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         ادامه از صفحه 1

گفت و گو

بود  اعالمی  یارانه ای  نرخ های  اول که همان 
به مصرف کننده نمی رسید و مصرف کنندگان 
نهایی محصوالت مورد نیازشان را با نرخ دوم 
خریداری  بود  اول  نرخ  از  باالتر  بسیار  که 
می کردند و این میان مبالغی هنگفت و ویژه 
به عده ای محدود می رسید که نه تولیدکننده 
بودند و نه مصرف کننده. درواقع عده ای دالل 
خود  آن  از  را  مبالغ  این  سودجو  واسطه  و 

می کردند.
اکبریان ادامه داد: نمود بیرونی بخشنامه های 
بین  که  بود  جنگی  دولتی،  غیرکارشناسی 
پایین دستی فوالد راه  باالدستی و  گروه های 

افتاد.

شورای آهن و فوالد راه اندازی شد
اخیراً،  افزود:  ایران  انجمن سنگ آهن  رئیس 
راه اندازی شده که هم  شورای آهن و فوالد 
فوالدی ها و هم معدنی ها در این شورا حاضر 
می شوند و تمام مباحث یعنی میزان عرضه و 
تقاضای واقعی و نحوه صحیح کشف قیمت ها 
را مطرح می کنند؛ رویکردی هم که از دل این 

شورا بیرون می آید یک رویکرد واحد است. 
وی توضیح داد: این چالش، نه فقط در صنایع 
پایین دستی فوالد بلکه در صنایع باالدستی 
یعنی سنگ آهن و کنسانتره نیز وجود دارد 
و ما با این مشکل مواجه هستیم. قیمتی که 
قیمت  درصد  ارائه شده ۳۰  کنسانتره  برای 
عنوان  به  که  هم  عددی  و  است  بین المللی 
برنده اعالم شده، نزدیک همین قیمت پایه 
است درصورتی که اگر همین امروز این کاالها 
بخواهید معامله کنید  بورس  از  را در خارج 
ارقامی باالتر از این عدد قابل معامله خواهد 

بود.
نمایندگان  برخی  اکنون،  شد:  یادآور  وی 
مجلس به بهانه اینکه دولت نتوانسته بازار را 
کنترل کند، به بازار فوالد و قیمت گذاری ها 
نهاد  به عنوان  را  مجلس  ما  کرده اند.  ورود 
رسمیت  به  کالن  مباحث  در  سیاست گذار 
و  جزئی  مباحث  حوزه  در  اما  می شناسیم، 
خرد مثل تعیین قیمت محصوالت فوالدی، 
داشته  وجود  باید  آئین نامه  و  دستورالعمل 
باشد و قانون گذاری از سوی قوه مقننه، در 

این مباحث، نه قانونی و نه مصلحت است.

بورس، راهگشای شفافيت بازار
رئیس انجمن سنگ آهن ایران بیان کرد: ما 
به بورس و به رویه بورس اعتقاد داریم. بورس 
کاال، راهگشای شفافیت قیمت، کشف قیمت 

ابالغ  از  بعد  افزود:  ایران  سنگ آهن  انجمن  رئیس 
شیوه نامه فوالد بود که تحلیلگران و فعاالن بازار از 
دولت خواستند بازار فوالد را آزاد بگذارد و تحت فشار 
چون  اما  نکند،  حرکت  محدودکننده  پارامترهای 
و  می آورد  فشار  بازار  تنظیم  برای  همچنان  دولت 
دست از مداخالتش در بازار فوالد برنداشت، نتیجه 
و سود  بازار  نرخی شدن  دو  دلیل  به  این شده که 
صنایع  بورس،  از  خارج  در  محصول  فروش  در  باال 
پایین دستی تنها بخش کمی از محصوالتشان را به 

بورس می آورند.
سال های  در  مگر  دولت  کرد:  خاطرنشان  اکبریان 
بازارهای شمش،  در  ریز  و  به صورت جزئی  گذشته 
ورق فوالدی، کنسانتره، حتی صنایع پایین دستی تر 
مثل آهن و میلگرد مداخله و قیمت گذاری می کرد؟ 
دلیل  به  که  تحمیلی  جنگ  سال های  در  به جز 
در  دولت  مداخالت  کشور،  بر  حاکم  خاص  شرایط 
بازارهای مختلف ضرورت داشت؛ در کدام سال چنین 

مداخالتی در بازارها مشاهده شده بود؟

مداخالت دولت موجب بروز جنگ بين باالدست 
و پايين دست فوالد شد

زمانی  ایران،  سنگ آهن  انجمن  رئیس  گفته  به 
موضوع  در  کرد  سعی  دولت  که  افتاد  اتفاق  این 
از بخش خاصی حمایت  به زعم خود  قیمت گذاری، 
اعمال  با  را  نهایی  مصرف کننده  کرد  سعی  یا  کند 

مداخالتی در بازار مورد حمایت قرار دهد.
یک  در  دولت  که  صورت  این  به  کرد:  تصریح  وی 
بازار، ورود پیدا کرد و قیمت هایی پایین تر از قیمت 
نتیجه آن شد  اعالم کرد و  را  تمام شده محصوالت 
نرخ های  هم  عمل  در  شدند.  نرخی  دو  بازارها  که 

و کشف عرضه و تقاضا باشد اما امروز دولت به خیال 
خود برای تنظیم بازار از بورس استفاده می کند که 
این مسئله سبب می شود فوالدی ها از بورس گریزان 

شوند.
وی تصریح کرد: من فکر می کنم این موضوع را باید 
را  بورس  می خواهد  دولت  اگر  یعنی  بگیریم.  جدی 
تقویت کند و همه کاالها در حوزه صنایع باالدستی 
بورس عرضه شود، الزم است که  پایین دستی در  و 
داشته  بازنگری  قیمتی خود  به سیاست های  نسبت 

باشد.
اکبریان با تأکید بر اینکه بورس ابزار کنترلی نیست، 
متذکر شد: بورس برای ایجاد شفافیت تشکیل شده و 
محلی برای کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است 
بنابراین نمی توان از بورس انتظار داشت نقش کنترلی 

در بازار ایفا کند.
وی افزود: حال اگر در بورس به واسطه اهرم هایی معامالت 
محدود شود. مثالً روی قیمت پایه دستور صادر شود یا در 
لیست عرضه کنندگان و متقاضیان اعمال نظر و محدودیت 
شود و یا شرایطی گذاشته شود که عده ای بیرون از دایره 
بورس باقی بمانند نتیجه این می شود که عده ای نیز تالش 

می کنند عرضه های خود را خارج از این بازار انجام دهند.
اکبریان با بیان اینکه سیاست دولت سبب شد در بخش 
داد:  ادامه  بیفتد،  راه  فوالد  و  معدن  بین  نبردی  معدن، 
می کردند. سنگ آهنی ها  متهم  را  یکدیگر  دو طرف،  هر 
به فوالدی ها می گفتند، شما ارزان می خرید و فوالدی ها 
به سنگ آهنی ها می گفتند، شما خام فروش هستید. در 

حالی که واقعیت این نبود.
وی گفت: واقعیت این بود که هرچقدر فوالد کشور پیشرفت 
کرده است؛ سنگ آهنی ها هم به همان نسبت مواد اولیه 
آن ها را تأمین کرده و این مواد اولیه خارجی نبوده که به 
صنایع فوالد ما تزریق شده بلکه معادن داخلی نیازهای این 
صنعت را برطرف کرده است. ولی متأسفانه نمود بیرونی 
بخشنامه های غلط دولتی، جنگی بود که بین گروه های 

باالدستی و پایین دستی فوالد به راه افتاد.

منبع: اخبار فوالد
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                 اخبار
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بحران عدم واردات کسری سنگ آهن

که امیدواریم دولت در این روند بازنگری کند. نکته بعدی 
قیمت گذاری است؛ باید توجه داشت که در دنیا، سال های 
قالب  در  فوالد،  و  قیمت های سنگ آهن  است که  متمادی 
شاخص هایی مستقل نرخ گذاری شده و از شرایط حاکم بر 
زنجیره خود تبعیت می کنند؛ اما در ایران دولت برای حل 
بحران، اعالم کرده که قیمت ها را بر اساس نرخ شمش فوالد 
خوزستان ثابت نگاه می دارد و چند سالی است که این الگو در 

حال پیاده سازی بوده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت فرمول قیمت ساالنه را ابالغ 
برای  خوزستان  فوالد  شمش  نرخ  ۱۶درصد  که  می کند 
کنسانتره، ۲۳ درصد این نرخ برای گندله و ۵۰ درصد همین 
نرخ هم برای آهن اسفنجی اعمال می شود که این  یکی از 
چالش ها است؛ چرا که وقتی این نرخ ها ضریبی از نرخ شمش 
فوالد خوزستان تعیین می شود معنایش این است که اگر در 
دنیا، اتفاقی مثل حادثه شکستن سد باطله معدن سنگ آهن 
در برزیل یا توفان شدید در استرالیا که باعث می شود قیمت 
سنگ آهن باال رود، معادن کشور و تولیدکنندگان سنگ آهن 
احساس می کنند که این ضریب منصفانه نیست و فوالدسازان 
به  درستی در زنجیره توزیع  برده و سود  منفعت بیشتری 
اینکه  آنها به جای  اینجا است که به طور طبیعی  نمی شود. 
به  شروع  دهند،  کشور  فوالدسازان  تحویل  را  سنگ آهن 
از آن در خطوط توسعه  از دولت برای استفاده  اخذ مجوز 
فوالدی کنند که ایجاد کرده اند یا اینکه حتی ممکن است 
تولیدکنندگان سنگ آهن نیز تحریک شوند که خطوط تولید 
سنگ آهن ایجاد کنند؛ ضمن اینکه سعی خواهند کرد که 
موجودی انبار سنگ آهن را باالبرده تا ضریب ۵/ ۱۶درصد و 

۲۳ درصد اصالح شود.
فرمول هایی  و  روش ها  از  آنها  که  می شود  باعث  امر  این   
استفاده کنند که ظاهر ۵/ ۱۶ درصد و ۲۳ درصد را دارد، 
ولی درواقع پرمیوم مثبت اعمال کرده که اعداد را نزدیک تر به 
ارقام بین المللی کنند که این چالش سبب می شود فوالدسازان 
نرخ باالتری را برای مواد اولیه خودپرداخت و بعضا حتی با 
کسری مواد اولیه مواجه شوند. چالش سومی که در این حوزه 
وجود دارد، موضوع صادرات است؛ به هرحال برای تامین ارز 
کشور نیاز به دریافت ارز از نیما یا بانک مرکزی داشته که 
در حوزه سنگ آهن با توجه به اینکه کشور در حوزه صادرات 
البته کسری سنگ آهن نیز وجود  محصوالت خام نبوده و 
دارد، دولت اقدام به وضع محدودیت های صادراتی کرده و این 
محدودیت ها سبب شده تا دسترسی معادن سنگ آهن به ارز 
کم شود که با توجه به نیاز معادن به خرید تجهیزات، نیاز به 
منابع ارزی دارند که این خود چالش بزرگی به شمار می رود.

نکته حائز اهمیت در این میان، صادرات و جلوگیری از صادرات 
محصوالت خام است که سبب اعمال سیاست های محدودیت 
و ممنوعیت صادرات سنگ آهن شده است؛ درحالی  که این 
امر به دلیل کمبود ارز، منجر به کمبود تجهیزات در معادن 

به تبع آن، زمانی که معادن تجهیز نشوند،  خواهد شد که 
توسعه آن عقب افتاده و به همین دلیل، خطوط تولید معدن 
فرسوده شده و میزان استخراج سنگ آهن کاهش می یابد که 
به هرحال منجر به کمبود ماده اولیه برای واحدهای تولیدی 
خواهد شد. به همین دلیل یکی از چالش های عمومی در این 
حوزه همین موضوع است؛ به نحوی که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت بهایی به سرمایه گذاری تجهیزات معدنی نمی دهد؛ 
چراکه تصور آنها بر این است که تجهیز معادن، نوعی توسعه 
است درحالی که این جزئی از تولید است و هرچقدر در آن 
هزینه صورت گیرد، تولید افزایش خواهد یافت و این مورد، 
یکی از چالش های اصلی سنگ آهن است؛ ضمن اینکه در 
این زنجیره، قیمت های دستوری است؛ به این معنا که وقتی 
حاکمیت عالقه مند به این است که قیمت های فوالد در داخل 
کشور، ارزان تر از نرخ های بین المللی شود و اتفاقا این نرخ امروز 

حدود ۳۰ درصد اختالف را رقم زده است.
قیمت های  از  را ضریبی  قیمت سنگ آهن  وقتی که  طبعا   
بین المللی کنیم، قیمت های آنها نیز ۳۰ درصد اختالف خواهد 
نسبت  کشور  داخل  در  کنسانتره  قیمت  ارزانی  که  داشت 
به نرخ های بین المللی تا سقف ۷۰ درصد را شاهد خواهیم 
بود؛ بنابراین وقتی که نرخ ها در داخل کشور اختالف فاحش 
با بازارهای جهانی داشته باشند، یک جای کار این اختالف 
دردسرساز خواهد شد و معادن کوچک را غیراقتصادی کرده 
و هزینه حمل را برای معادن دورافتاده باال می برد ضمن اینکه 
عالقه مندی به اکتشاف در حوزه سنگ آهن نیز کاهش یافته و 
اگر سیاست دولت اعمال محدودیت یا تداوم اعمال آن باشد، 
فضای کسب وکار نیز دچار چالش می شود.  پس بهتر است 
که مکانیزم قیمت گذاری سنگ آهن را به صورت شفاف تر در 
داخل کشور تعریف کنیم تا هم منافع فوالدسازان تامین شود 
و هم تولیدکنندگان سنگ آهن نفع ببرند؛ ضمن اینکه تامین 
ارز و موضوع سرمایه گذاری در معادن سنگ آهن نیز حل شده 
و تداوم اکتشاف را هم در این حوزه شاهد خواهیم بود؛ اما 
اکنون به دلیل اینکه قیمت های بین المللی باالتر از نرخ های 
داخلی در حوزه فوالد است، فوالدسازان انگیزه ای برای تامین 
مواد اولیه خود از خارج از کشور ندارند و این یک چالش عمده 
است و معموال ما را با کسری مواجه می کند. به خصوص اینکه 
واردات صرفه اقتصادی برای فوالدسازان ندارد؛ به این معنا 
که با شرایط کنونی، واردات سنگ آهن فاکتور اقتصادی برای 
فوالدسازانی نیست که باید ۳۰ درصد کمتر از نرخ جهانی، 
محصوالت خود را در داخل به فروش برسانند. این عدم واردات 
کسری، در حال تبدیل شدن به یک بحران است چراکه ذخایر 
سنگ آهن کشور نامحدود نیست و ۱۳ تا ۱۵ سال آینده به 
اتمام خواهد رسید و وقتی  که این ذخایر به اتمام رسد، باید 
روی واردات نیز تکیه کرده و مکان واحدهای فوالدی را تحت 
نهایت روی اصالح ساختار قیمت تمرکز  نظر داشته و در 

نماییم تا بتوانیم فوالد رقابتی باکیفیت مطلوب تولید کنیم.

امير صباغ
مدير اقتصادی و توسعه سرمايه گذاری ايميدرو

تا پیش  از اینکه شرکت های حوزه معدن و صنایع معدنی 
خصوصی شده و اصل ۴۴ قانون اساسی ابالغ شود، ایمیدرو 
یک زنجیره کامل ارزش از معدن تا فوالد را در قالب یک 
شرکت متمرکز تجربه می کرد که طبیعتا، شرکت های 
فوالدی به لحاظ تامین مواد اولیه هر یک از حلقه های 
به  کار  به  نحوی که  بودند؛  برنامه ریزی  به  قادر  زنجیره، 
شکلی مدیریت  شده بود که معادن، برنامه های توسعه ای 
خود را داشته باشند و شرکت های فوالدی نیز، برنامه های 
خود را پیش برند؛ اما متاسفانه خصوصی سازی ناقص و 
البته اشتباه در زنجیره فوالد، منجر به گسست این زنجیره 
سازمان  یک  به عنوان  را  ایمیدرو  اینکه  بر  عالوه  و  شد 
توسعه ای، به بخش های مختلفی تقسیم کرد؛ زمینه ای 
را فراهم کرد که شرکت های فوالدی و معادن به گونه ای 
حرکت کنند که این زنجیره گسسته شده و کار به نحوی 
پیش رود که شرکت های معدنی  به دنبال تکمیل معادن 
خود رفته و فوالدسازی، آهن اسفنجی و گندله  سازی ایجاد 
کنند و شرکت های فوالدی نیز در زمین معدنی ها وارد 
شده و با دریافت محدوده، عملیات اکتشافی را آغاز سپس 
کارخانه کنسانتره و گندله تاسیس کنند؛ بنابراین مجموع 
این حرکت ها، منجر به این شد که کل زنجیره معدن به 
هم بریزد؛ به این معنا که تا پیش  از این، صنعت فوالد که 
کار تخصصی خود را انجام می داد، به سمت ایجاد معاونت 
معدنی پیش رفته و به حوزه سنگ آهن ورود کرد و در 
نقطه مقابل، سنگ آهنی ها نیز فوالدساز شدند و در دست 

و پای زنجیره پایین  دست خود رفتند.
این روند همچنان ادامه دارد و استراتژی که اکنون، در 
سازمان خصوصی سازی و وزارت امور اقتصادی و دارایی 
بزرگ  مجموعه های  که  است  این  می شود  پیاده سازی 
مجموعه هایی  آن  به خصوص  شده،  پارچه  چند  کشور، 
چنین  تاثیر  تحت  است،  سهامدار  دولت  آنها،  در  که 
تصمیماتی قرار می گیرند، بدون اینکه در هم ادغام شوند، 
این  می رسند؛  فروش  به  مجزا  مجموعه های  قالب  در 
 یکی از بزرگ ترین چالش های زنجیره فوالد کشور است 
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تن  میلیون   4۵۰ آهن  سنگ  ذخایر 
افزایش یافت

ابتدای  از  گندله سازی  رشد ۷۶ درصدی 
دولت يازدهم تاکنون

با  گفت:  ادامه  در  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس 
مجموعه اقدامات و حمایت های انجام شده از 
ابتدای دولت یازدهم تاکنون ظرفیت تولید فوالد 
خام ۷۷ درصد، آهن اسفنجی ۸۴ درصد، گندله 
سازی ۷۶ درصد و کنسانتره سنگ آهن ۱.۸ برابر 

رشد ایجاد شده است.
جعفری همچنین درباره توسعه انجام شده در 
ناحیه گل گهر، اظهار داشت: ۳۴ درصد در تولید 
گندله، ۴۵ درصد در تولید کنسانتره سنگ آهن 
و ۱۵ درصد در ناحیه گل گهر ایجاد شده است.

آغاز فاز دوم و سوم خط انتقال آب؛ به زودی
معاون وزیر صنعت معدن و تجارت اضافه کرد: 
به زودی عملیات اجرایی قطعه دوم و سوم خط 

انتقال آب از خلیج فارس آغاز می شود.
وی یادآور شد: اخیر فاز نخست این خط انتقال 
آب، تا شهرستان سیرجان با فرمان ریس جمهور 

افتتاح شده است.

رئيس هيات عامل ايميدرو گفت: ذخاير سنگ آهن با 
اکتشافات انجام شده سال های اخير از سوی ايميدرو، 
تن  ميليارد  به 3.3  و  يافته  افزايش  تن  ميليون   450

رسيده است.

به گزارش شاتا، وجیه اله جعفری امروز در آئین افتتاح طرح های 
صنایع معدنی و زیرساختی با ارایه گزارشی از توسعه زنجیره 
فوالد و زیرساخت ها به رییس جمهور، افرود: ذخیره سنگ آهن 
ناحیه گل گهر نیز ۱.۵ میلیارد تن است که ۱۵۲ میلیون تن آن 

حاصل اکتشافات اخیر است.
وی با اشاره به مشکالت ناشی از تحریمها، تصریح کرد: به رغم 
چالش های تحریم، ۴۷درصد از تجهیزات و قطعات گندله 
سازی ۵ میلیون تنی گهرزمین توسط سازندگان داخلی بومی 

سازی شده است.

2 پروژه ديگر در راه است
رئیس هیات عامل ایمیدرو افزود: تا پایان سال ۹۹ دو پروژه 

دیگر در این ناحیه افتتاح خواهد شد.
 ۳۸۳۰ را  گهرزمین  سازی  گندله  گذاری  سرمایه  جعفری 
میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: ۶۰۰ شغل مستقیم و ۱۳۰۰ 

شغل غیرمستقیم، حاصل راه اندازی این کارخانه است.

تحقق ۷2 درصدی اهداف در فوالد خام
وی درباره تحقق اهداف طرفیت سازی در زنجیره فوالد، گفت: 
تاکنون ۷۲ درصد اهداف در فوالد خام، ۶۸ درصد در آهن 
اسفنجی، ۸۲ درصد در گندله سازی و ۷۶ درصد در کنسانتره 

سنگ آهن ) برای چشم انداز ۱۴۰۴( محقق شده است.

 درصد تغيير نسبت
به هفته گذشته

قيمت روز جمعه مورخ: 99/12/01

۰ ۱۶۷.۲۵$ سنگ آهن با عیار %62

-۰.۱۶ ۱۹۰.۲۰$ سنگ آهن با عیار %65

۴.۴۷ ۱۸۴.۴۷$ کنسانتره با عیار %66

۱.۰۸ ۲۱۴.۵۷$ گندله

۲.۱۴ ۵۲۶.۰۰$ شمش فوالدی

۳.۶۲ سامانه نیما ریال ۲۴۲.۹۰۳

-۱.۶۵ سامانه سنا ریال ۲۵۰.۳۰۳

-۱.۹۵ بازار آزاد ریال ۲۴۴.۹۷۰

قیمت پایانی محصوالت زنجیره  سنگ آهن-فوالد

نوع ماده
دالر
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خواستار دیدار دیگری برای چهار ساعت بعد شد. بعد 
از گذشت چهار ساعت جک ولش آنها را دوباره به 
حضور پذیرفت و گزارش آنها را دریافت کرد. جالب 
آنکه در اثنای این چهارساعت، گروه عملکرد بهتری 
نسبت به کل هفته های قبل از خودش نشان داد و 

ایده های بهتری را ارائه داد.

 داستان دوم
اجرایی  مدیر  و  بنیان گذار  سوئدی،  کامپراد  اینگوار 
سابق شرکت ایکیا، به عنوان یکی دیگر از نمونه های 
شناخته  داستان ساز  و  تاثیرگذار  عامل  مدیران 
می شود. ارائه یک طیف گسترده کاربردی از مبلمان 
ایکیا  در  اصلی  منطق  پایین،  قیمت های  با  خالق 
محسوب می شود. این مفهوم با کاهش هزینه ها در 
هر جایی که امکان داشته پشتیبانی شده است، و این 
همان چیزی است که همیشه اینگوار کامپراد آن را 
اوایل دوره  به طور مثال، در  انجام داده است.  دقیقا 
تصادفی  به صورت  شرکت،  این  در  مدیرعاملی اش 
انبارهای مختلف شرکت در سراسر سوئد بازدید  از 
شهر  یک  به  هنگام  شب  که  هنگامی  و  می کرده 
می رسیده، ماشینش را در مرکز شهر پارک می کرده 
و با پای پیاده خیابان ها را برای یافتن هتلی ارزان 
قیمت باال و پایین می کرده است. او معموال در اتاق 
پذیرایی  کوکاکوالی خنک  با یک  از خودش  هتل، 
انبارهای محلی  از  او همیشه عادت داشت  می کرد. 
ایکیا بازدید کند و معموال نیم ساعت زودتر از وقت 
انبار می رساند. این زود رسیدن به  مقرر خود را به 
بزرگ  انبارهای  داخل  به  تا  می داد  کافی  وقت  او 
برود و اگر مبلمانی از خط تولید برگشت داده شده 
یا  است  استفاده  قابل  هنوز  آیا  می کرد  بررسی  بود 
انباری یک  اگر در  اغلب موارد  به طور مثال، در  نه. 
مبلمان پیدا می شد که به اندازه کافی برای فروش 
از مدیران  انبار نگهداری می شد  اما در  مناسب بود 
فروشگاه محلی خیلی ناراحت می شد و این موضوع را 

به مدیران انبار گوشزد می کرد.
ایکیا بود  از ارزش های  اینگوار کامپراد گواه زنده ای 
و راه را به کارکنان این شرکت در سراسر دنیا نشان 
می داد و به آنها در شناخت بهتر داستان و نام تجاری 
ایکیا کمک می کرد. یک  بار گروهی از کارکنان ایکیا 
قصد داشتند به یک مسافرت کاری خارج از کشور 
بروند. در آن زمان شرکت به دنبال کاهش هزینه های 
جاری اش بود و همان جا بود که ایده جالبی برای 
کرد.  کامپرادخطور  اینگوار  ذهن  به  هزینه  کاهش 
او تصمیم گرفت به جای اینکه رفت و برگشت  تمام 
نصف  که  دهد  ترتیبی  باشد  هواپیما  با  مسافران 
گروه بتوانند با هواپیما خود را به مقصد برسانند و 
برگشت شان به سوئد با قطار باشد و نصف دیگرگروه 

بتوانند با همان قطاری که به سوئد می رسد عازم 
سفر شوند و برگشت شان با هواپیما انجام شود.

 داستان سوم
کارل توس بای مدیرعامل کفش اکو، طی چندین 
شرکت  این  عامل  مدیر  به عنوان  فعالیتش  سال 
مشهور و محبوب، این برند جهانی را به آن درجه 
از کیفیت و شهرت رساند که کفش های تولیدی 
این شرکت در تمام دنیا به راحتی و کیفیت باال 
هزار   ۹ از  بیش  شرکت  این  امروزه،  مشهورند. 
کارمند در سراسر دنیا دارد که هنوز هم اشتیاق 
رگ های  در  کفش  تولید  برای  توس بای  کارل 
کارل  دارد.  جریان  شرکت  این  بخش های  تمام 
توس بای از همان روزهای اول شروع به کار اکو، 
معتقد بود که »همه چیز ممکن است مگر اینکه 
پیرامونش  افراد  او همیشه  ثابت شود.«  خالفش 
را برای رسیدن به اهدافشان به چالش می کشید 
به ویژه اهدافی که به نظر غیرممکن و دشوار به 
او کسی بود که هرگز یک پاسخ  نظر می رسند. 
در  شاغل  کارکنان  از  یکی  نکرد.  دریافت  »نه« 
تعریف  را درباره کارل توس بای  زیر  اکو داستان 

می کند:
»سال ها قبل زمانی که ما برای نخستین بار یکی 
از روش های تولیدی مان را معرفی کردیم یکی از 
تعویض  شدیم  مواجه  آن  با  که  اصلی  مشکالت 
قالب ها بود. ما هر بار که یک زیره متفاوت درست 
عوض  را  دستگاه  قالب  بودیم  مجبور  می کردیم 
کنیم که این کار حدود ۳۰ دقیقه وقت می گرفت. 
در این میان هر بار که دستگاه به مدت ۳۰ دقیقه 
متوقف می شد، شرکت بابت کفش هایی که تولید 
نشده بود هزینه  زیادی متحمل می شد. در نتیجه، 
به یک چالش  را  ما  تولید  کارل توس بای، مدیر 
فراخواند: توقف خط تولید را به هر شکلی تمام 
کن! او چند هفته به این مساله فکر کرد و دست 
آخر با روحیه  خوبی به دفتر کارل توس بای آمد 
و اعالم کرد که توقف خط تولید را به دو دقیقه 
او  به  نگاهی  توس بای  کارل  است.  داده   کاهش 
انداخت و گفت: »من آخر هفته داشتم مسابقات 
به  اینکه  از  آنها قبل  نگاه می کردم.  را  فرمول ۱ 
تعویض  سوخت گیری،  برای  بازگردند  مسابقه 
پاک کردن طلق کاله کاسکت فقط  و  تایر  چهار 
۶/ ۸ ثانیه زمان صرف می کنند. آیا شما واقعا از 
دو دقیقه خودتان خوشحال هستید؟ »پس از آن 
مدیرتولید روی پاشنه هایش چرخید و عقب رفت 
تا دوباره تالش کند. و این چنین بود که امروزه 
توقف خط تولید برای تعویض قالب کمتر از دو 

دقیقه است.«

مترجم: سيدحسين علوی لنگرودی
Stories That Stick منبع: کتاب

شخص مدیر عامل دارای جایگاه نمادینی در هر 
شرکت است. او مانند یک الگوی کاری فوق العاده 
برای همه عمل می کند. مدیران عامل به منظور 
تجاری  نام  تقویت  برای  جایگاه خود  از  استفاده 
شرکت از درون، باید از اهمیت نمادین اعمال خود 
موضوع  این  چراکه  باشند  داشته  کاملی  آگاهی 
نشان دهنده مسیری است که شرکت به دنبال طی 
کردن آن است. این موضوع به وی ژه در شرکت هایی 
که ارتباطات شخصی بین مدیرعامل و کارکنان 
کم است از اهمیت بیشتری برخوردار است و در 
این میان، به نمایش درآوردن اعمال و فعالیت های 
مدیرعامل در قالب داستان گویی یکی از بهترین 
گزینه ها به شمار می آید. داستان های پیرامون یک 
رهبرسازمانی یا مدیرعامل اغلب حول محور سبک 
شخصی و مدیریتی او شکل می گیرند و عالوه بر 
مدیرعامل  که  هستند  ارزش هایی  بیانگر  این، 
به دنبال تثبیت آنها در شرکت است. در ادامه به 
سه داستان از تاثیرگذاری نمادین و تعیین کننده 

سه مدیرعامل مشهور و بزرگ اشاره خواهد شد:

 داستان اول
الکتریک،  جنرال  اسبق  مدیرعامل  ولش،  جک 
را  عمل  که  سرسختی  رئیس  به عنوان  همیشه 
است.  شناخته  شده  می داد  ترجیح  گفتار  به 
از  تیمی  به  را  وظایف  از  مجموعه ای  او  بار  یک 
هفته  چند  کرد.  واگذار  شرکت  فروش  پرسنل 
اما  کرد  احضار  گزارش  ارائه  برای  را  آنها  او  بعد 
با کمال ناباوری مشاهده کرد که تیم فروش تنها 
یکسری  و  افتاده  پا  پیش  تحلیل  و  تجزیه  چند 
طرح  چند  راه اندازی  برای  غیرقطعی  برنامه های 
جدید با مشارکت سایر بخش های شرکت تحویل 
با  و  بالفاصله  ولش  جک  نتیجه  در  است.  داده 
عصبانیت به این دیدار پایان داد و برای اینکه به 
تیم فروش شانس دیگری برای کار بهتر داده باشد 
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