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         ادامه از صفحه 1

گفت و گو

فرآوری  و  پرعیارسازی  و  کم عیار  ذخایر  به  تا 
سنگ آهن های هماتیت توسعه پیدا کند.

این  الجرم  کرد:  خاطرنشان  همچنین  وی 
برای  درک  این  باالخره  افتاد،  خواهد  اتفاق ها 
ذخایر  از  استفاده  که  می شود  ایجاد  همه 
پرعیار در شرایط فعلی امکان ادامه ندارد. ولی 
هرچه دیرتر این درک صورت بگیرد، ما بخش 
بیشتری از ذخایر پرعیار و خوب خود را از دست 
می دهیم. بهتر آن است که ما هرچه زودتر به 
اصالح قیمت و توجه به این دو فرآیند پسین و 
پیشین استخراج توجه کنیم. هرچه این اتفاق 
زودتر روی دهد، ذخایر پرعیار بیشتری داریم 
که امکان تامین هزینه این دو بخش و کمک 
به ذخایر با عیار کمتر به لحاظ جدا نشدن را 

دارند.
عسگرزاده در این باره توضیح داد: برای مثال اگر 
عیار معیار 40 درصد تعریف شود، سنگ معدن 
زیر 40 درصد باید جدا شود، باید فرآوری ما 
به گونه ای باشد که این میزان را به 20 درصد 
کاهش دهیم، در این صورت بخش عمده ای از 
سنگ هایی که استخراج می شوند و برای آنها 
هزینه می شود، دیگر دور ریز نمی شوند و جزو 
سنگ هایی قرار می گیرند که مورد بهره برداری 
قرار می گیرند. هرچه سریع تر این درک از سوی 
تمامی دست اندر کاران حوزه سنگ آهن اتفاق 

بیافتد نتایج بهتری می گیریم.
نگرانی های  پیرامون  سوالی  به  پاسخ  در  وی 
گفت:  اکتشاف  افزایش  برای  زیستی  محیط 
زیستی  محیط  تاثیرات  مورد  در  مقدار  یک 
که  نداریم  شک  ما  است.  شده  اغراق  معادن 
فرآیند معدن در محیط زیست تاثیرگذار است 
را  تاثیرات خود  اکوسیستم  به هرحال روی  و 
می گذارد اما این تاثیر به میزانی که به صورت 
معادن  مورد  در  نیست.  شده  بیان  اغراق آمیز 

سنگ آهن بعضا تاثیرات آن منفی نیست.
دبیر انجمن سنگ آهن افزود: از دو جنبه باید 
به مساله محیط زیست نگاه کنیم، اول اینکه 
در مورد تاثیرات و تخریب های محیط زیستی 
به  معدن  تخریب های  نکنیم.  اغراق  معادن 
صورت فیزیکی است نه شیمیایی. معادن مانند 
بعضی صنایع نیست که شیرآبه های سمی به 
محیط زیست تزریق نمی کنند و مشکل خاص 
بلکه  نمی کنند  ایجاد  محیطی  زیست  حاد  و 

بیشتر تاثیرات فیزیکی دارند.
است  این  دوم  نکته  کرد:  اضافه  هچنین  وی 
پیش بینی  موضوع  این  معادن  قانون  در  که 
به  حتی  معدنی  در  اگر  قاعدتا  است.  شده 

آنالین«،  »فلزات  تحلیلی  و  خبری  پایگاه  گزارش  به 
در  ایران  سنگ آهن  انجمن  دبیر  عسگرزاده،  سعید 
گفت وگویی در مورد پیش بینی دیوان محاسبات مبنی 
بر اتمام منابع سنگ آهن کشور تا 18 سال آینده اظهار 
داشت:  میزان ذخایر موجود در هر کشوری بر مبنای 
اساس  همین  بر  می شود.  ارزیابی  مشخص  عیار  یک 
شرایط فعلی و نحوه استفاده از منابع سنگ آهن کشور 
زمان  مدت  می شود.  تخمین زده  فرضیاتی  بر  مبتنی 
اتمام منابع سنگ آهن در اظهارات مختلف می تواند 
متفاوت باشد اما 18 سال عدد غیرواقعی نیست. مهم 
این است که ما از این عدد یک تلنگری بخوریم و در دو 

حوزه مشخص اکتشاف و فرآوری فعال تر باشیم.
انجمن  مجموعه  محاسبات  دیوان  از  قبل  افزود:  وی 
بارها  نیز  مرتبط  مجموعه های  دیگر  و  آهن  سنگ 
فوالد  زنجیره  در  موجود  بی عدالتی  که  کردند  تکرار 
زنجیره  ابتدای  اصلی معدن در  باعث شده که بخش 
معدن  اصلی  بخش  بگیرد.  قرار  غفلت  مورد  تولید 
استخراج نیست؛ استخراج درو کردن محصولی است 
معدن  حوزه  در  اصلی  بخش  کاشته اند.  دیگران  که 
شامل فرآیندهای پسین و پیشین استخراج است یعنی 

بایستی به اکتشاف و فرآوری توجه شود.
دبیر انجمن سنگ آهن ایران در ادامه تصریح کرد: ما 
نیازمند یک جهش بزرگ در اکتشاف هستیم، حتی 
بودجه  افزایش  کمی  و  آرام  اصالحات  و  تغییرات  با 
نیست. در بخش  اکتشافی سنگ آهن  نیاز  پاسخگوی 
فرآوری نیز نیازمند این هستیم که عیار حد اقتصادی 
سنگ آهن و همینطور نوع آن که االن فقط محدود به 
سنگ آهن های مگنتی محدود شده را پیشرفت دهیم 

گذاشته  تاثیری  زیست  محیط  در  فیزیکی  صورت 
باشد، بهره بردار مکلف است که بعد از اتمام کار آن را 
به حالت اول خود بازگرداند. یکی از ویژگی های معادن 
سنگ آهن این است که گیاهی روی آنها رشد نمی کند. 
بنابراین معادن تاثیر زیادی روی محیط زیست ندارند 
عالوه بر این که موظف هستیم که آن را شکل اول خود 

بازگردانیم.

بر اساس گزارشی از ایرنا، دبیر انجمن سنگ آهن ایران 
در مورد وضعیت حضور چینی ها در معادن کشور و به 
خصوص معادن سنگ آهن گفت: چینی ها هنوز در هیچ 
حوزه ای به صورت جدی حضور پیدا نکردند، در توافق 
25 ساله ایران و چین معادن فلزی نیز جزو موارد توافق 
است اما من فکر می کنم که جز پررنگی از آن توافق 
نیست. اگر ما بتوانیم از این فرصت برای جذب سرمایه 
در حوزه معدن استفاده کنیم اتفاق مثبتی است. چراکه 
امروز یکی از مشکالت ما در حوزه معادن سرمایه است 
بنابراین اگر یک سرمایه گذاری درست به خصوص در 
حوزه های مغفول مانده مانند اکتشاف رخ دهد، می تواند 

تاثیرات خوب و مثبتی در این مورد داشته باشد.
این  در  جدی  بسیار  مذاکرات  کرد:  بیان  عسگرزاده 
مورد انجام نشده، در توافق 25 ساله هم هنوز در حوزه 
فکر  من  نبرده ایم.  پیش  چندان  را  موضوع  سنگ آهن 
می کنم که معادن محور اصلی در این توافق 25 ساله 
با مشخص  و  آینده  در  که  هستیم  امیدوار  اما  نیست 
شدن جهت گیری توافقات 25 ساله بتوان حوزه معدن 
را به عنوان یک بخش جدی و مهم در این توافقنامه 
داشت.  بهتری  استفاده  اجرایی  جزییات  در  و  گنجاند 
ارتباط  تصمیم سازان  و  تصمیم گیران  مجموعه  با 
داریم و پیگیر هستیم که از این طریق بتوانیم جذب 

سرمایه گذاری خارجی را دنبال کنیم.
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برنامه تهیه طرح جامع معدن سنگان در حوزه های تولید، زیرساخت و محیط زیست

ایمیدرو در 41 درصد از مساحت استان فارس در حال اکتشاف است
 اجرای برنامه اکتشاف در سه پهنه

مسئولیت پیگیری مسائل مرتبط با زیرساخت سنگان 
را بر عهده دارد، گفت: با کمک مشاور، مدیریت متمرکز 
در بخش »پسماند« منطقه سنگان در اولویت برنامه 
ها باشد و جلسات کارشناسی آن با حضور مدیران 

سازمان حفاظت محیط زیست برگزار خواهد شد.

اینکه  با اعالم  معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
شناسایی ذخایر آهن در عمق و همجوار، یکی از مهم 
ترین برنامه های ایمیدرو در سنگان است، افزود: برنامه 
ریزی این سازمان در این منطقه معدنی، بلند مدت 
خواهد بود و بدیهی است که شرکت های سرمایه 
گذار برای کسب بازده بیشتر در منطقه فوق حضور 
دارند و ایمیدرو برای تحقق این مهم به عنوان بازوی 

توسعه ای، به دنبال بسترسازی است.
در این جلسه مدیران عامل شرکت های سرمایه گذار 
منطقه سنگان، همچون توسعه فراگیر سناباد، فوالد 
سنگان، اپال پارسیان، کاوه پارس و تأمین و توسعه زیر 
ساخت های شرق ایران)شرکت ارایه دهنده خدمات 
فنی، مهندسی و توسعه مدیریت( حضور داشتند و 

نظرات خود را اعالم کردند.

رئیس هیات عامل ايمیدرو با اشاره به برنامه 
زيست  محیط  حوزه  در  سازمان  اين  های 
معدن و صنايع معدنی منطقه سنگان، گفت: 
در راستای مصوبه هیات دولت مبنی بر اجرای 
تعهدات محیط زيستی شرکت های سرمايه 
و  تولید  های حوزه  برنامه  و همچنین  گذار 
زيرساخت، طرح جامع سنگان تهیه می شود.

به گزارش شاتا به نقل از ایمیدرو، وجیه اهلل جعفری 
که امروز در نشست ویدئو کنفرانسی پایش اقدامات 
سخن  سنگان  گذاران  سرمایه  محیطی  زیست 
می گفت، افزود: رعایت قوانین زیست محیطی از 

راهبردهای ایمیدرو در این منطقه معدنی است.
اینکه  بر  تاکید  با  ایمیدرو  عامل  هیات  رئیس 
شرکت تأمین و توسعه زیر ساخت های شرق ایران 

رئیس هیات عامل ايمیدرو با بیان اينکه اين 
سازمان در 41درصد از مساحت استان فارس 
در حال انجام فعالیت های اکتشافی است، 
گفت: ايمیدرو در صدد است تا شرايط تامین 
استان  فوالدی  نیاز صنايع  مورد  اولیه  مواد 

فارس را از معادن اين استان فراهم کند.

به گزارش شاتا به نقل از ایمیدرو، وجیه اله جعفری 
در نشست با مسئوالن استان فارس، با بیان اینکه 
برنامه اکتشاف در سه پهنه در حال انجام است،  
گفت: این پهنه ها شامل »پهنه شمال« به مساحت 
یابی  پتانسیل  »پهنه  مربع،  کیلومتر  هزار   17
دولومیت جنوب« به مساحت 28 هزار کیلومتر 
مربع و »پهنه پتانسیل یابی شهرستان ممسنی« 

به مساحت 55 هزار کیلومتر مربع است.
پهنه  در  داد:  ادامه  ایمیدرو  عامل  هیئت  رئیس 
شمال، فاز شناسایی و پی جویی 5 هزار کیلومتر 
پلی متال  قالب 14 محدوده در زمینه  مربع در 
)آهن، کروم، مس و منگنز( انجام می شود؛ این 
فاز در صورت شدت نیافتن بیماری کرونا تا پایان 

خرداد جاری به اتمام می رسد.

جعفری خاطرنشان کرد: در پهنه دولومیت، بر روی 
باال( در حال  )به دلیل سیلیس  180 کیلومترمربع 
تست تکنولوژی در مرکز تحقیقات کرج هستیم که 

امیدواریم تا شهریور به نتیجه رسد.
وی افزود: در پهنه ممسنی نیز 750 کیلومتر مربع در 
قالب 10 محدوده )9 محدوده آهک و یک محدوده 
بوکسیت و فسفات( به سازمان صنعت، معدن و تجارت 
استان معرفی شده و طی هفته جاری جلسه دفاعیه با 

کارشناسان این سازمان برگزار می شود.
رئیس هیئت عامل ایمیدرو در بخش دیگر صحبت های 
خود اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم با ایجاد تفاهم با 
برنامه های  استان،  سازمان حفاظت محیط زیست 

اکتشاف محدوده های حفاظت شده را به پیش بریم.
صنایع  فعالیت  به  توجه  با  افزود:  ادامه  در  جعفری 
استان  فوالدی  توسعه  های  طرح  اجرای  و  فوالدی 
تامین مواد  تا شرایط  ایمیدرو درصدد است  فارس، 
استان  این  از معادن  را  این واحدها  نیاز  اولیه مورد 

فراهم کند.
پایان یادآور شد: هدف ما در استان فارس،  وی در 
تامین مواد اولیه صنایع معدنی این استان در چارچوب 

قانون است.
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در معدن و فرصت های سرمایه گذاری نیز  بهبودی  هیچ  است.  ندیده  خود 
کوتاه مدت پیش بینی نمی شود. در بحران 
مالی سال 2008، اقتصاد جهان تنها 1/ 
0 درصد کوچک شده بود، درحالی که در 
رشد  از  پول  بین المللی  صندوق  ارزیابی 
پیش بینی شده که اقتصاد جهان ۳ درصد 

کوچک می شود.
سال  در  گزارشی  در  مکنزی  موسسه 
چشم انداز  مطالعات  خصوص  در   1۳94
اقتصادی ایران تا  سال 20۳5 پیش بینی 
کرده بود ایران با رشد متوسط ساالنه ۳/ 
بالغ  اقتصادی  ۶ در 20۳5 به یک رشد 
تریلیون دالر می رسد و در کنار  بر یک 
آن حدود 9 میلیون شغل ایجاد می کند. 
این  به  گزارش  ابتدای  در  مکنزی  البته 
مهم اشاره کرده بود که محیط سیاسی 
برای دستاوردهای اقتصادی مهم است و 
دولتمردان ما باید به درستی توجه کنند 
که دیپلماسی اقتصادی بزرگ ترین حلقه 
مفقوده در ساختار کالن اقتصادی کشور 

است.
پیشرفت  سرعت  گزارش،  اين  در 
اقتصاد ايران بر چهار عامل ديده شده 

است:
منابع  ثروت  بازده  کردن  بهینه   )1
گاز  و  نفت  )به خصوص  ایران  طبیعی 
به عنوان پیشران و معدن به عنوان عرصه 

مغفول مانده(.
)مثال  داخلی  بزرگ  صنایع  تبدیل   )2
صنعت خودروی ترکیه، به جهت کمی ۶0 

درصد صنعت خودروی ایران است(.
سمت  به  گذار  به  بخشیدن  سرعت   )۳

اقتصاد دانش بنیان
زیرساخت های  نوسازی  ضرورت   )4

فیزیکی

حال با توجه به اینکه پتانسیل های منابع 
طبیعی خصوصا ذخایر معادن غیر نفتی 
ایران  اقتصاد  توسعه  اهرم  به عنوان  ایران 
تعریف می شود آیا زمان آن نیست که در 
عرصه معادن هوشمندانه و مدبرانه اتخاذ 

تصمیم کنیم؟
ویروس  شیوع  از  برخاسته  بحران  امروز 
از آهنگ  یا دو سال  کرونا می تواند یک 
و  پیشرفته  کشورهای  اقتصادی  رشد 
صنعتی بکاهد، اما همین بحران می تواند 
منجر به آسیبی 10 ساله در کشورهای در 

از دستیابی  امیدوارکننده تری  با اخبار  سال 1400 
به تولید واکسن کرونا آغاز شده است؛ به هر حال 
به  که  نمی کردند  را  فکرش  هیچ گاه  متخصصان 
يابند.  دست  »کوويد-1۹«  واکسن  به  زودی  اين 
شهروندان در سراسر دنیا کم کم امیدوار شده اند 
که ممکن است زندگی طی چند ماه آينده به حالت 
عادی برگردد. اما نه کرونا و نه تا ثیرات گسترده اش 
قرار نیست با آغاز واکسیناسیون گسترده ناپديد 
شود و میراثی از بدهی سنگین عمومی بر جوامع 
برجا خواهد گذاشت که حاصل آن از دست رفتن 
عمیق  بی اعتمادی  و  مختلف  صنوف  در  مشاغل 

نسبت به آينده خواهد بود.

اقتصاد کشورها به طور همزمان وارد دوران احیا نمی شود 
رشد  حال  در  بازارهای  و  توسعه  حال  در  کشورهای  و 
می توانند دچار بحران جدی مالی شوند. احتمال می رود 
که احیای اقتصاد کشورها پس از کرونا، k شکل باشد؛ 
یعنی بعضی کسب و کارها و صنایع در جامعه دوباره وارد 
دوره رشد شوند و بقیه به طرز فزاینده ای ضرر دهند و در 

رکود بمانند.
مسلما راه احیای کشورهای مختلف با هم یکسان نخواهد 
بود و دسترسی به واکسن و مساله بدهی ناشی از اثرات 
عملکرد این ویروس بر دولت ها از مهم ترین عوامل این 
تفاوت خواهد بود و کشورهای در حال توسعه بیشترین 

آسیب پذیری را از این بابت خواهند داشت.
بیماری کووید-19 در آسیا پدید آمد و به همه جهان 
گسترش یافت. نتیجه نخست شیوع ویروس کرونا این 
سال 2020  اول  ماه   ۶ در  صنعتی  کشورهای  که  بود 
را  رشد  حال  در  کشورهای  در  سرمایه گذاری  شریان 
مسدود کردند. براساس ارزیابی صندوق بین المللی پول، 
این موضوع باعث شده کشورهای در حال رشد و توسعه 
بیش از 100 میلیارد دالر سرمایه خارجی موجود در آن 

کشورها را از دست بدهند.
این بحرانی است که نظیر آن را جهان تا کنون به چشم 

حال رشد و توسعه همچون ایران شود.
براسـاس پیش بینی ها روی چشم اندازهای اقتصاد جهـانی، 
فعالیت های اقتصادی در سطـح جهانی تا  2/ 5 درصد در 
رکود  بزرگ ترین  این  و  کرد  پیدا  کاهش  سال 2020 
اقتصادی پس از پشت سرگذاشتن رکود 8/ 1۳درصدی 

ناشی از پیامدهای جنگ جهانی دوم است.
طی 18 ماه گذشته ارزش پول ملی ما در قیاس با ارزهای 
خارجی به شدت کاهش یافته است. این موضوع منجر 
به آن شده که شرکت هایی که وام های خارجی به دالر و 
یورو دریافت کرده اند، اکنون باید پول بیشتری برای جبران 
بدهی خود اختصاص دهند و همین موضوع منجر به خطر 

ورشکستگی گسترده شرکت ها خواهد شد.
کرونا می تواند 2 تا  ۳ درصد از نرخ رشد اقتصادی ایران را 
کاهش دهد. خسارات ناشی از این بیماری برای اقتصاد 

ایران نیز بین 20 تا  ۳0 میلیارد دالر ارزیابی شده است.
وقتی اقتصاد ایران براساس برآوردهای مرکز آمار کشور 
طی 9 ماهه سال 99، با رشد منفی 2/ 1 درصدی مواجه 
بوده است؛ آیا توقع این است که نقدینگی وارد تولید شود؟ 
تولیدی که در حال کاهش بوده و سرمایه گذار انگیزه ای 
برای ورود به عرصه تولید نداشته؟! اقتصاد ما به شدت 
در حال کوچک شدن است و سرمایه گذارهای داخلی در 
حال فرار به سایر کشورها خصوصا کشورهای همجوار 
همچون ارمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان و عمان 
هستند. در دنیا کشوری مانند ایران نیست که تا جران و 
فعاالن کسب و کارش مجبور به ایجاد کسب و کار در خارج 

از کشور باشند.
از گذشته و بدون  این شرایط و بدون درس گرفتن  با 
دانش و خرد، قطعا در کنار پنج کشور زیمبابوه، ونزوئال، 
سودان شمالی، سودان جنوبی و آرژانتین با تورم باالی 20 
درصد پایدار خواهیم بود. اما آنچه در شرایط کنونی مهم 
است، قدرت یافتن بخش خصوصی در کشور ما است. ما 
هنوز در حال اثبات این نکته هستیم که برای توسعه به 
بخش خصوصی نیاز داریم! هنوز در حال گفت وگو برای 
احقاق حق بخش خصوصی با سیاست گذاران و متولیان 
اقتصاد کشور هستیم. اقتصاد ایران به سبب انزوایی که 
درآن در گیر شده است هر روز در حال فاصله گرفتن از 
استانداردهای جهانی است. ما هنوز کشور مجوزها هستیم 
و فقط کافی است سری به کشورهای همسایه بزنیم تا  
بر اساس  اختیار داریم!  را در  اول مجوزها  ببینیم رتبه 
مطالعه انجام شده به سفارش خانه معدن ایران توسط 
دانشگاه های  از  یکی  به عنوان  کانادا  گیل  مک  دانشگاه 
برتر جهان در حوزه معدن، ریسک های متعدد در حوزه 
سرمایه گذاری در بخش معدن ایران مورد بررسی و مطالعه 
قرار گرفت که ریسک عملیاتی در این گزارش حدود ۶۳ 
درصد برای سرمایه گذاران در حوزه معدن تعریف شده 

است.
محمدرضا بهرامن/ رئیس خانه معدن ايران
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دست  به  دوباره  می توان  را  طال  چراکه  طالست  از 
آورد، اما وقت را نه. بنابراین، باید از هر ترفندی برای 
صیانت و بهره گیری حداکثری از این منبع ارزشمند و 

غیرقابل جایگزین بهره برد.
اجتماعی در  از رسانه های  استفاده  - محدود کردن 
محل کار: رسانه های اجتماعی و ارتباطات دیجیتالی، 
و  سازمان ها  برای  که  بسیاری  مزایای  وجود  با 
شرکت ها به ارمغان آورده اند و انجام کارها را تسهیل 
و تسریع کرده اند، می توانند به عنوان عامل برهم زننده 
تمرکز حواس کارکنان در محل کار عمل کرده و از 
بهره وری زمانی آنها بکاهند. از سویی دیگر ممنوعیت 
کار  محل  در  اجتماعی  رسانه های  از  استفاده  کامل 
و  مقاومت  و  نمی آید  به حساب  مناسبی  گزینه  نیز 
گزینه  بنابراین،  دارد.  پی  در  را  کارکنان  مخالفت 
محدود  میان،  این  در  کاربردی  و  معقول  و  مناسب 
کردن زمان استفاده کارکنان از رسانه های اجتماعی 
در ساعات کاری و سمت و سو دادن به آن در راستای 

اهداف سازمانی خواهد بود.

 تنوع بخشی به استفاده از زمان براساس اهداف
جدید  بهره وری  افزایش  ابزار  یک   1990 سال  در 
براساس  پیدا کرد.  رواج گسترده ای  پامودورو  نام  به 
این تکنیک جدید، افراد باید به مدت 25 دقیقه در 
و  می کردند  کار  یک هدف مشخص  تحقق  راستای 
سپس 5 دقیقه وقت استراحت داشتند و پس از پایان 
برای  دیگر  دقیقه   25 می توانستند  استراحت  وقت 
ادامه فعالیت قبلی خود کار کنند یا آن را صرف کاری 
دیگر با هدفی دیگر کنند و در هر روز کاری پس از 
تکمیل 5 دور 25 دقیقه ای، یک وقت استراحت یک 

ساعته به کارکنان اعطا می شد.
اگر چه این تکنیک بیشتر برای کار فردی برنامه ریزی 
آن  در  نوین  مشاغل  ویژگی های  برخی  و  بود  شده 
لحاظ نشده بود، اما اصول بنیادین آن از سه جهت 
برای افزایش بهره وری موثر و مفید است: 1( تمرکز بر 
روی یک کار و به پایان رساندن آن در یک روز کاری، 
انجام چند کار مختلف  از  پربازده تر  و  بسیار موثرتر 
 )2 آنهاست.  رساندن  اتمام  به  بدون  روز  یک  در 
افراد در فواصل زمانی کوتاه تر که بین آنها وقت های 
استراحت کوتاهی گنجانده شده از بهره وری بیشتری 
روزهای  در  مختلف  کارهای  انجام   )۳ برخوردارند، 
کارکنان  دلزدگی  و  یکنواختی  از  کاری  مختلف 

جلوگیری می کند.
با این همه باید دانست که تمام این اصول و همچنین 
تکنیک های مشابه تنها زمانی موثر خواهند بود که 
براساس الگوهای درست و در پیوند با اهداف درست 

طراحی شده، قرار داشته باشند.
برای طراحی اهداف زمان محور و مطابق با مديريت 

زمان می توان دو توصیه  زير را به کار بست:
- ترسیم اهداف براساس افق های زمانی کوتاه مدت 
هدف  شش  همیشه  است  بهتر  میان مدت:  و 
هدف  شش  و  هفتگی(  و  )روزانه  کوتاه مدت 
امور  پیشبرد  برای  فصلی(  و  )ماهانه  میان مدت 
محدودیت  نوع  این  شود.  تعیین  سازمان  جاری 
اهداف سازمانی به مراتب موثرتر از دنبال کردن 
ده ها هدف مختلف و عدم دستیابی به بسیاری از 
آنهاست. عالوه براین، باید دانست که تحقق برخی 
انرژی بیشتری نیاز دارند و به  اهداف به زمان و 
همین دلیل، اجتناب از تنوع بخشی بیش از حد به 
اهداف سازمانی می تواند بر تمرکز سازمان بر روی 

اهداف محدود بیفزاید.
- یافتن نقطه توازن و تعادل بین اهداف کوتاه مدت 
و بلندمدت سازمان: تمرکز بیش از حد بر اهداف 
کوتاه مدت و امور روزمره و غفلت از اهداف بلندمدت 
می تواند برای سازمان و خود کارکنان خطرناک و 
زیان بار باشد. به همین دلیل هم ایجاد تعادل بین 
این دو نوع هدف و برنامه ریزی توامان برای تحقق 
از جمله مواردی است که مدیران و  هر دوی آنها 
برنامه ریزان سازمان ها و شرکت ها باید به آن توجه 
ویژه داشته باشند. با این همه باید دانست که اهداف 
طراحی شده برای یک سازمان حتی اگر بهترین و 
مناسب ترین اهداف هم باشند، بازهم ممکن است 
پیش بینی  بحران های  همچون  عواملی  تحت تاثیر 
مشتری- ارتباطی  الگوهای  خوردن  برهم  نشده، 

ظهور  جدید،  مهارت های  کسب  به  نیاز  شرکت، 
تکنولوژی های جدید و عواملی از این دست خاصیت 
و کارآیی خود را از دست بدهند که در این حالت، 
سازمان ها و کارکنان آنها باید به سرعت در جهت 
تجدید نظر در اهداف و تدوین اهداف جدید براساس 
شرایط جدید و البته منطبق با محدودیت های زمانی 

جدید اقدام الزم را انجام دهند.
عمق،  بر  افزودن  که  گفت  می توان  مجموع  در 
کیفیت و تنوع کارهایی که انجام آنها از کارکنان 
انتظار می رود، هم به نفع خود کارکنان و هم به 
سود کلیت سازمان خواهد بود چرا که از یک سو 
بهره وری فرد و سازمان را افزایش داده و از سویی 
ارمغان  به  کارکنان  برای  را  شغلی  امنیت  دیگر، 
خواهد آورد و همه اینها به شرطی تحقق خواهند 
یافت که سازمان ها از اصرار و سماجت بر روش های 
توجه  و  برداشته  دست  دیتامحور  و  کمیت محور 

بیشتری به کیفیت و معنای کار داشته باشند.

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

تعلق  او  به خود  وقت یک فرد در سازمان، فقط 
ندارد، بلکه متعلق به کل سازمان است و هر فردی 
که به استخدام یک شرکت یا سازمان در می آید 
آن  برای  وقت خود  گذاشتن  اختیار  در  قبال  در 
شرکت یا سازمان دستمزد می گیرد. با این حال 
اینطور نیست که سازمان ها هرطور که اراده کنند 
و به هر شیوه ای که دوست داشته باشند بتوانند 
کلی،  به طور  کنند.  استفاده  کارکنانشان  وقت  از 
برای استفاده از این وقت محدود و اختصاص آن 
به بهترین شکل ممکن باید راه هایی برای تغییر 
فلسفه سازمانی در قبال مدیریت زمان یافت که در 
اینجا به سه مورد از مهم ترین و کاربردی ترین آنها 

اشاره خواهد شد:
تعداد و زمان جلسات کاری: متاسفانه  - کاهش 
بسیاری از جلسات کاری متداول در سازمان ها و 
شرکت ها، به شدت کم بازده و خسته کننده هستند 
و با حذف آنها، نه تنها مشکلی پیش نمی آید بلکه 
تا حد زیادی از ایجاد یا افزایش احساس خستگی 
این  در  شرکت کنندگان  میان  در  بیهودگی  و 
این  برای  بی ثمر جلوگیری خواهد کرد.  جلسات 
کار بهتر است از خود کارکنان نظرخواهی کرد و 
جلسات بی ثمر و خسته کننده را با جویا شدن از 
کارکنان شناسایی و سپس حذف کرد و به جای 
آن جلساتی را توسعه داد که در آنها مباحث جذاب 
و زنده و ایده های ارزشمند و چالش برانگیز به بحث 

گذاشته می شوند.
- اعتقاد واقعی به ارزشمندی و محدود بودن وقت: 
هنگامی که وقت کارکنان و کلیت سازمان صرف 
یک یا چند کار بیهوده و کم اثر شود، آن گاه وقت 
ارزشمند  و  اساسی  کارهای  انجام  برای  چندانی 
باقی نخواهد ماند. همان طور که با اختصاص یافتن 
و  پروژه ها  یک سری  به  سازمان  محدود  بودجه 
برنامه ها، دیگر پولی برای اجرای پروژه های دیگر 
نخواهد ماند. برای اجتناب از بروز این مشکل، باید 
اعتقاد قلبی و  به جمله مشهور »وقت طالست« 
عمیق داشت و پذیرفت که وقت حتی ارزشمندتر 
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مخاطبان محترم خبرنامه خواهشمند است ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات  
خود مطلع فرمايید.

با تشکر و سپاس از همراهی شما

دبیرخانه انجمن سنگ آهن ايران
سردبیر: مهسا اکبری

    تلفن: 021-66۹74۹10
    فکس: 021-66۹74۹0۹
    آدرس: تهران،خیابان ولیعصر، خیابان بزرگمهر، پالک 20، طبقه 4، واحد7
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