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انقالب معدني کشور با تدابیر وزارت 
صمت

تحلیل گر  شش گانه  مهارت هاي 
کسب وکار

رییس انجمن سنگ آهن ایران گفت: واگذاری پهنه ها و معادن راکد و غیرفعال به افراد اهلیت دار که خاک این کار را خورده و از 
ریسک سرمایه گذاری الزم برخوردار باشند، نتیجه بخش خواهد بود.                      ...ادامه صفحه 2

لزوم واگذاري معادن و پهنه هاي راکد 
به افراد اهلیت دار

تولید  برفرآیند  برق  قطعی  ضرر 
محصول گندله به بعد بیشتر است

از  کیلومتر  از دو هزار  بیش  آزادسازي 
مساحت معدني کشور

آزادسازي  زمان بندي  برنامه  تغییر 
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         ادامه از صفحه 1

گفت و گو

این مقام صنفی در عین حال گفت:  بخش 
دیگری از این معضل به خود مکتشفان و بهره 
برداران بازمی گردد که نتوانسته اند در سال 

های گذشته کاری از پیش ببرند.
اکبریان ادامه داد: تخصصی بودن حوزه معدن، 
همچنین نیاز آن به سرمایه گذاری سنگین، 
را  زمینه  این  در  از مشکالت  دیگری  بخش 
رقم زده است، زیرا این بخش نیازمند سرمایه 
گذارانی است که قابلیت ریسک پذیری داشته 

باشند.
به  دولت  امروز  اینکه  کرد:  خاطرنشان  وی 
این معادن و پهنه ها است،  دنبال واگذاری 
می  استقبال  آن  از  و  است  خوبی  حرکت 
ها،  واگذاری  اجرای  نحوه  همواره  اما  کنیم، 
ارائه لیست های معدنی و چگونگی کار محل 

بحث بوده و هست.
یادآور شد:  ایران  آهن  انجمن سنگ  رییس 
در سال های گذشته در برخی موارد شاهد 
بودیم هرکجا محدوده ای از قابلیت الزم برای 
دیگری  طریق  به  بود،  برخوردار  واگذاری 

مهرداد اکبریان در گفت و گو با خبرنگار سایت 
طرح  درخصوص  معدن24  تحلیلی  خبری- 
شده،  حبس  معادن  و  محدوده ها  آزادسازی 
افزود: بخشی از معضل پهنه های بلوکه شده یا 
معادن راکد و غیرفعال به سازمان های دولتی 
باز می گردد که به ناحق در این مناطق حضور 
خصوصی،  بخش  تا  شدند  سبب  و  اند  یافته 
مکتشفان و فعاالن واقعی بخش معدن و صنایع 

معدنی نتوانند فعالیت داشته باشند.

نصیب سازمان های دولتی و غیره می شد و در این 
زمینه ها همواره با مسئوالن بحث و جدل داشتیم.

باید در موضوعات اکتشاف و  تاکید کرد: دولت  وی 
را خورده  این کار  افرادی که خاک  از  برداری،  بهره 
و سرمایه گذاری کرده اند، استفاده کند و شرایط به 
گونه ای باشد که فعاالن واقعی به معادن و محدوده 

های یاد شده دسترسی داشته و مشارکت باشند.
برپایه این گزارش، از حدود ۶ هزار معدن و محدوده، 
تعداد ۳۳۰ محدوده و معدن متروکه، یک هزار و ۲۲۶ 
فقره   ۴۸۰ و  معدن  بهره برداری  پروانه  دارای  فقره 

دارای گواهی کشف است.
آیین طرح آزادسازی ۶ هزار محدوده و معدن غیرفعال 
کشور ۲7 اردیبهشت ماه امسال با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت، روسای سازمان های صنعت استانی و 
تشکل های بخش خصوصی به صورت ویدئو کنفرانسی 

برگزار شد.

ضررقطعیبرقبرفرآیندتولیدمحصولگندلهبهبعدبیشتراست

گفت:درتولید  ایران  آهن  سنگ  دبیرانجمن 
نه  و  احیاکننده  بعنوان  گاز  اسفنجی،  آهن 
بعنوان سوخت استفاده می شود و در فرایند 
تولید صنایع معدنی بویژه تولید گندله به بعد، 
قطع برق و گاز خسارت زیادی به تولید این 

محصول و کاهش آن می زند.

اشاره  با  فوالدبان  با  گفتگو  در  عسگرزاده  سعید 
تصریح  کشور  صنایع  در  برق  قطعی  تاثیرات  به 
کرد:صنایع معدنی ما به انرژی برق و گاز وابستگی 
انرژی  به  وابسته  اما معادن ما خیلی  زیادی دارند 

نیستند.
وی ادامه داد: از مرحله ای که فرآیند تولید شروع می 
شود تا مرحله تولید کنسانتره و گندله ، صنایع معدنی 
به برق و گاز نیاز دارندو در تولید آهن اسفنجی ، گاز 

بعنوان ماده اولیه استفاده می شود.

آهن  تولید  گفت:در  ایران  آهن  سنگ  دبیرانجمن 
اسفنجی گاز بعنوان احیاکننده و نه بعنوان سوخت 
استفاده می شود بنابراین وجود گاز و استفاده از آن در 

کل زنجیره بسیار بسیار مهم است.
عسکرزاده با اشاره به توافقنامه های همکاری صنایع 
انجمن  افزود:  برق  تولیدکننده  با شرکتهای  معدنی 
سنگ آهن تالش زیادی داشته است تا نوعی همکاری 
با شرکتهای فعال در حوزه تامین برق داشته باشد 
و این شرکتها برق معادن را تامین و در این حوزه 
سرمایه گذاری کنند ولی در این زمینه پیشرفت خوبی 

نداشته ایم.
وی تصریح کرد: یکی از مهمترین دالیل ناکامی در 
توافقنامه ها این است که معادن از همان ابتدا باید 
مشکالتشان را به لحاظ زیر ساختی حل و فصل می 
کنند و سپس به سراغ معدنکاری می روند و شاید 

معادن از این موضوع استقبال نکرده اند.
دبیرانجمن سنگ آهن ایران گفت: صنایع معدنی ما 

در حوزه تامین مواد اولیه بویزه از مرحله گندله به 
بعد همانند سایر صنایع قطعا  با خاموشی و قطع برق 
متضرر می شوند اما در هر حال باید محدودیتهای 

کلی کشور را بپذیریم.
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آزادسازیبیشازدوهزارکیلومترازمساحتمعدنیکشور

تغییربرنامهزمانبندیآزادسازیمابقیپهنههایاکتشافی

از  اکتشاف  امور  دفتر  مدیرکل   : دنیای اقتصاد 
آزادسازی 101 پهنه اکتشافی در 2۵ استان کشور 

خبر داد.

به  اشاره  با  موالبیگی  ابراهیم علی  گزارش »شاتا«،  به 
زمان آزادسازی پهنه های یاد شده، گفت: مطابق برنامه 
زمان بندی طی ۵ روز تا پایان خرداد ماه سال جاری، 
پهنه های اکتشافی کشور که جلسه نهایی آنها برگزار و 
مناطق امیدبخش آنها با تایید وزارت صنعت، معدن و 
تجارت جهت ادامه کار به سازمان استان ها ابالغ شده 

است، آزاد خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صمت در ادامه با 
بیان اینکه تمامی پهنه های یاد شده راس ساعت ۱۱ 
صبح آزاد خواهند شد، گفت: بر اساس برنامه زمان بندی 
بلوچستان،  و  استان های سیستان  در  واقع  پهنه های 
آذربایجان غربی، ایالم، زنجان و خراسان رضوی در تاریخ 
۱۸ خرداد، پهنه های واقع در استان های سمنان، بوشهر، 
چهارمحال و بختیاری، هرمزگان و قزوین در ۲۳ خرداد، 
پهنه های واقع در استان های خراسان جنوبی، خراسان 
شمالی، جنوب استان کرمان، کرمان و قم در ۲۴ خرداد، 
آذربایجان شرقی،  البرز،  استان های  در  واقع  پهنه های 
کهگیلویه و بویراحمد، همدان و اصفهان در ۲۶خرداد 
و پهنه های واقع در استان های فارس، منطقه آزاد ماکو، 

گیالن، گلستان و مرکزی در ۳۰ خرداد ماه سال جاری 
آزاد خواهد شد.

موالبیگی با بیان اینکه در این مرحله از آزادسازی بیش 
از ۲۰۳ هزار کیلومتر مربع از مساحت بلوکه شده معدنی 
کشور آزاد خواهد شد، تصریح کرد: باقی مانده پهنه های 
مصوب که جلسه نهایی آنها برگزار و مناطق امیدبخش 
آنها با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت ادامه 
کار به سازمان استان ها ابالغ شده است نیز مشمول 
آزادسازی مرحله بعد خواهد بود. مدیرکل دفتر امور 
اکتشاف در ادامه به نتایج عملیات اکتشافی در پهنه های 
یاد شده نیز اشاره و اظهار کرد: ۱۳۸ محدوده امیدبخش 
حاصل عملیات اکتشافی در پهنه های پیش گفته بوده 
که حدود ۶ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع از مساحت کل 
پهنه ها را شامل می شود. موالبیگی در ادامه افزود: از 
کل محدوده های امیدبخش اشاره شده، 77 محدوده به 
مساحت بیش از ۲ هزار و 7۰۰ کیلومتر مربع جهت 
برگزاری مزایده عمومی در اختیار سازمان های صمت 
استان ها و مابقی در اختیار مجریان پهنه های اکتشافی 

قرار خواهد گرفت.
و  متقاضیان حقیقی  کرد:  نشان  پایان خاطر  در  وی 
حقوقی می توانند با مراجعه به سامانه کاداستر معدن، 
در  خود  درخواست  مورد  محدوده  ثبت  به  نسبت 

تاریخ های یادشده اقدام کنند.

دفتر اکتشافات وزارت صنعت معدن و تجارت 
در اطالعیه ای از تغییر برنامه زمان بندی مابقی 

پهنه های مطالعاتی کار شده کشور خبر داد.

ضرورت  به  اشاره  با  اطالعیه  این  شاتا،  گزارش  به 
و  ایرادات  برخی  رفع   ، کاداستر  سامانه  بروزرسانی 
تسهیل در اجرای فرآیندهای فعال، از اجرای برنامه 
آزادسازی مابقی پهنه های اکتشافی کشور با چند روز 

تاخیر خبر داده است.
بر اساس این اطالعیه تاریخ آزادسازیپهنه های اکتشافی 
در استان های سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، 
ایالم، زنجان و خراسان رضوی در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰؛ 
استان های  در  اکتشافی  پهنه های  آزادسازی  زمان 
هرمزگان  بختیاری،  و  چهارمحال  بوشهر،  سمنان، 
آزادسازی  ۱۴۰۰؛تاریخ  تیر   ۱۵ تاریخ  در  قزوین  و 
جنوبی،  خراسان  استان های  در  اکتشافی  پهنه های 

خراسان شمالی، جنوب استان کرمان، کرمان و قم 
در تاریخ ۱۶ تیر ۱۴۰۰ خواهد بود.

در  مذکور  پهنه های  آزادسازی  زمان  همچنین 
استان های البرز، آذربایجان شرقی، کهکیلویه و بویر 
احمد، همدان و اصفهان به تاریخ ۲۰ تیر ماه ۱۴۰۰ 
و تاریخ آزاد سازی پهنه های اکتشافی در استان های 
فارس، منطقه آزاد ماکو، گیالن، گلستان و مرکزی 

به تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرده است.
گفتنی است بر اساس این اطالعیه اسامی پهنه های 
مشمول آزادسازی در اطالعیه های سامانه کاداستر 

منتشر خواهد شد.
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انقالبمعدنیکشورباتدابیروزارتصمت

رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان گفت: با تدابیر 
انقالب  وقوع  شاهد  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر 

بزرگ در حوزه معادن کشور هستیم.

وزیر  دیدار  جلسه  در  حسن پور  شهباز  شاتا،  گزارش  به 
صنعت، معدن و تجارت با نماینده ولی فقیه در استان کرمان 
اظهار داشت: اقدامات بزرگ و خوبی در استان کرمان انجام 
شده که این اقدامات به برکت هماهنگی و همدلی به  وجود 
آمده در استان و همراهی شرکتهای تابعه وزارت صمت 

اتفاق افتاده است.
وی با اشاره به عملکرد رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و 
تجارت بیان کرد: برنامه های رزم حسینی در وزارت صمت 
از آب و خاک در استان کرمان و سراسر کشور خلق ثروت 

کرده که بسیار حائز اهمیت است.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسالمی 
با بیان اینکه با اقدامات و تدابیر وزارت صمت انقالبی در 
عنوان کرد: طرح  است،  ایجاد شده  معدنی کشور  حوزه 
وزیر  توسط  غیرفعال کشور  آزادسازی شش هزار معدن 
صمت اجرا شده و با اتمام این طرح کشور به زودی تبدیل 

به یک کارگاه بزرگ کار و تالش و سازندگی خواهد شد.

 درصد تغییر نسبت
به سه هفته گذشته قیمت روز جمعه مورخ: 1400/03/21

-۱۱.7۶ ۲۱۵.۵۰$ سنگ آهن با عیار %62

-9.۵۶ ۲۴۶.۱۰$ سنگ آهن با عیار %65

۲.۰۴ ۲۳۲.۰۱$ کنسانتره با عیار %66

۲.۶۲ ۲9۰.99$ گندله

-۴.۰۶ ۶7۵.۰۰$ شمش فوالدی

-۱.۲۶ سامانه نیما ریال ۲۰۲.۳۴۸

۶.۲۴ سامانه سنا ریال ۲۲۸.9۰9

9.۴۱ بازار آزاد ریال ۲۳9.9۶۰

قیمت پایانی محصوالت زنجیره  سنگ آهن-فوالد

نوعماده
دالر
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مهارتهایششگانهتحلیلگرکسبوکار

# شماره 45                        یکشنبه 23 خرداد 1400

 مهارت های ارتباطی
اطالعات  روشی  با  فرستنده  که  است  عملی  ارتباطات   
را به گیرنده منتقل می کند و معنای موردنظر فرستنده 
این  در  فعال،  دادن  گوش  مهارت های  می دهد.  ارائه  را 
گیرنده  و  فرستنده  بین  اعتماد  و  تعمیق درک  به  بین، 
ارتباط موثر به نفع همه دست اندرکاران  کمک می کند. 
کسب وکار است. برقراری ارتباط ممکن است با استفاده 
کالمی،  ارتباطات  شود:  انجام  مختلف  روش های  از 

غیرکالمی، فیزیکی یا کتبی. 
دارند،  کار  سرو  کلمات  با  ارتباطی  روش های  بیشتر 
اصطالحات  و  حرکات  با  روش ها  از  بعضی  درحالی که 
سروکار دارند. کلمات، حرکات و عبارات ممکن است برای 
افراد مختلف معنای مختلفی داشته باشند. ارتباطات موثر 
شامل درک مشترکی است که بین فرستنده و گیرنده از 

اطالعات انتقال داده شده شکل می گیرد.
واژه نامه مشترک اصطالحات یا ترمینولوژی مشترک 
نحوه  از  واضح  اهداف  تبیین  همچنین  و  ارتباطی 
از  جلوگیری  برای  موثری  ابزارهای  ارتباطات، 
ارتباطات  آن هستند.  از  ناشی  عوارض  و  سوءتفاهم 
ارتباطی  تکنیک های  و  انطباق سبک ها  موثر شامل 
با سطح دانش و سبک های ارتباطی گیرندگان است. 
چگونه  که  می شوند  متوجه  موثر  ارتباط دهندگان 
دهند.  تغییر  را  کلمات  معنای  و  بدن  زبان  لحن، 
به دست آوردن درک درستی از اصطالحات و مفاهیم 
)قبل از مبادله( می تواند مزایای مثبتی داشته باشد. 

برنامه ریزی ارتباطات موثر، شامل انطباق با روش ها 
می شناسد.  را  آنها  گیرنده  که  است  تکنیک هایی  و 
هر چند تفاوت های موجود بین فرستنده و گیرنده 
انگیزه ها،  فرهنگ،  مادری،  زبان  مانند  ارتباطات،  در 
تفکر  سبک های  و  یادگیری  ارتباطات،  اولویت ها، 
متفاوت بین فرستنده و گیرنده، ممکن است روش های 
ارتباطی خاصی را طلب کند. هر اطالعات باید با دقت 
تهیه و دسته بندی شود تا از روشن و قابل فهم بودن 
برای  برنامه ریزی  هنگام  شود.  حاصل  اطمینان  آنها 

انتقال اطالعات، توجه به نکات زیر مفید است.
بگیرید.  نظر  در  را  نمی داند  یا  می داند  گیرنده  آنچه   *
ساختار اطالعات را به روشی منطقی و قابل درک تبیین 
کنید. چگونگی ارائه بهتر اطالعات، برای انتقال مفاهیم 
مورد نظر را مشخص کنید. )به عنوان مثال، استفاده از 
وسایل دیداری، نمودارها، اشکال و...(. انتظارات گیرندگان 
در  اصلی  صالحیت های  کنید.  درک  و  شناسایی  را 

کالمی،  ارتباط  از:  عبارتند  نیز  ارتباطی  مهارت های 
ارتباط غیرکالمی، ارتباطات کتبی و گوش دادن فعال. 

 مهارت های تعامل
تحلیلگران  و  توانایی مشاوران  به  تعامل،  مهارت های 
کسب وکار در ایجاد تعامل دوطرفه، همکاری و برقراری 
ارتباط با افراد مختلف از جمله مدیران، حامیان مالی، 
همکاران، اعضای تیم، توسعه دهندگان ، فروشندگان، 
متخصصان توسعه محصول یا خدمت، کاربران نهایی و 
مشتریان اشاره می کند. هدف از به کارگیری مهارت های 
تعامل توسط مشاوران و تحلیلگران کسب وکار، ایجاد 
ارتباطات، رهبری بهتر تیم، تشویق تیم و ذی نفعان به 
درک ارزش راه حل های پیشنهادی و ارتقای حمایت 

سهامداران از تغییرات پیشنهادی است.
صالحیت های اصلی در مهارت های تعاملی عبارتند از: 
تاثیرگذاری، کار گروهی، مذاکره،  تسهیل، رهبری و 
حل تعارضات فردی یا تیمی و همچنین آموزش دادن. 

 آشنایی با ابزارها و فناوری ها
برای  نرم افزارها  انواع  از  کسب وکار،  تحلیلگران 
ایجاد  همکاری،  و  ارتباطات  ارتقای  و  پشتیبانی 
کسب وکار،  تحلیل  خروجی های  نگهداری  و 
افزایش  نهایت  در  و  مسائل  پیگیری  مدل سازی، 

بهره وری استفاده می کنند.
اغلب  کسب وکار،  تحلیل  در  موردنیاز  مستندات 
تهیه  آفیس  مایکروسافت  ابزارهای  از  استفاده  با 
می شوند؛ درحالی که روند توسعه نیازهای تجاری 
و  اولیه  نمونه های  از  استفاده  به  است  ممکن 
ویژه  ابزارهای  همچنین  و  شبیه سازی  ابزارهای 
برای مدل سازی و نمودارسازی نیاز داشته باشند. 

مدیریت  برای  فناوری هایی  و  ابزارها  همچنین 
الزامات الزم است که گردش کار، تاییدیه ها، تعیین 
خطوط مبنا و کنترل تغییرات موردنیاز را پشتیبانی 
کند. این ابزارها و فناوری ها همچنین می توانند از 
و در  الزامات پشتیبانی کرده  بین  قابلیت ردیابی 

تعیین تاثیر تغییرات در الزامات کمک کنند.
در نهایت برای تعامل با ذی نفعان و اعضای تیم نیز 
ممکن است نیاز به استفاده از ابزارهای ارتباطی و 
همکاری و همچنین نرم افزار ارائه به منظور نمایش 
ایده ها و ایجاد بحث در میان ذی نفعان و اعضای 

تیم، وجود داشته باشد.

دکتر محمد احمدزاده
مدرس ارشد دوره های مدیریت 

عدم  ایرانی،  کسب وکارهای  روی  پیش  امروزه، 
کرونا،  پاندمی  تحریم ها،  مانند  فراوانی  قطعیت های 
نوسانات ارزی و بورسی، رکود تورمی، رقابت، تحول 
این  در  دارد.  وجود  دیگر  عامل  ده ها  و  دیجیتال 
یا تیمی  از مهارت های فردی  شرایط، بدون استفاده 
نمی توان  کسب وکار،  تحلیلگران  یا  مشاوران  نام  به 
تصمیم گیری های  نهایت  در  و  تصمیم سازی ها 
مناسبی را برای کسب وکارها متصور بود. همان گونه 
تحلیلگر کسب وکار،  عنوان شد  قبلی  مطالب  در  که 
نقشی است که مسوولیت تعریف، مدیریت، استخراج، 
الزامات  و  نیازمندی ها  مستندسازی  و  تایید  تحلیل، 
کسب وکار، سازمان یا فرآیند سازمانی و همچنین ارائه 
راه حل مناسب، در جهت پاسخگویی به نیازمندی ها 
و دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده را بر عهده 
دارد؛ اما تحلیلگر کسب وکار چه مشخصات، مهارت ها 

و شایستگی هایی باید داشته باشد؟
 BABOK یا  کسب وکار  تحلیل  و  تجزیه  استاندارد 
را  شش گانه ای  شایستگی های  سوم(  )ویرایش 
این  است.  کرده  پیشنهاد  کسب وکار  تحلیلگر  برای 
شایستگی های اساسی، شرح رفتارها، ویژگی ها، دانش 
و خصوصیات شخصی را تعیین می کند که می تواند 
نحو  به  را  امروزی  کسب وکارهای  تحلیل  و  تجزیه 

مناسب و حرفه ای انجام دهد.

این شایستگی های شش گانه عبارتند از:
۱- تفکر تحلیلی و مهارت حل مساله

۲- خصوصیات رفتاری
۳- دانش کسب وکار

۴- مهارت های ارتباطی
۵- مهارت های تعامل

۶- آشنایی با ابزارها و فناوری ها

در  شد.  پرداخته  اول  مورد  سه  به  قبل  مقاله  در 
مطلب پیش رو به سه شایستگی دیگر تیم مشاوران 
سه  این  می پردازیم.  کسب وکار  تحلیلگران  یا 
ارتباطی،  مهارت های  از:  عبارتند  شایستگی جدید 

مهارت های تعامل و آشنایی با ابزارها و فناوری ها.
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