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زنجیره  محصوالت  پایانی  قیمت 
سنگ آهن-فوالد

رسانه اي  فشار  و  سیاسي  البي هاي 
علیه عرضه بورسي سنگ آهن

مدیریت،  تیم  به  زنان  شدن  اضافه 
تفکر شرکت ها را متحول میکند

رئیس انجمن سنگ آهن گفت: همان طور که فوالدى ها اجازه کشف عادالنه قیمت محصوالت خود در بورس کاال را دارند که روندى 
منطقی است، سنگ آهنی ها نیز باید بتوانند محصول خود را در فضاى رقابتی بورس بفروشند تا توسعه صنعت فوالد شامل کل 
زنجیره شود؛ از این رو اتحاد میان فعاالن صنعت به توسعه کل زنجیره فوالد منجر می شود.              ...ادامه صفحه 2

در  سنگآهن  عرضه  استمرار  لزوم 
بورس کاال

تأثیر مثبت تجارب چیني ها بر صنایع 
بر  اثري  تحریم ها  کشور/  فوالدي 

صنایع نداشتند

تراز تجاري مثبت بخش معدن

موانع توسعه معدني در ایران
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یادداشــت و مقـــــــاله             گفــــــت و گــــــــو  
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         ادامه از صفحه 1

گفت و گو

در کل زنجیره فوالد رقم بخورد.
اکبریان ادامه داد: نسبت افزایش قیمتی که در 
بورس  باز  حراج  تاالر  در  سنگ آهن  معامالت 
فوالدی ها  قیمت های  رشد  با  افتاده  اتفاق  کاال 
درصد   40 با  هم  هنوز  و  نیست  قیاس  قابل 
بازار  به  را  خود  آهن  جهانی سنگ  قیمت های 

داخل می فروشیم.
درخصوص  اکبریان  ایلنا،  از  گزارشی  اساس  بر 
معامله  اینکه  بر  مبنی  افراد  برخی  ادعای 
و  اعداد  از  خارج  کاال  بورس  در  سنگ آهن 
مگر  کرد:  بیان  صمت  وزارت  قیمت گذاری 
عددی  سنگ آهن  برای  االن  تا  وزارتخانه 
تنها  اعداد مورد بحث  این  تعریف کرده است؟ 
برای  و هیچ گاه  بوده  و گندله  درباره کنسانتره 
است  نشده  تعیین  قیمتی  فرمول  سنگ آهن 
چون سنگ آهن به واسطه عیار و ناخالصی های 
را  شکل  این  به  قیمت گذاری  قابلیت  متفاوت، 
تمام  هزینه های  معادن  دیگر  عبارت  به  ندارد. 
شده متفاوتی دارند و فاصله تا مقاصد فروش در 
آنها بحث مهمی است و اگرچه کرایه حمل در 
فوالد به عنوان یک کاالی ارزشمند تاثیر زیادی 

ندارد اما در سنگ آهن این چنین نیست.
کرد:  تصریح  ایران  آهن  سنگ  انجمن  رئیس 
به  توافقی  تماما  به صورت  تاکنون سنگ آهن 
افزایش  دلیل  به  اما  شده  فروخته  فوالدی ها 
باال  و  طرف  یک  از  جهانی  بازار  در  قیمت ها 
رفتن هزینه های تولید از طرف دیگر، کمترین 
کاری که می توان برای بخش معدن انجام داد 
این است که فوالدی به خواسته چندین ماهه 
سنگ آهنی ها احترام بگذارند و قیمت های خرید 

آنالین«،  »فلزات  تحلیلی  و  خبری  پایگاه  گزارش  به 
مهرداد اکبریان رئیس انجمن سنگ آهن اظهار داشت: 
اخیر  معامالت  در  که  قیمت هایی  کشف  با  حتی 
هم  باز  است  افتاده  اتفاق  کاال  بورس  در  سنگ آهن 
تمام  هزینه های  چراکه  هستند  متضرر  سنگ آهنی ها 
شده در شرایط فعلی کشور نسبت به پنج یا 6 ماه پیش 
افزایش چشمگیری داشته است. از سوی دیگر، علی رغم 
گندله،  فوالد،  در  قیمت های جهانی  افزایش چشمگیر 
کنسانتره و سنگ آهن اما متاسفانه دولت با منع صادرات 
محصوالت معدنی و سنگ آهن دست معدن دار و فعاالن 
حوزه معدن را از این افزایش قیمت ها و ارزآوری برای 
کشور و تحوالتی که در حوزه معدن می توانستند ایجاد 
کنند، کوتاه کرده است؛ در نتیجه این تحوالت، تالش ما 

اصالح معامالت داخلی با فوالدی است.
باالی  دسترسی  و  فوالدی ها  صادرات  به  اشاره  با  وی 
آن ها به بازارهای صادراتی گفت: 40 درصد محصوالت 
فوالدی با نرخ های باال صادر می شود و امیدوار هستیم 
فوالدی ها همانند زمانی که صادر می کنند و قیمت های 
مواد  خرید  زمان  در  می کنند،  کسب  را  جهانی  باالی 
نرخ های  تعدیل  به  نسبت  نیز  آن ها  و سنگ آهن  خام 
سنگ آهن گالیه نکنند و تالش شود با یک اتحاد، توسعه 

را نسبت به پارسال افزایش دهند. نه اینکه با کوچکترین 
کاال  بورس  در  سنگ آهن  معامالت  در  قیمت  افزایش 
اعتراض کامال  این  باشیم.  فعاالن  برخی  اعتراض  شاهد 
غیرمنطقی است و اگر بخواهند به این رویکرد خود ادامه 
دهند باعث خسارت و رکود در بخش معدن خواهد شد 
که در آینده دود آن نیز به چشم صنعت فوالد خواهد 

رفت.
وی افزود: در جلسات با سیاست گذاران از مجلس گرفته 
تا مسئوالن وزارت صمت بحث بر سر این است که سود 
کل  در  متوازن  به صورت  باید  شرایطی  هر  در  زنجیره 
زنجیره توزیع شود. این در حالی است که سنگ آهنی ها 
هم از سمت دولت و هم از سوی فوالدی ها تحت فشار 
هستند و به آنها اجحاف شده است و یک موضوع غلط به 

آنها دیکته می شود.
کارهایی  و  کسب  آهن  سنگ  و  معدن  گفت:  اکبریان 
جدایی هستند که به عنوان تولیدکننده و بنگاه اقتصادی 
هزینه دارند و باید امکان و آزادی عمل را در بخش فروش 
داشته باشند. دستور این است که عمده تولیدات به داخل 
کشور فروخته شود ما هم حرفی نداریم و حاضر به اجرای 

آن هستیم اما به چه قیمتی؟!
صحبت های  پایانی  بخش  در  سنگ آهن  انجمن  رئیس 
خود گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه ای است که 
درگیر  که  معدن  مانند  کارهایی  و  کسب  مراقب  اگر 
سیاست های  و  محدودیت ها  دستورالعمل،  بخشنامه ها، 
خواهند  تعطیلی  و  رکود  دچار  نباشیم  است،  انقباضی 
شد و دود این موضوع به چشم فوالدی هایی که اکنون 
با فوالدی ها در  معترض هستند خواهد رفت. روابط ما 
حوزه قیمت گذاری یک بار و برای همیشه باید حل شود 
و این عزم و حضور دولت را در اصالح دستورالعمل های 

خود می طلبد.

می تواند  که  بود  خواهد  مؤثر  خارجی  سرمایه 
بخشی از ذخایر ما را هدف قرار بگیرد که جزو 
ذخایر اقتصادی محسوب نمی شوند و این ورود 
سرمایه می تواند همراه با ورود فناوری باشد. وی 
در ادامه تصریح کرد: نوع سنگی که کشور ایران 
در صنایع خود استفاده می کند، متفاوت است، 
اما چینی ها سال ها است که تجربه استفاده از 
ذخایر کم عیارتر و غیرفوالدی است و این مسائل 
می تواند به صنایع معدنی ما کمک شایانی کند.

دبیر انجمن سنگ آهن با تأکید بر اینکه این 
قرار  بحث  مورد  سرمایه  لحاظ  از  تنها  توافق 
نمی گیرد، افزود: این توافق می تواند از جنبه های 
از  تأمین تجهیزات، استفاده  از جمله  متفاوتی 
تجارب  همچنین،  و  صنایع  در  چینی  فناوری 
چینی ها به صنایع ما کمک خواهد کرد و در 
وضعیت  به  سند  این  که  گفت  باید  مجموع 
معدن ایران لطمه ای نخواهد زد و سرمایه گذاری 

دبیر انجمن سنگ آهن با اشاره به اینکه تحریم ها 
کرد:  تصریح  نداشتند،  صنایع  روى  خاصی  اثر 
امضاى سند همکارى بین ایران و چین می تواند 
باعث استفاده از تجارب و فناورى هاى چینی در 

صنعت فوالد و معدن کشور شود.

سعید عسگرزاده در گفتگو با فوالدبان در رابطه با سند 
همکاری ایران و چین گفت: جزئیات این توافقنامه هنوز 
ورود  قطعا  اما  نیست،  مشخص  کامال  و  نشده  تبیین 

در  پیدا خواهد کرد که هنوز  ورود  منطقه ای  به  چین 
کشور مورد استفاده قرار نگرفته است.

عسگرزاده درباره مذاکرات اخیر برگزار شده در وین هم 
گفت: تحریم خیلی بر مسائل ما اثر جدی نگذاشته است، 
اما مباحث روانی مرتبط با آن و همچنین، تجهیزاتی که 
باید از خارج کشور وارد شوند و نیاز به تبادالت ارزی دارند، 

بزرگترین مشکالت ما در سنوات گذشته بوده است.
وی تصریح کرد: در حقیقت، در بخش معدن با مشکل 
است که  بحثی  تحریم ها  و  مذاکرات  و  نیستیم  مواجه 
کلیه صنایع، معادن و کشاورزی کشور را تحت تأثیر قرار 
داده است و این مباحث بیشتر مربوط به بخش تجارت 
صنعت و معدن شامل انتقال ارز، تحریم های کشتی ها 
و حمل و نقل و ...، است که قطعا اگر شرایط به سمت 
رفع تحریم ها پیش برود، سرمایه گذاران و فعاالن بخش 
مؤلفه های  مجموع  به  دیگری  بخش  هر  و  آهن  سنگ 
مؤثر در یک کسب و کار نگاه می کنند و حتما این مسائل 

برای آن ها اهمیت دارد.

بر  چینی ها  تجارب  مثبت  تأثیر 
صنایع فوالدی کشور

تحریم ها اثری بر صنایع نداشتند
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تراز تجاری مثبت بخش معدن

موانع توسعه معدنی در ایران

در سال گذشته با افت پنج درصدی نسبت به سال 
۱۳۹۸، برابر چهار میلیارد و ۱۲۷ میلیون و ۵00 هزار 
دالر بوده که ۷/ ۵۳ درصد از کل صادرات محصوالت 
را شامل  و صنایع معدنی طی سال ۱۳۹۹  معدنی 
شده و بیشترین ارزش صادراتی را داشته است.پس 
فوالد،  زنجیره  محصوالت  و  فوالدی  محصوالت  از 
بیشترین ارزش صادراتی در سال گذشته متعلق به 
مس و محصوالت پایین دستی با ۹۵۸ میلیون و ۱00 
هزار دالر بوده است.سایر محصوالت معدنی و صنایع 
معدنی معادل با ۷۵۸ میلیون دالر، زنجیره سیمان 
معادل 4۸۵ میلیون و ۱00 هزار دالر و زنجیره روی 
نیز معادل ۳۵۷ میلیون و 600 هزار دالر، بیشترین 
ارزش صادراتی را داشته اند.در مقابل اما براساس آمار 
واردات بخش معدن کشور در سال ۱۳۹۹،  حدود 
چهار میلیون و ۱۵6 هزار و ۵۹۱ تن انواع محصوالت 
معدنی و صنایع معدنی معادل سه میلیارد و 4۱0 

میلیون و ۵00 هزار دالر به کشور وارد شده است که 
این میزان واردات در سال گذشته به نسبت سال پیش 
از آن )۱۳۹۸(، به لحاظ وزنی ۱۳ درصد و به لحاظ 
ریالی شش درصد، افزایش یافته است.در مجموع سال 
۱۳۹۹، زنجیره فوالد و محصوالت فوالدی معادل یک 
میلیارد و ۳۷۳ میلیون دالر وارد شده که همچون آمار 
صادرات آن بیشترین میزان را به خود اختصاص داده 

است.

دنیاى اقتصاد : طی یکساله 1۳99، معادل ۵۵ 
میلیون و 124 هزار و 491 تن انواع محصوالت 
معدنی و صنایع معدنی صادر شده است که بر 
این اساس، تراز مثبت تجارى چهار میلیارد و 
2۷1 میلیون و ۷00 هزار دالرى بخش معدن 
و صنایع معدنی ایران در سالی که گذشت 

اعالم شده است.

به گزارش »ایسنا« البته این میزان صادرات در سال 
۱۳۹۹، نسبت به سال ۱۳۹۸، افت ۲۱ درصدی 
داشته است.همچنین میزان صادرات محصوالت 
این حوزه )معدن و صنایع معدنی( طی سال ۱۳۹۹ 
به لحاظ ارزشی هفت میلیارد و 6۸۲ میلیون و 
۲00 هزار دالر بوده است که به نسبت سال پیش 
از آن )۱۳۹۸(، کاهش ۱۱ درصدی را تجربه کرده 
است.صادرات محصوالت فوالدی و زنجیره فوالد، 

دنیاى اقتصاد : رئیس خانه معدن ایران معتقد 
است بزرگ ترین آسیب فعالیت هاى اقتصادى 
عوامل  از  و  معادن  حوزه  در  به ویژه  کشور 
در  بخشی نگرى  سال،  شعار  نشدن  محقق 

مسائل مختلف است.

محمدرضا بهرامن در گفت وگو با »ایرنا« با تاکید بر 
ضرورت اصالح قوانین در راستای تحقق شعار سال 
تقسیم وظایف حاکمیتی  با وجود  افزود:   ۱400
مربوطه  مقررات  در  مرتبط  اجرایی  دستگاه های 
از جمله ماده ۲4 قانون معادن، اما به طور مستمر 
فعالیت های معدنی با چالش مواجهه غیراصولی و 
حتی غیرقانونی با برخی دستگاه ها مواجهند که به 
نظر باید ضمانت اجراهایی درباره عدم اجرای تکالیف 

قانونی از سوی دستگاه های مزبور تهیه شود.
بهرامن اظهار کرد: تغییرات غیراصولی مدیریتی و 
در بعضی موارد، نبود تخصص کافی یا انگیزه کار 

حرفه ای در بین مدیران حوزه های مرتبط با فعالیت های 
معدنی کشور، از جمله مواردی است که همواره موجب 
ورود آسیب های گسترده به این شاخه مهم اقتصاد 
کشور شده است.  وی یادآور شد: به عنوان مثال در 
جریان طرح اصالح قانون معادن در کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس، مالحظه شد در جلسات متعدد مرکز 
نمایندگان  کمیسیون،  این  و  مجلس  پژوهش های 
غیرثابت و در برخی موارد ضعیف دستگاه تخصصی 

مرتبط در جلسات حضور پیدا کردند.
رئیس خانه معدن ایران از عدم حمایت جدی و اصولی 
از فعالیت های اکتشافی که در واقع اصلی ترین موتور 
محرکه فعالیت های معدنی در حال و آینده کشور است 
انتقاد کرد و گفت: این عدم حمایت به طور جدی هم 
در بخش دولتی اکتشاف )یعنی سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات معدنی( و هم در بخش خصوصی با وضع 
اجرایی،  و  قانونی  فراوان  غیر اصولی  محدودیت های 
قابل مشاهده است.  بهرامن بیان کرد: با وجود ماهیت 
اقتصادی فعالیت های معدنی، به نظر می رسد یکی 
از جهت های مغفول در این خصوص فرهنگ سازی 
و تغییر نگرش اذهان عمومی نسبت به فعالیت های 

معدنی و معدن کاری کشور است.
وی توضیح  داد: در برخی موارد در افکار عمومی و 

حتی محصوالت تولیدی فرهنگی و اجتماعی مشاهده 
اختصاص  نوعی  به  معدنی  فعالیت های  می شود 
درآمدهای ملی به قشر خاص جامعه تلقی می شود 
اما الزم است اشتغال زایی، ارتقای تولید، خلق ثروت 
در سطح کشور و حتی کمک به رفع تحریم ها از سوی 
بخش معدن در قالب بسته های آموزشی و فرهنگی 
به  کمک  برای  عمومی  افکار  جذب  و  اصالح  برای 
فعالیت های معدنی در مقررات و فعالیت های مدیریت 

مدیریتی لحاظ شود.
شاخه  در  مهم  امور  جمله  از  کرد:  تاکید  بهرامن 
فعالیت های معدنی، کمک قانون گذاری و مدیریتی 
برای ارتقای فرآوری مواد خام معدنی در سطح کشور 
و با لحاظ کردن ظرفیت های هر استان است.  به گفته 
وی، در عمل نه تنها اقدامی در این زمینه انجام نشده و 
چنین خروجی ای را در پی نداشته، بلکه برخی اقدام ها 
مانند محاسبه حقوق دولتی بر اساس مواد فرآوری 
شده، مانعی برای ساخت واحدهای فرآوری یا استمرار 

فعالیت های آنها توسط معدن کاران کشور است.
رئیس خانه معدن ایران افزود: در برخی موارد رقابت های 
موجود در حوزه فرآوری و در واحدهای به اصطالح 
سرمایه گذاری های  نشدن  فراهم  سبب  خصولتی 

کوچک تر در حوزه فرآوری شده است.
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البی های سیاسی و فشار رسانه ای علیه 
عرضه بورسی سنگ  آهن

نظم دهی دارد که اهمیت آن بسیار زیاد 
است زیرا هم اکنون، بی نظمی در زنجیره 
فوالد حاکم است و محصوالت حلقه های 
مختلف آن، اختالف های فراوانی با یکدیگر 
دارند که از این فضا، فقط عده معدودی 
واسطه و دالل بهره می برند و منفعتی به 
تفاسیر  این  با  نمی رسد؛  تولیدکنندگان 
ورود کل زنجیره به بورس کاال یک نظم 
کلی در حوزه معامله، تامین مواد و قیمت 

ایجاد می کند.
به  زنجیره  این  در  اگر  وی،  گفته  به 
قیمت های شفافی دست پیدا کنیم باعث 
و  می شود  زنجیره  کل  کسب وکار  رونق 

سود آن نیز به همه زنجیره می رسد.
کاال  بورس  هم اکنون،  کرد:  اعالم  وی 
و  است  قیمت  کشف  مرجع  مهم ترین 
درصورتی که برخی دخالت های نابه جای 
آثار بسیار  از آن حذف کنیم،  را  بیرونی 
مثبتی برای بازار و تولید به همراه دارد؛ در 
این میان چه دخالت از سوی دولت باشد و 
چه از سوی زنجیره فوالد، باعث آسیب به 

کل زنجیره خواهد شد.
فوالد  زنجیره  در  کرد:  اضافه  عسکرزاده 
باید به محصوالت دیگری مانند کنسانتره 

سعید عسکرزاده از فشارهاى رسانه اى و البی هاى 
قیمت  سازى  واقعی  از  ممانعت  براى  سیاسی 

سنگ آهن انتقاد کرد.

به گزارش اقتصادآنالین، دبیر انجمن سنگ آهن ایران با 
اشاره به اینکه سنگ آهن اولین محصول از باالدست زنجیره 
فوالد بوده و بهترین حالت این است که قیمت این زنجیره 
دریک فضای شفاف و رقابتی مانند بورس کاال انجام شود، 
از فشارهای رسانه ای و البی های سیاسی برای ممانعت از 
واقعی سازی قیمت سنگ آهن انتقاد کرد و هشدار داد: اگر 
کسانی که کشف قیمت واقعی سنگ آهن در عرضه های 
بورسی را تحت فشار قرار داده اند به هدف خود برسند، در 
آینده کل زنجیره فوالد، تحت تأثیر پیامدهای منفی این 

فشار، متحمل زیان خواهند شد.
سعید عسکرزاده گفت: ۲۲ فروردین سال جاری در عرضه 
سنگ آهن که با رقابت خریداران نیز همراه بود، مجموعه 
رقابت غیرواقعی است و  این  اصرار کردند که  فوالدی ها 
نرخ هایی که برای سنگ آهن در حراج کشف شد، منطقی 
نیست. این در حالی است که کماکان سنگ آهن به لحاظ 

قیمتی تفاوت فاحشی با قیمت های جهانی دارد.
دالر  با  را  کشور  داخل  قیمت سنگ آهن  اگر  افزود:  وی 
محاسبه کنیم و حتی هزینه هایی مانند حمل ونقل را از آن 
حذف کنیم، نرخ فعلی سنگ آهن در بورس همچنان نصف 

قیمت هایی است که در بازارهای جهانی معامله می شود.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران تأکید کرد: برخی از همکاران 
صنعت فوالد به این بخش توجه نکرده اند که وقتی قیمت 
از محصول  بخشی  و  باالی ۷00 دالر می رسد  به  فوالد 
تولیدکنندگان صادر می شود، در قیمت تمام شده محصوالت 

معدنی نیز تأثیر می گذارد.
به گفته وی، نرخ فوالد به صورت مستقیم بر روی قیمت 
سنگ آهن تأثیر دارد زیرا برخی از محصوالت و تجهیزاتی 
که در سنگ آهن مورد استفاده قرار می گیرد به فوالد مرتبط 
تمام شده  قیمت  فوالد  قیمت  افزایش  به محض  و  است 

سنگ آهن نیز افزایش می یابد.
دبیر انجمن سنگ آهن با بیان اینکه باید بپذیریم که قیمت 
تمام زنجیره فوالد باید متوازن و متعادل باشد، یادآور شد: 
اگر تولید در این زنجیره، سود منطقی داشته باشد به نفع 
بنابراین،  بود.  خواهد  آن  دست اندرکاران  و  زنجیره  تمام 
انتقاداتی که از سوی تولیدکننده های فوالد درباره عرضه 

سنگ آهن در بورس کاال مطرح شد، غیرمنصفانه بود.

قدرت نظم دهی بورس کاال به زنجیره تولید
قدرت  سنگ آهن،  بورسی  عرضه  کرد:  اضافه  عسکرزاده 

 درصد تغییر نسبت
به هفته گذشته

قیمت  روز پنج شنبه مورخ:
1400/02/16

۱.۷۸ ۱۹۳.۱۹$ سنگ آهن با عیار %62

0.۷۵ ۲۲۷.00$ سنگ آهن با عیار %65

۳.60 ۲۲۷.0۱$ کنسانتره با عیار %66

۳.۸۳ ۲6۲.04$ گندله

۳.6۷ 6۷۷.۵0$ شمش فوالدی

-۷.۳۳ سامانه نیما ریال ۲۱۱.۲44

-۱0.6۲ سامانه سنا ریال ۲04.۹6۳

-۷.04 بازار آزاد ریال ۲0۷.۲۱0

قیمت پایانی محصوالت زنجیره  سنگ آهن-فوالد

نوع ماده
دالر

قیمت های  بورس می تواند  برسیم چراکه  نیز  گندله  و 
عادالنه را کشف کند. اواخر سال گذشته توافقی با بورس 
کاال کردیم که بتوانیم بستر عرضه سایر محصوالت را نیز 
فراهم کنیم و بر همین اساس کنسانتره چادرملو نیز در 

بورس کاال پذیرش شد.

افزایش تولید با قیمت هاى منطقی
دبیر انجمن سنگ آهن همچنین با اشاره به اینکه باید 
به بحث تعدیل قیمت ها توجه ویژه ای کرد، گفت: اگر 
قیمت ها تعدیل نشود، به طورقطع در تولید سنگ آهن 
دچار نقصان خواهیم شد که افت ظرفیت تولید و گاه 

تعطیلی واحدهای تولیدی ماحصل آن است.
و  معقول  سنگ آهن  قیمت  اگر  کرد:  خاطرنشان  وی 
منطقی باشد می توان بر روی افزایش عیار قابل استخراج و 
همچنین ذخایری که در عمق زیاد قرار دارد برنامه ریزی 
و  تولید سنگ آهن  افزایش  باعث  این موضوع  که  کرد 

تأمین نیاز داخل خواهد شد.
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و  تحقیق  به  تملک  و  ادغام  از  شرکت  تمرکز   -۲
توسعه تغییر می یابد. وقتی تیم  مدیریت شرکت ها، 
زنان را اضافه می کنند، از استراتژی »خرید دانش« 
که بر ادغام و تملک شرکت های دیگر متمرکز است 
و می توان آن را یک رویکرد مردانه کنش گر دانست، 
به سوی استراتژی »ایجاد دانش« حرکت می کنند 
و  است  متمرکز  داخلی  توسعه  و  تحقیق  بر  که 
می توان آن را رویکردی زنانه تر و مشارکتی دانست.

۳- وقتی زنان به خوبی به تیم مدیریت ارشد پیوند 
بزرگ تر  و  بهتر  بسیار  آنها  انتخاب  اثر  می خورند، 
مدیریت  تیم  با  زنان  یکپارچگی  چقدر  هر  است. 
مشهودتر  تصمیم گیری ها  در  آن  اثر  باشد،  بیشتر 
موثرند:  موضوع  این  در  کلیدی  فاکتور  دو  است. 
اول اینکه اضافه شدن مدیران زن به تیم مدیریت، 
که  می دهد  تغییر  بیشتر  مواردی  در  را  تیم  تفکر 

حداقل یک زن دیگر از قبل در تیم باشد. دلیل 
تیم هایی که قبال یک زن در  این است که  آن 
اضافه  یا  زنان  با  بوده، در همکاری  آنها  اعضای 
دوم  می کنند.  عمل  راحت تر  دیگر  زنان  کردن 
اینکه تحقیقات نشان داده تغییرات بزرگ تر در 
مدیران  که  می افتد  اتفاق  زمانی  مدیران،  تفکر 
زن جدید، بخشی از یک گروه تازه منصوب شده 
باشند. به عبارت دیگر، اگر یک شرکت ۱0 مرد 
و ۲ زن را به پست های باالتر ارتقا دهد، نسبت 
ارتقا  را  زن  یک  و  مرد  که شرکت ۵  زمانی  به 
دهد، اثرگذاری کمتری دارد. دلیل آن این است 
ارتقا پیدا می کنند و  که وقتی گروه بزرگ تری 
قبلی  مدیران  می شوند،  ارشد  مدیران  تیم  وارد 
می شود  باعث  این  و  می کنند  خطر  احساس 
نسبت به اعضای تازه وارد موضع بگیرند و توانایی 

آنها برای مشارکت محدود شود.

IEB.today :منبع

به گزارش HBR، تحقیقات نشان داده شرکت هایی 
که از زنان بیشتری در تیم مدیریت ارشد خود 
استفاده می کنند، سودآورتر هستند، مسوولیت 
اجتماعی بیشتری دارند و تجربه مشتری امن تر و 
باکیفیت تری ارائه می کنند. اما وقتی می خواهیم 
در  زنان  از  بیشتر  استفاده  چرا  دهیم  توضیح 
کسب وکار  دستاوردهای  مدیریتی  پست های 
به دنبال دارد و چه مکانیزم های خاصی  بهتری 
باعث به وجود آمدن این نتایج مثبت می شود، 

تحقیقات موجود، محدودتر هستند.
دنبال  را  مرد  و  زن  مدیران  وضعیت  محققان 
کرده و هزینه های تحقیق و توسعه، نرخ ادغام 
و تملک و محتوای نامه هایی که به سهام داران 
چندملیتی  شرکت   ۱6۳ در  را  می شود  نوشته 
بفهمند  تا  کردند  بررسی  ظرف مدت ۱۳ سال 
استراتژی های بلندمدت این شرکت ها، چطور بعد 
از پیوستن زنان به تیم  مدیریت ارشد آنها تغییر 
کرده است. این تحقیق، سه روند مجزا را نشان 

داده است:

۱- استقبال شرکت ها از تغییر بیشتر و از ریسک 
تیم  به  زنان  پیوستن  از  بعد  می شود.  کمتر 
مدیریت، سازمان ها بیشتر به دنبال تغییر رفتند 
و در عین حال به دنبال کاهش ریسک های ناشی 
شدن  اضافه  یعنی  این  بودند.  تغییرات  این  از 
چشم انداز  لزوما  مدیریتی  پست های  به  زنان 
جدیدی به تیم نمی دهد، بلکه نحوه تفکر اعضا 
داده  نشان  مذکور  تحقیق  می کند.  متحول  را 
مدیران زن صرفا ایده های جدید خاصی در تیم 
مطرح نمی کنند، بلکه حضور آنها باعث می شود 
کنند.  استقبال  تغییر  از  بیشتر  ارشد  مدیران 
این تغییر ذهنیت، باعث تحوالت محسوس در 
اتخاذ تصمیم های استراتژیک کلیدی شرکت ها 

می شود.
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