحی مستعد و اولويت 

اول سازمان آغاز می شود.

اکتشافات  توسعه  اهمیت  درباره  شهیدی  علیرضا 
سیستماتیک در کشور گفت: اکتشاف سیستماتیک که 
از برنامه هفتم توسعه از برنامه های اصلی سازمان خواهد 
بود، مطمئنا تکمیل کننده اکتشافات قبلی است. شهیدی 
تصریح کرد: باید شناسایی ذخایر پنهان برای تامین مواد 
اولیه صنایع معدنی طی سال های آینده را مورد توجه قرار 
داد. در کشور حدود دو میلیارد و ۶00 میلیون تن ذخیره 
قطعی سنگ آهن وجود دارد و برداشت سالیانه حدود 

بنابراین در صورت  95 تا 100 میلیون تن است، 
استمرار این روند، کمتر از دو دهه آینده ذخایر فعلی 
به اتمام خواهد رسید.  رئیس سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی کشور تاکید کرد: برای استمرار 
فوالدسازی،  شرکت های  اولیه  مواد  تامین  زنجیره 
شناسایی و اکتشاف ذخایر پنهان اهمیت دوچندان 

دارد.

ورود به فاز اکتشاف عمیق برای پایداری تولید فوالد
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چالش حق مالکانه دولتی برسر راه معدن کاران

تن  هر  محاسبه  برای  مذکور  فرمول  شود.  پرداخت 
سنگ آهن یک فرمول صادرات محور )وابسته به قیمت 
جهانی سنگ آهن و نرخ ارز( است، از مرداد 139۷ و 
با افزایش ناگهانی نرخ ارز و استفاده سازمان ایمیدرو از 
نرخ ارز آزاد در محاسبات خود، قیمت هر تن سنگ آهن 
رقم های  سازمان  این  سمت  از  صادره  فاکتورهای  در 
غیرمنطقی با بازار داخل را در پی داشته است؛ معموال 
قیمت هر تن سنگ آهن کلوخه باالتر از قیمت مصوب 
هر تن کنسانتره و اخیرا به باالتر از قیمت مصوب گندله 
نیز رسیده است، در حالی که این سنگ آهن تولیدی 
از  بیش  و  به مصرف می رسد  فوالد کشور  در چرخه 

40درصد آن نیز به دلیل ریکاوری سنگ باطله است.
بهرامی در ادامه تاکید کرد: با یک حساب سرانگشتی 
این قیمت برای سنگ کلوخه بهای تمام شده هر تن 
کنسانتره را به بیش از 30درصد کدال می رساند؛ از همین 
 رو محاسبه قیمت حق السهم ایمیدرو با قیمت هایی بیش 
از سه برابر قیمت داخلی و عدم امکان صادرات سنگ، 
منجر به ایجاد بدهی های سنگین در هر دوره سه ماهه 
در این معدن و معادن مشابه می شود که با فرصت کمی 
این سازمان  این بدهی وجود دارد،  که برای پرداخت 
اقدام به توقف خروج بار می کند. از مرداد 139۷ به  رغم 
مکاتبات فراوان هر سه معدن )با تولید تجمعی نزدیک 
10 میلیون تن سنگ در سال( هیچ گونه اقدامی از سمت 
ایمیدرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت نگرفته 
و حتی در خصوص استفاده ایمیدرو از نرخ ارز آزاد به 
جای نرخ ارز رسمی و اعالمی بانک مرکزی نیز  اقدامی 
صورت نگرفته است. وی خاطرنشان کرد: بدیهی است 
که این گونه قیمت گذاری سنگ آهن همراه با افزایش 
تولید، منجر به انباشت بدهی در بازه های کوتاه مدت 
به  حاضر  حتی  ایمیدرو  سازمان  متاسفانه  و  می شود 
اعطای فرصتی برای پرداخت این بدهی نیز نیست و 
تنها اقدام های پیش رو در این موضوع، توقف خروج بار و 

فروش معادن توسط ایمیدرو است.

 آثار وقفه کار معدن
سیرجان  ماهان  معادن  و  صنایع  شرکت  مدیرعامل 
همچنین در پاسخ به این پرسش که بروز توقف های 
این چنینی در مجموعه شما باعث چه مشکالتی خواهد 
شد، عنوان کرد: توقف خروج بار از معدن، موجب توقف 
فروش بار سنگ آهن شده و در نتیجه ورود نقدینگی را 
با چالش روبه رو کرده و عالوه بر عدم توانایی پرداخت 
صورت  پرداخت  در  ناتوانی  سبب  سازمان  مطالبات 
وضعیت های پیمانکاران این شرکت با بیش از ۷50 نفر 

پرسنل خواهد شد.
بهرامی به سایر آثار این وقفه اشاره کرد و گفت: همچنین 
توقف خروج بار باعث تعطیلی پیمانکاران حمل سنگ آهن 

شرکت گل گهر، کاهش شدید ظرفیت سنگ شکن های شرکت 
گل گهر و به تبع آن کاهش تولید کارخانه های کنسانتره گل گهر، 
عدم ارسال بار گندله )تهاتر شده با سنگ آهن( به کارخانه های 
طرف قرارداد و... شده است. وی عنوان کرد: این شرکت نیاز به 
با  قرارداد  از  ناشی  اثرات  تا  دارد  خود  کلوخه  محصول  فرآوری 
مدیرعامل شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان را پوشش دهد 
و زیان حاصل را تا حدودی جبران کند؛ از طرفی با توجه به اینکه 
این شرکت در زنجیره فوالد هلدینگ ماهان قرار دارد جهت تکمیل 
زنجیره فوالد و با توجه به شروع احداث یک واحد گندله سازی به 
ظرفیت 5/ 2 میلیون تن در شهرستان بافت، احداث یک واحد 
کنسانتره سازی به ظرفیت 5/ 2 میلیون تن توسط این شرکت در 
زنجیره فوالد هلدینگ ماهان امری ضروری و اجتناب ناپذیر است، 
اما متاسفانه در دو سال گذشته با درخواست این شرکت مبنی بر 
کسب مجوز احداث کارخانه کنسانتره در معاونت معدنی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت مخالفت شده است.

 قيمت گذاری صادرات محور برای سنگ آهن
بهرامی با اشاره به فرمول قیمت گذاری در سنگ آهن خاطرنشان 
کرد: از سویی اصالح فرمول قیمت گذاری سنگ آهن در قرارداد 
این معدن و معادن مشابه )معادن 2 و 4 گل گهر و همچنین برخی 
از معادن زرند( از فرمول صادرات محور به فرمولی برحسب قیمت 
شمش فوالد خوزستان )همانند سایر محصوالت زنجیره فوالد( 
مورد درخواست بوده که با وجود نظر مثبت کارشناسان تاکنون 

تصمیم گیری در این باره صورت نگرفته است.  
وی همچنین با اشاره به این موضوع که مشکالتی در کل زنجیره 
فوالد وجود دارد، عنوان کرد: نه تنها ما، بلکه سایر تولیدکنندگان 
زنجیره فوالد از جمله معدنکاران، معتقد هستند که سود به صورت 
متوازن در چرخه فوالد تقسیم نشده است. از یکسو، فوالدسازان با 
عرضه در بورس و سهمیه صادرات خود مشکل دارند و پیمانکاران 
با افزایش روزافزون هزینه ها و تامین قطعات و ثبت سفارش و... با 
مشکل روبه رو هستند. مشکالت روز به روز بیشتر می شود و در 
صورت ادامه این روند، ممکن است که روند رو به رشد صنعت 
فوالد با مشکل مواجه یا متوقف شود. مدیرعامل شرکت صنایع و 
معادن ماهان سیرجان در پایان با اشاره به مشکالتی که بر سر راه 
تولیدکنندگان وجود دارد، تاکید کرد: مشکل اصلی در کشور عدم 
توجه جدی مسووالن به بحث تولید است، البته در زمینه حمایت از 
تولید، صحبت بسیار شده و شعار بسیار داده می شود. ایران عزیز ما 
نیازمند دلسوزی و همدلی همه ارکان از مسووالن تا تولیدکنندگان 

و حتی کارگران زحمت کش است.

 کالم آخر
خبرنگار »دنیای اقتصاد«، برای کامل شدن این گزارش، پیگیر یک 
گفت وگوی دو طرفه با سازمان ایمیدرو بود، اما از سوی مسووالن 
این سازمان موضوع این گونه مطرح شد که مشکل معدن ماهان 
سیرجان حل شده و هم اکنون این معدن در حال فعالیت است. 
برای  فرصت  این  »دنیای اقتصاد«  رسانه ای  گروه  سوی  از  البته 
محاسبه  و  نحوه  درباره  اگر  تا  است  محفوظ  ایمیدرو  سازمان 
حق السهم مالکانه این سازمان از معادن، توضیحی داشته باشد را 

منتشر کند.

شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان جزو معادن منظم گل گهر 
تولید  زمینه  در  سال جاری  در  که  می رود  به شمار  )گل گهر5( 
سنگ آهن نسبت به سال گذشته با رشد ۸5درصدی همراه بوده 
است. البته این معدن به تازگی و از اواخر بهمن ماه به  دلیل پرداخت 
نکردن حق مالکانه سازمان ایمیدرو به صورت موقت تعطیل شده 
بود. مسووالن این معدن معتقد هستند محاسبه حق السهم معادن 
براساس قیمت های صادرات محور منطقی نیست و برخی معادن 

توان پرداخت آن را به صورت یکجا ندارند.

مهدی بهرامی، مدیرعامل شرکت صنایع و معادن ماهان سیرجان 
درباره این وقفه کار معدن در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« عنوان 
کرد:  معدن ماهان سیرجان مدت کوتاهی به صورت موقت تعطیل 
شده بود. به  دلیل تحمیل فاکتورهای سنگین حق السهم سازمان 
توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی )ایمیدرو( و عاجز بودن 
این شرکت از پرداخت فوری و نقدی این مطالبات، سازمان ایمیدرو 
از 21 بهمن سال جاری از خروج بار سنگ آهن از معدن به سمت 
کارخانه های کنسانتره گل گهر ممانعت به عمل آورده و این موضوع 
موجب جلوگیری از فروش شرکت و تامین خوراک زنجیره فوالد 
هلدینگ باالدستی )تامین خوراک گندله فوالد بافت( نیز شده بود.

بهرامی با اشاره به این موضوع که پیشگیری از خروج بار از معدن 
همراه با پیامدهای منفی خواهد بود، خاطرنشان کرد: با جلوگیری 
از خروج بار از معدن، عملیات استخراج سنگ آهن نیز در معدن 
با وقفه رو به رو شده بود. بدهی های سنگینی که از طرف سازمان 
ایمیدرو به این شرکت تحمیل شده منطقی و براساس شرایط بازار 
نیست، به نحوی که بهای تمام شده سنگ آهن بیش از 3 برابر نرخ 
فروش داخلی بوده و در نتیجه در عمل این شرکت را با زیان مواجه 
کرده و هر اندازه تولید بیشتر باشد، این زیان بیشتر و بدهی ها نیز 

سنگین تر خواهند شد.
بدهی  این  پرداخت  توان  که  موضوع  این  بر  تاکید  با  بهرامی 
برای هیچ شرکت تولیدی مقدور نخواهد بود، گفت: باوجود این 
مشکالت، شرکت ماهان سیرجان تا تعیین تکلیف مشکالت خود 
از سوی  پاسخی  بود که  داده  را  پرداخت  در  تنفس  درخواست 

مسووالن امر دریافت نکرد.
وی در ادامه یادآور شد: در حال حاضر معدن ما فعالیت خود را 
از سر گرفته است، اما مشکل همچنان حل نشده باقی مانده و به 
عبارت دیگر، مشکالت قیمت گذاری همچنان به قوت خود پابرجا 
است. البته مشکل بسته شدن معدن را نیز سازمان ایمیدرو حل 
نکرد. ستاد رفع موانع تولید، سازمان ایمیدرو را موظف به تقسیط 
کرد؛ البته در این راستا شرکت تهیه و تولید در باز کردن معدن به 

ما کمک بسیاری کرد.

 حق السهمی براساس فرمول صادرات محور
به  اشاره  با  ماهان سیرجان  معادن  و  مدیرعامل شرکت صنایع 
باید  قرارداد  مطابق  کرد:  بیان  حق السهم  پرداخت  چگونگی 
حق السهم ایمیدرو از سنگ آهن استخراج و براساس فرمول قرارداد 
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یادداشت و مقاله

سبک  سریع تر  هرچه  تغییر 
رهبری کسب وکار
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رقبا  از  را در سال 2030  چه چیزی کسب وکار من 
متمایز می کند؟ سری به یادداشت های شخصی خود 

بزنید و در نحوه صرف زمان خود تجدید نظر کنید.
2- بپذیرید که عصر رهبری سازمانی قهرمانانه به پایان 
رسیده است. مهم ترین فعالیت های امروز عبارتند از 

بسیج کردن اطالعات. برای موفقیت، باید:
* نوآوری کنید: دانش و تخصص را با هم ترکیب کنید 

تا به چیزی جدید و بهتر برسید.
* احساس کنید: تحوالت بازار و دگرگونی های زیست 
نشده  برآورده  نیازهای  کنید؛  پیش بینی  را  محیطی 

مشتریان را کشف کنید.
* متناسب سازی کنید: روابط خردمندانه برقرار کنید.

و  کنید  را ساختاربندی  فرآیندها  کنید:  * همکاری 
به  ارقام  و  اعداد  در  تا  کنید  ایجاد  اکوسیستم هایی 

قدرت برسید.
گزینه های  ایجاد  برای  را  دارایی ها  شوید:  سازگار   *
سریع  و  منعطف  واکنش  کنید؛  ساختاربندی  جدید 

داشته باشید.
* یاد بگیرید: آزمایش ها را با رویکردهای جدید انجام 
دهید؛ در فعالیت های رایج بهترین ها را انتخاب کنید؛ 

قابلیت های فردی بسازید.
دادن  شکل  امروز،  سازمانی  رهبران  نقش   -3
محیط هایی است که در آن افراد انجام کارهای بزرگ 
را انتخاب می کنند. سازمان ها باید رهبران خود را بر 
محیط های  ایجاد  برای  که  مشهودی  توانایی  اساس 
کاری بزرگ دارند، انتخاب کنند. از مدیرانی استفاده 
کنید که حس اشتیاق، تعهد و مطرح کردن ایده های 
جدید در تیم های آنها موج می زند. به دنبال مدیرانی 
نوع همکاری،  هر  از  بعد  آنها  تیم  اعضای  که  باشید 
رهبر  یک  عنوای  به  دارند.  بیشتری  ارزش  احساس 
کسب وکار، اخالل گر، مسحورکننده، مرتبط و درگیر 
باشید. این یک مدل چهار بخشی رهبری کسب وکار 

برای امروز و آینده است.
4- سازمان خود را با در معرض قرار دادن همیشگی 
به یک سازمان اخالل گر  ایده های جدید  به  توجه  و 
سازمان  افراد  همه  شوید  مطمئن  کنید.  تبدیل 
و  محرک  ایده های  از  آگاهند.  ممکن  تغییرات  از 
تا  بفرستید  نماینده هایی  کنید.  استقبال  برهم زننده 
ببینند در جاهای دیگر چه خبر است. از همه مهم تر، 
ایده های متضاد را بپذیرید و مشروع بدانید. چهار نکته 

عملی برای این کار عبارتند از:
* جلساتی را برای همفکری با هم برنامه ریزی کنید.

* از ابزارهای تفکر طراحی استفاده کنید.
به  جدید  ایده های  و  رویدادها  مورد  در  مقاالتی   *

اشتراک بگذارید.
* سخنرانی های محرک برگزار کنید.

* افرادی را با سوابق مختلف استخدام کنید.
5- افراد را با وظایفی که هم چالش برانگیز هستند و 

هم مهم، وسوسه کنید. افراد وقتی حس می کنند 
و  می شوند  عمیق تر  است،  جالب  و  مهم  کارشان 
کارهای بیشتری انجام می دهند. رهبران سازمان 
برآورده  نیازهای  مهم،  تنش های  شناسایی  باید 
نشده و فرصت ها را تسهیل کنند. سوال های مهم و 
با تمرکز بر مشتریان خاص بپرسید. آزمایش کردن 
را تشویق کنید و تعداد کارهای تازه ای که انجام 

شده را پیگیری کنید.
خود،  سازمان  مشارکتی  ظرفیت  ایجاد  با   -۶
ارتباط برقرار کنید. وظیفه شما به عنوان یک رهبر 
کسب وکار، این نیست که به افراد بگویید چه زمانی 
مشارکت کنند. اما باید فرآیند مشارکت و همکاری 
کارها  روزها  این  مثل  اگر  به ویژه  کنید؛  آسان  را 
به صورت مجازی باشد. شبکه ای از ارتباطات مبتنی 
بر اعتماد بسازید، ارتباطات را ساده و کارآمد کنید 
و فعالیت های مشارکتی را الگو قرار دهید. مطمئن 
شوید ایده ها به آسانی و به سرعت در همه جهات 

در جریان هستند. نکات:
افراد  دهید.  انجام  غیررسمی  شبکه  تحلیل   *
تاثیرگذار و منزوی را شناسایی کنید و رویدادهایی 

ترتیب دهید تا روابط جدید شکل بگیرند.
درصد   25 حداقل  تیمی  هر  شوید  مطمئن   *

اعضای جدید داشته باشد.
* تکنولوژی قوی داشته باشد که امکان ارتباطات 

آسان از راه دور را فراهم کند.
* به افراد کمک کنید بدانند چه کسانی را باید 

بشناسند تا در نقش های خود موثرتر باشند.
۷- درگیر شناسایی وعده های پنهان شوید و از آن 
فراتر بروید. اهدافی را که منحصر به فرد و جذاب 
هستند منتقل کنید و وعده ای را که در دل چنین 
عبارت هایی وجود دارد، شناسایی کنید. یک فرد 
دنبال  را  اهدافی  چنین  که  سازمانی  از  منطقی 
می کند، چه انتظاراتی دارد؟ کل تجربه مشتریان 
این  کردن  برآورده  خدمت  در  باید  کارکنان  و 

انتظارات باشد. نکات:
* از افراد بپرسید چرا تصمیم گرفته اند به شرکت 

شما بپیوندند و الگوها را بشنوید.
* از افراد بپرسید آیا تجربه ای که دارند، انتظارات 

آنها را برآورده کرده یا نه.
* مطمئن شوید پیام شرکت شما درست، منحصر 
به فرد، جذاب و همراستا با دلیل پیوستن افراد به 

شما است.
* تشریفاتی طراحی کنید که مختص سازمان شما 

باشند و ارزش های شما را به نمایش بگذارند.
* محیط های عالی، با اقدامات رهبران سازمان ها 
جدید  نقش های  جز  به  اما  می گیرند.  شکل 
ویژگی های  از  بسیاری  کسب وکار،  رهبران  برای 

سازمان  های ما نیز باید مورد بازنگری قرار بگیرند.

Tammy Erickson :نويسنده
مترجم: مريم رضايی

London Business School:منبع

برای بسیاری از رهبران کسب وکار، آینده کار، همین 
االن است. تغییراتی که پیش بینی می کردیم ظرف 
اینکه پاندمی  یک دهه آینده رخ دهند، به دلیل 
سازمان های  در  را  کردن  کار  از  جدیدی  امواج 
سراسر دنیا به راه انداخت، یک شبه اتفاق افتادند. 
خبر خوب این است که این تغییرات ناگزیر بودند. 
امروز به رهبران سازمانی هوشمند کمک  محیط 
می کند تغییرات ضروری را به سرعت و با قاطعیت 
اجرا کنند و کسب وکارهای خود را برای امروز و 
سال های آینده، تقویت کنند. در اینجا ۷ نکته ای 
را که رهبران کسب وکار برای موفقیت در شرایط 
نیاز  آینده  ساختن  همچنین  و  فعلی  کسب وکار 

دارند، عنوان می کنیم:
1- زمان خود را به فعالیت هایی اختصاص دهید که 
کسب وکار شما را شاخص می کنند. مدیران خوب 
می شوند؛  متمرکز  زمان  فعالیت های  مهم ترین  بر 
یعنی فعالیت هایی که سازمان آنها را مجزا و شاخص 
می کند. فعالیت هایی که اشباع و تکمیل شده را با 
جسارت به بقیه واگذار کنید و زمان و توجه خود 
را صرف فعالیت های جدید کنید. مطمئن شوید که 
هم طراحی سازمانی )ساختارها و فرآیندها( و هم 
رفتارهای رهبری سازمان، بر آن چیزی که در حال 
حاضر مهم است، تاکید دارند. از خودتان بپرسید: 
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