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         ادامه از صفحه 1

گفت و گو

قیمت گذاری های  انجام  و  تقاضا  عرضه،  در 
درست، مشکالت زنجیره فوالد با تشکیل این 

شورا به حداقل ممکن برسد.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران با بیان این که 
تا کنون چند جلسه غیررسمی شورای آهن 
ابتدا  و فوالد بر پا شده است، اظهار داشت: 
قرار بر این بود که این شورا به صورت یک 
شود،  ثبت  بازرگانی  اتاق  در  کنفدراسیون 
نیازمند  کنفدراسیون  ایجاد  که  آنجا  از  اما 
داشتن چند تشکل است و تعداد اعضای این 
شورا محدود است، تصمیم بر این شد که در 
انجمن سنگ آهن و  آیین نامه مشترک، دو 
تشکیل  برای  مقرراتی  فوالد  تولیدکنندگان 

سال  پایانی  ماه های  در  فوالدبان؛  گزارش  به 
گذشته برخی اعضای انجمن های تولیدکنندگان 
فوالد و سنگ آهن ایران از جمله رضا شهرستانی، 
عضو هیات مدیره انجمن فوالد و مهرداد اکبریان، 
اعضای  بین  رایزنی  از  انجمن سنگ آهن  رئیس 
با  برای تشکیل تشکلی مشترک  انجمن  این دو 
عنوان شورای آهن و فوالد خبر دادند. تشکلی که 
قرار است در آن تولیدکنندگان بخش خصوصی 
ضمن  فوالد  زنجیره  میانی  و  ابتدایی  حلقه های 
نظراتشان  نقطه  قبلی،  اختالفات  گذاشتن  کنار 
را با یکدیگر به اشتراک بگذارند و به راهکارهایی 
مشترک برای حل مشکالت صنفی هر دو حوزه 

برسند.

سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ آهن ایران در 
فعالیت  به خبرنگار فوالدبان گفت:  همین راستا 
فروردین  پایان  در  فوالد  و  آهن  شورای  رسمی 
و  رفع  برای  محکم  گامی  تا  می شود  ۱۴۰۰آغاز 

رجوع مشکالت زنجیره فوالد برداشته شود.

وی افزود: آیین نامه تشکیل شورای آهن و فوالد 
از ابتدای فروردین نهایی خواهد شد و بر اساس 
آن در پایان فروردین خواهیم توانست به صورت 
این  به  و  کنیم  اجرایی  را  آیین نامه  این  رسمی 
ترتیب، این شورا از پایان فروردین ۱۴۰۰ فعالیت 

رسمی خود را آغاز خواهد کرد.

فوالد  و  آهن  شورای  اعضای  درباره  عسگرزاده 
از  منتخبی  فعال  شورا،  این  اعضای  داد:  توضیح 
تولیدکنندگان  و  انجمن های سنگ آهن  اعضای 
فوالد هستند و با توجه به این که نیت هر دو طرف، 
کمک به یکدیگر است، امیدواریم با ایجاد شفافیت 

این شورا تدوین کنند و سپس این آیین نامه برای 
بازرگانی  اتاق  تشکل های  معاونت  به  نهایی  تایید 

ایران ارسال خواهد شد.

وی شورای آهن و فوالد را یک تشکل فراگیر در 
زنجیره فوالد دانست و گفت: این شورا به عنوان 
نهادی جامع که شرکت های سنگ آهنی و فوالدی 
را دربرمی گیرد، به حل مسائل تمام زنجیره فوالد 
کمک خواهد کرد. اساسا در میان حلقه های آهن و 
فوالد نوعی وابستگی وجود دارد و گسست بین آنها 
میسر نیست و بنابراین نمی توان به صورت بخشی 

برای این حلقه ها تصمیم گرفت.

امتیاز  بزرگترین  کرد:  تاکید  ادامه  در  عسگرزاده 
اعظمی  این است که بخش  شورای آهن و فوالد 
از زنجیره فوالد یعنی تولید سنگ آهن، کنسانتره، 
گندله و فوالد را تحت پوشش خواهد داشت و به 
همین دلیل این شورا می تواند منافع ملی مربوط به 
تمام زنجیره را در نظر می گیرد و قطعا منافع کل 

زنجیره فوالد در فضایی تعاملی تامین خواهد شد.

دبیر انجمن سنگ آهن ایران در پایان تصریح کرد: 
از کشورهای بزرگ دنیا مثل چین و  در بسیاری 
هند، انجمن های سنگ آهن و فوالد به صورت مجزا 
وجود ندارد، این در حالی است که در ایران، این 
و  فعالیت می کنند  به صورت جداگانه  انجمن  دو 
تصمیم گیری هایشان مستقل از یکدیگر است. ولی 
بهترین حالت این است که شورای آهن و فوالد، 
آخرین  تا  باالدستی  حلقه های  از  زنجیره  تمام 
حلقه های مرتبط با فوالد یعنی تولید مواد نسوز و 
فروآلیاژها و حتی تولید زغال سنگ را تحت پوشش 

قرار دهد.
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                 اخبار

بازگشت به فهرست عناوینصفحه 3

اجرای عملیات اکتشاف سنگ آهن در3 گستره معدنی بزرگ اصفهان

های  مجتمع  برای  اصفهان  در  مربع  کیلومتر  هزار   ۱۰۵
فوالدی این استان پرداخته است، افزود: به نتایج خوبی در ۶ 
ماه اخیر در این زمینه رسیدیم و امید است دستاوردهای آن 

تا پایان سال ارایه شود.
جدیدی، با اشاره به اینکه یکی از این گستره ها حدود ۱۱۰ 
هزار کیلومتر مربع وسعت دارد، خاطرنشان کرد: مطالعات 
اولیه درباره این گستره ها در قرارداد با مجتمع های فوالدی 

اصفهان انجام شد.
سازمان  بودجه  و  فناوری  برنامه ریزی،  دفتر  مدیرکل 

زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه این قرارداد 
که در زمان حاضر فقط برای اکتشاف سنگ آهن است، روش 
منابع  حفظ  و  مشترک  طرح های  اجرای  جهت  در  جدیدی 
بنگاه های اقتصادی است، گفت: این ذخائر اکتشافی تا به مرحله 

بعد و بهره برداری برسد به بازه زمانی ۲ تا پنج سال نیاز دارد.
وی 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.
جدیدی همچنین از تعریف پروژه مدیریت و پایش ذخایرمعدنی 
کشور برای برخی مواد معدنی با هدف آینده نگری و برنامه ریزی 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها خبر داد و گفت:  اکتشاف 
بررسی و پایش ذخایر سنگ آهن کشور در زمره یکی از این 

موادمعدنی است که در سال جاری اجرایی خواهد شد.
و  مجتمع ها  بزرگترین  دارای  اصفهان  استان  است؛  گفتنی 
کارخانه های فوالدی کشور است که تامین ماده اولیه سنگ آهن 

یکی از مسائل و دغدغه های اصلی آنها در شرایط کنونی است.

مديرکل دفتر برنامه ريزی، فناوری و بودجه سازمان 
به  اشاره  با  کشور  اکتشافات معدنی  و  زمين شناسی 
اکتشاف سنگ آهن در سه گستره  اجرای عمليات 
در  مربع  کيلومتر  هزار  به وسعت 105  معدنی  بزرگ 
اصفهان،گفت: برای بهره برداری از اين ذخاير اکتشافی، 

به بازه ه بازه زمانی 2 تا پنج سال است.

و  زمین شناسی  سازمان  از  نقل  به  شاتا،  گزارش  به 
عملیات  اجرای  از  جدیدی  رضا  کشور،  اکتشافات معدنی 
اکتشاف سنگ آهن در سه گستره بزرگ معدنی در اصفهان 

برای رفع نیاز واحدهای فوالدی این منطقه خبر داد.
سازمان  این  بودجه  و  فناوری  برنامه ریزی،  دفتر  مدیرکل 
زمین شناسی  سازمان  توسط  آهن  سنگ  اکتشاف  افزود: 
و اکتشافات معدنی کشور برای رفع نیاز و تامین مواد اولیه 
صنایع فوالدی استان اصفهان در قالب یک طرح و قرارداد 

مشارکتی در حال اجراست.
وی با بیان اینکه سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی 
کشور به اکتشاف سنگ آهن در سه گستره معدنی به وسعت 

دنیای اقتصاد : ۱۰ شرکت بزرگ تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن 
از ابتدای فروردین تا پایان بهمن ۹۹، حدود ۴۶ میلیون و ۱۸۰ 
هزار و ۵۴۲ تن تولید کردند. این رقم در مدت مشابه سال 
۹۸، حدود ۴۳ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۴۱۲ تن بود. به گزارش 
وزارت صمت، از این میزان شرکت های »گل گهر« ۱۵ میلیون 
و ۴۸۰ هزار و ۸۵۶ تن، »چادرملو« ۱۰ میلیون و ۵۰۹ هزار 
خاورمیانه« ۵  معدنی  صنایع  و  معادن  »توسعه  تن،  و ۶۴۱ 
میلیون و ۸۳۵ هزار و ۴۸۱ تن، »گهر زمین« ۴ میلیون و ۹۰ 
هزار و ۸۲۷ تن، »مرکزی« ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار و ۶۸۹ تن، 
»توسعه فراگیر سناباد« ۲ میلیون و ۳۰۳ هزار و ۷۴۴ تن، »اپال 
پارسیان سنگان« ۲ میلیون و ۱۸۷ هزار و ۷۶۹ تن، »صبانور« 
یک میلیون و ۳۴۴ هزار و ۴۳ تن، »جالل آباد« ۳۶۲ هزار و 
۸۴۳ تن و »صنایع معدنی فوالد سنگان« ۲۱۴ هزار و ۶۴۹ تن 
کنسانتره آهن تولید کردند. طی ۱۱ ماهه پارسال، شرکت های 
بزرگ ۱۷ میلیون و ۲۶۵ هزار و ۹۶ تن کنسانتره به شرکت ها 
ارسال کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال ۹۸ )۱۸ 
میلیون و ۴۹۵ هزار و ۸۷۳ تن(، حدود ۷ درصد کاهش نشان 
می دهد. میزان ارسال کنسانتره در ماه بهمن سال ۹۹ نیز یک 
میلیون و ۷۴۶ هزار و ۵۴۸ تن بود که نسبت به رقم مدت مشابه 
سال ۹۸ )یک میلیون و ۷۲۰ هزار و ۵۳۸ تن(، حاکی از افزایش 

حدود ۲ درصدی است.

تولید بیش از ۴۶ میلیون تن کنسانتره 
آهن در شرکت های بزرگ معدنی

تغییر سرمشق فکری در اقتصاد

ستاد  در  ايران  اتاق  رئيس   : دنيای اقتصاد 
با  که  رضوی  خراسان  مقاومتی  اقتصاد 
حضور اسحاق جهانگيری، معاون اول رئيس 
جمهور برگزار شد، راه تحقق شعار سال را 
بيان کرد. غالمحسين شافعی گفت: تحقق 
شعار »توليد، پشتيبانی ها و مانع زدايی ها«، 
در شرايطی امکان پذير خواهد بود که برای 
در  بيشتری  جذابيت های  »توليد«،  بخش 
قياس با ديگر فعاليت های اقتصادی و به ويژه 

بخش های غيرمولد، ايجاد شود.

به گزارش اتاق ایران، غالمحسین شافعی اظهار 
عناوین  تکامل یافته  شکل  امسال،  شعار  کرد: 
سنوات گذشته است و به نظر من این شعار به 
اوج تکامل خود در بحث اقتصادی کشور رسیده 
است. وی اضافه کرد: تحقق عملی این شعار و 
نیازمند  رهبری،  معظم  مقام  منویات  به  عمل 

تشکیل یک نهاد فراقوه ای است که از قوای حاکمیتی 
و بخش خصوصی تشکیل شود و به ویژه مانع زدایی 
را با رویکردهای عملی و اختیارات ویژه، دنبال کند. 
کشاورزی  و  معادن  صنایع،  بازرگانی،  اتاق  رئیس 
ایران گفت: در این رابطه، نهادهای نظارتی کشور نیز 
باید به صورت کامل توجیه شوند و مجلس شورای 
اسالمی در تدوین قوانین جدید، بحث موانع و مسائل 
اقتصادی را مد نظر قرار دهد. شافعی افزود: از سال 
۱۳۹۷ که محدودیت های قابل توجهی برای اقتصاد 
کشور ایجاد شد و درآمدهای نفتی به شدت تحت 
تاثیر تحریم ها و فشارها قرار گرفت، در حقیقت این 
بخش خصوصی بود که اقتصاد کشور را اداره کرد. او 
ادامه داد: جایگزینی درآمدهای نفتی در همین شرایط 
سخت و نابرابر با صادرات غیرنفتی ممکن شد، آن هم 
در حالی که مانع تراشی ها در این دوران به اوج خود 
رسید. رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طی ۵۰ سال 
گذشته اندیشه هایی که بر اقتصاد کشور حاکم بود، 
اندیشه های توزیع درآمد نفت به طور مستقیم و توزیع 
منابع آب، خاک و معادن به طور غیر مستقیم بوده 
است؛ اگر قرار باشد شعار امسال، رنگ عمل به خود 
بگیرد، نیازمند تغییر سرمشق فکری از اندیشه های 

توزیعی به تولیدی هستیم.
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ارزش          کل  از  سعدمحمدی  روایت 
بخش معدن

 درصد تغيير نسبت
به چهار هفته گذشته

قيمت روز جمعه مورخ: 99/01/13

-۶.۴۳ ۱۶۵.۶۵$ سنگ آهن با عیار %62

-۲.۸۶ ۱۹۷.۱۰$ سنگ آهن با عیار %65

-۰.۵۲ ۱۹۷.۹۰$ کنسانتره با عیار %66

-۰.۱۱ ۲۲۱.۸۴$ گندله

-۱۷.۱۹ ۴۶۰.۰۰$ شمش فوالدی

-۳.۸۸ سامانه نیما ریال ۲۲۵.۷۴۰

۰.۹۵ سامانه سنا ریال ۲۴۵.۴۹۱

۱.۰۱ بازار آزاد ریال ۲۴۹.۰۰۰

قیمت پایانی محصوالت زنجیره  سنگ آهن-فوالد

نوع ماده
دالر

دنيای اقتصاد : کل ارزش بخش معدن کشور حدود 350 
معدنی  معاونت  سرپرست  روايت  است.  دالر  ميليارد 
وزارت صمت نشان می دهد از اين ميزان تنها حدود 150 
ميليارد دالر درحال استفاده و کاربردی شده است و برای 
مابقی اين پتانسيل کاری صورت نگرفته است. اردشير 
سعدمحمدی در گفت وگوی ويژه خبری خاطرنشان کرد، 
حدود 3۷ ميليارد تن ذخاير معدنی در ايران به ارزش ۷50 
ميليارد دالر شناسايی شده، اما آنچه درحال کار است؛ 150 

ميليارد دالر است.

گچ  صادرکنندگان  برای  صادراتی  مالیاتی  معافیت  افزود:  وی 
نداریم، اما برای بقیه موارد ۲۰ درصد معافیت مالیاتی وجود دارد 
که ژیپس هم شامل آن می شود. سعدمحمدی گفت: باید درباره 
محصوالتی که از گچ تولید می شود مانند گچ مرمری که تاریخ 
۲۰۰ ساله در کشور دارد و یک صنعت است بازاریابی و در دنیا 
شناسانده شود. وی افزود: اکنون اولویت جهاد کشاورزی  تهیه 
کود های فسفاته است که ساالنه یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن 
به آن نیاز داریم، اما به علت مشکالت ارزی  ۷۰۰ هزار تن وارد 
می کنیم. سرپرست معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت 
صمت گفت: با اجرای طرحی که تدوین شده است یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار تن اسید سولفوریکی که فقط در شرکت صنایع 
ملی مس ایران تولید می شود به اسید فسفریک تبدیل خواهد 
شد و اسید ۳۰ دالری ۸۰۰ دالر ارزش پیدا می کند. به گزارش 
خبرگزاری تسنیم، سعدمحمدی با بیان اینکه اجماع فکری در 
بخش معدن کاری وجود دارد، افزود: در بخش سنگ به حدود 
۲۰ سال اکتشاف و سرمایه گذاری نیازمندیم. وی گفت: اکنون 
یک متر حفاری عمقی در بخش اکتشاف یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان هزینه دارد. سعدمحمدی اعالم کرد کل تولید گچ در سال 
۹۹ حدود ۱۳ میلیون تن بوده که ۳۰درصد بیش از رقم تولید 

سال ۹۸ است.



بازگشت به فهرست عناوینصفحه 5

یادداشت و مقاله

تفکر استراتژیک از حرف تا عمل
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بود.  خواهد  پیش فرض  یک  این  کرد.  خواهند  اقدام 
را  بعدی  تصمیمات  تمامی  می تواند  که  پیش فرضی 
تحت الشعاع قرار دهد. اگر فرد گمشده بر اساس این 
پیش فرض سایر تصمیماتش را اتخاذ کند، باید منتظر 

مانده تا سایرین شروع به امدادرسانی کنند.
که  امکان هست  این  ما،  داستان  دیگر  در سوی  اما 
از  کسی  و  باشد  اشتباه  کامال  موجود  پیش فرض 
موقعیت فرد گمشده اطالع ندارد. در این صورت تمام 
تصمیمات بعدی بر اساس یک فرضیه غلط می تواند به 

قیمتی گزاف برای مورد مثال ما تمام شود.
سراغ  به  تا  باشید  داشته  ذهن  در  را  جنگل  مثال 
باعث  امروزه  کرونا  بحران  برویم.  دیگر  نمونه های 
شده آنچه به عنوان وضعیت نرمال قبلی می شناختیم 
حداقل فعال وجود نداشته باشد. همان طور که گمشده 
داستان ما در وضعیتی از ابهام قرار داشت، مدیران نیز 
ابهام را  انتزاعی تر  البته به شکلی  در شرایط فعلی و 
حس می کنند. بحران تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟ 
ادامه شرایط چه آثاری می تواند داشته باشد؟ چگونه 
می توان از شرایط به نفع سازمان خود بهره برد؟ و ده ها 
سوال دیگر که مطرح می شوند؟ وجود هر پیش فرض 
کلیدی می تواند تمام تصمیمات را تحت الشعاع قرار 
دهد.  به ساده ترین بیان باید گفت تفکر استراتژیک 
به دنبال پیدا کردن راهکارهای جایگزین برای خروج 
در  که  است  مه آلود  و  ابهام آمیز  جنگل های  این  از 

متن های مختلف گسترده شده اند.

* عناصر تفکر استراتژيک
بزرگ، عمیق و بلندمدت فکر کردن است که در این 
شرایط سکان را به دست خواهد گرفت. واژه هایی که به 
گوش بسیار آشنا هستند، اما در عمل دستیابی به آنها 
بسیار دشوار خواهد بود. بزرگ اندیشیدن خود می تواند 
به معنای ایجاد درک کلی باشد که به تفکر سیستمی 
ارجاع داده می شود. دیدن کل برای فرد گمشده در 
به وی  جنگل  از  نقشه ای  که  است  این  مانند  جنگل 
موقعیت خود  توانست  نتیجه وی خواهد  در  بدهید. 
را تعیین کند. البته در صورتی که توانمندی تعیین 
موقعیت را داشته باشد. تفکر سیستمی را باید شبیه به 
نگاه کردن از هواپیما به زمین دانست. در این شرایط 
است که می توان موقعیت هر چیز را تشخیص داد و 
ارتباط بین قرارگیری عناصر، راه های مرتبط شدن آنها 

با یکدیگر و نقشه بزرگ را درک کرد.
اما عمیق بودن هم در کنار نگاه کلی اهمیت دارد. باید 
توجه داشت که با وجود اهمیت بزرگ دیدن، تاکید 
بیش از حد روی آن هم می تواند متفکر استراتژیک 
که  اینجاست  در  کند.  غافل  جزئیات  فهم  از  را 

پیش فرض ها مطرح می شوند. پیش فرض می تواند 
باعث شود تا دنیا را از دریچه دیگری ببینیم. من 
از شما می پرسم: آیا چین سرانجام خواهد توانست 
برباید؟  آمریکا  از  دنیا  رهبری  در  را  گوی سبقت 
تنها یک جواب ساده به همین سوال کافی است تا 
تمام استراتژی بزرگ یک کشور، سازمان، فرد و... 
را زیر و رو کند. اما آیا می توان به راحتی به بررسی 

ارزیابی پیش فرض ها پرداخت.
شناختی  خطاهای  اینجا  در  مانع  کوچک ترین 
تعهد  مانند  شناختی  خطاهای  انواع  هستند. 
و...  گذشته نگری  بازمانده،  سوگیری  هدف،  به 
می توانند مانع درک واقعیت ها به شکلی که باید 
شوند. از سوی دیگر هیچ سندی در دست نیست 

که گذشته لزوما مانند آینده باشد.
در کنار بزرگ اندیشیدن و تفکر عمیق باید مدت 
اینجاست  نیز مطرح کرد. در  را  زمان فکر کردن 
که عامل زمان نیز مطرح خواهد شد. درک جهان 
نیز سخت تر است و  از جهان کنونی  آینده حتی 
هنوز  که  مشکالتی  با  کردن  نرم  پنجه  و  دست 
هم بروز نکرده اند، از آن هم سخت تر خواهد بود. 
است.  آینده خطی  ما  برای  آینده  راحت فهم ترین 
گذشته  و  حال  روندهای  مسیر  در  که  آینده ای 
باشد که  این  آن هم  دلیل  شکل می گیرد. شاید 
ما از ابهام متنفریم. به راستی به جز نویسندگان 
می توانست  کسی  چه  علمی- تخیلی  داستان های 
ظهور بیماری کووید-۱۹ را در ابتدای قرن بیست 
و یکم پیش بینی کند! حداقل درس این نکته آن 
است که آینده به هیچ عنوان لزوما به شکل گذشته 
یا  مختلف  اشکال  دارای  می تواند  آینده  نیست، 
حتی بی شکل باشد. پس درک آن نیاز به باز بودن 
ذهن، قبول افکار متفاوت و اجتناب از خودکامگی 

فکری دارد.
تفکر  به  رسیدن  گفت  باید  جمع بندی  در 
استراتژیک یک سفر است که بسیاری از افراد در 
با  خورد.  خواهند  شکست  آن  مقصد  به  رسیدن 
تکیه بر تحقیقات موجود حتی ۹۰درصد مدیران 
فاقد آن هستند و موانعی مانند درگیری های روزانه 
بیش از حد، خطاهای شناختی، نداشتن ذهن باز 
و گروه اندیشی می توانند رسیدن به آن را سخت تر 
تفکر  که  است  این  امیدوار کننده  نکته  کنند. 
استراتژیک قابل دستیابی است. اما برای رسیدن 
شکاک  ذهن  به  نیاز  هرچیزی  از  پیش  آنها  به 
است. ذهنی که در عین داشتن اعتمادبه نفس، به 
دانسته هایش شک می کند و آنها را مورد بازبینی 

قرار می دهد.

دکتر مهدی جباريان

در  ذهنی  فرآیند  یک  به عنوان  استراتژیک  تفکر 
یا  اهداف در سطح فرد، گروه  به  جهت دستیابی 

سازمان شناخته می شود.
و  فکر  است:  اساسی  جزو  دو  دارای  مفهوم  این 
استراتژی. فکر کردن را باید شامل دو عضو تحلیل 
و ترکیب دانست. در سمت دیگر استراتژی وجود 
دارد که راه به سوی آینده را مشخص می کند و 
اهداف  به  دستیابی  جنس  از  درونمایه ای  دارای 
تکیه  با  که  است  آن  بر  استراتژیک  تفکر  است. 
را  ممکن  گزینه های  اندیشیدن،  مکانیزم های  بر 

شناسایی کند.

  آيا ما يک متفکر استراتژيک هستيم؟
فرض کنید در میان یک جنگل مسیرتان را گم 
کرده اید و نقشه ای هم در دسترس ندارید؟ چه باید 
کرد؟ باید منتظر امداد ماند یا حداکثر تالش برای 
رها شدن را انجام دهید؟ امداد چه زمانی به شما 
از موقعیت  خواهد رسید؟ اصوال کسی هست که 
شما اطالع داشته باشد؟ راه خروج از کجاست؟ آیا 
می توان موقعیت جغرافیایی را تعیین کرد؟... این 
کسی  ذهن  می تواند  دیگر  سوال  ده ها  و  سواالت 
را که در جنگل گم شده است مختل کند و هر 
اشتباه محاسباتی یا پاسخ اشتباه به سواالت کلیدی 
تمام  فرد  جان  دادن  از دست  قیمت  به  می تواند 

شود؟«
گمشده  فرد  دارد  امکان  که  اینجاست  در 
پیش فرض هایی داشته باشد. به طور مثال وی چنین 
می اندیشد که فرد یا افرادی در بیرون از جنگل از 
موقعیت من اطالع دارند و نسبت به امدادرسانی 
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