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کار درست را درست انجام دهیم 

 در این شرایط پیش آمده که همه مجبور به 
مبارزه با آن هستیم ، نقش سازنده کارکنان و 
کارگران و به عبارتی کلیه سطوح سازمان  بر 

کسی پوشیده نیست.
شما زحمتشکان در این شرایط باید  با همت 
و  بهداشتی  نکات  رعایت  با  و  قوی  اراده  و 
ایمنی بتوانید شرکت را در گذر از این بحران 
کمک نمایید ، برای آنچه تاکنون ساخته ایم 

سرمایه گذاری کالنی انجام داده ایم.
کارشناسان  بازگشت  و  ها  تحریم  فشار 
یک  از  پروژه  گذاشتن  ناتمام  و  ایتالیایی 
طرف و بیماری ویروس کرونا از طرف دیگر 
فشارهای مالی شدیدی را بر شرکت وارد می 
کند که البته این دوره بحران با کمک شما 
عزیزان برطرف خواهد شد و شاهد شکوفایی 

و رشد شرکت خواهیم بود.

دور نیست روزی که سه کوره ما در کارخانه 
به  زغال سنگ  کارخانه  و  دولومیت  و  آهک 
تولید کامل برسند و بتوانیم محصوالت خود 

را با کیفیت بفروش برسانیم.
همه باید امیدوار باشیم چرا که قطعا این دوره 
گذراست . من تمامی نظرات کارکنان را در 
کانال ارتباطی آنالین مطالعه می کنم  ، برخی 
گالیه و انتقاد و برخی تشکر و قدردانی دارند 
ایجاد یک  است  مهم  برای من  که  آنچه  اما 
فضای آرام و با نشاط است که همه بتوانیم 
در آن براحتی بر مشکالت غلبه کنیم، البته 
برخی کاستی ها وجود دارد که علل متفاوتی 

دارد.
شاید یکی از علل ناقص عدم اتمام پروژه ها  و 
درگیری ذهنی مدیران و کارشناسان برای راه 
اندازی سریع باشد و یا همین بیماری کرونا 
که مشغله ذهنی فراوانی برای همه ایجاد کرده 

است . در این شرایط سالمتی شما در اولویت 
اول است ، سالمتی شما است که می تواند 
بنابر   ، بشود  و شکوفایی شرکت  باعث رشد 
این ضمن احترام به نظرات همه کارکنان از 
شما عزیزان می خواهم اولویت تولید مستمر 
با کیفیت همراه با ایمنی و بهداشت و سالمتی 
خودتان را سرلوحه امور بگذارید ، کمی صبور 
باشیم و با روحیه گذشت و تعاون و همدلی از 

این مرحله گذر کنیم . 
در  برتر  یک شرکت  به  باید  ممراکو  شرکت 
با  قطعا  هدف  این  و  شود  تبدیل  خاورمیانه 

کمک تک تک شما حاصل خواهد شد.
 انشاء اهلل با یاری خداوند سال 99 سال رشد 
و شکوفایی و جهش برای ممرادکو خواهد بود 
، با اجرای طرح توسعه 1000 تنی چاه موسی 
و  اردبیل  مس  کاتد  کارخانه  تنی   3500 و 
راه اندازی کامل سه کوره آهک و دولومیت 
زغال سنگ  معادن  از  برداری  بهره  شروع  و 
خوبی  بسیار  رشد  ممراکو  شرکت   ، طبس 

خواهد داشت.
باید امیدوار بود تا با کمک همدیگر بتوانیم 
کنیم  سعی   ، باشیم  شاهد  را  ها  موفقیت 
تمرکزخود از هرگونه مساله حاشیه ای و بی 
اهمیت به موفقیت شرکت و خودمان هدایت 
کنیم تا شاهد به بارنشستن شاخه های درخت 

این جوانه و نیروهای جوان ممرادکو باشیم.
 برای همه شما و خانواده تان سالی توام با 

سالمتی و موفقیت آرزومندم.

بهرام جلوداری- مدیرعامل

پیام مدیرعامل

دو هفته نامه ممرادکو  
دو هفته نامه ممرادکو سه ماهه آخر سال 1398 
جناب  ممرادکو  مدیرعامل  شماره:  این  همراهان 
فراوری  مدیرکارخانه  جلوداری،  بهرام  دکتر  آقای 
بهرام  مهندس  آقای  جناب  ممرادکو  زغالسنگ 
فرآوری  کارخانه  تولید  سرپرست  بختیاری، 
کارشناس  غالمی،  مصطفی  ممرادکو  زغالسنگ 
حسین  دولومیت  و  آهک  کارخانه   HSE واحد 
اهک  کارخانه  مکانیک  سرپرست  خواه،  صدیقی 
بهداشت  کارشناس  شهیدی،  مهدی  دولومیت  و 
مراغه،  محمد  موسی  چاه  مس  مجتمع  ای  حرفه 
موسی  چاه  مجتمع مس  فرآوری  ارشد  کارشناس 

آزاد نامداری .
نظارت بر اجرای خبرنامه:

مدیرمجتمع کارخانه آهک و دولومیت
 مهندس وحید فراهانی

تهیه و گردآوری: 
روابط عمومی کارخانه آهک و دولومیت

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

معرفی کارخانه آهک و دولومیت

اهم فعالیت های سه ماهه اخیر کارخانه آهک و دولومیت

مدیران وواحدهای عملیاتی کارخانه آهک و دولومیت

اهم فعالیت های سه ماهه اخیر کارخانه فرآوری زغالسنگ

معرفی کارخانه فرآوری زغالسنگ

مدیران و واحدهای عملیاتی کارخانه فرآوری زغالسنگ
معرفی مجتمع مس چاه موسی 

اهم فعالیت های سه ماهه اخیر مجتمع مس چاه موسی 

مدیران و واحدهای عملیاتی مجتمع مس چاه موسی

گزارش بازدید دکتر پورمند در سه ماهه اخیر سال 98

فهرست  مطالب خبرنامه توسعه مدیریت شماره اول:
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کار درست را درست انجام دهیم 

معرفی کارخانه آهک
 و دولومیت

معدن: 

هوتک  دولومیت 

کرمان،  جغرافیایی:استان  موقعیت 
 5 فاصله   ، چترود  شهر  کرمان،  شهرستان 

کیلومتری روستای ده مسعود
2میلیون تن میزان ذخیره: 

استخراج سالیانه: 200 هزار تن
عمر معدن: 10 سال

 : کارخانه 
تولید آهک و دولومیت کلسینه کارخانه 

غرب  شمال  کرمان،  جغرافیایی:  موقعیت 
بوتیا فوالد  مجتمع 

تاریخ شروع پروژه: 1393/08/01
تاریخ بهره برداری: 1398/04/25هکتار

ظرفیت تولید سالیانه : 264000 تن آهک 
پخته و 132000 تن دولومیت پخته 

 : کارخانه  به  خوراک  ورودی  عیار  و  تناژ 
باالی   Cao با  آهک  سنگ  تن   475000
با  دولومیت  سنگ  تن   237600  ،  %54
برای هر دو میزان   ،  %  21 باالی    Mgo

سیلیس)sio2 ( کمتر از یک درصد
و  :آهک  کارخانه  محصول  عیار  و  محصول 
دولومیت کلسینه برای کارخانه های فوالد 
دولومیت  و   >CaO  %90 آهک   )سنگ 

)  >MgO %35
ممرادکو آهک 

 20 کرمان،  استان  جغرافیایی:  موقعیت 
کرمان غربی شهرستان  کیلومتری شمال 

میزان ذخیره: 1 میلیون تن
استخراج سالیانه: 100 هزار تن

باالی   Mgo با  سنگ  معدنی:  ماده  عیار 
یک  از  کمتر   sio2سیلیس سنگ   ،%21

درصد
1/419 کیلومترمربع مساحت:  

تاریخ بهره برداری: 1395/07/06
میزان اشتغال:  20 نفر

آباد دولومیت کاظم 
کرمان،  استان  جغرافیایی:  موقعیت   
کیلومتری   6 فاصله  آباد،  کاظم  شهرستان 

روستای کریم آباد. 
2میلیون تن  میزان ذخیره: 

استخراج سالیانه: 80 هزار تن
عمر معدن: 25  سال

با  دولومیت   سنگ  معدنی:  ماده  عیار 
 sio2سیلیس سنگ   ،%21 باالی   Mgo

کمتر از یک درصد
کیلومترمربع  0/425 مساحت: 

تاریخ بهره برداری: 1395/07/06
میزان اشتغال: - 

 Cao با  آهک  سنگ  معدنی:  ماده  عیار 
از  باالتر   sio253%، سنگ سیلیس باالی 

یک درصد - مساحت: 0/32کیلومترمربع
تاریخ بهره برداری: 1394/03/05

میزان اشتغال:  -
فوالدسازی  های  کارخانه  هدف:  بازار 

میدکو  شرکت  زیرمجموعه 
        میزان اشتغالزایی: 70 نفر

معادن   از  کارخانه  خوراک   : توضیحات 
تامین  راه  پتک  آهک  هوتک،  دولومیت 

می شود.
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کار درست را درست انجام دهیم 

در ماه های اخیر با توجه به شیوع ویروس کرونا 
در کشور اقداماتی در خصوص پیشگیری از ابتال 
به ویروس کرونا در سطح کارخانه در سه حوزه 

زیر در حال انجام می باشد:
طریق  از  مستمر  بهداشت  و  نظارت   -1  
ها  ساختمان  اماکن،  تمامی  کردن  ضدعفونی 
و سرویس های بهداشتی و سرویس های ایاب 

ذهاب و ... 
2- تب سنجی از کلیه پرسنل در هنگام ورود 

به کارخانه. 
3- آموزش از طریق نصب پوستر و دستورالعمل 
های آموزشی و همچنین از طریق شبکه های 
مجازی به خوبی این امر در حال انجام می باشد.   
4- نظارت بر تامین و توزیع اقالم حفاظتی و 

بهداشتی . 
 *- تمامی موارد فوق از طریق انجام بازرسی 
ها و نظارت های بهداشتی توسط کارشناسان 
تاکنون  مربوطه  لیست  اساس چک  بر   HSE

انجام گرفته است. 

ممرادکو و مسابقات فوتسال 
مسابقات فوتسال امسال در اسفندماه در دو گروه 
گروه  در  ممرادکو  تیم  و  شد  برگزار  تیمی  پنج 
مانا  معیار صنعت،  زرند،  فوالد  های  تیم  با  دوم 
و فوالد بوتیا همگروه شد. در این مسابقات تیم 
ممرادکو دو بازی اول را با نتیجه چهار بر صفر 
به تیم های فوالد زرند و مانا واگذار کرد و بازی 
سوم در مقابل فوالد بوتیا در حالی که تا دقایق 
پایانی سه بر دو جلو بود در نهایت با نتیجه 4 بر 

3 بازی را به بوتیا واگذار کرد. 
بازی چهارم هم به دلیل حضور پیدا نکردن تیم 
معیار صنعت با نتیجه 3 بر صفر به سود ممرادکو 

اعالم شد. 
هفتمین دوره المپیاد ورزشی کارکنان 

میدکو برگزار شد
استاندارد خانم  تا سوم شطرنج تیمی  اول  مقام 
ها به شرح ذیل می باشد: تیم اول : معیارصنعت 
الف. تیم دوم : معیارصنعت ب و تیم سوم: مانا 
تیم چهارم: ممرادکو و در مسابقات برق آسا خانم 
زندی از معیارصنعت الف مقام اول و خانم معزی 
از مانا مقام دوم و خانم یورد خانی از معیارصنعت 
الف مقام سوم را از آن خود کردند و در شطرنج 
رپید خانم پوردخانی مقام اول و خانم معزی مقام 

دوم و خانم زندی مقام سوم را کسب کردند. 

گزارش کارهای انجام شده 
توسط بخش HSE کارخانه 

آهک و دولومیت برای پیشگیری  
از ویروس کرونا
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کار درست را درست انجام دهیم 

شرکت  دولومیت  و  آهک  کارخانه  مکانیک  واحد 
گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه  فعالیت خود 
را با جذب نیروهای بومی در دو نوبت آغاز کرد و 
در ادامه با گذراندن بخشی از دوره های آموزشی 
و  آهک  کارخانه  به  مربوط  تخصصی  و  عمومی 
تجهیزات مکانیکی مربوطه ، توسط تیم آموزشی 
راه  عملیات   ، بندرعباس  و  کرمان  در  هرمزگان 

اندازی کوره B و متریال هندلینگ آغاز گردید. 
تکنسین  نفر   5 با  مکانیک  واحد  حاضر  حال  در 
مکانیک در حال انجام فعالیتهای مربوط به تعمیر 

و نصب  فعالیتهای ساخت   ،  B نگهداری کوره و 
 C تجهیزات در دستور کار و راه اندازی فید و کوره

کارخانه آهک و دولومیت میباشد.
از تاریخ 1398/11/01 همزمان با عملیات تعمیر 
آماده  عملیات  شروع  جهت   B کوره  نگهداری  و 
سازی کوره C  این تیم اقدام به تهیه پانچ لیستهای 
از پیگیری های  مربوط به کوره C نموده و پس 
الزم جهت رفع پانچ های ضروری مربوطه در تاریخ 
1398/11/26 با حضور نمایندگان شرکت تکنولوژ 
 C سیم پروجتی رسما« عملیات راه اندازی کوره

آغاز گردید. 
 C  شرح فعالیتهای پیش راه اندازی انجام شده کوره

به شرح زیر اعالم میگردد :
1-انجام  فالشینگ روغن پایپینگ هیدرولیک و 

کلیه هیدرولیک باکسهای مربوط 
2-انجام تست فشار سیستم هیدرولیک

سرعت  به  مربوط  تنظیمات  عملیات  3-انجام 
حرکتی وتست نشتی ترپها و ولوها

4-انجام عملیات راه اندازی بلوورها 
5-انجام عملیات تنظیمات مربوط به لول سنج های 

کوره
6-انجام عملیات راه اندازی اسکیپ و تنظیمات ریل 

و ترمزها
7-انجام عملیات جوشکاری نهایی ریل اسکیپ

نیروی انسانی از واالترین سرمایه های هر شرکتی 
است و  حفظ، سالمت و ایمنی کارکنان مجموعه از 

اهمیت بسیار باالیی برای ما برخوردار است. 
ایمنی و بهداشت  در همین راستا در حوزه های 
دولومیت  و  آهک  تولید  و  پخت  کارخانه  شغلی، 
و  ایمنی  افزایش  جهت  متعددی  های  فعالیت 
اجرایی شده  و  تعریف  کارکنان مجموعه  سالمت 

است. 
کارخانه پخت آهک و دولومیت از اواخر آبان 98  با 
راه اندازی یکی از سه کوره های خود از فاز پروژه به 
حالت تولید و دو کوره دیگر در فاز پروژه می باشد 
و با توجه به جدید بودن نوع فرآیند و تکنولوژی 
با مجموعه ای از خطرات بالقوه مواجهه بوده است 
که در این راستا قبل از راه اندازی کوره B  ارزیابی 
ریسک در بحث فرآیند )ارزیابی پیش از راه اندازی( 

انجام گرفت. 
پس یکی از اقدامات صورت گرفته در جهت افزایش 
ایمنی اجرای سیستم ارزیابی ریسک می باشد که  
در حال حاضر نیز این مهم  در حوزه های مختلف 

در حال انجام است. 
به طور خالصه مجموعه فعالیت هایی که توسط 
کارشناسان HSE این واحد در حوزه ایمنی صورت 

می گیرد عبارت است از: 
بازدیدهای روزانه از کلیه قسمت های کارخانه با 
انجام چک لیست ایمنی بازدید روزانه و شناسایی 
خطرات و اعالم آن به واحد مربوطه و پیگیری جهت 

رفع آن و همچنین نظارت بر رعایت مسائل ایمنی 
در تمامی فعالیت های تعمیر و نگهداری.
نصب عالئم هشداری در سطح کارخانه.

تجهیزات  با  مرتبط  ایمنی  های  لیست  چک 
آالت،  ماشین  و  برق  اتاق  مکانیکال،  الکتریکال، 
وسایل حمل و نقل  و ... به صورت ماهیانه انجام 

می شود.
 HSE مجموعه فعالیت هایی که توسط کارشناسان
که در حوزه  بهداشت و سالمت شغلی انجام می 

گیرد: 
 نظارت و انجام معاینات طب کار در بدو استخدام 

و دوره ای. 
چک  طریق  از  مستمر  بازدیدهای  و  نظارت 
مرتبط  هفتگی  صورت  به  بهداشتی  های  لیست 
با آشپزخانه، سرویس های بهداشتی و همچنین 
غذایی،  مواد  انبار  آشپزخانه،  از  روزانه  بازدیدهای 

نظارت بر حمل و نقل مواد غذایی.
انجام آزمایش های فیزیکی - شیمیمایی و میکروبی 
آب آشامیدنی و در آخر موارد عدم انطباق مشخص 
و جهت رسیدگی به آن برنامه ریزی انجام می شود.

در حوزه فضای سبز ... 
پس از ارزیابی توسط کارشناس منابع طبیعی در 
کارخانه تولید و پخت آهک و دولومیت انجام شد: 

پس از بازدید از کارخانه آهک شرکت گسترش و 
نوسازی معادن خاورمیانه به منظور درخت کاری 
طبیعی  منابع  کارشناس  توسط  کارخانه  محوطه 

شرایط انجام کار فراهم آمد. 
سابقه درخت کاری:

در سال 1397 در قسمت و ضلع جنوبی کارخانه 
تعداد محدودی نهال سنجد کاشت شده است که 
همچنان سبز هستند و در حال جوانه زنی هستند. 
در طراحی فضای سبز این منطقه می توان با توجه 
به ارزیابی های انجام شده درختان و درختچه هایی 
عرعر،  تهران،  کاج  شیراز،  سرو  سنجد،  چون  را 
ابریشم مصری و طاوسی و همچنین بادام کوهی 

کاشت.   
با توجه به اینکه بیشترین آالیندگی مربوط به انتشار 
ذرات گردوغبار آهک می باشد پس از در مدار قرار 
گرفتن بگ فیلترهای کوره برنامه ریزی جهت اندازه 
گیری این عوامل در دستور کار در سال آتی می 

باشد. 

و  دراورها  تنظیمات  به  مربوط  عملیات  8-انجام 
حرکت سیلندرهای مربوطه

9-راه اندازی تجهیزات مربوط به سیلوی ذخیره فید 
C  شامل ویبرتینگ فیدر ، اسکرین و نوار نقاله ها

طریق  از  کوره   پایپینگ  فشار  تست  10-انجام 
HMI سیستم

سیتم  طریق  از    C کوره  فشار  تست  11-انجام 
HMI

و سایر فعالیتهای دیگر... .
یکی از اقدامات مفید انجام شده در این دوره انجام 
کلیه فعالیتهای راه اندازی کوره C توسط نماینده 
مکانیک شرکت تکنولوژ سیم پروجتی و پرسنل 
مکانیک شرکت ممرادکو میباشد و در طی انجام 
هدف  با  شده  انجام  ریزی  برنامه  با  فرایندها  این 
جهت  در  مکانیک  پرسنل  حداکثری  بکارگیری 
ارتقا آموزش پرسنل و آشنایی با اشکاالت زمان راه 
اندازی و چگونگی حل آنها ، تقریبا کلیه پرسنل 

در زمان انجام عملیاتهای مذکور حضور داشته اند.
همچنین با توجه به مشکالت پیش روتالش شده 
انجام گیرد که  ای  گونه  به  ها  آموزش  این  است 
پرسنل این بخش به لحاظ فنی و تخصصی توانایی 
  A کامل جهت انجام عملیات پیش راه اندازی کوره

را داشته باشند.
ومن اهلل توفیق

 مهدی شهیدی- سرپرست مکانیک 

 HSEحسین صدیقی خواه  کارشناس واحد 
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کار درست را درست انجام دهیم 

اشاره : پروژه کارخانه فرآوری زغالسنگ 
با ظرفیت 550  طبس در مهرماه 1393 
نفر  اشتغالزایی 85  میزان  با  و  تن  هزار 
خراسان  استان  جغرافیایی  موقعیت  در 
شرقی  جنوب  کیلومتری   100 جنوبی 
زغال  معادن  محدوده  طبق،  شهرستان 
شرقی  پروده  وی  روبه  پروده،  سنگ 

مشغول به فعالیت می باشد. 
معادن زغالسنگ  :

پروده شرقی ) بلوک 2 و بلوک 3(
و  استخراج  3 در مرحله  بلوک  از   5 معدن 
معادن 1و2 از بلوک 2 و معدن 6 از بلوک 
3 در حال مطالعات مهندسی جهت تجهیز 

و استخراج از معادن  می باشد.
معدن 5 )بلوک 3(

شرقي  جنوب  جغرافیایی:  موقعیت 
شهرستان طبس

میزان ذخیره: 1 میلیون تن
استخراج سالیانه: 63000 تن

عیار ماده معدنی: زغال با خاکستر 17-16 
درصد  ) با ضخامت 70 سانتی متر مربع(

تاریخ بهره برداری: 1398/07/01 
میزان اشتغال: 175 نفر

 کارخانه زغالشویی ممرادکو :
موقعیت جغرافیایی: 100 کیلومتری جنوب 

شرقی طبس
تاریخ   شروع پروژه: 1393/11/01 

1398/06/25مساحت:   برداری:  بهره  تاریخ 
10 هکتار

تن  هزا   500  : سالیانه  تولید  ظرفیت 
زغالسنگ   کنسانتره 

 : کارخانه  به  خوراک  ورودی  عیار  و  تناژ 
تن در سال،  25-35 درصد   1/000/000

خاکستر
محصول و عیار محصول کارخانه : کنسانتره 

زغالسنگ با 10/5 درصد خاکستر

معرفی پروژه کارخانه 
فرآوری زغالسنگ

بازار هدف: 
زیرمجموعه  فوالدسازی  های   کارخانه 

هلدینگ میدکو

میزان اشتغالزایی: 85 نفر
زغالسنگ  کارخانه:  خوراک  توضیحات: 
2و3شرقی  بلوک  معادن  از  استخراجی 
از  و  غربی،گدار  و  نیزو شرقی  باب  پرورده، 

کلیه معادن زغالسنگ کشور می باشد.
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کار درست را درست انجام دهیم 

کارهای انجام شده توسط 
کارخانه فراوری زغالسنگ 
ممرادکو شهرستان طبس 

در راستای مسئولیت اجتماعی

به  هدیه  توزیع  و  تهیه  از  تصویری  گزارش 
سالم  زهرا  فاطمه  حضرت  والدت  مناسبت 
اهلل علیها و روز مادر و  تهیه و توزیع وعده 
صبحانه برای یک روز در هفته برای دانش 
روستای  یارزاده  اهلل  شهید  دبستان  آموزان 

پیکوه.
روستای دور افتاده و کویری پیکوه از توابع 
طبس  شهرستان   - جنوبی  خراسان  استان 
بخش دیهوک در فاصله 45 کیلومتری شرق 
واقع  کو  ممراد  زغالسنگ  فرآوری  کارخانه 
و  خانوار  دارای 135  روستا  این  است  شده 
باشد. دبستان شهید  460 نفر جمعیت می 
اهلل یارزاده تنها مدرسه این روستا می باشد 
که دارای 71 دانش آموز از پایه های پیش 
دبستانی تا ششم و 4 آموزگار می باشد و فاقد 
سایر مقاطع تحصیلی است که دانش آموزان 
به  مهاجرت  به  مجبور  تحصیل  ادامه  جهت 
شهرستان طبس یا بخش دیهوک و تحصیل 
در مدارس شبانه روزی متوسطه اول و دوم 

می باشند.

اقدامات واحد HSE کارخانه 
فرآوری زغالسنگ ممرادکو طبس 

در جهت پیشگیری و مقابله با کرونا ویروس:
در  توجیهی  و  آموزشی  جلسه  1-برگزاری 
مورد کرونا ویروس در کارخانه با حضور کلیه 

پرسنل در محیط باز
2-لغو تمامی جلسات و اجتماعات پرسنل 
3-تهیه و توزیع پوستر و پملفت آموزشی 

4-ضدعفونی کردن دفاتر و واحدهای مختلف 
کارخانه بصورت روزانه

پرسنل  و کفش  البسه  5- ضدعفونی کردن 
خروج  و  ورود  های  زمان  در  روزانه  بصورت 

از کارخانه
از  استفاده  به  پرسنل  کلیه  کردن  ملزم   -6

چهره برای ثبت ورود و خروج از کارخانه
و  ایاب  های  سرویس  کردن  ضدعفونی   -7

ذهاب پرسنل بصورت روزانه.
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کار درست را درست انجام دهیم 

مدیر  نظر  زیر  کارخانه  تولید  سرپرست 
کارخانه فرآوری فعالیت میکند و مسئولیت 
در  کارخانه  تولید  فرآیند  کنترل  و  نظارت 

شیفت های کاری را بر عهده دارد.
- پرسنل خط تولید حاضر در هر شیفت ، 
زیر نظر سرشیفت ها و سرشیفت ها زیر نظر 

سرپرست تولید فعالیت میکنند.
حفظ  مسئولیت   ، تولید  سرپرست   -
پیوستگی و دوام فرآیند و رفع هر گونه مانع 

احتمالی را بعهده دارد.
از جمله وظایف و مسئولیت های این بخش 
در  مستمر  و  موقع  به  حضور  به  توان  می 
مربوطه،  کاری  شیفت  طی  در  تولید  خط 
طراحی و تکمیل فرم های آمار تولید شیفت 
، توقفات تولید ، بازدید از دستگاهها و آمار 

مورد نیاز پرسنلی
تولید  عملیات  روند  و  عملکرد  کلیه  ثبت   
و  نظارت  گزارش،  دفتر  در  در طول شیفت 
کنترل جریان تولید و اتخاذ تصمیمات الزم 
مطابق با دستورالعمل های فنی مربوطه به 
نحوی که نرخ تولید و سطح کیفی محصول 
برنامه  دریافت  شود،  حفظ  مطلوب  حد  در 

های کوتاه مدت ) هفتگی و ماهیانه ( تولید 
جهت  در  سرپرستی  تحت  تیم  هدایت  و 
اهداف  تحقق  و  ها  برنامه  این  دقیق  اجرای 

تعیین شده در آنها
از تجهیزات  برداری  بهره  بر نحوه  - نظارت 
شیفت  در طی  ذیربط  تاسیسات  و  تولیدی 
و  ضوابط  رعایت  بر  نظارت  و  مربوطه 
دستورالعمل های ایمنی و بهداشت حرفه ای 

 HSE توسط کارکنان و همکاری با مسئول
در این زمینه نام برد. 

شیفت  طی  در  وقایع  کلیه  ثبت  همچنین 
تولید  مدیر  به  مدون  های  گزارش  ارائه  و 
مسئولیت  از  نیز  ابالغی   ضوابط  با  مطابق 

های بخش تولید کارخانه می باشد. 
اهم استانداردهای الزم برای انجام عمل 

به مسئولیتها با توجه به
 معیارهای عملکردی: 

ISO45001  – ISO14000– ISO9001
شاغل  کلیدی  های  شایستگی  اهم 
برای  الزم(  نگرش  و  مهارت  )دانش، 

انجام مطلوب وظایف:
- دارا بودن دانش و تجربه اجرایی عملیات

بر  مدیریت  آموزشی  مهارتهای  بودن  دارا   -
عملیات تولید

- آشنایی و همگن سازی و تامین مشخصات 
فنی زغالسنگ مورد نیاز

- توانایی مدیریت بر عملیات و هدایت فرآیند 
فرآوری کنسانتره ذغالسنگ و بارگیری

ارائه  و  ها  داده  تحلیل  و  تجزیه  توانایی   -
تحلیل های آماری.

مدیریت کارخانه فراوری زغالسنگ ممرادکو 
کارخانه  در  که  اموری  کلیه  مسئولیت 
زغالشویی انجام میشود و همچنین سیاست 
گذاری در جهت رسیدن به اهداف کارخانه 

ذغالشویی را بعهده دارد.
ازجمله وظایف و مسئولیت های محول شده 
: - بررسی و رسیدگی اول وقت به نامه ها و 

مکاتبات رسیده به دفتر.
- برگزاری جلسه با مدیران تولید و پشتیبانی 
جهت درج تعیین برنامه کاری کوتاه مدت و 
تعیین  اهداف  با  مطابق  کارخانه  مدت  بلند 

شده برای تولید کنسانتره ذغالسنگ.
- برگزاری جلسه با مدیرمجتمع و ارائه برنامه 
پیشنهادی  راهکارهای  و  شده  تدوین  های 
بهبود کیفیت ذغال و تایید برنامه های کوتاه 

مدت و بلند مدت کارخانه.
با  واحدها  از  هریک  وظایف  شرح  ابالغ   -
توجه به برنامه های تدوین شده و تایید شده

مدیران  قبل  روز  گزارش  مطالعه  و  اخذ   -
روند  از  اطالع  جهت  پشتیبانی  و  تولید 
مطابق  ذغال  تولید  در  شده  انجام  کارهای 

با برنامه
- اخذ و مطالعه گزارش واحد کنترل کیفیت 

به منظور اطالع از کیفیت زغال تولید شده 
و مقایسه آن با کیفیت درخواستی مشتری

با  زغال  تولید  موجود  مشکالت  بررسی   -
با  کیفیت ) در صورت وجود ( و هماهنگی 

بخشهای مختلف جهت رفع آنها
- نظارت بر نحوه برنامه ریزی تولید زغال به 

صورت روزانه ، هفتگی و ماهانه
پرسنل  کلیه  عملکرد  نحوه  بر  نظارت   -

کارخانه زغالشویی.
در  بحران  جلسات  برگزاری  و  تشکیل   -

صورت لزوم.

وجود  به  حوادث  کارشناسی  و  بررسی   -
آمده ) با همکاری واحد ایمنی ( در راستای 
کاهش هر چه بیشتر حوادث و ایمن کردن 

فعالیت هایی که در کارخانه انجام میشود
- تعیین مستندات روش سنجی و کارسنجی 

در شغل های تحت تصدی.
اختیارات: اهم مسئولیت ها و سطح یا میزان 

پاسخگویی مربوط به: 
نظارت بر عملکرد مدیران تولید و پشتیبانی

نظارت بر کمیت و کیفیت تولید 
اجرای ساختار سازمانی

پیگیری و حل مشکالت به وجود آمده
- اهم استانداردهای الزم برای انجام عمل 
معیارهای  به  توجه  با  ها  مسئولیت  به 

عملکردی: 
ISO45001 – ISO14001– ISO9001

- اهم شایستگی های کلیدی شاغل )دانش، 
مطلوب  انجام  برای  الزم(  نگرش  و  مهارت 

وظایف:
دارا بودن دانش مدیریت ستادی و صفی

آشنایی با معدن و انواع کانی ها
توانایی تحلیل و تجزیه آمار و اطالعات 

بهرام بختیاری، مدیریت کارخانه فرآوری 
زغالسنگ ممرادکو

مصطفی غالمی، سرپرست تولید کارخانه 
فرآوری زغالسنگ ممرادکو
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کار درست را درست انجام دهیم 

فاصله  در  موسی  چاه  مس  مجتمع   : اشاره 
شهرستان  جنوب  کیلومتری   130 تقریبی 
غرب  کیلومتری   15 فاصله  در  و  شاهرود 
روستای طرود، در استان سمنان واقع شده 

است. 
معادن سنگ مس:

 چاه موسی، قله سوخته، کال نرگس 
چاه موسی : 

سمنان،  استان  جغرافیایی:  موقعیت 
طرود،15  دهستان  شاهرود،  شهرستان 

کیلومتری غرب طرود. 
میزان ذخیره: 240 هزارتن 

استخراج سالیانه: 16 هزار تن
عیار میانگین : 1 درصد مس

تاریخ بهره برداری: 1396/12/01
میزان اشتغال: 30 نفر

قله سوخته :

سمنان،  استان  جغرافیایی:  موقعیت 
طرود،18  دهستان  شاهرود،  شهرستان 

کیلومتری غرب طرود. 
 میزان ذخیره: 320 هزار تن

استخراج سالیانه: 10 هزار تن
عیار میانگین: 1/5 درصد مس

تاریخ بهره برداری: 1396/12/09
میزان اشتغال: 10 نفر

کال نرگس: 
سمنان،  استان  جغرافیایی:  موقعیت 
طرود،جاده  دهستان  شاهرود،  شهرستان 

فرعی طرود
میزان ذخیره:290 هزار تن

استخراج سالیانه: 11هزار تن
عیار میانگین: 0/7 درصد مس

تاریخ بهره برداری: 1398/03/02
میزان اشتغال: 5 نفر

معرفی مجتمع 
مس چاه موسی 

کارخانه تولید کاتد مس چاه موسی
شاهرود،  سمنان،  جغرافیایی:  موقعیت 

منطقه طرود
تاریخ شروع پروژه: 1393/11/01 
تاریخ بهره برداری: 1393/11/01 

ظرفیت تولید سالیانه : 500 تن در سال 
 : کارخانه  به  خوراک  ورودی  عیار  و  تناژ 
120000تن درسال، با عیار متوسط  0.6-

0.7 درصد مس اکسیدی
محصول کارخانه :کاتد مس با عیار 99/995 

درصد
 بازار هدف: فروش با واسطه 

 میزان اشتغال: 80 نفر
مس  معادن  از  کارخانه  خوراک  توضیحات: 
چاه موسی، قله سوخته و کال نرگس تامین 

می شود.
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کار درست را درست انجام دهیم 

انتخاب شرکت ممرادکو برای مجتمع چاه 
موسی به عنوان صنعت سبز نمونه کشوری

 
واحد  ملی  همایش  یکمین  و  بیست  در  حضور 
های صنعتی سبز و انتخاب شرکت ممرادکو برای 
نمونه  سبز  صنعت  بعنوان  موسی  چاه  مجتمع 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  طرف  از  کشوری 
آقای  از  تقدیر  لوح  و  تندیس  دریافت  و  کشور 
جمهوری  ریاست  محترم  معاون  کالنتری  دکتر 

در تاریخ 98/11/27.

در راستای انجام مسئولیت 
های اجتماعی در شرکت 
گسترش نوسازی معادن 

خاورمیانه صورت گرفت:  

حضوردر مناطق سیل 
زده استان سیستان و 

بلوچستان و توزیع پوشاک 
زمستانی و هدایای جمع 

آوری شده  از طرف مجتمع 
مس چاه موسی.

 پیشگیری و مقابله با  ویروس کرونا 
در چاه موسی

 با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور،اقدامات زیر 
 HSEC در مجتمع مس چاه موسی توسط واحد
انجام گردید:1- ضد عفونی روزانه افراد ورودی به 

مجتمع )ضد عفونی دست ها  ، ضد عفونی پا ها(
2- تب سنجی روزانه افراد ورودی به مجتمع3- ضد 
عفونی سطوح آلوده و مشترک در مجتمع بصورت 
سه مرتبه در روز تغییر سیستم ثبت تردد افراد برای 
حذف انتشار آلودگی4- توزیع مواد ضد عفونی به 
قسمت های مختلف کارخانه جهت استفاده پرسنل

به  مربوط  های  برشور  توزیع  و   ها  پوستر  نصب 
پیشگیری از بیماری کرونا

توزیع میان وعده بین پرسنل مجتمع
ضد عفونی سرویس ایاب ذهاب پرسنل کارگری و 

مهندسی بصورت روزانه.
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کار درست را درست انجام دهیم 

وجود  از  اطمینان 
و  ایمن  کار  محیط 
یکی  همواره  سالم، 
از مهم ترین مسائل 
مدیران  توجه  مورد 
و  گسترش  شرکت 
است.  بوده  نوسازی 
در این راستا، رعایت 
قانونی  الزامات 
بهداشت  و  ایمنی 
عنوان  به  شغلی، 
شده  تعیین  شرکت  راهبردی  اهداف  از  یکی 
و به صورت مستمر پایش می شود. به منظور 
بسترسازی برای برنامه ها و اقدامات مستمر و 
متعهدانه در این حوزه، شرکت نسبت به استقرار 
سیستم  استقرار  است.  کرده  اقدام  استاندارد  
و  ایمنی  مدیریت  و سیستم  مدیریت  یکپارچه 
بهداشت شغلی ISO 45001 و نگهداشت این 
سیستم، به صورت ساالنه از طریق انجام ممیزی 
های داخلی و ممیزی های خارجی معتبر، تحت 
کنترل و مراقبت قرار می گیرد. تبلور یکپارچه 

این رویکرد را می توان در خط مشی نظام جامع 
معادن  نوسازی  و  گسترش  شرکت  مدیریت 

خاورمیانه یافت.
این رویکرد توسط واحدهای زیر مجموعه امور 
ایمنی، بهداشت و محیط زیست، با همکاری کلیه 
از  شود.  می  اجرا  کارکنان  و  سرپرستان  روسا، 
جمله مهم ترین برنامه ها و اقدامات صورت گرفته 
در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی   می توان به 
این موارد اشاره کرد:انجام معاینات ادواري پرسنل 
)کلیه کارکنان و پیمانکاران( ؛شناسایي و ارزیابي 
ریسک خطرات ایمنی و بهداشت حرفه اي در 
مجتمع براساس تکنیکFMEA  و پیگیری رفع 
با مشارکت  با شدت باال که  کلیه ریسک های 
کلیه کارکنان صورت می گیرد. از دیگر اولویت 
های مجتمع مس چاه موسی در زمینه ایمنی 
و آتش نشانی می باشد که بدین منظور بعد از 
شناسایی کلیه مخاطرات و شرایط اضطراری،با 
همکاری واحدهای آتش نشانی روستای همجوار 
می  اقدام  فصلی  مانورهای  برگزاری  به  نسبت 

نماید. 
برگزاری مانورهای فصلی در مجتمع مس چاه 

موسی و نصب  و راه اندازی سیستم های اعالم 
کارخانه،  و  مجتمع  سطح  در  هوشمند  حریق 
خرید، نصب و پایش 60 عدد کپسول آتش نشانی 
در کلیه محل های دارای ریسک حریق و کلیه 
خودروهای پیمانکاران و بازرسی های ماهانه از 
صحت عملکرد آنها بازرسی از جعبه کمک های 
اولیه در کلیه واحدهای مجتمع و بازرسی و شارژ 
ماهیانه اقالم ضروری، تشکیل ماهانه کمیته های 
 HSEC حفاظت فني و بهداشت کار و کمیته
به منظور مطرح نمودن مشکالت، تعیین اقدامات 
اصالحی و پیشگیرانه، و نهایتا نظارت و پیگیری 
اجرای اقدامات الزم بصورت مستمر در مجتمع 

مس چاه موسی انجام می گردد.

در  موسی  چاه  مس  مجتمع  کارخانه  
معدنی  ماده  فرآوری  هدف  با   1393 سال 
از مجموع معادن چاه موسی  استخراج شده 
با ظرفیت 500 تن در سال راه اندازی شد. 

های  کانسنگ  بودن  اکسیدی  به  نظر 
جهت  هیدرومتالوژی  روش  از  استخراجی 
تولید محصول نهایی استفاده شده است. که 
شامل سه بخش هیپ لیچینگ استخراج با 

حالل و الکترووینینگ می باشد.

 هیپ های مجتمع مس چاه موسی
از  پس  لیچینگ  واحد  از   حاصل  محلول 
حالل  با  استخراج  واحد  به  فیلتراسیون 
فرستاده شده و پس از فرآیند استخراج مس 
ارسال  ذخیره  پوندهای  به  محلول،  این  از 
می شود تا مجدداً وارد چرخه لیچینگ شود 
مرحله   2 شامل  حالل  با  استخراج  فرآیند 
از  حاصل  می باشد.الکترولیت  استخراج 
بخش  وارد  حالل    با  استخراج  بخش 
تولید کاتد مس پمپ  الکترووینینگ جهت 

می شود.
PLS پوندهای ذخیره سازی محلول 

از  مس  یون های  الکترووینینگ  واحد  در 

کاتدی  روی صفحات  بر  الکترولیت  محلول 
رسوب می کند . کاتد های تولیدشده در این 
با  و  کیلوگرم   70 تا   60 وزن  دارای  واحد 

خلوص 99/99 درصد می باشد. 
تن   500 مس  کاتد  ساالنه  تولید  مجموع 

می باشد .

محمد مراغه کارشناس 
بهداشت حرفه ای

آزاد نامداری کارشناس ارشد فرآوری
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کار درست را درست انجام دهیم 

 بیست و سومین دوره بازدید از پروژه های 
شرکت میدکو 24 بهمن 1398

های  پروژه  از  بازدید  دوره  سومین   و  بیست 
شرکت میدکو در سال 1398 توسط دکتر پورمند 
)مدیر عامل  میدکو(  در روزهای چهارشنبه 16،  
دوشنبه 21 و سه شنبه   22 بهمن ماه انجام شد 
آقای دکتر پورمند روز چهارشنبه 16 بهمن ماه از 
مجتمع مس چاه موسی در استان سمنان بازدید 
به عمل آوردند.  ایشان پس از عزیمت به استان 
کرمان، روز دوشنبه 21 بهمن ماه از معدن چاه 
فیروزه، مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر 
بابک، معدن شماره 4 گل گهر، مجتمع معادن، 
کنسانتره و گندله سنگ آهن سیرجان و مجتمع 

فوالد بردسیر بازدید کردند. 
 بازدید از مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن 
جالل آباد زرند،  مجتمع فوالد زرند و  پروژه آهک 
از برنامه های روزسه شنبه 22  و دولومیت  نیز 

بهمن ماه ایشان بود. 

گزارش بازدید از پروژه های شرکت میدکو 
در سه ماهه آخر سال 1398

بیستمین دوره بازدید از پروژه های 
شرکت میدکو10 دی 1398

 

شرکت  های  پروژه  از  بازدید  دوره  بیستمین 
پورمند  دکتر  توسط   1398 سال  در  میدکو 
و   دوشنبه  روزهای  در  میدکو(   عامل   )مدیر 

سه شنبه 9 و 10 دیماه انجام شد
لوله های  از مجتمع  اول  روز  در  پورمند  دکتر 
معادن،  مجتمع  بابک،  شهر  کاتد مس  و  مسی 
و  سیرجان  آهن  سنگ  گندله  و  کنسانتره 
از  بازدید  کردند.  بازدید  بردسیر  فوالد  مجتمع 
جالل  آهن  سنگ  گندله  و  کنسانتره  مجتمع 
  ،CDQ پروژه  زرند،  فوالد  مجتمع  زرند،  آباد 
بوتیا  فوالد  مجتمع  و  دولومیت  و  آهک  پروژه 
بهره  بود.  ایشان  دوم  روز  های  برنامه  از  نیز 
برداری از پروژه خنک سازی کک متالورژی به 
روش خشک )CDQ(  از برنامه های روز دوم 

این دوره از بازدید ها بود.

 بیست و یکمین دوره بازدید از پروژه 
های شرکت میدکو 24 دی 1398

های  پروژه  از  بازدید  دوره  یکمین   و  بیست 
دکتر  توسط   1398 سال  در  میدکو  شرکت 
روزهای  در  میدکو(   عامل   )مدیر  پورمند 
انجام  دیماه   24 و   23 شنبه   سه  و   دوشنبه 
مس  معدن  از  اول  روز  در  پورمند  شد.دکتر 
کاتد  و  مسی  های  لوله  مجتمع  فیروزه،  چاه 
و  کنسانتره  معادن،  مجتمع  بابک،  شهر  مس 
فوالد  مجتمع  و  سیرجان  آهن  سنگ  گندله 
فوالد  از مجتمع  بازدید  بازدید کردند.  بردسیر 
CDQ،  پروژه آهک و دولومیت،   زرند، پروژه 
از  نیز  تامیدکو  مجموعه  و  بوتیا  فوالد  مجتمع 

برنامه های روز دوم ایشان بود. 

 بیست و دومین دوره بازدید از پروژه های 
شرکت میدکو 7 و 8 بهمن ماه 1398

 بیست و دومین  دوره بازدید از پروژه های شرکت 
میدکو در سال 1398 توسط دکتر پورمند )مدیر 
عامل  میدکو(  در روزهای دوشنبه و  سه شنبه   
7 و 8 بهمن ماه انجام شد. دکتر پورمند در روز 
اول از مجتمع لوله های مسی و کاتد مس شهر 
سنگ  گندله  و  کنسانتره  معادن،  مجتمع  بابک، 
بازدید  بردسیر  فوالد  مجتمع  و  سیرجان  آهن 

کردند. 
 بازدید از مجتمع کنسانتره و گندله سنگ آهن 
جالل آباد زرند،  مجتمع فوالد و کک سازی زرند، 
پروژه CDQ، پروژه آهک و دولومیت و مجتمع 

فوالد بوتیا نیز از برنامه های روز دوم ایشان بود. 

بیست و چهارمین دوره بازدید از پروژه های 
شرکت میدکو 5و 6 اسفند1398

بیست و چهارمین  دوره بازدید از پروژه های شرکت 
میدکو در سال 1398 توسط دکتر پورمند )مدیر 
عامل  میدکو(  در روزهای دوشنبه و  سه شنبه  5 

و 6  اسفند ماه انجام شد
دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های مسی 
و کاتد مس شهر بابک، مجتمع معادن، کنسانتره و 
گندله سنگ آهن سیرجان و مجتمع فوالد بردسیر 
بازدید کردند.  بازدید از مجتمع کنسانتره و گندله 
سنگ آهن جالل آباد زرند،  مجتمع فوالد و کک 
سازی زرند، پروژه CDQ، پروژه آهک و دولومیت و 
مجتمع فوالد بوتیا نیز از برنامه های روز دوم ایشان 

بود. 
بیست و پنجمین دوره بازدید از پروژه های 

شرکت میدکو 20 اسفند 1398

بیست و پنجمین دوره بازدید از پروژه های شرکت 
میدکو در سال 1398 توسط دکتر پورمند )مدیر 
عامل  میدکو(  در روزهای دوشنبه و  سه شنبه 19 

و 20  اسفند ماه انجام شد
 آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع لوله های 
مسی و کاتد مس شهر بابک و معدن چاه فیروزه، 
آهن  سنگ  گندله  و  کنسانتره  معادن،  مجتمع 
کردند.   بازدید  بردسیر  فوالد  مجتمع  و  سیرجان 
آهن  گندله سنگ  و  کنسانتره  مجتمع  از  بازدید 
و   CDQ پروژه فوالد،  زرند،  مجتمع  آباد  جالل 
مجتمع فوالد بوتیا نیز از برنامه های روز دوم ایشان 
مجتمع  اگلومراسیون  واحد  از  برداری  یهره  بود.  
فوالد زرند ایرانیان در روز دوم این دوره از بازدید 

ها آغاز شد.
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