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زنجیره  محصوالت  پایانی  قیمت 
سنگ آهن-فوالد

از نفت تا معدن، از طالي سیاه تا گنج 
گوهر

خود  با  مخالفت  و  خودانتقادي  چرا 
مفید است؟

رئیس انجمن سنگ آهن ایران گفت: قیمت غیرمنطقی و دستوری محصوالت معدنی طی سال های اخیر علت اصلی فرار سرمایه 
از بخش معدن بوده است که با منطقی سازی قیمت ها با عرضه سنگ آهن و سایر محصوالت در بورس کاال، می توان راه بازگشت 
سرمایه ها به حوزه معدن را مجدد باز کرد.                    ...ادامه صفحه 2

سازوکار بورس کاال، نسخه بازگشت 
سرمایهها به بخش معدن

تشکیل  نویس  پیش  شدن  نهایي 
شوراي آهن و فوالد

معدن براي پیشران بودن چه میخواهد؟

به بخش  راهکار سرازیر شدن سرمایه 
معدن
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گفت و گو

سنگ آهن به  عنوان یکی دیگر از محصوالت 
زنجیره فوالد، تغییر قیمت نداشته باشد.

اکبریان ادامه داد: پیش از این نسبت کنسانتره 
به شمش فوالد در کشور  ۱۶ درصد بوده در 
در  نسبت  این  زمان  همان  در  که  شرایطی 
بازارهای جهانی ۲۲.۵ درصد بود و هم اکنون 
نسبت کنسانتره به شمش در جهان به ۳۴ 
که  است  در حالی  این  است.  رسیده  درصد 
سنگ آهن  که  دارند  اعتقاد  برخی ها  هنوز 
همان  با  باید  کشور  داخل  در  کنسانتره  و 

قیمت های قبل فروخته شود.
هم اکنون،  گفت:  سنگ آهن  انجمن  رئیس 
حاشیه سود در فوالد افزایش  یافته و اگر به 
اقتصاد  و  زنجیره  درکل  سود  متوازن  توزیع 
بازار اعتقاد داریم باید قیمت سنگ آهن نیز 

منطقی و متعادل شود.

پیامدهای عرضه بورسی سنگ آهن
وی درباره پیامدهای عرضه بورسی سنگ آهن 
توضیح داد: عرضه سنگ آهن در بورس کاال 
به معنای ایجاد شرایط رقابتی، آزاد و شفاف 
کشف  را  قیمت  تقاضا  و  عرضه  که  است 
دخالت های  از  باید  میان  این  در  می کند 

»فلزات  تحلیلی  و  خبری  پایگاه  گزارش  به 
اگر  اینکه  بیان  با  اکبریان  مهرداد  آنالین«، 
قیمت سنگ آهن مانند سایر محصوالت حوزه 
این  فعاالن  تمام  نفع  به  شود  منطقی  فوالد 
زنجیره خواهد شد، اظهار داشت: این نکته مهم 
نیز متذکر شده ایم  تولیدکنندگان فوالد  به  را 
و امیدواریم با همراهی آن ها قیمت سنگ آهن 

نیز به سوی منطقی شدن حرکت کند.
وی افزود: طی ماه های اخیر، قیمت فوالد و محصوالت 
میانی در بازارهای جهانی، رشد قابل توجهی نسبت 
به سال های قبل داشته اند و دلیلی وجود ندارد که 

غیرکارشناسی در روند بازار جلوگیری کرد تا معامالت 
مسیر درست و واقعی خود را طی کند؛ عرضه بورسی 
سنگ آهن مورد تایید انجمن و تمام تولیدکنندگان 

است و از آن استقبال خواهد شد.
اکبریان با بیان اینکه قیمت غیرمنطقی و دستوری 
محصوالت طی سال های اخیر علت اصلی فرار سرمایه 
از بخش معدن بوده است، گفت: براساس بررسی ها، 
سال گذشته موفق نشدیم به اهداف تعیین  شده در 
بخش سنگ آهن دست  یابیم که مهم ترین علت آن، 
قیمت پایین و غیرمنطقی محصوالت است از این رو 
باید اجازه دهیم سنگ آهن در بستری شفاف یعنی 

بورس کشف شود.
بر اساس گزارشی از کاالخبر، به گفته رئیس انجمن 
پایین در  یعنی قیمت  این معضل  ایران،  سنگ آهن 
شرایطی که نرخ محصوالت سایر حلقه های زنجیره 
سرمایه گذاری  کاهش  با  تا  شده  موجب  باالست، 
و  جدید  اکتشافات  کاهش  ضمن  بخش  این  در 
ماشین آالت فرسوده مواجه شویم، در واقع سرکوب 
قیمت سنگ آهن زمینه کاهش تولید و ظرفیت های 
تولید را فراهم کرده که در آینده، تبعات منفی زیادی 
به همراه خواهد داشت و باید سریع تر با حمایت همه 
جانبه نسبت به واقعی سازی قیمت محصوالت معدنی 

اقدام کرد.

دبیرانجمن سنگ آهن ایران درباره علت راه 
اندازی شورای آهن و فوالد گفت : این شورا 
تدوین  درباره  مرجع  یک  بعنوان  تواند  می 
مرجع  یک  و  فوالد  زنجیره  کل  استراتژی 
متحد  با  و  باشد  حوزه  این  در  ساز  تصمیم 
کردن نظرات اعضا ، کل زنجیره فوالد را به 

لحاظ کمی و کیفی توسعه دهد.
عسکرزاده افزود: فرایند تشکیل شورای آهن و 
فوالد بگونه ای طراحی شده است که نظرات 
همه انجمنها و تشکلهای مرتبط با فوالد در 
آن لحاظ شده است و نمایندگان مختلف از 
بخشهای مختلف زنجیره حضور دارند و اتخاذ 
هر تصمیمی با بررسی کارشناسی انجام می 
شود و نهایتا یک تصمیم و یک صدای واحد 

از زنجیره فوالد شنیده خواهد شد.
وی تصریح کرد: انجمن تولیدکنندگان فوالد 
انجمن  با  همصدا  شورا  این  تشکیل  با  نیز 
سنگ اهن و موافق تشکیل این شورا است و 
تالش می شود با تشکیل شورای آهن و فوالد 

دبیر انجمن سنگ آهن ایران از تهیه و تدوین 
پیش نویس تشکیل شورای آهن و فوالد خبر 
داد و گفت: زمان آغاز بکار رسمی شورای آهن 
و فوالد و نهایی شدن پیش نویس برای اجرا ، با 
فروکش کردن بحران کرونا بزودی اعالم خواهد 

شد.

به  اشاره  با  فوالدبان  با  گفتگو  در  سعید عسکرزاده 
آغاز بکار رسمی شورای آهن و فوالد در آینده بسیار 
نزدیک افزود: پیش نویس تشکیل این شورا تهیه و 
تدوین شده و در اختیار اعضای انجمن تولیدکنندگان 
فوالد،انجمن سنگ اهن و کمیسیون صنایع و معادن 
اتاق بازرگانی قرار گرفته وامید است بزودی بتوانیم 

آن را به تصویب نهایی برسانیم.
وی علت تاخیر در تشکیل و راه اندازی شورای آهن 
ذکرو  کشور  در  کرونا  چهارم  موج  شیوع  را  وفوالد 
و  موج  این  کردن  فروکش  محض  به  کرد:  تصریح 
کاهش بحران ، نشستی با حضور اعضا برای تعیین 

زمان آغاز بکار رسمی شورا تشکیل خواهد شد.

در آینده نزدیک،حتما اطالع رسانی شود.
اواخر  فوالد  و  آهن  شورای  بود  شده  اعالم  پیشتر 
فروردین بصورت رسمی و برای رفع و رجوع مشکالت 

زنجیره فوالد آغاز بکار می کند.

نهایی شدن پیش نویس تشکیل شورای آهن و فوالد
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معدن برای پیشران بودن چه می خواهد؟

راهکار سرازیر شدن سرمایه به بخش معدن

معدن و صنایع معدنی، در توسعه و گسترش این بخش از 
اقتصاد کشور ضروری است. می توان گفت همواره طی این 
سال ها نقشه راه معدن وجود داشته و آخرین آنها تحت 
عنوان نقشه راه بخش معدن و صنایع معدنی ایران و برنامه 
چهارساله وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بازه زمانی 
۱۴۰۰-۱۳۹۷ تهیه و تدوین شده، اما به نظر می رسد این 
نقشه راه عملیاتی نشده، چراکه در صورت اجرایی شدن، 
مطالبات فعاالن معدنی در زمینه نقشه راه معدن، شکل 

نمی گرفت.....
نقشه های راه اجرا نمی شوند

زینال زاده در ادامه اجرایی شدن نقشه راه معدن را مهم تر 
از تهیه نقشه های جدید عنوان کرد. او در این باره گفت: 
یکی از دالیل مهمی که باعث شده مشکالت همواره در 
فعالیت های معدنی وجود داشته باشد، عارضه یابی نشدن 

در این بخش است.....
فعال سازی معادن متروک

درباره ترغیب ورود سرمایه های مردمی به بخش معدن 
و ثمرات حضور این منابع مالی برای راه اندازی معادن 
کوچک و متوسط راکد، چندی پیش نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه 
دادند برای واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار 
خود در قالب شرکت های سهامی عام پروژه از طریق بازار 

سرمایه اقدام کند......
مشارکت مردم در سرمایه گذاری

رحیمی در ادامه یکی از راه های ساماندهی شرایط موجود 

بازار سرمایه و  را واگذاری معادن متروک و غیرفعال در 
او  کرد.  معرفی  مردمی  بکارگیری سرمایه های سرگردان 
در این باره گفت: از مزایای این طرح می توان به مشارکت 
جمعی عامه مردم در این  گونه پروژه های ملی اشاره کرد. 
همچنین الزم به ذکر است معادن جزو انفال هستند و مردم 

حق دارند سهمی در پیشرفت این بخش داشته باشند........
اعتمادسازی الزمه بازار سرمایه

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی 
از دیگر اهداف این طرح را جذب نقدینگی، جمع آوری 
سرمایه اندک سرگردان مردمی و کنترل بازار مالی مطرح 
کرد و در ادامه گفت: نکته قابل توجه آن است که این 
جریان نباید یک طرفه باشد. باید سرمایه گذاری ازسوی 
مردم صورت گیرد و در فعال سازی معادن مشارکت کنند 
تضمین  و  سودآوری  برای  خوبی  پشتوانه  مقابل  در  و 
سرمایه های اندک سرگردان مردمی وجود داشته باشد......

سخن پایانی
طی  که  است  مسائلی  معدنی،  فعاالن  امروزه  مطالبات 
سال ها برای فعالیت های این بخش موانع ایجاد کرده و 
به نوعی می توان گفت سد راه توسعه معادن کشور شده اند، 
به همین دلیل انتظار می رود وزارت صنعت، معدن و تجارت 
عالوه بر در نظر گرفتن راهکار برای پیشرفت حوزه معدن 
و صنایع معدنی، به اجرای صحیح این راه حل ها نیز توجه 

داشته باشد تا ثمرات آنها را بیش از پیش شاهد باشیم.

مشاهده متن کامل خبر از اینجا

گزارش برنامه ها و اهداف وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای سال 1400 نشان می دهد از جمله 
اهداف مهم این وزارتخانه امسال توجه به صنایع 

پیشران و توسعه آنهاست.

در میان این برنامه ها، تولید کاالهای منتخب صنعتی، 
نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی، توسعه کسب وکار 
مجازی، جذب سرمایه خارجی و حمایت از مناطق 
محروم دیده می شود. درباره بخش معدن و صنایع 
معدنی، اهمیت به نقشه راه معدن، جذب سرمایه های 
مردمی برای سرمایه گذاری در بخش معدن و توسعه 
فناوری و محصوالت دانش بنیان از مواردی است که در 
برنامه و اهداف امسال وزارتخانه و سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت دیده می شود. توجه به این مباحث، 
نشان دهنده جایگاه ویژه آنها در توسعه بخش معدن 
به عنوان یکی از صنایع پیشران است. درباره اهمیت و 
نقش ۳ محور گفته شده و همچنین مسائل مرتبط با 
آنها که اولویت رسیدگی دارند، صمت با کارشناسان و 
فعاالن این بخش گفت وگو کرد که در ادامه می خوانید:

نقشه راه تبیین گر است
آیدین زینال زاده، کارشناس معدنی نقشه راه معدن را 
از عوامل مهم توسعه معادن دانست و در گفت وگو با 
صمت از زوایای تهیه و اجرای آن گفت. وی اظهار کرد: 
وجود یک نقشه راه جامع، کامل و اجرایی برای حوزه 

وزارت  برنامه  و  طرح  معاون  پیش  چندی 
صنعت، معدن و تجارت در جلسه کارگروه 
تامین مالی خبر از هدایت سرمایه های خرد 
مردمی به سمت تولید از طریق تامین مالی 
جمعی طبق ظرفیت ماده 11 قانون رفع موانع 

تولید داد.

طبق گفته سعید زرندی تامین مالی در واقع از 
سرمایه گذاران  مالی  منابع  جمع سپاری  طریق 
برای  موثر  مالی  تامین  کانال  یک  به صورت 
به منظور  مردم  از  سرمایه  اندکی  مقدار  دریافت 

یک  که  می شود  انجام  متوسط  سرمایه گذاری های 
الگوی جدید تامین سرمایه برای پروژه های جدید و 

طرح های نوآورانه و کسب وکارهای کوچک است.
همچنین بر این موضوع تاکید شد که تامین سرمایه از 
این روش برای شرکت های بزرگ به ویژه شرکت هایی 
که در بورس و فرابورس پذیرش شده اند، منع شده تا 
رقابت تنها برای تامین سرمایه شرکت های کوچک و 

دارای طرح و ایده نو صورت پذیرد.
حال موضوع مهمی که مطرح می شود آن است که 
راه اندازی  به منظور  مردمی  سرمایه های  جمع آوری 
و  معایب  چه  و  دارد  بالقوه ای  مزایای  چه  معادن، 

زیان های بالفعلی را در ادامه به وجود می آورد. 
مطلوب  شرایط  و  مناسب  بستر  وجود  همچنین 
از  معدن،  بخش  به  مردمی  سرمایه های  ورود  برای 
دیگر مباحثی بود که  »روزگار معدن« درباره آن با 

که  کرده  گفت وگو  حوزه  این  فعاالن  و  کارشناسان 
عناوین این محورها در ذیل آورده شده است: 

* سرمایه های سرگردان
* راهکارهای ایجاد بستر مناسب

* ورود معادن راکد به بورس
* متولیان راه اندازی دوباره معادن

امروزه بنا بر شرایط موجود اقتصادی، اقشار مختلف 
جامعه در پی افزایش ارزش پول موجود در دست خود 
هستند و این مبالغ چه کم و چه زیاد، در بازارهای 
مالی مختلف متاسفانه تا حدودی از بین رفته اند، به 
همین جهت جلب اعتماد مردمی برای سرمایه گذاری 
در بخش معدن کشور و همچنین صیانت از این منابع 
ارزشمند مالی، اقدام مهمی است که از نظر کارشناسان 
و فعاالن معدنی باید دولت و نهادهای مرتبط به آن 
توجه کنند.    مشاهده متن کامل خبر از اینجا

https://www.smtnews.ir/mine/58418-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%9F.html
http://rouzegaremadan.ir/%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1/%d8%b1%d8%a7%d9%87%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%b2%db%8c%d8%b1-%d8%b4%d8%af%d9%86-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-%d9%85%d8%b9%d8%af%d9%86
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از نفت تا معدن، از طالی سیاه تا گنج گوهر

اولویت محصوالت باارزش افزوده باال ۶- ورود 
به نسل چهارم انقالب صنعتی و بهره گیری 
از فناوری های نو در بخش معدن و صنایع 
معدنی، ۷- مشارکت کلیه ذی نعفان به ویژه 
فعاالن این عرصه در نظام تصمیم سازی و 
تصمیم گیری حوزه معدنی، ثبات و تنقیح 
معدنی  پتانسیل های  معرفی   -۸ قوانین، 
کشور در سطح جهانی به عنوان کشوری با 
۶۸ ماده معدنی جهت ایجاد نظام اقتصاد 
اولویت های  تعیین   -۹ و  معدنی  پایدار 
ملی-استانی  در سطوح  معدنی  و  صنعتی 
بخش خصوصی  فعاالن  کلیه  مشارکت  با 
آمایش  ملی  سند   ۱۳ ماده  درچارچوب 
سرزمین، سرلوحه سیاست گذاری های آتی 
این بخش به عنوان نبض اقتصاد ملی کشور 
خواهد بود. از سوی دیگر به دلیل پراکنش 
جغرافیایی معادن در سطح کشور، شکوفایی 
اقتصاد معدنی در دهه آینده می تواند منجر 
به محرومیت زدایی، ارتقای کیفیت زندگی 
مردم و گسترش عدالت و توازن در مناطق 
مختلف کشور شود.پس در آغاز دهه جدید 
نگرش  یک  بر  مبتنی  و  عالمانه  نگاهی  با 
همه جانبه باید در مسیر توسعه کشور بیش 

از پیش حرکت کرد.

سعید رویین تن/ کارشناس ارشد برنامه ریزی آمایش 
سرزمین و پژوهشگر سیاستگذاری معدنی

نقش »معدن« در تحول اقتصاد ملی نه  تنها گذرگاهی برای 
کیفیت بخشی به مقوله درآمد ملی و توسعه، بلکه مسیری 
بهبود  و  فقر  کاهش  به  مربوط  فرصت های  ایجاد  برای 
کیفیت زندگی منطقه ای خواهد بود. امروزه معادن و منابع 
معدنی نقشی راهبردی در توسعه اقتصادی، رفاه بشری و 
رقابت پذیری صنعتی دارند. در آغاز سال ۱۴۰۰ با توجه 
 به شرایط مهم رونق بخشی و جهش تولید به عنوان عامل 
مهمی در تحقق اقتصاد درون زا، حرکت به سوی کاهش 

وابستگی به نفت و اقتصاد چندمحصولی بود.
حال مهم ترین سوالی که در پیش روی سیاستگذاران بخش 
صنعت معدن ایران قرار دارد، این است که جهت محقق 
شدن شعار »معدن به جای نفت« چه مسیری باید طی 
شود؟  یکی از رویکردهای توسعه اقتصادی کنونی بهره گیری 
از نگاه »آمایش سرزمین« به عنوان دانش مهندسی تدابیر 
توسعه در قلمروهای سرزمینی، با تاکید بر تنظیم سازگاری 
و تناسب میان انسان، فضا و فعالیت در یک رویکرد کل نگر 
بینش  یک  به عنوان  زمان  ظرف  بر  مبتنی  و  راهبردی 
توسعه محور است. در همین راستا آخرین روزهای اسفندماه 
 ۱۴۲۴ افق  در  سرزمین«  آمایش  ملی  »سند   ۱۳۹۹
به عنوان باالترین سند توسعه کشور با هدف ایجاد اجماع 
و تحقق پذیری این اسناد فرادست و تاثیرگذار بر ترتیبات 
توسعه سرزمینی، توسط »شورای عالی آمایش سرزمین« 
تصویب شد. اینک می توان امید داشت در چارچوب نگاه 
تخصصی »آمایش معدنی و صنایع معدنی« به زیرمجموعه 
استراتژی آمایش سرزمین مبتنی بر ایجاد تعادل و توازن 
در توسعه صنعتی و معدنی کشور با بهره گیری از امکانات 
به  سوی  قابلیت های متنوع استان های کشور، حرکت  و 
پیشرانی معدن در اقتصاد ملی را شتاب بخشید. اینک برای 
تحقق اهداف مصوب سند ملی آمایش سرزمین در افق 
۱۴۲۴ در بخش معدن و صنایع معدنی اقداماتی همچون: 
۱- توجه سیاست ها و اصول آمایش سرزمین به کالن ترین 
نگاه نظام برنامه ریزی توسعه ای کشور، ۲- تغییر نگاه نسبت 
به معدن به عنوان یک سرمایه ملی ارزش آفرین، ۳- حرکت 
اجرای  و  به  منظور تدوین  تعیین متولی واحد  به  سوی 
سیاست های توسعه ای بخش معدن و صنایع معدنی با نگاه 
بلندمدت به منظور دوری از بی ثباتی و نااطمینانی ناشی از 
تغییرات دولت ها و مدیران دولتی در روند اجرای برنامه های 
توسعه ای این بخش، ۴- توجه به مقوله اکتشاف در معادن 
جدید با بهره گیری از فناوری های نوین، ۵- تکمیل زنجیره 
ارزش و توسعه صادرات تولیدات صنعتی و صنایع معدنی با 

 درصد تغییر نسبت
به هفته گذشته قیمت روز جمعه مورخ: 1400/02/24

۲۳.۳۱ ۲۳۸.۲۲$ سنگ آهن با عیار %62

۱۷.۹۷ ۲۶۷.۸۰$ سنگ آهن با عیار %65

۰.۱۶ ۲۲۷.۳۷$ کنسانتره با عیار %66

۸.۴۳ ۲۸۴.۱۲$ گندله

۳.۶۹ ۷۰۲.۵۰$ شمش فوالدی

-۲.۹۶ سامانه نیما ریال ۲۰۵.۰۰۰

۵.۴۵ سامانه سنا ریال ۲۱۶.۱۲۹

۶.۳۹ بازار آزاد ریال ۲۲۰.۴۶۰

قیمت پایانی محصوالت زنجیره  سنگ آهن-فوالد

نوع ماده
دالر
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مشکالتی که در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها 
و  آزاردهنده  زیادی  حد  تا  و  می خورد  چشم  به 
تهدید کننده انسجام سازمانی است، از آنجا سرچشمه 
می گیرد که کارکنان و البته مدیران فعال در آنجا 
تاب و تحمل شنیدن صدای مخالف را ندارند یا به 
ایده های پیشنهادی شان  با  خاطر مخالفت دیگران 
با آنها برخورد قهرآمیز و منفی می کنند که دلیل 
در  ریشه  پرخاشگری ها  و  آشفتگی ها  این  اصلی 
برای  قبل  از  را  خود  افراد  که  دارد  واقعیت  این 
احتمالی  مخالفت های  و  انتقادات  به  پاسخگویی 
و  نکرده اند  آماده  خود  پیشنهادهای  و  ایده ها  با 
را  با مخالف خود  قانع کننده  و  گفت وگوی درست 

تمرین نکرده اند.

۲- شناختن حد وسط و راه حل بینابین: توجه دقیق 
به نظرات طرف مخالف این امکان را می دهد تا با 
تفریط  و  افراط  از  اجتناب  و  وسط  حد  تشخیص 
پیشنهاد نهایی و ایده قوی تری ارائه شود که کمتر 
کسی تمایل پیدا کند آن را به چالش کشیده یا رد 
کند. عالوه براین، با تشخیص کامل تر آنچه مورد نیاز 
قدرتمندتری  موضع  ندارد،  آنچه ضرورتی  یا  است 
حاشیه پردازی  و  بی ربط گویی  به  و  کرده  اتخاذ  را 
در  کارکنان  حالت،  این  در  شد.  نخواهند  متهم 
فاصله  تفریط  و  افراط  از  که  می آموزند  سازمان 
ارائه دهند که  را  گرفته و پیشنهادها و طرح هایی 
کمترین مخالفت و سنگ اندازی را از جانب دیگران، 
چه مدیران مافوق و چه از جانب سایر کارکنان و 

همکاران شان به دنبال داشته باشد.

۳- امکان مانیتورینگ و تغییر دادن ذهن: توجه به 
نقطه مخالف و توجه دقیق به آنها یک تمرین مفید 
و ارزشمند ذهنی برای خود افراد نیز هست، چرا که 
باعث می شود افراد بتوانند از جنبه های مختلف و از 
زوایای گوناگون به یک چیز بنگرند، امری که بدون 
موضع  از  و  مخالف  زاویه  از  چیز  آن  به  نگریستن 
متضاد امکان تحقق آن وجود ندارد. وجود همین 
و  برابر عقاید  انعطاف پذیری در  و  چندجانبه گرایی 
کامل تری  ایده های  تا  شده  باعث  مخالف  نظرات 
شکل بگیرد که مخالفت اندکی با آن پیش خواهد 

آمد.
به طور کلی، رواج تفکرات متضاد در ذهن مدیران 
نیز بسیار مفید  و رهبران فعال در عصر دیجیتال 
است، چرا که دو پیامد مثبت و سازنده برای آنها 

دارد: اول اینکه به آنها نشان می دهد در اردوگاه 
مقابل و در میان رقبا چه عقاید و نگرش هایی 
وجود دارد. در واقع این نوع تفکر به مدیران این 
بندهایی  و  قید  از  را  خود  تا  می دهد  را  امکان 
که به واسطه مدیریت و رهبری سازمان خاص 
دور خود تنیده اند رها سازند و متوجه شوند که 
در سایر سازمان ها و رسانه های اجتماعی طرف 
است.  دادن  روی  حال  در  اتفاقاتی  چه  مقابل 
بنابراین، تفکر متضاد باعث می شود مدیران که 
معموال توسط افرادی همفکر و هم عقیده خود در 
سازمان احاطه شده اند، از این حلقه بسته خارج 
شده و با عقاید و نگرش های متفاوت و متنوعی 

برخورد کنند.

و  مدیران  برای  متضاد،  تفکر  مزیت  دومین 
تحوالت  و  تغییر  سرعت  که  است  این  رهبران 
بهترین  که  است  گونه ای  به  امروز  دنیای  در 
موقعیت و تصمیم امروز شاید بهترین موقعیت و 
تصمیم برای فردا نباشد و این پویایی متابولیسم 
جامعه است که به میزان شگفت آوری بر سرعت 
تغییرات در دنیای کسب و کار افزوده و نه تنها 
را غافلگیر کرده،  انسان ها و کارکنان و مدیران 
بلکه حتی موجب عقب افتادن روبات ها و هوش 

مصنوعی از این قافله شتابان شده است.
ریختن  هم  به  آن،  بارز  ویژگی  که  عصری  در 
پی در پی ساختارها و به چالش کشیدن مداوم 
روش ها و ابزارهای کنونی است، ساختارشکن ها 
به سادگی و با زیر سوال بردن الگوها و مفروضات 
چالش  به  را  کس  همه  و  چیز  همه  کنونی، 
می کشند. در چنین شرایطی، بهتر است برای به 
چالش کشیده نشدن و زیر سوال نرفتن از سوی 
دیگران، به چالش کشیدن را از خود آغاز کرده و 
با دید مخالف و متضاد به اندیشه ها و تصمیم ها 

بنگرند.
یکی از راه های پیاده سازی چنین هدفی، تمرین 
تیم قرمز و آبی در درون سازمان است که در آن، 
اعضای مشارکت کننده در یک پروژه به دو گروه 
با  دارند  آنها وظیفه  از  و هر کدام  تقسیم شده 
روش خاص و متضاد با گروه دیگر، پروژه واحدی 
را انجام دهند. اجرای منظم و کامل این تمرین 
به اعضای سازمان می آموزد که چگونه می توان 
اجرا  عمل  عرصه  در  را  متضاد  و  انتقادی  تفکر 

کرد.

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی
Journal of Innovation Management:منبع

برای ایجاد یک سازمان پویا که در آن، افراد به 
انجام وظایف شغلی  و  روزمره  فراسوی کارهای 
عادی شان بیندیشند، به درجات باالی پویایی و 
پیشرفت فردی و سازمانی دست یابند، ذهن خود 
همیشگی  جست وجوگری  به  و  دهند  بسط  را 
ترغیب کرد که فقط  را  باید کارکنان  بپردازند، 
بسنده  خود  دانسته های  و  آموخته  و  عقاید  به 
نکرده و بر درست بودن ایده ها و پیشنهادهایی 
که در ذهن دارند یا مطرح کرده اند اصرار بیش از 
حد نداشته باشند؛ بلکه به نقطه مقابل و مخالف 
عقاید خود نیز فکر کنند و از تفکر انتقادی در 
مورد خودشان و نظراتشان نیز استفاده کنند. به 
عبارت بهتر، کارکنان توانمند و تمام عیار کسانی 
هستند که همزمان با خلق یک ایده یا ارائه یک 
شکلی  به  و  مخالف  زاویه  از  پیشنهادی،  طرح 
برخورد  خود  پیشنهادی  ایده  با  نیز  انتقادگونه 
خودشان  که  را  آنچه  تا  کنند  سعی  و  کرده 
مطرح می کنند، رد کنند. این برخورد انتقادی با 
ایده ها و پیشنهادهای خود، تا حد بسیار زیادی 
و  انتقادات  به  پاسخگویی  برای  افراد  توانایی  بر 

مخالفت های احتمالی با آن ایده خواهد افزود.
مدیران و رهبران سازمان ها می توانند برای تحقق 
وادار  را  ارزشمند و سازنده، کارکنان  این هدف 
کنند تا در صورت ارائه یک پیشنهاد یا ایده، یک 
سری دالیل و نکات در رد آن ایده و پیشنهاد 
و مخالفت با آن نیز بیان کنند و هم به عنوان 
موافق با ایده پیشنهادی شان صحبت کنند و هم 
به عنوان مخالف و کسی که تالش می کند آن 
ایده را رد کند. این کار از سه جهت مفید و موثر 

است که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد:

۱- کمک به پخته تر شدن پیشنهادها: هنگامی 
که افراد بتوانند یک سری استدالل های قوی علیه 
ایده خود تنظیم کنند آن گاه قادر  پیشنهاد و 
مخالفان،  و  منتقدان  به  پاسخ  در  بود  خواهند 
کنند،  عمل  شده  فکر  پیش  از  و  خوب  خیلی 
چرا که از قبل خود را برای دریافت این انتقادات 
پاسخ های  آنها  از  کدام  هر  برای  و  کرده  آماده 
از  یکی  امروزه  داشت.  خواهند  قانع کننده ای 
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خود مطلع فرمایید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

دبیرخانه انجمن سنگ آهن ایران
سردبیر: مهسا اکبری

    تلفن: 021-66974910
    فکس: 021-66974909
    آدرس: تهران،خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پالک 20، طبقه 4، واحد7
www.iropex.irوب سای     
info@iropex.ir :ایمیل     


