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زنجيره   محصوالت  پاياني  قيمت 
سنگ آهن-فوالد

براي  غيرکارشناسي  تصميمات  نقد 
معادن

رهبر  يک  موثر«  »مشخصه  پنج 
سازماني معتمد

مهرداد اکبريان رييس هيات مديره انجمن سنگ آهن ايران درباره سند همکاری ايران و چين گفت : ما برای توسعه زنجيره 
فوالدکشور می توانيم از ابتدايی ترين حلقه زنجيره يعنی کوه يا معدن تا اخرين حلقه زنجيره يعنی توليد انواع فوالد های آلياژی 
ويژه از چين کمک و همکاری دريافت کنيم.                   ...ادامه صفحه 2

زنجيره  انتهاي  و  ابتدا  روز سازي  به 
چين  توافق  مثبت  آثار  از  ميتواند 

باشد

زنجيره آهن و فوالد به شيوه پياز و 
سيبزميني مديريت ميشود!

ذخاير  اکتشاف  و  پايش   1400 برنامه 
معدني

رشد دسته جمعي مجوزهاي معدني در 
سال 99 /  افزايش 18.1 درصدي صدور
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         ادامه از صفحه 1

گفت و گو

پیچ  یک  مثال  کشور  در  اگر   : داد  ادامه  وی 
آن   ، شود  تولید  خاص  فوالد  یک  با  خاص 
فروش  به  قیمت شمش  برابر  با صد  محصول 
می رسد در حالیکه ما در این عرصه ورود نکرده 
با چین در تولید چنین  ایم و اگرهمکاری ما 
محصوالتی باشد، آینده کشور به لحاظ تامین 
ارزی تضمین و زنجیره فوالد از شرایط فعلی 
که فقط تا تولید شمش موفق بوده است خارج 

می شود.
این فعال صنعتی تصریح کرد : اینکه ما بزرگترین 
بسیار  باشیم  درخاورمیانه  شمش  تولیدکننده 
اما رویه تولید محصوالت فوالدی  خوب است 
ایران باید به تکنولوژی  هاس هایتک و تولید 
فوالدهای آلیاژی خاص کشیده شود. اگر ورود 
چین باعث توسعه و به روز رسانی زنجیره اول 
و آخر فوالد شود می توان گفت این همکاریها 
برای صنعت فوالد کشور بسیار تاثیر گذار بوده 

است.
زنجیره  ابتدای  کرد:  تاکید  ادامه  در  اکبریان 
روز  به  و  اکتشاف، تجهیز معادن  فوالد شامل 

مهرداد اکبریان در گفتگو با فوالدبان با اشاره به رشد 
و توسعه بخش میانی زنجیره فوالد در کشور افزود: ما 
در بخش صنایع پایین دستی مثل فوالدهای آلیاژی و 
فوالدهای آلیاژی ویژه نیاز بیشتری به توسعه همکاریها 
با چین داریم البته ما تا شمش رشد خوبی داشته ایم 
ایم محصوالت فوالدی  نتوانسته  بعد  به  از شمش  اما 
زنجیره  بیشترین سود  حالیکه  در  کنیم  تولید  خوبی 
فوالد در انتهای زنجیره یعنی تولید فوالدهای آلیاژی ، 

فوالدهای خاص و تولیدات خاص فوالدی است.

هنوز  نیز  آالت   ماشین  و  استخراجی  صنایع  آوری 
اگرهمکاریهای  است؛  ویژه  وتوجه  حمایت  نیازمند 
ایران  فوالدی دو کشور در این دوبخش متمرکز شود 
خواهد توانست به تکنولوژی ارزانتر و با قیمت پایین تر 

دست پیدا کند .
افزود  ایران  آهن  سنگ  انجمن  مدیره  هیات  رئیس 
 ، ارزی  و  بانکی  رفع محدودیتهای  تحریمها،  کاهش   :
تسهیل شرایط تجاری ، تامین شرایط بازرگانی برد برد و 
ایجاد شرایط عادالنه در مناسبات اقتصادی  نیاز شرایط 
حاضر ایران است و اگر این همکاری موجب دستیابی 
به این اهداف شود می تواند برای کشورما که تشنه کار، 
اشتغال و تجارت است ، کمک حال بسیار تاثیر گذاری 

باشد .
اکبریان درپایان ادامه داد: اما اگر نحوه اجرای توافقنامه 
بگونه ای باشد که هدف حل معضالت اقتصادی ایران 
برای  خیلی  که  کند  کار  مسایلی  روی  و چین  نباشد 
ایران مهم نیست در واقع امتیازاتی از دست داده ایم 
بدون اینکه امتیازی به دست آورده باشیم موضوع اصلی 
نگرانی  این  رفع  برای  باید  که  است  این  مردم  نگرانی 

اطالع رسانی بیشتری انجام بگیرد.

وجود  گندله ای  دیگر  تن،  میلیون   ۱.۵ این 
نخواهد داشت.

مازاد  با  وقتی  که  است  طبیعی  افزود:  وی 
عرضه مواجه باشیم و امکان عرضه محصول 
معدنی  صنایع  از  نیز  صادراتی  بازارهای  در 
سلب شود، واحدهای گندله و کنسانتره نیز 
ظرفیت تولید خود را کاهش داده و به زودی 
و احتماال در خردادماه با کمبود شدید عرضه 
و در نتیجه افزایش قابل توجه قیمت ها مواجه 

شویم.
در  برنامه ریزی  اینکه  بیان  با  عسکرزاده 
خصوص زنجیره آهن و فوالد شبیه »مدیریت 
پیاز و سیب زمینی« شده است، تصریح کرد: 
بعضا دیده شده که یک سال با مازاد عرضه 
و سال  مواجهیم  کمبود سیب زمینی  و  پیاز 
بعد به صورت سینوسی برعکس این اتفاقات 
به خاطر دخالت  اتفاقات  این  روی می دهد. 
دولت رخ داده و عمال دچار آشوب هستیم. 
شرکت های فوالدی در حال حاضر به معامله 
سنگ آهن در بورس کاال با ۲۰ درصد افزایش 

نسبت به قیمت پایه معترض هستند.
این  کرد:  تاکید  آهن  سنگ  انجمن  دبیر 
درحالی است که نرخ جهانی سنگ آهن بیش 

 غيرحرفه ای و سياسی کاری در زنجيره آهن و 
فوالد، تاکيد دارد که هيچ توجهی به طرح جامع 
فوالد نشده و صرفا براساس بازخوردها و برخی 
عرضه  نحوه  درباره  رسانه ای،  شلوغ کاری های 
تصميم گيری  گندله  و  کنسانتره  سنگ آهن، 

می شود.

به گزارش ماین نیوز، سعید عسکرزاده ضمن اشاره به 
عرضه سنگ آهن در بورس کاال، اظهار کرد: در میان 
فوالد، در حال  و  زنجیره آهن  باالدست  محصوالت 
حاضر تنها سنگ آهن مشتری داشته و در گندله با 
مازاد مواجه هستیم و گندله های تولیدی در اصطالح 
»روی دست تولیدکننده مانده است« و با نرخ پایینی 

از تولیدکننده خریداری می شود.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران با بیان اینکه طبق آمار 
شرکت  یک  توسط  ساله  هر  که  فوالد  جامع  طرح 
متخصص به روز می شود، در حال حاضر ۱.۵ میلیون 
با فشار شرکت های  اما  تن مازاد گندله وجود دارد 
فوالدی، دولت اجازه صادرات مازاد این محصول را 
زودی  به  غلط  رفتار  این  اینکه  از  غافل  نمی دهد؛ 
داخل کشور خواهد  در  سبب کمبود شدید گندله 
شد؛ چراکه دیگر کارخانه های گندله سازی هم دست 
از تولید گندله کشیده اند؛ بنابراین با اتمام و فروش 

از دو برابر نرخ فعلی است و با رفتارهای عوام پسندانه 
فروشی،  خام  همچون  موضوعاتی  بزرگنمایی  و 
حل  مشکلی  رسانه ای  سروصداهای  با  و  نرخ گذاری 
زنجیره  کل  به  مدت  بلند  در  نهایت  در  و  نمی شود 
آسیب وارد می شود؛ بنابراین تنها راه توسعه هم زمان 
و متوازن زنجیره، عدم دخالت دولت، اجازه صادرات 
به مازاد محصوالت معدنی و در نهایت تعیین قیمت 
براساس عرضه و تقاضا با توجه به قیمت های جهانی 

است.

 زنجیره آهن و فوالد به شیوه پیاز و سیب زمینی مدیریت می شود!
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                 اخبار
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برنامه ۱۴۰۰ پایش و اکتشاف ذخایر معدنی

رشد دسته جمعی مجوزهای معدنی در سال 99
 افزایش ۱8.۱ درصدی صدور

پایش ذخایر معدنی و به دنبال آن برنامه ریزی مناسب 
است،  حاکمیت  توسط  جدید  ذخایر  کشف  جهت 
تصریح کرد: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
و  پیشنهاد کرده  را در سال ۱۴۰۰  این طرح  کشور 
اجرایی خواهد کرد تا مسیر حرکتی کشور در حوزه 
کشف ذخایر معدنی در برنامه هفتم توسعه به روشنی 

نمایان شود.
معدنی  ذخایر  پایش  طرح  خروجی  وی،  گفته  به 
اکتشاف  انجام  به  یقین  طور  به  اکتشاف  حوزه  در 
سیستماتیک ذخایر معدنی به صورت حاکمیتی و در 
ادامه اکتشاف ذخایر پنهان و عمقی و ورود به اکتشاف 
در  استفاده  مورد  عناصر جدید  و  استراتژیک  عناصر 
حوزه های فناور خواهد انجامید. جدیدی، آغاز اکتشاف 
سیستماتیک کشور و موضوع اکتشاف ذخایر عمقی 
به کمک روش ژئوفیزیک هوایی را به عنوان مصادیق 
اجرای طرح پایش ذخایر معدنی یاد کرد و گفت: با توجه 
به هزینه بر بودن اکتشاف ذخایر عمقی و کافی نبودن 
بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ مدل پیشنهاد شده 
از سوی سازمان زمین شناسی و اکتشافات  معدنی کشور 
اجرای برنامه ها از طریق تعامل با بخش ها و بنگاه های 
مختلف جهت تامین منابع مالی مورد نیاز اکتشاف است. 
وی با تاکید بر اینکه در سال ۱۴۰۰ آماده همکاری و 
مشارکت با بخش خصوصی برای تامین منابع مالی در 
معادن  قانون  جمله  از  قانونی  ظرفیت های  چارچوب 

هستیم، تصریح کرد: مدل مشارکتی برای ۴ استان در 
سال ۹۹ ارائه شد که با بازخوردهای مناسبی نیز مواجه 
شدیم که بر همین اساس اهداف خود را در سال ۱۴۰۰ 
در قالب تفاهم نامه ها و قراردادهای عملیاتی با بخش 
خصوصی واجد شرایط اجرایی خواهیم کرد. جدیدی با 
تاکید بر اینکه محور پایش ذخایر معدنی به عهده این 
سازمان خواهد بود، تصریح کرد: ماهیت طرح پایش 
ذخایر معدنی آینده نگری و آینده پژوهی است.  جدیدی 
با بیان اینکه در بخش آینده نگری درصدد جلوگیری 
از ایجاد التهاب و بحران در ذخایر معدنی و رفع نیاز 
ضروری صنایع معدنی هستیم، افزود: بر همین اساس 
باید نسخه های مناسب برای ذخایر معدنی تدوین شود 
به حوزه های جدیدی  بر مبنای ورود  آینده پژوهی  و 
است که دنیا به آن وارد شده تا ضمن مطالعه آنها به 
برنامه های جدید از جمله کشف ذخایر و عناصر معدنی 
نوین  روش های  معدنی،  مواد  جدید  کاربرد  جدید، 
فرآوری مواد معدنی بر مبنای مدیریت و پایش ذخایر 

معدنی بپردازیم.
وی با تاکید بر اینکه طرح پایش ذخایر معدنی در هر 
کشور از وظایف حاکمیت است، اظهار کرد: این امر 
در ایران نیز در حوزه کشف و شناسایی ذخایر معدنی 
صرفا به عهده سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی 
کشور است که طراحی مدل پایش ذخایر معدنی را نیز 

سازمان پیشنهاد داده است.

بودجه  و  فناوری  برنامه ريزی،  دفتر  مديرکل   
سازمان زمين شناسی و اکتشافات  معدنی اعالم 
کرد سازمان زمين شناسی به عنوان يک دستگاه 
حاکميتی در حوزه اکتشاف ذخاير معدنی موضوع 
جديدی را تحت عنوان »پايش و اکتشاف ذخاير 
معدنی« که از سال 99 آغاز شده بود، در سال 

1400 به صورت جدی دنبال خواهد کرد. 

به گزارش ایسنا، رضا جدیدی با بیان اینکه کشور 
نیاز به تعادل بخشی و ایجاد تناسب میان شناسایی و 
اکتشاف ذخایر معدنی با میزان تولید و مصرف مواد 
معدنی دارد، افزود: باید به گونه ای عمل کنیم که با 
ایجاد هماهنگی و تناسب در بخش  تامین مواد اولیه 
صنایع کشور با بحران مواجه نشویم و صنایع معدنی 

کشور با ظرفیت مناسب فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه تحقق این امر نیازمند مدیریت و 

پروانه های بهره برداری معدنی و 6.3 درصدی 
پروانه های اکتشافداده ها و آمارهای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد دسته  
جمعی مجوزهای معدنی از جمله تعداد پروانه 
بهره  های  پروانه  و  کشف  گواهی  اکتشاف، 

برداری است.

به  گزارش شاتا، در بازه زمانی ۱۲ ماهه سال ۹۹، هزار 
و ۲۰ فقره پروانه اکتشاف معدنی در کشور صادر شد 
که در مقایسه با ۹6۰ فقره پروانه اکتشاف صادر شده 
در مدت مشابه سال ۹8، در این بخش افزایش 6.3 

درصدی را داشته ایم.
درصد   ۵.7 معدنی  کشف  گواهی  صدور  همچنین 
افزایش داشت؛ بر این اساس در سال ۹۹ تعداد گواهی 
کشف صادر شده ۵36 فقره بوده است که این تعداد 
در مدت مشابه سال قبل از آن، ۵۰7 فقره بوده است.

در بخش مجوزهای بهره برداری نیز، در مدت ۱۲ ماه 
سال ۹۹، تعداد 68۰ فقره پروانه بهره برداری معدن 
صادر شد که با احتساب صدور ۵76 فقره در مدت 
مشابه سال ۹8، افزایش ۱8.۱ درصدی را در این حوزه 

شاهد بودیم.
طبق آمار اعالم شده، اشتغال پروانه های بهره برداری 
معدنی در سال ۹۹، در حدود پنج هزار و ۵۱6 نفر و 
در بازه زمانی مشابه سال ۹8 نیز چهار هزار و 778 نفر 
بوده است که نشان دهنده رشد ۱۵.۴ درصدی در این 

حوزه است.
در سال ۹۹  نیز  اکتشاف  عملیات  هزینه  همچنین 
نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن، رشد 3۹.۵ 
درصدی را نشان می دهد؛ بر این اساس هزینه عملیات 
اکتشاف در سال گذشته یک هزار و ۵۴۹ میلیارد ریال 
و در سال ۹8 رقمی معادل هزار و ۱۱۱ میلیارد ریال 

اعالم شده است.
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نقد تصمیمات غیرکارشناسی
برای معادن

محصوالت  تمام  نگیرد،  صورت  دقیقی 
مصرفی معدنی جزو مواد نیمه خام به شمار 
می رود. شکوری توضیح داد: تعبیر دقیقی 
از نیمه خام وجود ندارد و وقتی صحبت از 
کاالهای ارزش افزوده پایین می شود بازهم 
مشخص نشده است که منظور چیست و 
همین امر منجر به برداشت های مختلف 
می شود. حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه 
و  صنایع  فرآورده های  صادرکنندگان 
معادن سرب و روی ایران، تغییر این قانون 
را از طریق مراجع اثرگذار از جمله شورای 
گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یکی 
از مهم ترین اولویت های کاری کمیسیون 
معادن و صنایع معدنی عنوان کرد. حمایت 
از فروش و صادرات از دیگر موضوعاتی بود 
که در این نشست مطرح شد که در همین 
زمینه تاکید شد با قانون مذکور این دو 
هدف به هیچ وجه عملیاتی نخواهد شد. 
دبیر انجمن سنگ ایران هم با تاکید بر 
اینکه باید مصادیق مواد خام و نیمه خام 
این  داد  پیشنهاد  شود  مشخص  معدنی 
دستگاه های  سایر  دخالت  بدون  وظیفه 
اجرایی، به طور کامل به معاونت معدنی 

وزارت صنعت سپرده شود.

دنيای اقتصاد : فعاالن اقتصادی در نخستين نشست 
در  ايران  اتاق  معدنی  صنايع  و  معادن  کميسيون 
تصميمات  آسيب  به  نسبت  هشدار  با   1400 سال 
غيرکارشناسی به صنايع معدنی، بر لزوم مانع زدايی 
در اين حوزه تاکيد کردند. در اين نشست بند الحاقی 
9 تبصره 6 ماده واحده اليحه بودجه سال 1400 کل 
کشور بررسی شد و حاضران در اين نشست عنوان 
»توليد؛  عنوان  با  که  سالی  در  قانون  اين  کردند 
است،  شده  نام گذاری  مانع زدايی ها«  پشتيبانی ها، 
خالف جهت حرکت کرده و منجر به تعطيلی معادن 

بيشتری خواهد شد.

طبق بند الحاقی ۹ تبصره 6 ماده واحده الیحه بودجه سال 
۱۴۰۰ کل کشور، درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی 
فلزی-غیرفلزی، محصوالت نفتی، گازی و پتروشیمی به 
صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات 
می شود. برهمین اساس، تعریف و فهرست مواد خام و نیمه 
خام به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های اقتصاد و صنعت و 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تهیه و سه 
ماه پس از تصویب قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، حاضران در این نشست 
با تاکید بر اهمیت جذب سرمایه گذاری تاکید کردند که 
دولت باید با ایجاد شرایط رقابتی، حامی معدنکاران باشد 
نه اینکه با اقدامات و تصمیم های غیرکارشناسی معادن را 
به تعطیلی بکشاند. از طرفی پیشنهاد داده شد تا دولت از 
محل دریافت این مالیات، با تشکیل صندوقی منافع حاصل 

از مالیات را در جهت توسعه معدن کاران ذخیره کند.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی 
اتاق ایران با اشاره به این قانون، هشدار داد در صورت تحقق 
معافیت های  از  بسیاری  که  می رود  آن  بیم  موضوع  این 
مالیاتی که در مناطق محروم وجود دارد، برداشته شود. 
وی از تالش کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران 
برای تهیه فهرست مواد خام و نیمه خام خبر داد؛ چراکه با 
توجه به حساسیت های ویژه  محصوالت معدنی، اگر تعریف 

 درصد تغيير نسبت
به دو هفته گذشته

قيمت روز جمعه مورخ: 1400/01/27

6.66 ۱76.6۹$ سنگ آهن با عیار %62

7.۱۰ ۲۱۱.۱۰$ سنگ آهن با عیار %65

۱.۰۹ ۲۰۰.۰6$ کنسانتره با عیار %66

3.۲۲ ۲۲8.۹8$ گندله

۱7.۴6 6۵۲.۵۰$ شمش فوالدی

۲.۹۹ سامانه نیما ریال ۲3۲.۴۹۲

-۲.77 سامانه سنا ریال ۲38.68۱

-۰.۴8 بازار آزاد ریال ۲۴7.8۰۰

قیمت پایانی محصوالت زنجیره  سنگ آهن-فوالد

نوع ماده
دالر
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پنج »مشخصه موثر« یک رهبر سازمانی معتمد
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استقامت  شکست ها  به رغم  او  باشد.  وفادار  خود 
با  باشد  متعهد  سازمانی  رهبر  یک  وقتی  می کند. 
اقدامات مثبت  و  فعاالنه  به صورت  حضور موثر خود 
نسبت به جلب اطمینان و اعتماد اطرافیان خود عمل 
به عنوان مهم ترین کاراکتر شخصیتی  می کند. تعهد 
یک رهبر سازمانی به عنوان اولین عامل موثر در ایجاد 

اعتماد نیز شناخته می شود.

)Communication( 2- ارتباط
یک رهبر سازمانی قابل اعتماد با کسانی که از وی 
او  می کند.  برقرار  موثری  ارتباط  می کنند  پیروی 
مراقب است که گرفتار وسوسه مسائل روزمرگی نشود 
و از غفلت در برقراری ارتباط موثر پرهیز می کند. یک 
رهبر سازمانی قابل اعتماد حتی حاضر است از بخشی 
از تعهدات روزمره عدول کند و زمان بیشتری برای 
پیروان خود بگذارد و ارتباطی موثر با روشی معنی دار 
با پیروان، اعضای تیم یا افراد سازمان خود برقرار کند. 
ماحصل این رفتار موجب می شود که او را فردی قابل 
اعتماد ببینند که به آنها اهمیت الزم را داده و برای 

برقراری مشارکت آنها نیز ارزش قائل است.

)Compassion(3- دلسوزی
یک رهبر سازمانی قابل اعتماد اعضای تیم و کارمندان 
سازمان خود را به درستی می شناسد، به نگرانی های 

آنها گوش داده و به طور معنی داری در هر مرحله 
ارائه  مناسب  پاسخ  و  دلسوزی  مشکل  بروز  از 
می کند. این به معنای رمزگذاری آنها نیست. یک 
رهبر سازمانی قابل اعتماد با علم به اینکه می داند 
به صورت مطلق هیچ کس کامل نیست و احتمال 
اعضای  از  است،  ممکن  هر کسی  از  اشتباه  بروز 
تکالیف،  به صورت حرفه ای  دارد  انتظار  تیم خود 
و  برسانند  انجام  به  را  خود  وظایف  و  مسوولیت 
در مقابل مشقتی که کارمندان در انجام وظایف 
بدانند یک  که  است  نیاز  متحمل می شوند  خود 
نفر به آنها اهمیت داده و عملکرد آنان را می بیند. 
به صورت متعارف یک رهبر سازمانی بزرگ و قابل 
تیم  اعضای  از  یک  هر  عملکرد  پشتیبان  اعتماد 

خود است.

)Consistency( 4- ثبات
زمینه ها  تمامی  در  عام  لغوی  معنای  به  ثبات 
یک  شخصیتی  شاخصه های  کلیدی ترین  جزو 
قابل  سازمانی  رهبر  یک  است.  سازمانی  رهبر 
و  رفتاری  انسجام  نیز  آتش  زیر  در  اعتماد حتی 
را حفظ می کند. در چنین حالتی  کرداری خود 
نظر  مد  با  و  عالی  نظرات  با  نیز  وی  کارمندان 
قرار دادن چارچوب های قانونی خود را بیشتر به 
او نزدیک کرده و در مقابل رهبر سازمانی نیز با 
حفظ انتظارات مستمر و واکنش منسجم و به دور 
از هیجانات رفتاری نسبت به ایجاد اعتماد سازی 

در تیم خود عمل می کند.

)Competency( ۵- شايستگی
یک رهبر سازمانی عالی غالب اوقات خود را صرف 
شناخت و تجزیه و تحلیل مسائل حوزه کسب وکار 
خویش می کند، متناسب با زمان نسبت به ارتقا و 
گسترش مهارت های خود عمل کرده و به صورت 
مستمر در حال یادگیری است و در هیچ مرحله ای 
وانمود نمی کند که در همه امور تخصص دارد و 
برعکس به گونه ای عمل می کند که دیگران بدانند 
افراد ماهر و با دانش و تجربه گرداگرد وی فعالیت 
دارند و رهبر سازمانی به تخصص، دانش و تجربه 
آنان اعتماد داشته و در مقابل کارمندان و اعضای 
و  صداقت  صراحت،  به  نیز  سازمانی  رهبر  تیم 

شفافیت در کار وی اعتماد دارند.

مترجم: محسن جوادی
 Mac-Legacy :منبع

هر  که  است  مهمی  بسیار  شاخص  اعتماد سازی 
کسی که می خواهد یک رهبر سازمانی موفق باشد 
هر  زیربنای  کند.  ایجاد  و  دهد  انجام  را  آن  باید 
و  رئیس  محل کسب وکار،  در  که  موثری  ارتباط 
کارمند یا بین همکاران یک سازمان می تواند وجود 
چیزی  اعتماد  است.  اعتماد  حس  باشد،  داشته 
موضوعی  بلکه  باشد  موروثی  و  ذاتی  که  نیست 
با مداومت در  و  اقدام و رفتار مثبت  با  است که 
سازمان  یک  در سطح  مثبت  فعل  انجام  و  تفکر 

پدیدار می شود.
 درحالی که راه ها و روش های زیادی برای تبدیل 
شدن به یک رهبر سازمانی قابل اعتماد وجود دارد 
اما اکثر آنها دارای مشخصات و صفات مشترکی 

هستند که به عنوان »۵C« شناخته می شوند.

)Commitment( 1- تعهد 
هدف  به  که  است  کسی  متعهد  سازمانی  رهبر 
اجرایی  تیم  و  ترسیم شده  تعیین شده، چشم انداز 
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