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آقای مهندس امیرحسین نوری 
زاده- جانشین مدیرفنی تهران 

مقدمه
از  تهدید جدی  به عنوان یک  گاز  انفجار 
جهان  در  معدن  صنعت  در  ایمنی  نظر 
از  خالصه ای  گزارش  این  در  می باشد. 
گاز  انفجار  به  مربوط  حوادث  تاریخچه 
در معادن آمریکا و ایران از ابتدای شروع 
معدنکاری تا به امروز ارائه شده است. اکثر 
گرد  و  گاز  انفجار  از  ناشی  حوادث،  این 
زغال سنگ در معادن زیرزمینی می باشد. 
ایاالت متحده  در  تاکنون   2006 سال  از 
معدن  در  گاز  انفجار  حادثه   420 آمریکا 
نفر   10390 مرگ  به  منجر  که  داده  رخ 
 89/52 حدود  تعداد  این  از  است.  شده 
درصد آن در معادن زغال سنگ زیرزمینی 
بر اساس گزارش  رخ داده است. همچنین 
طی  اجتماعی  رفاه  و  کار  تعاون،  وزارت 
به طور متوسط هر  تا 97  سال های 89 
سال حدود 44 نفر از معدنچیان جان خود 
شرایط  به  توجه  با  اند.  داده  دست  از  را 
تولید  فرآیند  و  زمین شناسی  پیچیده 
معادن  در  خاصی  محل های  زغال سنگ، 
انفجار  ازلحاظ  که  دارند  وجود  زیرزمینی 

صورت  در  که  می باشند  ریسک  پر  گاز 
وقوع انفجار منجر به تلفات جانی و مالی 
ها  محل  این  خصوص  در  شد.  خواهند 
مطالب  نامه  دوهفته  آتی  های  شماره  در 

بیشتری ارائه خواهد شد.
تاریخچه و آمار حوادث رخ داده

 در معادن جهان
 ،2006 تا   1900 سال های  طول  در 
معدن  کارگر   11606 درمجموع 
زغال سنگ زیرزمینی در کل دنیا در 513 
حادثه رخ داده جان خود را از دست داده 

حوادث،  این  از  بسیاری  بااین حال،  اند. 
حاصل از انفجارهای گرد و گاز زغال سنگ 
بوده است. درواقع از 420 حادثه از بدترین 
حوادث رخ داده در اثر انفجار گاز در انواع 
از  اند که  نفرکشته شده  معادن، 10399 
این تعداد حدود 89/52 درصد آن مربوط 
به تلفات در معادن زغال سنگ زیرزمینی 
سبک تر   CH4 فرمول  با  متان  می باشد. 
مناسب  تهویه  و درصورتی که  بوده  هوا  از 
حفره های  و  سقف  در  به سادگی  نباشد 

موجود در معدن جمع می شود. متان دارای 
دامنه انفجاری بین 5% الی 15% می باشد 
که درصد 9/5 خطرناک ترین درصد ازنظر 
میزان احتراق کامل با هوا می باشد. عالوه 
در  قابل احتراق  گازهای  دیگر  این،  بر 
معادن زیرزمینی شامل مونوکسید کربن، 
غیره  و  هیدروژن  سولفید  هیدروکربن ها، 
انفجار  به  منجر  می توانند  که  می باشند 
فرایند  محصول  گازها  این  اکثر  شوند. 

تشکیل زغال سنگ هستند.
به غیراز  معادن  در  انفجار  تلفات  بیشتر 

استنشاق  از  ناشی  انفجار،  عامل  خود 
که حاصل  بوده  باقی مانده سمی  گازهای 
انفجار  فرآیند  شیمیایی  واکنش های 
گازها  این  خطرناک ترین  می باشند. 
کربن  مونوکسید  است.  کربن  مونوکسید 
که  است  بی مزه  بی بو  بی رنگ،  گاز  یک 
انسان  برای  و  بوده  هوا  از  سبک تر  کمی 
بسیار سمی می باشد زیرا تمایل قوی آن 
برای ترکیب با هموگلوبین خون منجر به 
تولید کربوکسی هموگلوبین شده که مانع 
انتقال اکسیژن به بافت های بدن می شود.

جدی ترین  معادن  در  گاز  انفجارهای 
سراسر  در  زغال سنگ  صنعت  در  تهدید 
جهان هستند. در سال 2009، درمجموع 
انفجار گاز در معدن منجر به  157 مورد 
زغال سنگ  معادن  در  تلفات  مورد   755
چین شده است. این رقم 28/7 درصد از 
به  را  چین  زغال سنگ  معادن  تلفات  کل 
در  انفجار  دو  است.  داده  اختصاص  خود 

معدن Pike River در تاریخ 19 نوامبر 

جدول 1: لیست حوادث مرگبار معادن زیرزمینی زغال سنگ در اثر انفجار گاز )2010-1970(

نمودار 
شکل1:به 
روزترین 

حوادث  آمار 
معادن 

زغالسنگ 
)منبع  آمریکا 

)MSHA

 بررسی و مقایسه حوادث رخ داده در معادن ایران و جهان
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به کشته شدن  منجر  نیوزیلند  در   2010
به عنوان  حادثه  این  شد.  معدنچی   29
از  بعد  نیوزلند  معادن  در  حادثه  بدترین 
حادثه سال 1914 معدن رالف در هانتلی 
دادند  دست  از  را  خود  جان  نفر   43 که 
می باشد. در 21 مارس 2011، انفجار گاز 
پاکستان، 43 معدنچی  در معدن سورنگ 
زغال سنگ  معدن  تاریخ  در  کشت.  را 
به عنوان  گاز  انفجارهای  نیز  ایاالت متحده 
فاجعه  می شوند.  محسوب  جدی  تهدید 
ویرجینیای  مونگای  در   Monogah معدن 
داد،  رخ   1907 دسامبر   6 در  که  غربی 
تاریخ  فاجعه معدنی در  به عنوان »بدترین 
آمریکا » ثبت شده است. در این انفجار در 
معدن زیرزمینی 362 کارگر جان خود را 

از دست دادند.
و  ایمنی  سازمان  آمارهای  اساس  بر 
حوادث  تاریخ   ،)MSHA( معدن  بهداشت 
زیرزمینی  معادن  در  گاز  انفجار  از  ناشی 
زغال سنگ از سال های 1970 تا 2010 در 
جدول 1 آمده است. همان طور که مشاهده 
حوادث  این  از  نیمی  از  بیش  در  می شود 
بیش از 10 معدنچی زغال سنگ جان خود 
ترین  روز  به  همچنین  ازدست داده اند.  را 
تا  آمار حادثه در معادن زغالسنگ آمریکا 
به ترتیب در نمودار شکل 1  سال 2018 

آورده شده است.
تاریخچه و آمار حوادث رخ داده در معادن 

ایران
بر اساس آمارهای ارائه شده توسط وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال 1395، 
بیش از 90 هزار نفر در کشور در نزدیک 

به 5 هزار معدن مشغول به فعالیت بوده اند. 
طی سال های 89 تا 97 به طور متوسط 
هر سال حدود 44 نفر از معدنچیان جان 
بررسی های  اند.  داده  دست  از  را  خود 
است  آن  از  حاکی  کار  وزارت  گزارش 
معدن   608 تنها  معدن،  تعداد  این  از  که 
ایمنی هستند که  و  بهداشت  دارای واحد 
است.  کشور  معادن  درصد   12/4 معادل 
تعداد  رکورددار  می توان  را  کرمان  استان 
 10 حدودا  که  چرا  دانست.  کشور  معادن 
درصد از معادن کشور را به خود اختصاص 
داده است. در سال 1395، معادل 1912 
داده  رخ  کشور  معادن  در  حادثه  مورد 
بوده  نفر  آن مصدومیت 1906  نتیجه  که 
است. بررسی آمار سال های گذشته نشان 
می دهد که تعداد حوادث معادن ایران هر 
بیشترین  است.  بوده  افزایش  به  رو  سال 
از  حاکی  کشور  معادن  در  فوتی ها  تعداد 
های  زمینه  در  فعال  معادن  که  است  آن 
و  شن و ماسه  تزئینی،  سنگ های  استخراج 
استخراج سنگ های فلزی و غیرآهنی جزو 
معادن خطرناک هستند که تعداد حوادث 
تعداد  است.  زیاد  آنها  در  فوت  به  منجر 
قابل  نیز  سنگ  زغال  معادن  در  حوادث 

توجه بوده است.
نتیجه گیری

از مقایسه جداول 1 و نمودار اشکال 1 و 
رخ  حوادث  که  کرد  استنباط  می توان   2
در  زغالسنگ  زیرزمینی  معادن  در  داده 
امروز  به  تا   1970 سال  از  جهان  سراسر 
به طور چشمگیری کاهش یافته و در ایران 
این موضوع  یافته است.  افزایش  این روند 

بیانگر اهمیت ویژه کشورهای توسعه یافته 
به موضوع ایمنی، بهداشت و محیط زیست 
می باشد. موضوعی که در کشور ما کمتر به 
آن توجه می شود. امروزه حوادث معدنی 
که منجر به مرگ ومیر بیش از 5 نفر شود 
غیرقابل قبول  ایمنی  استاندارد  ازلحاظ 
برخی  ادعای  طبق  حاضر  حال  در  است. 
کنندگان  دریافت  معدن،  کارشناسان 
معدن،  اکتشاف  پروانه های  دارندگان  و 
تخصصی در این زمینه نداشته و به عنوان 
مثال صاحبان معادن زغال سنگ در زمینه 
گازهای  خطرات  استخراج،  روش های 
گازهای  انفجار  و  خفگی  احتمال  معدنی، 
شرایط  این  در  ندارند.  تخصصی  معدنی 
رخ  حوادث  نوع  خصوص  در  اطالع رسانی 
آمار  و  بوده  ضعیف  نیز  معادن  در  داده 
معادن  در  داده  رخ  حوادث  از  نیز  دقیقی 
بااین حال،  نمی شود.  ارائه  تلفات  میزان  و 
باید توجه داشت که حوادث معدنی نه تنها 
کاهش  باعث  بلکه  جانی  تلفات  موجب 
مالی  هنگفت  هزینه های  تحمیل  و  تولید 

به شرکت های معدنی نیز می شود.
منابع

 Explosions in Underground Coal  .1
2018,Mines, Jianwei cheng, springer

www. معدن  بهداشت  و  ایمنی  سازمان  سایت   -2
msha.gov

3- وب سایت تجارت نیوز
www.tejaratnews.com 

نمودار شکل2: افزایش ساالنه حوادث معدنی از سال 88 الی 95



6

13
99

ن  
ستا

تاب
-)

کو
راد

مم
ه)

یان
ورم

خا
ن 

عاد
ی م

ساز
 نو

ش و
تر

س
ت گ

رک
ش

کارخانه پخت و تولید آهک و دولومیت 

شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه 
در  شده  سپری  زمان  مدت  در  )ممرادکو( 
غرفه میدکو و بخش در نظر گرفته شده برای 
شرکت ممرادکو در هشتمین نمایشگاه بین 
المللی معدن که در تیرماه 1399 در محل 
فرآیندهای  معرفی  المللی   بین  نمایشگاه 

دوره ایمنی و بهداشت کار 5 روزه در دو گروه 
25 و 35 نفره با سرفصل های ایمنی عمومی، 
آتشنشانی، کمک های اولیه، محیط زیست و 

کاری شرکت در قسمت های مختلف از جمله 
معادن، کارخانه ها و محصوالت تولیدی در 
کرمان و سایر مناطق کشور که در حال فعالیت 
است برای مراجعه کنندگان و بازدیدکنندگان 
انجام پذیرفت و تبادل اطالعات نیز برای عالقه 
مندان و مراجعه کنندگان و همچنین ادامه ی 

همکاری در آینده نیز صورت پذیرفت.

،پدافند  بحران  مدیریت  نمایشگاه  نخستین 
غیرعامل و امداد ونجات با تمرکز بر مدیریت 
بحران کرونا در صنایع با حضور 40  شرکت 
تاریخ  در  پژوهشی  علمی  و  صنعتی،معدنی 
محل  در  روز  سه  مدت  به   1399/04/14
نمایشگاه بین المللی جنوبشرق کرمان برگزار 

شد. 
با توجه به شیوع ویروس کرونا در دنیا و ایران، 
همکاری بخش های صنعتی و تالش جامعه 

زحمتکش پرستاری ،پزشکی و درمانی برای 
مقابله با ویروس کووید -19 به فرآیند مدیریت 
بحران کرونا در کشور کمک بسیار موثری را 

کرده است. 
بحران،  نمایشگاه مدیریت  راستا  این  لذا در 
هدف  با  نجات  و  امداد  و  غیرعامل  پدافند 
پیشگیری از مبتال شدن به ویروس کرونا و از 

میان برداشتن آن برگزار شد . 

نخستین نمایشگاه مدیریت بحران ،
پدافند غیرعامل و امداد ونجات

هشتمین  نمایشگاه  بین المللی 
معدن در تیرماه 1399  

برگزاری دوره های ایمنی و بهداشت و تجربه نگاری 
عوامل زیان آور محیط کار و همچنین دوره 
تجربه نگاری در یک گروه 40 نفره در خرداد 
و  آهک  پخت  کارخانه  در  تیرماه 1399  و 

دولومیت برگزار شد.
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محترم  مدیرعامل  جلوداری  بهرام  دکتر 
معادن  نوسازی  و  گسترش  شرکت 
اندازی  راه  مراسم  در  )میدکو(  خاورمیانه 
دولومیت  و  آهک  پخت  کارخانه    C کوره 
بیان داشت: مجموعه ممرادکو  )ممرادکو( 
در  دولومیت  و  آهک  پخت  کارخانه  در 
مهندسان  برگشتن  و  تحریم  شرایط 
راه  را  دو  کوره  توانست  کرونا  و  ایتالیایی 
خاطر  به  را  تولید  سقف  و  کند  اندازی 

تقاضای موجود باال ببرد. 
وی افزود: با توجه به راهبری ها و راهنمایی 
پورمند  دکتر  آقای  جناب  پشتیبانی  و 
بحران  کمیته  عنوان  تحت  ای  کمیته 
توانستند  کمیته  این  در  که  شد  تشکیل 

اجتماعی  های  شبکه  و  ایمیل  طریق  از 
ایتالیا گرفته  از سیم پروجتی  را  اطالعات 

و مجموعه را راه اندازی کنند. 
مدیریت محترم شرکت گسترش و نوسازی 
معادن خاورمیانه در با اشاره به راه اندازی 
دست  به  تجربیات  به  توجه  با   C کوره 
کوره  اندازی  راه  تجربه  افزود:  شده  آورده 
B و همراهی شرکت مانا و معیارصنعت و 
باالی  از حجم  ... کمک کرد که  مجموعه 
باال  کیفیت  با  بتوانیم  و  شده  کاسته  کار 
و در مدت زمان کوتاه کوره C را به سطح 

قابل قبول برسانیم .. 
در  تناژ  و  کیفیت  نظر  از  را   C کوره  وی 
کرد  اعالم  خوب  اول  کوره  با  مقایسه 

گروه  در  همکاران  تک  تک  از  افزود:  و 
مشارکت و ممرادکو تشکر و قدردانی می 

کنیم. 
دکتر پورمند نیز مدیرعامل محترم شرکت 
شهادت  تسلیت  ضمن  ادامه  در  میدکو 
السالم  علیه  صادق  جعفر  امام  حضرت 
گفت: پلنت کارخانه آهک و دولومیت یک 

کشور  در  که  است  فرد  به  منحصر  پلنت 
تکنولوژی که  لحاظ ظرفیت و هم  به  هم 
در سایت بوتیا متعلق به شرکت ممرادکو 
ان  و  است  رسیده  اتمام  به  کار  این  است 
شاءاهلل کوره A  نیز که سومین کوره است 

تا 15 تیرماه بر روی مدار می آید. 
وی با بیان اینکه در ساخت و خصوصا راه 
اندازی کارخانه مسائل مختلفی در شرایط 
متفاوتی که وجود داشت اتفاق افتاد که با 
دقت نظر خوب و باال رصد و بررسی شد 
آموزنده  های  آموخته  درس  و  نکات  از  و 
ای که وجود داشت می توان به توکل بر 
خداوند متعال اشاره داشت که موجب باال 

رفتن انگیزه و اراده انسان می شود. 
دکتر پورمند همچنین با اشاره به اینکه اگر 
عقل بر 4 قوه انسان حاکم باشد عدالت بر 
تمام رفتار انسان حاکم می شود و انسان 
متعادل  تواند  می  که  است  وقت  آن  در 
را روشن می  علم چراغ عقل  افزود:  باشد 
کند و چراغ عقل به قلب می تابد و قلب 

گزارش برگزاری مراسم
 c راه اندازی کوره 

کارخانه
 پخت آهک و دولومیت

قلب  که  وقتی  و  شود  می  وسیع  انسان 
انسان وسیع شد انگیزه و اراده برای انجام 
کار در انسان باال می رود و شاهد بودیم که 
این کار عمیقا به نحو احسن در راه اندازی 
کوره B  با یک تاخیر و اما با یک دقت باال 

انجام شد. 
مردمی  ما،  کشور  مردم  کرد:  تصریح  وی 
این  در  و دوستان  باال هستند  با خالقیت 

کارخانه توانستند از راه اندازی کوره اول، 
اگر  و   بیاموزند  را  بزرگی  درس    B کوره 
با  محصول  به  روز   21 از  بعد  اول  کوره 
دو  از  بعد  دوم  کوره ی  اما  رسید  کیفیت 
دست  کیفیت  با  محصول  تولید  به  روز 

یافت. 
مدیر محترم شرکت میدکو در ادامه بیان 
داشت: در وهله اول خداوند را سپاس می 
تشکر می  نیز  دکتر جلوداری  از  و  گوییم 
نماییم که فضایی را در ممرادکو ایجاد کرد 
به نحو احسن حرکت  این پروژه  بتواند  تا 
ما  جوانان  و  دوستان  فضا  این  در  و  کند 
توانستند این کار را به نحو مطلوب انجام 

دهند. 
وی در ادامه از تیم های مشارکت شرکت 
 GMI مانا و شرکت معیارصنعت و شرکت
هلدینگ  مجموعه  به  متعلق  سه  هر  که 
در  این  در  که  تک کسانی  تک  و  هستند 
و  کرد  تشکر  کردند  همراهی  پروژه  این 
توسعه  دوم  فاز  اینکه  به  توجه  با  افزود:  
میدکو،  منحنی دوم میدکو در حال نهایی 
است  این  ما  ی  اولیه  برآورد  است  شدن 
که این ساختن ما کماکان ان شاءاهلل ادامه 
بایدخودش  مجموعه  این  و  داشت  خواهد 
برای   3 شماره  ی  کوره  اندازی  راه  با  را 

ظرفیت های خیلی باالتر کند. 
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گزارش تصویری از بازدید آقای دکتر جلوداری مدیرعامل محترم ممرادکو از قسمت های 
مختلف کارخانه پخت آهک و دولومیت در تیرماه 1399کرمان  
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نسب  پوروزیری  عبدالرضا  مهندس  آقای 
آهک  پخت  کارخانه  فنی  دفتر  سرپرست 
و دولومیت فعالیت هایی که می تواند در 
حوزه دفتر فنی قرار گیرد را به شرح زیر 
تعمیرات  و  نگهداری  حوزه  کرد:  عنوان 

شامل:
تکمیل  و  تجهیزات  اطالعات  1-تجمیع 

شناسنامه های آنها .
و  تولید  خط  توقفات  فرمهای  2-تهیه 
تجهیزات و ارایه گزارش تحلیل از دالیل 

توقف.
3-تعریف و طبقه بندی انواع توقفات مجاز 

و غیر مجاز.
و  اضطراری  خرابیهای  فرمهای  4-تهیه 

آنالیز آنها.
5-تشکیل درخت مسئله.

و  تجهیزات  PMهای  کلیه  6-استخراج 
ثبت در سیستم.

7-برنامه ریزی تیمهای نت مجری جهت 
تعمیرات با توجه به توقف تجهیز.

نفر  مانند  8-استخراج اطالعات تعمیراتی 
ساعت/ابزار/گروه تجهیزات و ....

کاندیشن  سیستم  سازی  9-پیاده 
مونیتورینگ ) پایش وضعیت ( .

استاندارد  حدود  کردن  10-مشخص 
و  ریجید  تجهیزات  جهت  ارتعاشات 

انعطاف پذیر .
11-تکمیل فرم مرتبه اهمیت تجهیز.

.CM و PM 12-تشکیل کمیته
ایجاد  و  فنی  بازرس  واحد  13-تشکیل 

فرمهای مربوطه.
14-تهیه فرمهای چک لیستهای روزانه.

و  ها  کننده  روان  لیست  15-استخراج 
معادل یابی آنها.

و  نگهداری  های  دوره  16-تدریس 
تعمیرات در دو سطح مقدماتی و پیشرفته.

17-تدریس دوره انواع خرابی بیرینگها.
18-تدریس دوره کاندیشن مونیتورینگ و 
آنالیز ارتعاشی تجهیزات دوار در دو سطح 

مقدماتی و پیشرفته.
حوزه قطعات یدکی شامل :

یدکی  به  مربوط  اطالعات  آوری  1-جمع 
های تجهیزات.

اقالم  سفارش  نقطه  تعریف  2-پیگیری 
یدکی در سیستم انبارها.

به  یدکی  قطعات  درخواست  3-ارسال 
همراه مشخصات فنی و نقشه های مربوطه 

به واحد بازرگانی.
به  شده  خریداری  اقالم  گذاری  4-صحه 

کمک واحد های نت مجری.
حوزه طراحی و نقشه برداری صنعتی :

شناسایی  و  برداری  کروکی  فرم  -تهیه 
صنعتی  برداری  نقشه  به  نیاز  که  اقالمی 
نت  واحدهای  نظر  و  کمک  با  دارند) 

مجری(
حوزه آرشیو فنی :

-جمع آوری و طبقه بندی کلیه اطالعات 
از  پروژه  مکاتبات  کلیه  و  تجهیزات  فنی 

پیمانکاران و مشاور.
الزم به ذکر است این واحد بطور رسمی 
نفر،  دو  با مجموعا  ماه  اردیبهشت  اول  از 
که  است  کرده  آغاز  را  خود  فعالیتهای 
است گرفته  صورت  زیر  موارد   تاکنون  

تجهیزات  توقفات  تحلیل  گزارش  -ارایه 
تعمیراتی   سوابق  تحلیل  و  تجزیه   و 
کلیه  شناسنامه  و  لیست  -تهیه 
برقی  و  مکانیکی   تجهیزات 
تجهیزات  PMهای   ٪  90 -استخراج 
برقی  تجهیزات   ٪  50 حدود  و   مکانیکی 
برنامه  در  که  همانگونه  نیز  ادامه  در 
شده  لحاظ  فنی  دفتر  آینده  های 
بود. خواهد  نظر  مد  زیر  موارد   است 

مستند  و  دقیق  فنی  آرشیو  -ایجاد 
مربوطه   مدارک  کلیه   سازی 
فنی   بازرسی  واحد  اندازی   -راه 
مونیتورینگ کاندیشن  واحد  اندازی   -راه 
 -برگزاری کمیته توقفات و کمیته بازرسی
صنعتی کشی  نقشه  واحد  اندازی   -راه 

الزم به ذکر است که تاکید مدیریت ارشد 
نیز  در خصوص هر چه قویتر و بهتر شدن 
این دفتر بوده و دید بسیار روشنی نسبت 
همین  در  اند  داشته  کاری  حوزه  این  به 
دو  تخصیص  جمله  از  مواردی  نیز  راستا 
این  به  مکانیک  و  برق  کارشناس  نفر 
برای  ارتعاشی  قلم  دستگاه  خرید  واحد، 
راستای  در   ( تجهیزات  ارتعاشات  ثبت 
واحد کاندیشن مونویتورینگ(  اندازی  راه 
در  گیری)  اندازه  ابزار  خرید  همچنین  و 
راستای راه اندازی واحد کروکی برداری) 
نقشه کشی صنعتی (( صورت گرفته است.

مستندسازی از روند کار کارخانه 
آهک و دولومیت کرمان در تاریخ 1 
تا 3 تیرماه 1399 

گزارش فعالیت های  دفتر فنی
 کارخانه پخت آهک و دولومیت
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 - کرمان  دفتر  مسئول  ملکی  مریم 
سالمتی و توانایی جسمانی از نعمت های 
بزرگ الهی است . انسان همیشه خواهان 
سالمتی ، نشاط و خوشبختی است که 
و  جوش  و  جنب  و  حرکت  به  وابسته  
نیروی بدن و روحش است. بدون شک 
بلکه  نیستند   از هم جدا  روان  و  جسم 
به هم وابسته اند و اگر برای هر قسمت 
مشکلی پیش آید روی قسمت دیگر هم 

تأثیر می گذارد. 
در شرایط زندگی ماشینی ، ورزش را می 
برای  مطلوب  ای  وسیله  عنوان  به  توان 
و  روحی  و  قوای جسمی  تجدید  تأمین 
می  که  گرفت  نظر  در  شادابی  و  نشاط 
های  بیماری  از  بسیاری  جلوی  تواند 
چالش  با  و  بگیرد  را  جسمی  و  روحی 
رشته  هر  در  روح  و  جسم  کشیدن 
بودن  دارا  و  بهداشت  رعایت  با  ورزشی 
روحی  و  سالم  زندگی   ، تقوا  و  ایمان 
روزمره  و مشکالت  داشت  خواهیم  شاد 
ما  روان  و  بر جسم  تواند  می  کمتر  نیز 

مستولی گردد . 
شهید  دانشگاه  التحصیل  فارغ  اینجانب 
بهشتی تهران با 7 سال سابقه کار و 2 
معدن  در  نمونه  کارمند  انتخاب  مرتبه 
سنگ آهن جالل آباد ، در سال 1393 
افتخار   ، عضو  کوچکترین  عنوان  به 
ممرادکو  شرکت  به  خدمت  و  همکاری 
نصیبم گردید . بنده همواره سعی کردم 

که ورزش  در زندگی ام جاری باشد . در 
زمان دانشجویی عضو هیئت کوهنوردی 
های  قله  فتح  به  موفق  و  بودم  دانشگاه 
معروف تهران از جمله : آبک ، آهنگرک ، 
استرچال ، بازارک ، بند عیش ، پیازچال ، 
پلنگ چال ، توچال ، جین کالغ ، دارآباد 
، کلک چال و خلنو  ، شاه دژ  ، دوشاخ 
 4383 با  تهران  استان  قله  )بلندترین 
متر ارتفاع( شده ام که این روند در حال 
حاضر در شهر خودمان هر جمعه انجام 
می شود . عالوه بر آن در طول هفته ، 
خانوادگی   ، تفننی  و  مبتدی  به صورت 

مسابقه شطرنج برگزار می کنیم . 
هفتمین  در   1398 سال  اسفند  در 
آشنایی  جهت  میدکو  ورزشی  المپیاد 
و آشنایی  با دوره های مسابقات  بیشتر 
های  شرکت  سایر  محترمه  همکاران  با 
میدکو در مسابقات شطرنج حضور پیدا 
رشته  این  در  مسابقات  سطح   . کردم 
ها  تیم  تمامی  و  بود  باال  بسیار  ورزشی 
به  با آمادگی کامل و تمرینات مداوم و 
همراه مربی شرکت نموده بودند . بنده نیز 
سعی نمودم در این مسابقات که 3 روز 
به طول انجامید عالوه بر سطح مسابقات 
، ارائه گر منش اخالقی هم باشم که این 
برگزارکنندگان رقابت ها  از دید  مسئله 
دور نماند و از بین 6 تیم شرکت کننده 
در المپیاد ورزشی در بخش بانوان »کاپ 
اخالق« به شرکت ممرادکو تعلق گرفت 

در هفدمین دوره المپیاد فرهنگی و ورزشی کارکنان هلدینگ میدکو: 

کاپ اخالق به بانوان ورزشکار
 »ممرادکو« تعلق گرفت

و  بلند  روح  به  میکنم  تقدیم  را  آن  که 
قاسم  حاج  »شهید  دلها  سردار  ملکوتی 
سلیمانی« که در کنار ارواح طیبه شهدا 
دعاگوی ما باشند که از رهروان راهشان 

باشیم . 
وقدردانی  سپاس  مراتب  نهایت  در 
ارزشمند  زحمات  و  همت  از  را  خود 
آقای  جناب  شرکت  محترم  عامل  مدیر 
دکتر جلوداری که به دلیل حل تمامی 
و تالش های صادقانه  مشکالت شرکت 
که برای تمامی همکاران واضح و مبرهن  

می باشد ، اعالم میدارم . 
برای  را  خود  کامل  همچنین،آمادگی 
در   ، پیش  از  بیش  و  مضاعف  تالش 
اهداف  به  ونیل  سازمان  موّفقیت  جهت 
خداوند  واز  داشته  اعالم  آن  متعالی 
محترم  همکاران  تک  تک  برای  متعال 
مسئلت  را  وشادکامی  ،سربلندی  توفیق 

می نمائیم.

اصالح  و  الزم  بازنگری های  انجام  با      
برای  میدکو  شرکت  رویکردها،  بهبود  و 
کسب  به  موفق  متوالی  سال  دومین 
تندیس سیمین جایزه ملی تعالی سازمانی 

در بخش ساخت و تولید شد.
در مراسم هفدهمین همایش اعطای جایزه 
 26 دوشنبه  روز  که  سازمانی  تعالی  ملی 
خرداد ماه 99 به همت سازمان مدیریت 
صنعتی و با حضور مقامات، مدیران ارشد 
سازمان ها و متخصصان این حوزه در مرکز 
صنعتی،  مدیریت  سازمان  های  همایش 
شرکت میدکو موفق به کسب این جایزه 

در هفدهمین دوره جایزه ملی تعالی سازمانی شرکت 
میدکو  موفق به دریافت تندیس سیمین شد

شد. جناب آقای مهندس اشرف سمنانی 
)مشاور مدیر عامل( به نمایندگی از طرف 
عامل  )مدیر  پورمند  دکتر  آقای  جناب 
تقدیر  لوح  و  تندیس  میدکو(  هلدینگ 

مربوط به این جایزه را دریافت نمودند.
همچنین تعدادی از شرکتهای زیرمجموعه 
صنعت  معیار  مهندسی  جمله  از  میدکو 
نامه 4  تقدیر  به کسب  موفق  خاورمیانه  
فرآوران  و  ایرانیان  فوالد سیرجان  ستاره، 
نامه ۳ ستاره و  پابدانا تقدیر  زغال سنگ 
شرکت فروسیلیس غرب پارس تقدیر نامه 

2 ستاره دریافت نمود.
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معدن زغالسنگ طبس 

 گزارش تصویری از بازدید
 جناب آقای دکتر جلوداری
مدیرعامل محترم
 شرکت گسترش و نوسازی 
معادن خاورمیانه
از معدن زغالسنگ طبس 

 احترام به طبیعت 
همزیستی با حیوانات

 معدن 5پروده شرقی مجتمع 
زغال سنگ طبس.
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مجتمع مس چاه موسی 

بازدید آقای دکتر جلوداری مدیرعامل محترم شرکت بازدید آقای دکتر جلوداری مدیرعامل محترم شرکت 
)ممرادکو(  از مجتمع مس چاه موسی)ممرادکو(  از مجتمع مس چاه موسی

بازدید جناب آقای دکتر      بازدید جناب آقای دکتر      
تشنه دل ریاست محترم اداره تشنه دل ریاست محترم اداره 

کل صنعت معدن و تجارت کل صنعت معدن و تجارت 
استان سمنان به همراه معاون استان سمنان به همراه معاون 

معدنی و هیئت همراه از معدنی و هیئت همراه از 
 مجتمع مس چاه موسی مجتمع مس چاه موسی

محیط  بهداشت  ایمنی  امور  مدیر  بازدید 
معدن  صنعت،  سازمان  انرژی  و  زیست 
مس  مجتمع  از  سمنان  استان  تجارت  و 
بررسی  هدف  با  بازدید  این  موسی   چاه 
اقدامات انجام شده در خصوص پیشگیری 
از ویروس کرونا و دیگر اقدامات در حوزه  

HSEC در سطح مجتمع انجام پذیرفت.

بازدید مدیر امور ایمنی بازدید مدیر امور ایمنی 
بهداشت محیط زیست و انرژی بهداشت محیط زیست و انرژی 

از مجتمع مس چاه موسیاز مجتمع مس چاه موسی
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سرپرست  زاده  حسن  فرهاد  مهندس 
بیان  موسی  چاه  مس  مجتمع  خردایش 
که  است  فرآیندي  خردایش  داشت: 
مختلفي  مراحل  در  معدني  مواد  آن  طي 
محصولي  به  آسیا  و  سنگ شکنی  ازجمله 
با ابعاد موردنظر تبدیل می شوند تا نه تنها 
ساده تر  بعدي  مراحل  به  آن  حمل ونقل 
که  آزادي  درجه  به  دستیابي  بلکه  شود، 
نیز  را  است  خردایش  اهداف  مهم ترین 

تأمین کند.
این فرآیند یکي از مراحل پرهزینه موجود 
به نحوی که  در کارخانه های فرآوري است، 
بیش از 50 درصد هزینه های سرمایه گذاری 

می دهد.  اختصاص  خود  به  را  عملیاتي  و 
مناسب،  مدار  انتخاب  طراحي،  بنابراین 
بهینه سازی و کنترل از پارامترهاي مربوط 
به مدار خردایش است که با در نظر گرفتن 
را  مکانیکي  بازدهي  نه تنها  می توان  آن ها 
را  مطلوب تری  محصول  بلکه  داد  افزایش 

براي مراحل فرآوری آماده کرد.
اولیه  ابعاد  از  مواد  کردن  خرد  عملیات 
آوردن  دست  به  تا  معدن  از  خارج شده 
توسط  آسیاها  به  ورود  براي  مناسب  ابعاد 

سنگ شکن صورت می گیرد.
موسی  چاه  مس  مجتمع  خردایش  واحد 
هیپ  خوراک  سازی  آماده  جهت  در 
لیچینگ واحد فراوری با ظرفیت خردایش 
ساالنه100 هزار تن با دو محصول ذرات 2 
تا 20 میلی متر و 0 تا 2 میلی متر در سال 

1388 راه اندازی شده است )شکل00(.
در روند خردایش ماده معدنی توسط این 
واحد، ابتدا بار ورودی )سنگ مس پر عیار( 

سیلو  درون  به  باسکول  در  توزین  از  پس 
سیلو  این  که  تخلیه شده  هاپر(  یا  )مخزن 
ظرفیت حدود 70 تن بار سنگ مس را در 
خود دارد. الزم به ذکر است بر روی سیلو 
قرار  ورودی  سنگ  سایز  محدودیت های 
دارد که ابعاد باالی 40 سانتیمتر با شیب 
و  می شود  هدایت  سیلو  پایین  به  مناسب 
سنگ های دارای ابعاد زیر 40 سانتیمتر به 

درون آن ریخته می شوند.
از  سنگ  سیلو،  در  سنگ  تخلیه  از  پس 
در  متر   1 ابعاد  با  گریزلی  )ناودان(  فیدر 
وارد  ویبراسیون  با  و  کرده  عبور  متر   3
 60 ابعاد  دارای  فک  دهانه  می شود.  فک 

پس  می باشد.  سانتیمتر   85 در  سانتیمتر 
در  سنگ  اولیه  کردن  خرد  عملیات  از 
فک بار خردشده بروی نوار نقاله زیر فک 
به  مادر  نقاله  نوار  توسط  و  هدایت شده 

سرند شماره 1 انتقال میابند.
 20 از  تر  کوچک  ذرات  سرند  این  در 
خردایش  محصول  عنوان  به  میلی¬متر 
به سرند شماره 2 انتقال پیداکرده و ذرات 
نقاله برگشتی  نوار  بزرگ تر توسط  ابعاد  با 
وارد هیدروکن مخروطی می شوند تا عمل 
بر  مجدد  هیدروکن  این  توسط  خردایش 
نوار  بار آن توسط  و  انجام شده  روی آن ها 
اضافه  شده  خردایش  مجموعه  به  نقاله 

گردد.
 2 تا   0 و   20-2 بارهای   2 شماره  سرند 
این محصوالت  و  را جدا کرده  میلی¬متر 
می شوند.  دپو  و  انتقال  نقاله  نوار  توسط 
متر  میلی   20 تا   2 خردایش  محصول 
تأمین  جهت  حامل  کمپرسی های  توسط 

زیر  در  دپو  محل  از  فرایند  واحد  خوراک 
نوار به هیپ ها منتقل می شود.

چاه  مس  مجتمع  شکن  سنگ  فلوچارت 
موسی

-  هاپر )سیلو( سنگ شکن : ظرفیت 70 
تن در ساعت )با عیار 0/7 درصد اکسید(

-  فیدر )ناودان( گریزلی  
سنگ  خردایش   : فکی  شکن  سنگ    -

موجود در سیلو
-  سرند یک : تفکیک سایز سنگ خردایش 

شده در سنگ شکن فکی :
درصد   60( میلیمتر   20 از  بیشتر  الف( 
سنگ ورودی با عیار 0/57 درصد اکسید( 

– انتقال سنگ به سمت هیدروکن
ب( کمتر از 20 میلیمتر )40 درصد سنگ 
ورودی با عیار 0/9 درصد اکسید( – انتقال 

سنگ به سمت سرند دو 
- هیدروکن :

 20 از  بیشتر  سایز  های  سنگ  خردایش 
به  )الزم  یک  سرند  به  انتقال   – میلیمتر 
ذکر است 60 درصد سنگ ورودی در این 
مرحله پس از خردایش در هیدروکن طی 
می  یک  سرند  وارد  تکرار،  مرحله  چند 
شود، در نتیجه 100 درصد سنگ ورودی 
طی فرآیندهایی پس از عبور از سرند یک 
وارد  اکسید  درصد   0/7 عیار  با  نهایت  در 

سرند دو می شود(
- سرند دو : تفکیک سایز سنگ خردایش 
شده 20 میلیمتر بعد از عبور از سرند یک :

به  انتقال  از 2 میلیمتر-  الف( سایز کمتر 
دپوی مربوطه )15 درصد سنگ ورودی با 

عیار 0/9 درصد اکسید(
ب( سایز بین 2 تا 20 میلیمتر– انتقال به 
دپوی مربوطه )85 درصد سنگ ورودی با 

عیار 0/66 درصد اکسید(
- دپوی محصول خردایش کمتر از سایز 2 
میلیمتر  )خاکه - فیلر( – عیار 0/9 درصد 

اکسید مس
 20 تا   2 بین  خردایش  محصول  دپوی   -

میلیمتر – عیار 0/66 درصد اکسید مس.

گزارش واحد خردایش مجتمع مس چاه موسی
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کارخانه فرآوری زغالسنگ

بازدید آقای مهندس یزدان 
دوست کارشناس اداره محیط 
زیست از کارخانه فرآوری 
زغالسنگ در مورخه 1399/03/25

این بازدید جهت بازرسی و تکمیل فرم های 
زیست محیطی جهت اخذ پروانه بهره برداری 

کارخانه انجام شد. 

برگزاری کالس و توزیع 
بروشورهای آموزشی مبارزه با 
 HSE مواد مخدر توسط واحد
به مناسبت پنجم تیرماه روز 
مبارزه با مواد مخدر در کارخانه 
فرآوری در مورخه99/04/04

با هدف:آشنایی پرسنل با مضرات سو 
بر  آن  عوارض  و  مخدر  مواد  مصرف 
شخص و در بنیاد خانواده و هم چنین 
با  درگیر  اجتماعی  مسایل  بررسی 

افرادی که سو مصرف مواد دارند.
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گزارش راه اندازی تکمیلی کارخانه کنسانتره زغال سنگ ممرادکو
با حضور آقای دکترنوبخت معاون محترم راهبری ریاست جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه استاندار محترم خراسان جنوبی آقای 
مهندس معتمدیان، نماینده محترم شهرستان طبس در مجلس شورای اسالمی و آقای حجه االسالم بصیرایی، آقای دکترشهرکی رئیس سازمان 
معدن، صنعت و تجارت استان خراسان جنوبی و تیم همراه در 27 خرداد ماه 1399  کارخانه کنسانتره زغال سنگ ممرادکو به صورت تکمیلی 

راه اندازی شد. 
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سازمان  رییس  و  جمهور  رییس  معاون 
برنامه و بودجه کشوردر مراسم بهره برداری 
زغالسنگ  کنسانتره  تولید  کارخانه  از 
دست  از  تشکر  ضمن  طبس  در  ممرادکو 
از  داشت:  بیان  مجموعه  این  اندرکاران 
در  تولیدی  واحد  و  کارخانه  این  که  آنجا 
یک جغرافیایی مستقر است که نیازمند به 
توسعه ی زیرساخت هاست وظیفه دولت 
که  است  این  بودجه  و  برنامه  سازمان  و 
زیرساخت های عنوان شده را برای توسعه 
اشتغال حل  افزایش  و  ها  فعالیت  این  ی 

کند.
دکتر محمدباقر نوبخت هدف از سفر خود 
را به خراسان جنوبی، ارزیابی از پیشرفت 
برنامه دوساله دانست و گفت: 940 میلیارد 
این  های  زیرساخت  توسعه  برای  تومان 
استان در برنامه دو ساله 98 و 99 در نظر 
گرفته شده است که اختصاص این رقم در 
در 540 میلیارد تومان در سال اول انجام 
نیز  سال  پایان  تا  شاءاهلل  ان  و  است  شده 

باقی رقم تخصیص داده خواهد شد. 
وی افزود: از آنجا که هر تخصیصی منوط 
به ارائه گزارش عملیاتی از کار قبلی است 
ها  برنامه  ببینیم  تا  شد  فراهم  سفر  این 

مطابق با اهداف پیش می رود یا خیر. 
دکتر نوبخت با اشاره به اینکه در سفر قبل 
واحد  در بحث مسکن محرومان 10 هزار 
تعهد شده بود افزود: از این ده هزار واحد 5 
هزار واحد برای افراد تحت پوشش کمیته 
ساکن  که  افرادی  برای  واحد  هزار   5 و 
نیستند  برخوردار  از درآمد کافی  و  روستا 

در نظر گرفته شد . 
وی با بیان اینکه تا این دوره از سفر کلید  
به خانواده  واحد  هزار  ده  از  واحد  هزار   7
ها تحویل که در حال حاضر در آن ساکن 
از  نیز5 هزار واحد  این سفر  هستند و در 
قرار  افراد  اختیار  در  مسکونی  واحدهای 
گرفت و برای آینده  نیز 75 پروژه به ارزش 
1200 میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
است تا بتوانیم برنامه های جهش تولید را 

در استان خراسان جنوبی تحقق ببخشیم.
سهمیه  از  خبر  ادامه،  در  نوبخت  دکتر 
برای  خورشیدی  پنل   7500 دادن  قرار 
برای  افزود:  و  داد  جنوبی  خراسان  استان 
بحث اشتغال به دلیل اینکه این استان از 
طبیعت آفتابی خوبی برخوردار است و می 
تواند از انرژی خورشید برق تولید می کند 
با در اختیار دادن 7500 پنل خورشیدی 
می تواند حداقل همین عدد را اشتغالزایی 

کند. 
وی همچنین تصریح کرد: در همه فعالیت 

های توسعه نگاهمان به محرومان است و 
عدالت را در کنار توسعه و رشد اقتصادی 
بر  و  دانیم  تعریف می کنیم و مکمل می 
دیگر  مسکونی  واحد  هزار   5 مبنا  همین 
که  گرفتیم  نظر  در  شهر  داخل  در  نیز 
های  خانواده  به  مربوط  آن  واحد  هزار 

بازنشستگان خواهد بود.
سرمایه  از  دکترجلوداری  بازدید  این  در 
گذاری انجام شده در معدن و کارخانه به 
میزان 300 میلیارد تومان و اشتغال حدود 
پروژه  اندازی  راه  و  طراحی  به  نفر   300
توسط شرکت های مهندسی معیارصنعت 
و مانا از شرکت های زیرمجموعه هلدینگ 

میدکو خبر داد.
مدیرعامل ممرادکو با اشاره به نفش حیاتی 
زغال سنگ در تولید فوالد و رفع وابستگی 
به خارج از کشور ضرورت سرمایه گذاری 
دولت در زیرساخت ها را شرط دسترسی 

به چشم انداز تولید فوالد کشور عنوان کرد 
و تاکید کرد: با تامین زیرساخت ها و زغال 
خواهد  قادر  ممرادکو  شرکت  خام،  سنگ 
زغال  کنسانتره  هزارتن   500 سالیانه  بود 
سنگ وارد بازار تولید فوالد به روش کوره 

بلند بکند.
محترم  مدیرعامل  جلوداری  بهرام  دکتر 
معادن  نوسازی  و  گسترش  شرکت 
خاورمیانه با بیان اینکه علیرغم محدودیت 
ها توانسته ایم ظرف 4 سال این کارخانه 
شرایط  این  در  افزود:  کنیم  اندازی  راه  را 

رفتند  و  برگشتند  خارجی  کارشناسان 
خودمان  بومی  نیروهای  بر  تکیه  با  ما  و 
و حتی  کردیم  اندازی  راه  را  کارخانه  این 
در دوران کرونا که دو یا سه ماه کارخانه 
تعطیل بوده است حقوق کارگران پرداخت 
این  در  کسی  از  حقی  هیچگونه  و  شد 

خصوص ضایع نشد.
استخراج  برای  کرد:  تصریح  ادامه  در  وی 
مواجه  آن  با  که  اساسی  ی  مسئله  زغال 
اگر  که  هاست  زیرساخت  بحث  هستیم 
و  آب  راه،  برق،  چون  هایی  زیرساخت 
این  قطعا  باشیم  نداشته  را  مخابرات 
را  تولید  کار  که  توانست  نخواهد  کارخانه 
انجام دهد که ان شاءاهلل امیدواریم با کمک 
با  بتوانیم  تا  شود  حل  مسائل  این  دولت 
تامین و استخراج زغال، تولید و فرایند را 
از نیازهای فوالد  نیز بهبود داده و بخشی 

کشور را پاسخگو باشیم.

معاون رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور: 
جغرافیایی  یک  در  تولیدی  واحد  و  طبس)ممرادکو(  زغالسنگ  کارخانه  که  آنجا  از   
مستقر است که نیازمند به توسعه زیرساخت هاست وظیفه دولت و سازمان برنامه و 
بودجه این است که زیرساخت های عنوان شده را برای توسعه این فعالیت ها و افزایش 

اشتغال حل کند.

دکتر جلوداری مدیرعامل محترم شرکت )ممرادکو(:
با تامین زیرساخت ها و زغال سنگ خام، شرکت ممرادکو قادر خواهد بود سالیانه 500 

هزارتن کنسانتره زغال سنگ وارد بازار تولید فوالد به روش کوره بلند بکند.
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مرتضی  آبگرم  چشمه  به  سفرمان  ادامه  در 
علی و حدود 10 دقیقه پیاده روی در امتداد 
به طاق  تاریخی که  بنای  به  مسیر رودخانه 
می  معروف  نیز   ) عباسی  )سد  عباسی  شاه 
باشد ، می رسیم . این بنا در دوران حکومت 
بنا  صفوی  عباس  شاه  دستور  به  و  صفویه 

شده است .
ویژگی های منحصر بفرد این سد تاریخی که 

شهرت جهانی دارد عبارتند از:
قوسی  سد  بزرگترین  و  ترین  1-قدیمی 
جهان با ارتفاع 60 متر و با عرض تاج 1 متر 

به عنوان نازکترین سد جهان 
در  سد  بلندترین  سال   550 مدت  2-برای 

جهان 
3-سنگ نگاره هایی به شکل حیوانات اهلی 
) که نمادی از فراوانی محصول می باشد ( 
بر روی دیواره سد وجود دارد که کارشناسان 
تخمین  پیش  سال   7000 به  را  آن  قدمت 

می زنند .
-چشمه جعفری : در مسیر برگشت از طاق 
قبل  و  علی  مرتضی  آبگرم  و  عباسی  شاه 
ی  چشمه  به  سردر  دره  از  شدن  خارج  از 
دیگری به نام چشمه جعفری می رسیم که 
آب سرد و گوارایی که از شکافی در دیواره 
بومی  و  قدیمی  افراد  و  جوشد  می  کوه  ی 
برای  را  آب  این  از  مقداری  خرو  روستای 

سفر به چشمه آبگرم مرتضی علی و بازدید از بنای تاریخی طاق شاه عباسی در طبس 

هدایت  روستا  سمت  به  زیرزمین  از  شرب 
کرده اند که با داخل شدن درون شکاف کوه 
مابقی  و  رسید  نیز  سر چشمه  به  توان  می 
آب چشمه به داخل رودخانه سردر می ریزد 
که نهایتا در پشت سد نهرین ذخیره شده و 
تامین  را  طبس  شهر  شرب  آب  از  قسمتی 

می کند .   

سرپرست  نظیف  حامد  مهندس  آقای 
قسمت مکانیک کارخانه فرآوری زغالسنگ 
واحد  آن  وظایف  و  ها  فعالیت  از  ممرادکو 

گزارش می دهد : 
فرآوری  کارخانه  در  که  خوشحالم  بسیار 
هستم  بکار  مشغول  ممرادکو  زغالسنگ 
مهندس  آقای  جناب  مدیریت  نظر  زیر  که 
بختیاری هدایت می گردد که از خصوصیات 
بارز ایشان میدان دادن به جوان های جویای 

نام می باشد.
مطالعه  اینجانب  های  فعالیت  جمله  از 
از  کارخانه که  تجهیزات  دستورالعمل های 

چند کشور خارجی از جمله اسپانیا ، ایتالیا و 
افریقای جنوبی خریداری شده و ترجمه آنها 
برداری هر چه  بهره  فارسی جهت  زبان  به 
بهتر و در اختیار گذاشتن آنها برای پرسنل 
از   ، از تجهیزات  تر  جهت نگهداری اصولی 
ابزار آالت  برآورد  اینجانب  فعالیتهای  دیگر 
مورد نیاز تعمیرگاه با توجه به نیاز پرسنل 
از  آنها  تحویل  و  پیگیری  و  درخواست  و 
واحد انبار می باشد ، در کارهای تعمیراتی 
ناظر  و  کرده  فعالیت  پرسنل  قدم  هم  نیز 
بر کارهای آنها نیز هستم هر گونه مشکلی 
را با سرپرست محترم نگهداری و تعمیرات 
و  مشورت  با  و  گذاشته  میان  در  کارخانه 
همفکری ، مناسب ترین و سریع ترین راه 
حل را با پرسنل توانمند تعمیرگاه ، اجرایی 

می کنیم.
ماه  هر  پایان  و  کاری  روز  هر  پایان  در 
گزارش فعالیت های روزانه و ماهیانه پرسنل 
و همچنین گزارشات کارکرد دیزل ژنراتورها 

محاسبه  را  کارخانه  مصرفی  برق  میزان  و 
 ، ها  کمپرسور  کارکرد  همچنین  و  کرده 
بلوئرها و کلیه تجهیزات را زیر نظر داشته و 

بصورت مدون ثبت و ضبط می گردد.
در  که   ، نفر   8 از  متشکل  مکانیک  واحد   
 ، مکانیک  تکنسین  نفر  چهار  روز  شیفت 
 ، پمپاژخانه آب  عنوان مسئول  به  نفر  یک 
کمپرسورخانه و شوفاژخانه و همچنین سه 
نفر اپراتور دیزل ژنراتور بصورت سه شیفت 

مجزا مشغول بکار می باشند.
پرسنل مکانیک با تعهد و تجارب ارزشمند 
تولید  کشتی  تولید  جهش  سال  در  خود 
کارخانه را به سمت جلو حرکت می دهند 
می  در  اجرا  به  بخوبی  را  محوله  وظایف  و 
و  نگهداری  کارهای  بر  عالوه  که  آورند 
تعمیرات روزانه ، در رفع موارد پانچ کارخانه 

با پیمانکار همکاری می کنند.
شعار واحد مکانیک کارخانه : اولویت اول ما 
نگهداری اصولی از تجهیزات و ماشین آالت 

کارخانه می باشد .

گزارش واحد مکانیک کارخانه زغالسنگ طبس 

حضور تیم ممیزی داخلی شرکت در کارخانه 
فرآوری مورخه 1399/03/26

با  زغالسنگ  فرآوری  کارخانه  در  )ممرادکو(  شرکت  داخلی  ممیزی 
مهندس  آقای  ممیزی،  تیم  سرپرست  جاوید  مهندس  خانم  حضور 
مرادی. مهندس  خانم  و  دشتبانی  مهندس  آقای  و  قاسمی   پور 

مختلف  های  واحد  بیشتر  چه  هر  آشنایی  و  سازی  استاندارد  هدف  با 
و  کیفی  کنترل  تعمیرات،   و  نگهداری  تولید،   واحد  از  اعم  کارخانه 
انجام   HSEاداری کارخانه و واحد انبار  و  واحد  بازرگانی،  آزمایشگاه،  

گرفت. 
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