این مطلب ترجمهای مروری است از سند منتشر شده توسط IBM1؛ ترجمۀ مفهومی از این مقاله ،جهت بهرهبررااری
از آن ار پروژۀ "وضعیت موجوا وآیندهنگاری فناوریهای نوین اکتشافات معردنی کشرور" بره سرفارس سرازمان توسرعه و
نوسازی معاان و صنایع معدنی ایران و با اجرای معاونت علم و فناوری اانشگاه صنایع و معاان ایران ،انجام شده است.
مترجمین:
 -1اکتر فریبرز مسعوای -عضو هیئت علمی اانشگاه صنایع و معاان ایران
 -2مهندس نرگس نراقی -پژوهشگر ابیرخانۀ شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری

مفعوم معادن هوشمند :توسعۀ نَرم در صنعت معدن
چشمانداز عمومی ،فعالیتهای معدن را قدیمی ،آلواه ،خطرناک و از نظر زیستمحیطی ،مناقشه برانگیز میااند .از
سوی ایگر ،بخش معدن ار روندهای تجارت ار سراشیبی تغییرات شدید قرار اارا؛ بازارهای بیثبات و ار حال رشد،
فناوریهای جدید ،افزایش تقاضاها ،نیروی کار پویا و تغییراتی از این است ،معاان مدرن را به سمت متفاوت شدن و
هوشمندتر شدن سوق میاهد .با گذر زمان ،شرکتهای معدنی ار خصوص جنبههای مختلف تجاری گزینههای مهمی
پیش رو خواهند ااشت؛ نوآوری ،یا توسعۀ ایستا یکی از این انتخابها است .اساسیترین تغییر نوآورانه میتواند ار بازنگری
به هدف بخش معدن باشد؛ ار ایدگاه نوین ،هدف نهایی بخش معدن ،انتقال محصول از زمین به بازار نخواهد بوا ،بلکه
این بخش به ارتباطات پیچیده بین مشتری و بازار پویا پاسخ خواهد ااا .برای پیااهسازی این رویکرا نوآورانه ،شرکتهای
معدنی مجبور میشوند مدل تجارت انعطافپذیرتری را اکتساب کنند که ار این بخش از گزارس ،مروری بر این رویکراها
انجام شدهاست.
امروزه بخش معدن مانند بسیاری از تجارتهای ایگر متحمل تغییرات و چالشهای بسیاری است که مهمترین این
تغییرات ار سطح جهانی و ار سطح کشور ار گزارس نیروهای پیشران ارائه شدهاند .ار این بخش به بررسی سازوکارهای
نوآورانه ار آیندۀ بخش معدن پرااخته شدهاست که محوریت آن ،ار پاسخ به چند پرسش زیر نهفته است؛ الزم به بیان است
برخی موارا طرح شده ار ذیل به استخراج و فرآوری بخش معدن مرتبط بواه و لزوماً ار حوزۀ اکتشافات معدنی کارکرای
نداشته باشند.
 نوآوری چه نقشی ار بخش معدن ،شاخصهای تجارت و زنجیره تأمین آن ایفا میکند؟
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 ارزس افزواه ار این بخش از مجرای بهبوا زنجیرۀ تأمین و خدمات مشتریان چگونه حاصل خواهد شد؟
 کاهش هزینه های کارکرای ار عملیات ،مدیریت ،استراتژیهای منابع و غیرره ،و همچنرین افرزایش کیفیرت
فعالیتها ار این بخش ،چگونه ممکن است؟
 نقش فناوری ار توانمندسازی استفااه از قابلیتهای جدید ار تجارت بخش معدن چیست؟
 جایگزینی نیروی کار و جذب نسل بعدی کارکنان ار بخش معدن ار آینده چه سازوکاری اارا؟
 مسئولیتهای زیست محیطی و اجتماعی بخش معدن چیستند؟
 کاهش ریسک و تضمین ااراییها و امنیت کارکنان ار بخش معدن چگونه قابل حصول است؟
 استفااه از نیروی کاری که از نظر جغرافیایی پراکنده است اما بهصورت محلی و متمرکز کنترل میشوا چگونه
ممکن است؟
این پرسشها آغازی بر موضوع ترسیم آینده بخش معدن است .چشمانداز ترسیم شده این است که ار آینده ،رشد
معاان هوشمند (ار شاخصهای استخراج ،فروس و تحویل فلزات ،مواا و سوخت) بیشتر خواهد بوا .به بیان ایگر ،چشمانداز

توسعۀ معاان ار انیا تغییراتی کراه است و این تغییر حاکی از آن است که ار آینده ،تمرکز بر روی مدیریت هزینه و کارایی
عملکرا خواهد بوا.
ار ترسیم مفهوم معدن هوشمند ،تصویر نهایی یک تصویر مفصل و یکپارچه است که اجزای آن به یکدیرگر مرتبط
بواه و ار براارندۀ مجموعهای از قابلیتهای جدید و مدلهای تجاری هستند .ار این مفهوم (معدن هوشمند) ،ایدگاههای
حاکم مبتنی بر عملی بوان و قابل اجرایی شدن هستند .الزم به بیان است که برای استخراج المانهای مربوط به این
مفهوم ،شرکت موفق خاصی بهعنوان الگو گزینش نشده و افراا موفق بواهاند که این تصاویر را ترسیم نمواهاند .نکتۀ شایان
توجه ایگر ار خصوص ترسیم این مدل این است که آینده بخش معدن ار این رویکرا ،با ترسیم یک شرکت عالی ار
بخش معدن توصیف میشوا؛ شرکتی که از بهترین ایدهها استفااه میکند و این ایدهها ممکن است از خارج از محدواه
بخش معدن تامین شوند.
ار ااامه 9 ،مشخصه از آینده بخش معدن لیست شده اند که خوا به سه بخش بزرگتر تقسیم میشوند .ار شکل 11
این  9مشخصه ار سه گروه ترسیم شدهاند و ار ااامه ،برای هر مشخصه ،جایگاه کنونی ،مشکالت و چالشهای موجوا و
مشخصات آیندۀ آن ،صحبت شدهاست.
همچنین الزم به بیان است تمرکز این مفهوم بر تجارت بخش معدن و توسعۀ نرم ار این خصوص بواه و تجهیزات و
فناوریهای سختافزاری ار این بخش از گزارس مرور نشدهاند.

شکل 1عناوین مشخصههای آیندۀ صنعت معدن
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افراد (ذینفعان) ،نیروی انسانی و کار

تصور سنتی ار بخش معدن این است که یک معدن متشکل از یک معدن و یک سیستم حملونقل است که این یک
ایدگاه ناارست است؛ ار ااامه ،به معرفیِ المانهایی پرااخته شدهاست که مستقل از زیرساختهای سخت ،معرف یک
معدن و ااراییهای آن هستند.
1-1-1

نوآوریدرمدلهایکسبوکار

چالش برانگیزترین تغییر و تحوالتی که شرکتهای بخش معدن با آن روبرو میشوند ،ماهیت استراتژیک اارند که
این تغییرات ،منجر به تحول مدل کسبوکار میشوند .بسیاری از معدنکاران باور اارند که ار خصوص بخش معدن چیزی
وجوا ندارا که قابلیت تغییر ااشته باشد؛ انتقال مواا از زمین به حلقۀ بعدیِ زنجیره تأمین و سپس یافتن مشتری .اما ار
همین مدل صُلب و بهظاهر غیر قابل تغییر ،مدیریت نوآوری ار روسهای توزیع شایان اهمیت است .بازنگری ار مدل
تجارت جدید میتواند متمرکز بر ارزس آفرینی برای سازمان و نیز مشتریان است :استحکام ارتباط بین شرکا ،تأمینکننده و

مشتری .برای نمونه ،ارتباط قوی با مشتریان از طریق قراراااهای طوالنی مدت ،کیفیت باالی محصوالت و استراتژی
بازاریابی قوی.
بر مبنای آنچه که مرور شد ،مشخصات بخش معدن ار ایگاه ایروزی و آینده عبارت اند از:
نوآوریدرمدلهایکسبوکار
دیدگاه سنتی
 مدلهای کسبوکار بر محصول و مقدار محصول
تولید شده متمرکز است.
 بهینهسازی عملیات بر فازهای جدای زنجیره تأمین
متمرکز است.
 تحمیلهای جغرافیایی وجوا اارا و تمرکز جغرافیایی
وجوا اارا.
 یااگیری از طریق تجربه بخش معدن و از اانش
گذشتگان است.
 نتایج کسبوکار ،بعداً مورا پیگیری و بررسی قرار
میگیرند.

دیدگاه نوین
 مدل تجارت بر ارزس و ارتباطات متمرکز بواه و بر
اساس تقاضای مشتری است.
 زنجیره تأمین ،کل نگر است و به عنوان یک فرآیند
یکپارچه بهینهسازی میشوا.
 عملیات ،مستقل از جغرافیا است و چشمانداز جهانی ار
نظر گرفته میشوا.
 شرکتهای بخش معدن از سایر صنایع ،منابع و الگوها
نیز تعلیم میبینند.
 تصمیمگیری ار کسبوکار با نگاه به آینده و بر اساس
نقشههای هوشمندتر و تحلیلهای پیشرفته ار
خصوص کسبوکار صورت میگیرا.

با وجوا این ایدگاه ،فعالیتهای برنامۀ کسبوکار یک شرکت معدنی به شیوۀ زیر ترسیم میشوا :تقاضای مشتری با
استفااه از ار استرس بوان نقشههایی که از منابع ار اختیار بخش معدن است بررسی میشوا .فعالیتها مطابق بهترین
روسهای تولیدی تبیین شده و ایدگاه حاکم این است که انتظار از سوااهی ،بهطور یکپارچه و ار کل فرآیند (اکتشاف،
استخراج ،فرآوری) نهفته باشد .همچنین برنامهها و نقشهها همگی یکپارچه هستند که هزینۀ تولید ار اثربخشترین سطح
قرار بگیرا و فرآیندهای تولید قابلیت سازگاری با تغییر شرایط تولید و تجارت را اارا باشند .ار برنامهریزی ،نظم حاکم است
تا میزان از کار افتااگی تجهیزات ار کمترین حالت باشد .مطابق چشماندازهای جهانی ،تولید بر مبنای ذخیره نبواه و نیاز
زنجیرۀ تأمین نقشی تعیین کننده ار تولید اارا.
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حکمرانی و نیروی کار

کارکراهای نظارتی و نیروی کار نیز ار یک معدن هوشمند به تغییراتی نیاز خواهند ااشت .جنبههای سازمانی بخش
معدن مثل ساختار ،مدیریت ،خط مشی ،فرهنگ ،تخصصها ،کارکنان و غیره ،شاخصهای کلیدی برای استحصال رویکرا

معدن هوشمند هستند .قدمت فعالیتهای معدنی عمدتاً سبب ایجاا الیههای مدیریتی میشوند که ممکن است کارایی
مدیریت را کاهش اهد .ار این شرایط ،مدیریت و انتقال اانش موضوع حائز اهمیتی است و این موضوع آنجایی اهمیت
بیشتر مییابد که اصول نظارتی مطابق اندازه و پیچیدگی سازمان رشد نکراه باشد .بهبوا سازمان و نیروی کار ،فرصتهایی
برای بهبوا تجارت معدنی را فراهم میآورا؛ اما برای پیااهسازی این تصمیم ،نیاز است برنامههای رسمی تهیه شده و
سرمایهگذاری متمرکز بر روی آنها انجام شوا .این ار حالیست که ارا ایدگاه سنتی ،فرایندهای مدیریت اانش به
کانالهای غیر رسمی واگذار میشوند یا به کلی ناایده گرفته میشوند.
ار خصوص این مشخصه نیز ،میتوان گفت تفاوتهای بخش معدن سنتی و آینده عبارت اند از:
حکمرانی و نیروی کار
دیدگاه سنتی

 نظارتغیررسمیبواه وازمحلیبهمحلدیگرمتفاوتاست.
 به الیل پیر شدنِ نیروی کار ،اانشهای کلیدیبه مرور زمان تحلیل
میروند.
 بخش معدننیرویکارمحلیراگراآوری میکندو برای یافتن نیروی کار ماهر با
مشکالتی مواجه است.
 مدیریت،چندینالیهای،پراکنده،وابستهبهکاغذبازیوپرهزینهاستوتصمیمگیریکن
اوپیچیدهاست .هزینههایاجراییباالوسنگینهستند.
 استخدامکارکنانجدید ،به الیل وجوا این رویکرا که بخش معدن شغلی
غیر جذاب است ،کار مشکلیاست.

دیدگاه نوین
 نظارتشرکت،رسمیومتمرکز
بواهوبهوسیلهروسها،اقداماتومشوقهاییح
مایتمیشوا.
 اانشدنبال میشوا ،ار سازمان
نگهااریمیشواوارزماننیازبهکارکناندااهمی
و
استراتژیهایدانش،فعال
شوا.
فراگیرهستند.
و
 متخصصان
نیروهایکارجهانیازطریقفناوریهای فضای
مجازیجذبمیشوند.
 سیستممدیریتدارای یکسازمانمتمرکزاستکه
سازمانی چابک و میانهرو بواه
وهزینههایساختارراکاهشمیاهدوتصمیمگ
یریسااه و سریعدارا .مدیریتسااه
بواهواثرگذاریِ هزینهای اارا.
 یکرویکراجدیدارخصوصبخش
را
معدنوجوااارا،کهآن
بهعنوانیکصنعتبافناوریباالو بهروز که
اوستدار محیط زیست بواه و مسئولیت
[اجتماعی] اارا ،میشناساند.
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همکاری

بسیاری از استراتژیهای جدید شرکتهای بخش معدن ،با ایدگاه کل نگر به زنجیره تأمین ،کار با شرکا و مشتریها،
اشتراک اانش و عملکرا از راه اور خواهند نگریست .همکاری بین سازمانها ،نواحی جغرافیایی ،فازهای زنجیره تأمین،
شرکا ،مشتریها و تأمینکنندهها برای چابکی صنعت ،حیاتی و مهم هستند .همکاری بین اشخاص ،اشتراک اانش را بهبوا
میبخشد و قدرت تصمیمگیری را بهتر میکند .همکاریها بین شرکا و مشتریها همچنین میتواند تقویت کنندۀ نوآوری
باشد.
ار بسیاری از موارا ،فرصتهای همکاری قوی بین شرکا وجوا اارا و این ار حالیست که برخی شرکتها به ارتباط
بین اجزای زنجیرۀ تأمین را کامالً ناایده میگیرند .بهطور مثال ،برخی تولیدکنندههای آهن ،ارک محدوای از صنعت فوالا
اارند و ار آن سوی طیف ،برخی تولید کنندهها بعضی از گامهای ف.الاسازی را ار حین فرآوری انجام اااه و شرایط را
برای تحویل سریع محصول به مشتری (مثالً ار صنعت خوارو) فراهم میکنند .بنابراین پتانسیل همکاری میان شرکتهای
بخش معدن با مشتریهای آنها ایدگاه جدیدی است که میتواند ار این صنعت اثرگذار باشد .این موضوع ،پتانسیلی برای
توسعه ارتباطات فراهم میکند که میتواند به توسعۀ شاخصهای تجارت بخش معدن یاری برساند.
مشاهده میشوا که ار این رویکرا نوین ،همکاری بیش از یک ابزار فناوریکی یا حکم سازمانی بواه و همکاری
صحیح به تغییر نگرس ار بین کارکنان نیاز اارا .نکتۀ شایان توجه ار این مورا این است که افزایش همکاری ار صنعت،
برای موفقیت احتیاج به تعریف مشوقهایی اارا تا سازمانها با ابزارها و مهارتهای جدید برای همکاری سرمایهگذاری
کنند.
ار این خصوص ،مشخصات بخش معدن ایروز و آینده بخش معدن عبارت اند از:
همکاری
دیدگاه سنتی

دیدگاه نوین

 برنامهها،مدلهایکسبوکار،تکنیکها  تحقیق و توسعهونوآوریبهوسیلههمکاریتغذیهمیشوند :همکاریِ بخشهای
ومحصوالتجدیدارمحلپروژهتوسعهیاف
مختلف شرکت ،یاازطریقشرکاوفروشندهها و همکاری میان بازیگران صنعت و
تهاند.
یا حتی وراتر از آن،بهوسیله ابزارهایی چونتشکیالئتالفومشارکتاقتصاای و
 تهیهکنندهها،مشتریها،شرکا،با یکدیگر غیره
ار ارتباط نیستند.
همگانی،
چالشهای
حل
 تهیهکنندهها،مشتریهاوشرکابرای
بهصورتدائمدرحالهمکاری ،بهبوا ارتباطات و بهبوا بهرهوری هستند تا
 فازهایزنجیرهتأمینازیکدیگرجداشدهاس
ت و هر مرحله از کار ،بدون ااشتن طرحهای اقیقتر وجدیدتریرا ایجااکنند (بهطومثال،اقتپیشبینیتقاضا).

همکاری
دیدگاه سنتی

دیدگاه نوین

هیچ ایدگاهی از ااامۀ فرآیندِ زنجیرۀ  تیمهاباگروههایباالاستوپاییندستبهصورتموثرهمکاریمیکنندتازنجیرهتأمینرابهط
تأمین انجام میشوا.
ور اثرگذار ،کنترلکنند.
 تیمها ار محلهای مختلف قرار  تیمهاارتمام معاان و شرکتها ،با هم همکاری میکنند و فعالیتها
گرفتهاند و با سایر بخشها یا معاان نیزازطریق اتاق کنترل مرکزی هماهنگ میشوند.
ارتباطی ندارند.
یک مثال از همکاری ،شراکت صنعت خوارو و فوالا است .این ائتالف شامل تولیدکنندههای اصلی خوارو و
تولیدکنندههای فوالا ار امریکا است که ار برنامههای خاصی با هم همکاری میکنند؛ این همکاری منجر به افزایش
نوآوری ،پیشرفت ار فناوری و کارایی ار هر او صنعت (تولید فوالا و خوارو) شده است .اگر چه بین شرکتهایی که ار این
ائتالف حضور اارند رقابت بارزی حاکم است ،ار عین حال این شرکتها به این رویکرا است یافتهاند میتوانند با کار کران
با هم به موفقیت بیشتری است یابند .برنامههای آنها ،بر برنامههای تهمکاری ارون شرکتی و ارون صنعتی تمرکز اارند تا
از موفقیت اعضای شراکت اطمینان یابند .تمرکز کار آنها ار حال حاضر بر روی نوآوری ار استفااه از فوالا ار تولید
محصوالت خواکار جدید است مانند فوالا با مقاومت باال ،محصوالت فوالای سبک و بهبوا اوام و کیفیت (به طور مثال،
فرسواگی ،خوراگی ،یکنواختی) .این ائتالف همچنین به انبال مدیریت اانش و تمرکز بر استاندارا سازی و مستندسازی
کارها است.
2-1

توسعۀ پایدار

ار حال حاضر مفهوم توسعۀ پایدار و گسترۀ آن ار قالب مسئولیت اجتماعی شرکت2بهصورت استراتژی تجارت شرکت،
عملیات ،کاهش هزینهها و سواآوری برای تجارت و جامعه ،ار صنایع حاکم است.
1-2-1

ایمنی

بخش معدن ،اغلب محدواههای جغرافیایی وسیعی را ار بر میگیرند .خطرات زیاای کارکنان ،پیمانکاران و
بازایدکنندگان را تهدا میکند که لزوماً تصااف با ماشینآالت نبواه و میتواند از ناحیه محیط باشد؛ مثالً تهویۀ معاان

Corporation Social Responsibility
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ریزس کراه ،یا استشمام گازهای سمی و گازهای انفجاری و گرا و غبار و موارای از این است .چالش مطرح شده ار اینجا
فقط جلوگیری از وقوع خطر نبواه ،بلکه غلبۀ سریع و موثر بر مشکل نیز مطرح میشوا.
به این ترتیب ،شرکتهای بخش معدن با موضوع ایمنی به عنوان بخشی از مسئولیت خوا روبرو هستند .ار آیندهی
معدن ،ایمنی میتواند با فناوریهای جدید تقویت شوا.
بنا به آنچه که بیان شد ،مشخصات معدن سنتی و معدن آینده عبارت اند از:
توسعۀ پایدار
دیدگاه سنتی

دیدگاه نوین

 برنامههایهوشمندجدید،مانندفناوریهایهشدارموقعیت،تشخیصبرخورا،ام
 ایمنیکارکنان،فقطبخشیازتعالیم،شیوهها،
نیتکارکنانراهمدرشرایطمعمولوهمدرشرایطحاابهبوامیبخشند.
سیاستهاوشانساست.
 شرکتهابرنامههای "مدیریتِ هویت وامنیت" پیشرفتهای را بهکار
[به
 استرسی
میگیرند کهبهصورتسیستماتیکومرکزی،حق استرسیِ کارکنان،
امکانات]،امتیازویژه،وضعیتومدیریتکارکنانبهمدی
موقعیتِ آنها ،زمان کار ،آموزس ،مدارکِ ایمنی ،مجوزها ،تأییدیهها و
رانخطوطوفرایندهایغیررسمیبستگی اارا.
امنیت معدن را پیگیری میکند.
 اطالعاتامنیتی،اگراصالموجواباشند،محدوابه
 اطالعاتامنیتییکپارچهشدهاندوبرایآنهاییکهبهآننیازاارند،شامل
سیستمهایامنیتیشخصیویافروشندههاهستند.
واحدهایایمنیومنابعانسانی،اراسترساند.

یکی از نمونههای ایمنی از طریق پایش مکان کارکنان است .ار این برنامه ،کارکنان اتیکتی را ار اختیار اارند که
اطالعات موقعیت آنها را ارسال میکند 3و تمام این اااهها را به صورت یک برنامه امن و یکپارچه ار اختیار واحدهای ایمنی
قرار میگیرا و ار زمان لزوم ،وقتی حااثهای اتفاق میافتد ،سیستم ،موقعیت کارگر را مشخص میکند .با ااشتن این تصویر
نیازی به جستجوی گروه نجات نیست و مشخص است که چه کسی میتواند سریعتر به محدواه برسد و عمل کند تا ایمنی
کارکنان تامین شوا.
2-2-1

انرژی و محیط زیست

انرژی و محیط زیست ،هم از نظر تخصصی هم از نظر عمومی ،نگرانیهای صنعت معدن هستند .برای بخش معدن،
شاخص سبز بوان بیش از موضوع بازاریابی نیاز به توجه خواهد ااشت .مقررات اولتها ار خصوص مدیریت کربن ار حال
Radio-frequency Identification
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افزایش است (به طور مثال پروتکل کیوتو .)4ار این خصوص ار گزارس منتشر شده توسط موسسه  IBMار سال  2112به
مسئولیت اجتماعی شرکتها اشاره شده و بیان شدهاست که شرکتها برای توسعۀ پایدار ،برای نمونه برای رسیدن به
استانداراهای جدید مدیریت کربن ،به شرکای تجاری نیاز اارند.
عالوه بر این و مستقل از بحثهای زیست محیطی ،وضع انرژی ار جهت کاهش هزینهها نیز حائز توجه است.
ار انیای امروز فناوریها و برنامههای جدیدی وجوا اارند که بتوان توسط آنها مواا مصرفی مانند کربن ،آب و سوخت
را از ابتدا تا انتهای فرآیند مدیریت کرا .این برنامهها برای مدیریت پسماند ،مدیریت خطرات اکوسیستمها و مدیریت نظارت
بر این برنامهها نیز کارایی اارند.
با توجه به مطالب عنوان شده ،ویژگیهای معدن سنتی و معدن آینده ار خصوص مدیریت انرژی عبارت اند از:
انرژی و محیط زیست
دیدگاه سنتی

اجتماعیِ
مسئولیت
 برنامههایسبزو
شرکتهابرنامههاییهستندکهفقطبررویبازاریابیمتمرکزندوار
زشکسبوکار آنها بهصورترسمیتعریفنشدهاست.
 ار رعایت مقرراتدولتی،یکپارچهسازی و اتوماسیونرعایت
نمیشوا.
 کربن،آب،انرژیوپسماند،بهصورتدستیوبدونیکپارچهسازیمدی
ریتمیشوند.
 ارایدنیروهای کاریِ آتیِ معاان،مرامورسانهها،بخش
معدندوستدارمحیطزیستتلقی نمیشوا.

دیدگاه نوین
شرکتها
اجتماعیِ
 مسئولیت
()CSRیکبرنامهرسمیاستکهبهبسیاریازجنبههایکسبوکار
(و بعضاً کلیۀ جنبههای آن)،یکپارچه بواه و [کارکراهای
آن] رسماً اندازهگیری و گزارس میشوا.
هزینههای
مثلکاهشهزینهانرژی،کاهش
قانونیوبهبوافعالیتهایجذبنیرویجدید.
 رعایت
قوانیندولتیازطریقسیستمرسمیاستانداراوابزارهایتحلیلیخواکار
پیگیریمیشوا.
 برایمدیریتمحیطوانرژیازقبیلمدیریتآب،بهینهسازیسوختوکنترلپ
سماند ،ازفرآیندها،اطالعاتوابزارهایتحلیلیاستفااهمیشوا.
 ارک نسبت به معدنیک فعالیت مثبت است که ار راستای
افزایش آگاهیهای زیستمحیطی تالس میکند تا
فعالیتهای بخش معدن پاکیزه را اجرا و پشتیبانی کند.
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پیمانی بینالمللی به منظور کاهش صدور گازهای گلخانهای ،که عامل اصلی گرمشدن زمین ار اهههای اخیر محسوب میشوند .طی این پیمان کشورهای صنعتی
متعهد شدند که ظرف اه سال آینده (تا سال  )2112میزان انتشار گازهای گلخانهای خوا را  ٪۵کاهش اهند و به کشورهای ار حال توسعه کمکهای مالی برای افزایش
ضریب نفوذ استفااه از انرژی های تجدید پذیر نظیر انرژی خورشیدی و باای ،اعطا نمایند .ار اکتبر سال  211۲تمامی  1۲۲کشور و نهااهای ایگر اولتها موافقت نامه را به
امضا ارآوراه بواند.

3-1

عملیات و فناوری
1-3-1

مدیریت داراییها

از آنجاییکه صنعت معدن یک صنعت نیازمند سرمایه است ،تجارت معدن به امور مالی و توسعۀ ااراییها و نگهداری
آنها گره خوراه است .نبوا تجهیزات مناسب یا امکانات نقل و انتقال ،میتواند اثرات شدیدی بر روی تولید و سوا
فعالیتهای معدنی ااشته باشد .تعمیراتی که انجام میشوا ،میتواند آسیبها را او برابر کند؛ چرا که ضمن ایجاا هزینههای
تعمیر ،هزینه فرصت از است رفته ار هنگام تعمیر استگاه نیز ضرر رسان است.
بخش معدن هوشمندتر برای مدیریت اارایی به ایدگاه جدیدی احتیاج اارا .ار این ایدگاه گسترۀ وسیعتری از
ااراییها مطرح میشوند (برای مثال نقل و انتقال ،تجهیزات ،فناوری اطالعات ،زمین و  .)...همچنین این ایدگاه جدید ،کل
چرخه حیات مدیریت اارایی را ار نظر میگیرا (به طور مثال از تحلیل نیازها تا افع پسماندها).
بنابراین ،مشخصات بخش معدن سنتی و آینده عبارت اند از:
مدیریت داراییها
دی
دگاه

دیدگاه نوین

سنتی
 وضعی
تِ
اارایی
های
ار
جریان
و
موقعی
تِ آنها
بر
اساس
پیگیر
یِ

 ااراییهاآمااهسازیوهوشمندمیشوندبهصورتیکهموقعیتووضعیتخواوپارامترهایکلیدیراازراهدورمیتوانندبهصورتخ
واکارگزارشدهند.
وقتیسیستمهاازمدلدااههایقابلپیشبینیاستفااهمیکنند"،پایششرایطقابلپیشبینی"پیشازاینکهتخریبیدرتجهیزاترخ
اهد ،بهکار گرفته میشوا.
 مدیریتدارایی،طیفوسیعیازمفهومداراییراشاملمیشوا،شاملزمین،کارگاه،موجوایاموال،فناوریاطالعات،زیرسازیوغیر
ه.
 کلچرخهحیاتمدیریتدارایی،باابعاامختلفیتحلیلوآنالیزمیشوا و برای جنبههای متنوعی کاربرا اارا.
 یکبرنامهمتمرکزمدیریتدارایی،بهکار
براهشدهوازشیوههایپیشرفتهوابزارهاوفناوریهاییکپارچهمدیریتداراییاستفااهمیکند.
 مدیریتداراییباسایراستورالعملهاوسیستمهایتجارتیکپارچهشدهاست.

مدیریت داراییها
دی
دگاه
سنتی
استی
(غیر
هوشم
ند)
انجام
میشوا
.
 مدیری
ت
اارایی
ها یک
کارکرا
استراتژ
یک
است
که
محدوا
به
اقالم
محدوا
ی از
اارایی
های
میشوا
؛ مانند
تجهیزا

دیدگاه نوین

مدیریت داراییها
دی
دگاه
سنتی
ت ،یا
حملون
قل
 مدیری
ت
اارایی
ها تنها
بر
اساس
کاررا
آنها یا
ارزس
مالیِ
آنها
است.
 این
فرآیند
ار
سایته
و
ا
اماکن
جغرافیا
ییِ
مختلف
 ،بهطور
مجزا

دیدگاه نوین

مدیریت داراییها
دی
دگاه

دیدگاه نوین

سنتی
انجام
شده و
اطالعا
ت،
فرآینده
و
ا
سامانه
ها،
پراکنده
و
استی
هستند.
 مدیری
تِ
اارایی
ها از
سایر
کارکرا
های
کسبو
کار
مجزا
است.
ار موقعیت هایی که عملکرا پایین است ،مدیران ،ممکن است به جای اینکه قابلیت اطمینان را ار کل فرایند یکپارچه
کنند ،این تفکر را ااشته باشند که هزینههای نگهداری یک کارکرا منفعالنه هستند .بنابراین توسعه قابلیتهای مدیریت

بهینه اارایی به تغییر نگرس نیاز اارا .ار این مفهوم ،مدیریت اارایی ،مدیریت نگهداری و هزینه تجهیزات نیست ،بلکه این
است که چطورااراییها برای تولید و سواآوری استفااه شوند.
گرایشی که ار صنعت وجوا اارا این است که اوره زمانی را که تجهیزات بدون خرابی کار میکنند بهبوا ببخشد و
تعمیرات اضطراری را از طریق پایش سالمت و شرایط کاهش اهد .با استفااه از شیوههای جدید ار تجهیزات و سنسورها،
تحلیلهای پیشگویانه و فناوریهای پایش از راه اور ،شرکتهای بخش معدن قاار خواهند بوا که با تجهیزاتشان ،پالسی از
موجوا زنده بیابند .بنابراین ماشینها و سیستمها ،تجهیزات را پایش خواهند کرا و از شاخصهایی که ار محل وجوا اارند
استفااه میکنند ،تا به مدیران اارایی اجازه اهند که خرابیها را تعمیر کنند یا قبل از اینکه اتفاق بیفتند یا برنامههای
نگهداری پیچیدهتری مورا نیاز باشند ،از خرابی جلوگیری کراه و زمان و مخارج را کاهش اهند.
2-3-1

بهرهوری ،اثربخشیو کاهش هزینه

شرکتهای بخش معدن ار آینده به بهبوا همزمان هراوی قابلیت تولید و کارایی با حفظ خدمات مشتری ،ایمنی و
انعطافپذیری عملیات نیاز اارند .برخی هزینههای سنتی از قبیل نیروی کار ،تأمینکنندگان و فروشندهها ،میتوانند از طریق
مذاکره ،یکپارچه سازی و سایر استراتژیها تنظیم شوند .اما کارایی و تولید بیشتر وقتی اتفاق میافتد که فرایندهای اساسی
تجارت باز طراحی شوند .همچنین از تحلیلهای پیشرفته و بهینهسازی برای حمایت از فرایند تصمیمگیری استفااه میشوا.
مشخصات بخش معدن ایروز و آینده ار این مشخصه عبارت اند از:
بهرهوری،اثربخشیوکاهشهزینهها
دیدگاه سنتی
 طرحتولید،استیاستوبرایهمهزنجیرهتولیدواضحنیستوشدید
ابهمهارتهایفرایوابستهاست.
 برنامهحمایتشدهبرایارتقایکیفیتوکاراییوجواندارا و اگر
ااشته باشد پشتیبانیِ ضعیفی از آنها میشوا.
 مخلوطکرانموااوبرنامهریزیتولیدبراساستحلیلدستیومهارتس
وپروایزرتولیداست.
وجواندارا.
 نظارتمرکزیبرفروشندهها
سایتهاوبخشهایمختلف،فعالیتمستقلخواشانرااارند،بهاین

دیدگاه نوین
 طرحریزیبرایمعدنازعملیاتمعدنگرفته
تابارگیریشاملطراحیمخلوطوسامانۀ تخصیص پویای سفارشاتو
بارهای موجوا ار سیستم (ار مراحل مختلفِ کار)
یکپارچهاست.
 برنامههایکیفیتواثربخشیازقبیل شش سیگما۵برای افزایش
کارایی و برایتعریففرایندهایبهینه،استفااهمیشوند.
 سوپروایزرهایتولیدازقابلیتهایبهینهسازیپیشرفتهبرایتعیینمخلو
طبهینه

۵شش سیگما یک استرات ژی تحول سازمانی است که موجب توسعه و گسترس متدهای مدیریتی ،آماری و نهایتاً حل مشکالت شده و به کمپانی امکان جهش و
تحول را می اهد.

بهرهوری،اثربخشیوکاهشهزینهها
دیدگاه سنتی
ترتیب،خریدهاوبهتبعآنهزینههازیاامیشوا.
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دیدگاه نوین
موااوطرحریزیتولیدبرایبهینهسازیعملکرامعدناستفااهمیکنند.
 برنامههایاستراتژیکتدارکات،ازقبیلمدیریتاقالم،منابعیابیاستراتژ
یک،یکپارچهسازیتولیدکننده،مراکزپژوهشی و برنامهریزیِ
تدارکاتوبهینهسازیتعامالتبرایکاهشهزینهوتلفاتدرفرایندتولیداست
فااهمیشوا.

یکپارچهسازی اطالعات و ارائۀ مناسب آنها

تفکر سنتی حاکم بر بخش معدن ،اندیشۀ جستن و ایدن است؛ ار حالیکه فناوری پیشرفته به بسیاری از جنبههای
عملیات رسوخ کراه است .ایدگاه جدید ارباره اطالعات ار معاان با همه المانهای محیطی (از قبیل ااراییهای مستند
شده ،حمل و نقل ،افراا ،تهیه کنندهها و طرحها) ار ارتباط است تا به ایدگاه یکپارچهای است یابند .این فرآیند،
یکپارچهسازی اطالعات ،عملیات تولید و نگهداری ،تحلیلها ،کارکنان صحرا و سایر تصمیم گیرندهها را سبب میشوا و
ضمناً (از طریق سیستم هشدار) معدن را برای مقابله با تغییرات و چالشها آمااه میکند .به بیان ایگر ،تحلیلهای پیشرفته
به معدنکاران کمک میکند تا تغییرات را پیشبینی کنند و برای آینده طرحهایی ااشته باشند.
ار این خصوص ،مشخصات بخش معدن ایروز و آینده عبارت اند از:
یکپارچگیِدادههاوارائۀمناسبآنها
دیدگاه سنتی

دیدگاه نوین

 فقداناطالعاتباعثمیشواتصمیمگیریبراساساطالعاتناقص،حد  تصمیمگیرندههابهمجموعهقابلدرکیازواقعیاتویک نسخه از
سیااطالعاتناارستباشد.
اطالعاتدسترسیدارند.
 اطالعاتدربارهداراییهاوافراابهصورتدستیبهدستمیآید.
 ااراییها و افراا ابزارهایی (فناوریهای موقعیتیاب) را
 استیابیبهاطالعاتمعدنمحدوااستوارزمانیتحویل اااه میشوا ار اختیار اارند که اطالعات اقیق و بهروزی از کارکراها
و فعالیتها را برای آنها فراهم میکند.
که بهرهبرااری از آنها غیر ممکن شدهاست.
جاریِ
 هیچدیدگاهیکپارچهایدرخصوصعملکرامعدنبرایپایش،مدیریتی  اطالعاتنشانگرشرایط
کسبوکارهستندکهدرزماندرستتحویلدااهمیشوند.
اتصمیمگیریوجواندارا.

یکپارچگیِدادههاوارائۀمناسبآنها
دیدگاه سنتی
 سنجش کارکراها تنها به بررسیِ سطحی پرااخته و ایدگاه
کمی به فعالیتها را محدوا میکند.
برنامههای
ازقبیل
وکار،
کسب
 اطالعات
مالییاپیشبینیفروشجدااستوبااطالعاتمعدندرارتباطنیست و
باید از طریق فرآیندهای استی استخراج شوا.
و
 ساختارفناوریدربرابرتغییرات،سنگین
صُلباستوارتقایآنبهتوانمندیهای نوینِ کسبوکار،کنداست.

دیدگاه نوین
پیشبینی
گزارشوتحلیلعملیاتبهروزبواهومیتوانندبرای
مورا استفااه قرار گیرند .شرکتهازمانبیشتریبرایکارهای
پیشِ رواارند.
 عملیاتتولیدوایگرانقاارندکلفعالیتهایمعدنشانراارائهکنندکه
را،
کارکراها
ایدگاهمختصروجزئیاز
شاملهشدارهاورویدااها،اراختیارمیگذارا.
 مجموعهوسیعیازشاخصهایکلیدی فعالیتتعریفشدهاندوار
کلِ سازمان پیگیری میشوند.
و
 اااهعملیاتیازمعاان،باهمدیگر
متقابلدارندو
ارتباط
باسیستمهایکلیدیکسبوکار
بهمدیریت،امورمالی،فروشوسایرتوابع این امکان را میاهد
که به رویدااهای مربوط به کار و همچنین مربوط به
زنجیرۀ تأمین ،پاسخگو باشند.
 معماری جدید فناوری استاتژیهای نوینی را ازقبیل
معماری خدمت-محورمطرح میکند که انعطاف پذیر بواه
و به کارکراهای جدید این اجازه را میاهد که به سرعت
پیااهسازی شده و بهکار گرفته شوند.

یک نمونه برای یکپارچهسازی اااهها یک شرکت نفتی است که سوا خوا را از طریق به کار بران سیستم اطالعات
یکپارچه با هدف شناسایی شیوهها ،فناوری و فرایند کار افزایش اااه است .این شرکت که پیشتر بهالیل نداشتن سیستم
یکپارچۀ اطالعات متحمل ضرر شده بوا ،از یک مدل مفهومی صنعتی یکپارچه استفااه کراه است که ار آن استانداراهای
نفت و گاز ار قالب اطالعات یکپارچه انعطافپذیر ار استرس هستند .ار این چهارچوب ،هر اااه سیستم ،بدون توجه به
فرمت آن ،ار جایی که مورا نیاز باشد ،قابل استرسی است .این شرکت نروژی انتظار اارا با پیااهسازی این برنامه تولید
نهاییاس را تا  ۵ارصد افزایش اااه و هزینه نگهداری و عملیات را تا  31ارصد کاهش بدهد.
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عملیات از راه دور

بیشتر معدنها هنوز ،با ایدگاه سنتی اااره میشوند .اما با رشد سطح اتوماسیون از راه اور و مدیریت کامپیوتری،
تحول از مدیریت غیرمتمرکز به سمت مدیریت متمرکز ار معاان آغاز میشوا .عالوه بر توسعه توانمندیهای نیروی کار
ماهر ،عملیات از راه اور و متمرکز سازی منافع ایگری را فراهم میکند .با حرکت مراکز کنترل به موقعیتهای متمرکز،
عملکرا بخش معدن میتواند ار کل مکانها و موقعیتها ارزیابی شوا .فرایندهای اندازهگیری ،میتوانند استانداراسازی
شوند و به صورت جهانی تطبیق اااه شوند .اانش و مهارت میتواند از این طریق و با همکاری به اشتراک گذاشته شوا.
برنامههای تهیه و تدارک هم میتوانند برای کنترل بیشتر هزینه ،یکپارچه شوند .همچنین ارتباطات مشتری و تقاضاهای
تولید میتواند ار مقیاس جهانی مدیریت شوند.
با این وجوا ،مشخصات بخش معدن ایروز و آینده عبارت اند از:
عملیات از راه دور
دیدگاه سنتی
 مدیرانوتیمهاازنظرذهنیوفیزیکیمنح
صربهعملیاتمحلیهستند.
 هماهنگییایکپارچگیبینواحدهاوجوان
اارا.
و
ساختار
 مدیریت،رهبریو
توانمندیِتصمیمگیری ،چندین بار ار
[واحدهای مختلف سازمان] انجام
شده و کنترل سازمانیدشواراست.
 کارکنانبایدارمحلسایتباشند.
 تجهیزاتوانتقاالتکامالًارمکانااارهم
یشوا.
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دیدگاه نوین

 سایتهاارکلفعالیتمعدنی،بهصورتمرکزیمدیریتمیشوندوقابلیتهایپیشرفتهبهوسیلهف
رایندها،کنترل،اانشواطالعاتیکپارچهپیااهمیشوا.
بخشد.
را بهبوا
 مدیریتمتمرکز و چابکمیتواندفعالیتسازمان
مدیریتکاهشفعالیتهای زائد،هزینههاراکاهشمیاهد وار عین حال،
نظارتوهماهنگی راسااهوموثرمیکند.
 مدیریتوکارکنانمیتوانندمستقالزسایتهایمعدن ارموقعیتمناسبقراربگیرند.
 تجهیزاتمناسب،خواکاروازراهدور،برایبهبواقابلیتتولید،ایمنیوباالبرانحفاظتازکارکنانا
ستفااهمیشوا.

جمعبندی

امروزه چالش شیوههای معدنکاری باعث شده است که مدیران شیوههای سنتی را کنار بگذارند و به انبال کشف
راههای جدید برای بهبوا تجارت معدن باشند .آینده بخش معدن ار تمام جنبههای تجارت مشخص میشوا؛ از افراا و
مدیران گرفته تا بهکار بران روسهای جدید تجارت و تکنیکهای جدید ار توسعه بینش ،اانش و کار از اور .معدن آینده،

هوشمندتر است ،هوشیار و انعطافپذیر است و به تغییرات سریعتر پاسخ میاهد .پروژههای نوآورانه امروزی شرکتها برای
بهبوا فرایندهای معدنی ،اثر قابل توجهی ار تولید و مراقبت زیست محیطی ،و همچنین ایمنی کارکنان و سازمان خواهد
ااشت و این بهبواها لزوماً از طریق توسعۀ فناوریهای سخت نبواه و بهبوا نرمافزاری (مدیریتی ،سازمانی و نگرشی) را نیز
شامل میشوا.

