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  گردشگری معدن چه تاثیری بر اقتصاد 
کشورها دارد؟

بر  چشمگیری  تاثیرات  گردشگری  صنعت 
جامعه  اقتصادی  تحول  و  پیشرفت  و  فرهنگ 
دارد. یکی از بهترین جاذبه های گردشگری هر 
معدن های  مشاهده  است؛  آن  معادن  کشوری 
روباز و زیرزمینی، روش های اکتشاف و استخراج 
ماشین آالت  و  دستگاه ها  از  استفاده  معدن ها، 
مخصوص مورد استفاده در معدن، تماشای انواع 
و  قیمتی  سنگ های  به ویژه  سنگ ها  و  کانی ها 
تماشاگری  هر  برای  خود  خودی  به  جواهر 

دیدنی هستند.
با این حال، اگر معدنی، ذخیره قابل استخراجی 
مثل سنگ و کانی های قیمتی نداشته باشد، با 
یک برنامه اقتصادی و صنعتی هدفمند می تواند 
اشتغال  ایجاد  و  درآمدزایی  منابع  از  یکی  به 

تبدیل شود.
به عنوان مثال، در ایاالت متحده آمریکا معادن 
متروکه مربوط به پالسرهای رودخانه ای طالدار 
یکی از جالب ترین مناطق گردشگری هستند که 
درآمد حاصل از ورودی، مجوز کمپینگ، کرایه 
مناطق  آن  در  طالشویی  تشت های  و  وسایل 

موجب شکل گیری گردشگری شده است.
تنفسی   بیماری های  درمان  برای  اوکراینی ها 
به  برونشی  انسدادهای  و  زکام  آسم،  مانند 
زمین  متری   300 عمق  در  نمکی  معدن  یک 
در  مدتی  و  می روند  سولوت وینو  روستای  در 
درمانی  مرکز  یک  به  تبدیل  حاال  که  فضا  این 
شده بستری می شوند. اوکراینی ها بر این باورند 
تاریک و مرطوب معدن و هوای  که راهروهای 
خواص  درمانی(،  )نمک   آن  نمک  به  آغشته 

ضداحتقان دارد.
به  که  است  کشورهایی  از  یکی  نیز  استرالیا 
و  اقتصاد  و  می بالد  خود  معدن کاری  میراث 
وابسته  این کشور  ایالت های  از  توسعه بسیاری 
به عنوان  اکنون  بوده که  فعالیت های معدنی  به 
مقاصد گردشگری معدن مورد توجه گردشگران 
در  کوبرپتی  شهر  است.  گرفته  قرار  بین المللی 
جنوب استرالیا و شهر کارگورلی سوپر پیت در 
هستند  متروکه ای  معادن  دارای  استرالیا  غرب 
شده  تبدیل  گردشگران  برای  مقاصدی  به  که 

است.

گردشگری معدن چیست؟

تحلیل گردشگری معدن بر اساس
 تئوری های هنینگ

گردشگری  برای  تئوری هایی  آلمانی  جامعه شناس  هنینگ  کریستف 
تعریف کرده است؛ تماشای معدن می تواند ابعاد مختلفی داشته باشد. از 
تئوری های هنینگ می توان برای ترویج گردشگری معدن استفاده کرد:

1.نظریه فرار: بازدید از  معادن عتیقه بهترین مکان برای فرار از مشکالت 
روزمره و نادیده گرفتن آنها است و فرصتی برای تغییر محیط و سبک 

زندگی است. 
2.نظریه بازآفرینی: بعضی از اشکال گردشگری معدن شرایطی فوق العاده 
برای به دست آوردن آرامش و احیای قدرت جسم و روح فراهم می کند.

3.نظریه غرایز: هر معدن می تواند مکانی بی نظیر برای تخلیه خواسته های 
اولیه انسان مثل نیاز به سفر یا اکتشاف باشد.

4.نظریه اصالح طلبانه: این نظریه فعالیت گردشگری در معادن عتیقه را 
تقلیدی از الگوهای محبوب رفتاری، توجه به مُد روز یا مصرف گرایی با 

هدف خودنمایی می داند.
5.نظریه زیارت: این نظریه مفهوم زائر و گردشگر را مساوی می داند و 
براساس این نظریه، مقاصد گردشگری از جمله معادن عتیقه را می توان 

با اماکن مذهبی مقایسه کرد.
تالش  خیالی،  دنیاهای  نظریه  طرفداران  خیالی:  دنیاهای  6.نظریه 
می کنند درباره کلیشه ها و تصورات غلطی که از کار در معدن، عملیات 

ویژه آن و شرایط ایمنی معدن وجود دارد شفاف سازی کند.

گردشگری معدن یکی از اشکال جالب گردشگری است که در سال های اخیر تبدیل به فرصتی برای پیشرفت مناطق صنعتی 
قدیمی شده است و به گردشگری این مناطق رونق بیشتری داده است.  در دوران پویایی و توریسم، پیدا کردن جاذبه های 

جدید برای گردشگرانی که تشنه کشف مقاصد جدید و دست نخورده هستند اهمیت بسیاری دارد. 
معادن، ابژه هایی هستند که در زیر زمین واقع شده اند و دارای ویژگی های استثنایی، متمایز و خاص و تکرار ناپذیری هستند 
که یک بار به وجود آمده اند و یگانگی آنها در این است که با وجود پراکندگی در تمام کشورها و قاره ها، هنوز کمیاب و نادر 

هستند. بعضی از معادن که به معدن های مقدس معروف هستند بخش مهمی از گردشگری معدن را تشکیل می دهند. 
گاهی اوقات بازدیدگنندگان نه تنها مخاطب ارزش های شناخته شده یک معدن و صنعت هستند بلکه بیش از هر چیز تحت 

تاثیر بُعد معنوی آن قرار گرفته و معدن را به چشم یک زیارتگاه و مکان مقدس نگاه می کنند.

گردشگری معدن در ایران

با  که  دارند  متروکه ای وجود  متعدد  معادن  ایران  در 
بهره گیری از آن ها می توان با ایجاد مناطق گردشگری 
در راستای توسعه پایدار، به اشتغال زایی و کاهش فقر 
به  کرد.  افتاده تر کشور کمک  دور  مناطق  در  به ویژه 
زنجان  استان  طور مثال، معدن سنگ داش کسن در 
که در ابتدای قرن هشتم هجری فعال بوده و معماران 
ساخت  برای  آن  سنگ خوش تراش  از  ایلخانی  دربار 
استفاده کرده اند. همچنین در  ارگ و گنبد سلطانیه 
نزدیکی معدن داش کسن، معبدی با همین نام وجود 
دارد که در صورت انجام مرمت های الزم در محوطه،  
قطب  یک  به  تبدیل  می تواند  تاریخی  معدن  این 

گردشگری شود.
وجود معادن متعدد در ایران از جمع معادن متروکه 
و معادن فعال مس، طال، آهن، سنگ های ساختمانی، 
بهره برداری  صورت  در  روی  و  سرب  گهرسنگ ها، 
اصولی در راستای ترویج صنعت گردشگری، می توانند 
به مناطق ارزشمندی برای بازدید گردشگران تبدیل 

شود.

معدن پتاس خور و بیابانک

هدف  با  معادن  کاربری  از  عالی  نمونه ای  بیابانک  و  خور  پتاس  معدن 
گردشگری است. دهکده نمکی خور در استان اصفهان قرار گرفته و یکی از 
مقصدهای ژئوتوریسمی کشور در حوزه گردشگری معدنی به شمار می رود.

آبشار  نمکی،  و حمام  استخر شنا  اقامتی،  زیر ساخت های  این دهکده  در 
اجرای  و  کویر  زیبای  آسمان  مانند  طبیعی  پدیده های  کنار  در  نمکی 
تپه های  و  رمل ها  از  بازدید  و  کویرنوردی  شب،  آسمان  رصد  برنامه های 
بیابانک را به  ماسه ای برای گردشگران فراهم شده و معدن پتاس خور و 
یکی از بهترین جاذبه های گردشگری در نواحی مرکزی کشور تبدیل کرده 

است.

معدن فیروزه نیشابور

معدن فیروزه نیشابور قدیمی ترین معدن فعال جهان 
از   بیش  معدن  این  است.  فیروه  سنگ  استخراج  در 
نمونه  سنگ   از  و  دارد  فعالیت  که  است  ۲۰۰۰ سال 
استخراج شده از آن به  دلیل ارزش و کیفیت بی نظیری 

که دارد در موزه سلطنتی لندن نگهداری می شود.
این معدن به  دلیل نزدیکی به دو مقصد توریستی مهم 
به  یکی  می تواند  نیشابور(  و  )مشهد  کشور  شرق  در 
از قطب های گردشگری معدن در کشور تبدیل شود 
در حال حاضر هم امکان بازدید از این معدن در قالب 

تورهای گردشگری امکان پذیر است.
معادن سرب و روی در نخلک انارک

در  معدنی  گردشگری  فرصت های  از  دیگر  یکی 
انارک  ایران، مجموعه معادن سرب و روی در بخش 
سال  از  فعالیت  شروع  با  که  است  نائین  شهرستان 
فعالیت های  ترویج  برای  مناسب  فرصتی   ۱۳۸۹

ژئوتوریسمی در کشور به وجود آورده اند.
به  ایران  تاریخی  میراث  قدمت،  از  لحاظ  معادن  این 
شمار می روند چرا که سابقه حفاری و استخراج در این 
معادن به ۲۰۰۰ سال قبل می رسد و تکنیک ها و ابزار 
جذابیتی  می تواند  خود  ایران،  باستان  دوران  حفاری 

برای بازدید از این معادن باشد.

را در خود  از کشورهایی که معادن مختلفی  به عنوان یکی  ایران 
جای داده است، می تواند از این بخش برای گرداندان چرخ اقتصاد 

استفاده کند.
رشد  برای  منبعی  می توانند  معادن  خود  که  این  بر  عالوه  امروزه 
گردشگری  مقصد  عنوان  به  معادن  این  از  استفاده  باشند  اقتصاد 
هم می تواند به استفاده بهینه برای بهبود شرایط اقتصادی از این 
برای  فرصتی  می تواند  معدن  گردشگری  کند.  کمک  غنی  ذخایر 

بهره برداری بهینه از معادن متروک باشد.
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فهرست  مطالب

طرح ها و پروژه های شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه )ممرادکو(

نشریه داخلی شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه)ممرادکو( 
سال اول،  مهرماه  1399- شماره 9

مدیرمسئول: آقای مهندس الیاس ایران نژاد 
مدیراجرایی: معصومه قطب الدینی 

همکاران این شماره: آقای مهندس امیرحسین نوری زاده از ستاد تهران،
 آقای مهندس فراهانی از کارخانه آهک و دولومیت

 شماره تماس: 88573874)21(98+
نشانی : تهران - شهرک غرب - تقاطع بلوار خوردین و خیابان ایران زمین شمالی - 

ساختمان های دوبرال - برج آرمینه - طبقه اول - واحد103

حضرت امیر علیه السالم قدر هر انسانی را به اندازه همتش می داند و می فرمایند:
 »قدر الرجل علی قدر همته; قیمت و ارزش آدمی به قدر همت اوست .« 

5 روش های تحلیل و کنترل حجم ایزوله شده در معدن
6 اخذمجوز صادرات به اتحادیه اروپا توسط  کارخانه آهک و دولومیت 
7 قناری ها و معدن 
8 معرفی کتاب: معدن زغالسنگ کجاست؟
9 اخبار ممرادکو 

12Electric Vehicles Powered by Li-ion Batteries May Emerge in Mining
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نام طرح / پروژه: 
کارخانه فرآوری زغال سنگ ممرادکو

موقعیت جغرافیایی : 100 کیلومتری جنوب 
شرقی شهرستان طبس

تاریخ شروع پروژه : 1 / 11 / 1393
میزان اشتغالزایی: 60 نفر مستقیم

مواداولیه : زغالسنگ خام کک شو، منیتیت، 
فلوکوالنت، آب، فروتر

پیشرفت پروژه : 8 / 99  درصد

 نام طرح / پروژه:
معادن بلوک 2 و 3 پروده شرقی

 120 پروژه:  محل  جغرافیایی  موقعیت 
کیلومتری جنوب غربی شهرستان طبس

تاریخ شروع پروژه: ۱ آبان ۱۳۹۵ 
مساحت زمین:180 کیلومتر مربع 

زغال  تن  هزار  /پروژه: 800  کارخانه  ظرفیت 
خام کک شو

نام طرح / پروژه: 
کارخانه تولید آهک و دولومیت

موقعیت جغرافیایی محل پروژه: 
کرمان مجتمع فوالد بوتیا 

تاریخ شروع پروژه : 10 شهریور 1394
میزان اشتغالزایی: 135 نفر
مساحت زمین: 12 هکتار 

آهک  نیاز: سنگ  مورد  اولیه  مواد  مشخصات 
caco3 و سنگ دولومیت

و  آهک  تن   1200 پروژه:  کارخانه/  ظرفیت 
دولومیت در روز 

درصد پیشرفت: 42 / 99 درصد

نام طرح / پروژه:
معدن و سایت خردایش دولومیت هوتک

موقعیت جغرافیایی محل پروژه :
استان کرمان، شهرستان کرمان، شهر چترود، 

فاصله کیلومتری روستای ده مسعود 
تاریخ شروع پروژه : 6 مهرماه 1395

میزان اشتغالزایی: 25 نفر
مساحت زمین: 140 هکتار 

سنگ   نیاز:  مورد  اولیه  مواد  مشخصات 
دولومیت با میزان mgo  باالی 20 درصد

سنگ  تن  هزار   25 پروژه:  کارخانه/  ظرفیت 
میلیمتر  30-60 شده  بندی  دانه   دولومیت 

درصد پیشرفت: 100 درصد

نام طرح / پروژه: 
محدوده اکتشافی چنگوره

 موقعیت جغرافیایی محل پروژه : تاکستان- قزوین
1395 فروردین   1  : پروژه  شروع   تاریخ 

درصد پیشرفت: 39 درصد

نام طرح / پروژه: 
محدوده اکتشافی سامانلو

موقعیت جغرافیایی محل پروژه :
مشکین شهر - اردبیل

تاریخ شروع پروژه : 1 فروردین 1395
درصد پیشرفت: 31 درصد

سازمان  مخالفت  دلیل  به   – عملیات  )توقف 
انرژی اتمی(

نام طرح / پروژه: 
محدوده اکتشافی ساریخانلو

موقعیت جغرافیایی محل پروژه : مشکین شهر
تاریخ شروع پروژه : 1 فروردین 1395

درصد پیشرفت: 35 درصد
سازمان  مخالفت  دلیل  به   – عملیات  )توقف 

انرژی اتمی(

نام طرح / پروژه:
محدوده اکتشافی نیاز

موقعیت جغرافیایی محل پروژه : 
مشکین شهر- اردبیل

تاریخ شروع پروژه : 1 فروردین 1395
درصد پیشرفت: 75 درصد

کارخانه  ساخت  اجرایی  عملیات  )توقف 
مشکالت  دلیل  به  مولیبدن  مس-  فرآوری 

انرژی اتمی و عدم صدور گواهی کشف(

نام طرح / پروژه: 
مجتمع مس چاه موسی

موقعیت جغرافیایی محل پروژه : 
روستای  شاهرود  شهرستان  سمنان  استان 

طرود
تاریخ شروع پروژه : 1 فروردین 1389

میزان اشتغالزایی: 45 نفر  
مشخصات مواد اولیه مورد نیاز: سنگ مس

سال   در  تن  پروژه:500  کارخانه/   ظرفیت 
درصد پیشرفت: 100 درصد

طرح ها و پروژه های 
شرکت گسترش و نوسازی 

معادن خاورمیانه
)ممرادکو(
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1- مقدمه
انفجارهایی که در نواحی ایزوله و یا اطراف 
رخ  زغال سنگ  زیرزمینی  معادن  در  آن ها 
جدی  تهدید  ایمنی  جهت  از  می دهند 
ایمنی  افزایش  به منظور  می شوند.  محسوب 
فضاهای  دقیق  کنترل  و  نظارت  معدن،  در 
ضروری  اپراتورها  توسط  معدن  در  ایزوله 
معدن  مهندسین  سال¬ها،  طی  می باشد. 
کنترل  جهت  متعددی  مطالعات  محققان  و 
انجام داده اند.  ایزوله  تغییر ساختار فضاهای 
به  خصوص  این  در  روش  دو  به  ادامه  در 

صورت خیلی خالصه اشاره شده است.
تئوری 2- رویکرد تحلیل های 

که   »Gob Assistant Program« برنامه 
ارائه  میلر  و  فاستر  توسط   1988 سال  در 
جهت  اقدام  اولین  به عنوان  احتمااًل  گردید، 
مقدار  محاسبه  و  ایزوله  فضای  کمی  درک 
کمی نشت گاز به داخل و خارج از این فضا 
بررسی  تنها  برنامه  این  از  است. هدف  بوده 
در   CH4 متان  گاز  تغییرات  شبیه سازی  و 
 2010 سال  در  بود.  ایزوله  فضای  داخل 
ایده جدیدی در خصوص چهار نوع مختلف 
گاز شامل CO2 ،N2 ،O2 و CH4 ارائه شد. 
در  دیفرانسیل  معادالت  توسعه  محاسبات 
زمان  »سرعت  اساس  بر  نیز  ها  مدل  این 
تغییر« برای هر نوع گاز در نظر گرفته شده 
کمکی  ابزاری  به عنوان  معادالت  این  است. 
ایزوله و همچنین کنترل  در طراحی فضای 
خطر  کاهش  و  خنثی  فضای  به  گاز  نشت 
با در نظر گرفتن  انفجار می باشد. همچنین، 
داشت  توجه  باید  معدن،  در  ایمنی  موضوع 
در  زغال سنگ  و  چوب  اکسیداسیون  که 
می دهد.  رخ  ایزوله  فضای  در  محیط  دمای 
گازهای  است  ممکن  مواردی  چنین  در 
این  در  متان  کنار  در  دیگری  قابل انفجار 
به منظور  بنابراین،  باشند.  داشته  وجود  فضا 
فضای  جوی  وضعیت  صحیح  تجزیه وتحلیل 
بیشتری می بایست در  انواع گازهای  ایزوله، 

نظر گرفته شوند.
3- شبیه سازی عددی

و  کامپیوتر  محاسباتی  قدرت  سریع  رشد 
دینامیک  محاسبات  پیشرفت  همچنین 
 Computational( سیاالت از طریق کامپیوتر
توسعه  به  منجر   )Fluid Dynamics-CFD

مدل های اجرایی مبتنی بر CFD شده است 
که به مسائل مربوط به تحقیقات در خصوص 
پرداخته  زغال سنگ  معادن  در  آتش سوزی 
به  را  بخش  یک  می تواند   CFD مدل  است. 
کوچک  محاسبه  سلول  هزاران  تا  صدها 
را  هر سلول  و سپس ساختار  نموده  تقسیم 
با ریاضیات پیچیده محاسبه نموده و نسبت 
انتقال انرژی و جریان سیاالت به یکدیگر را 
قوانین  اساس  بر  محاسبات  نماید.  مشخص 
انرژی  در  صرفه جویی  حرکت،  اندازه  جرم، 
سلول  هر  در  که  می گیرد  صورت  غیره  و 
مجاور  سلول های  تمامی  با  و  اعمال شده 
جزئیات  می تواند   CFD می رسند.  تعادل  به 
بیشتری در مورد سیال مانند درجه حرارت، 
را  شیمیایی  گونه های  غلظت  و  سرعت 
برای  شناخته شده ای   ابزار   CFD کند.  ارائه 

می باشد. معدن  فضای  تجزیه وتحلیل 
تجربی  اندازه گیری های   2009 سال  در 
که  جاهایی  برای   CFD شبیه سازی  و 

روش های تحلیل و کنترل حجم ایزوله شده در معدن
آن  از  زغال سنگ  در  آتش سوزی  بیشترین 
رویکرد  چهار  شد.  انجام  می شود  آغاز  نقاط 
فرایند خودسوزی  برای شبیه سازی  متفاوت 
 )Gob( تخریب شده  بخش  در  زغال سنگ 
نقطه  داد  نشان  نتایج  که  گردید  طراحی 
فضای  در  معمواًل  آتش سوزی  پتانسیل 
در  تهویه  کمکی  مسیر  کنار  یکپارچه 
گاز  نشتی  جریان  است.  رخ داده  کار  جبهه 
در  را  مهمی  نقش  تخریب شده  منطقه  از 

تعیین اندازه و موقعیت نقطه پتانسیل خطر 
می کند. بازی 

تغییر  كه  شد  مشخص   2011 سال  در 
در  مهم  عوامل  از  یكي  اتمسفری  فشار 
منطقه  در  گاز  جرم  و  هوا  چگالی  تغییر 
طریق  از  بنابراین،  می باشد.  استخراج شده 
بر  فشار  تغییر  تأثیر   ،CFD شبیه سازی 
در  زغال سنگ  خودبه خودی  شدن  گرم 
طوالنی  کار  جبهه  استخراج شده  ناحیه  یک 

گردید. بررسی 
مطالعات  این  از  حاصل  نتایج  شبیه سازی 
فشار  تغییرات  اثر  که  می دهد  نشان 
اتمسفری در خصوص خودسوزی زغال سنگ 
استخراج شده  منطقه  نفوذپذیری  میزان  به 
می باشد.  وابسته  زغال سنگ  اکسیداسیون  و 
و  اکسیژن  غلظت   ،CFD نتایج  در  همچنین 
نیز  تخریب شده  منطقه  در  حرارت  درجه 

می گیرند. قرار  موردبررسی 

مترجم: آقای مهندس امیرحسین نوری زاده
جانشین مدیرفنی ستاد تهران
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فرانسوی  کلمه  مخفف   CE واژه   : مقدمه 
مفهوم  به    Conformity European
دیگر  عبارتی  به  و  بوده  اروپایی(  )تطابق 
 community کلمه  دو  از  برگرفته  نیز 
 European  به مفهوم اروپایی متحد می باشد. 
و  قوانین  با  محصول  انطباق   CE عالمت 
متحد  اروپای  در  شده  تعریف  مشخصات 
به  موفق  که  محصولی  دهد.  می  نشان  را 
تمامی  در  تواند  می  شود  می  آرم  این  اخذ 
آزاد  اتحادیه  و  متحد  اروپایی  کشورهای 
به  فروش،  برای  محدودیت  بدون  اروپا 
مجوز   CE آرم  داشتن  با  و  شود  عرضه  بازار 
نماید.  پیدا  را  اروپایی  بازارهای  به   ورود 
و  الگوها  با  محصول  تطابق   CE عالمت 

دستورالعمل های تعریف شده در این اتحادیه 
را نشان می دهد. به عبارت دیگر داشتن این 
اساسی  الزامات  حداقل  رعایت  بیانگر  عالمت 
محصوالت،  تولید  ی  زمینه  در  شده  تعریف 
مصرف  ایمنی  و  سالمتی  از  حفاظت  جهت 
 . باشند  می  زیست  محیط  نیز  و   کننده 
فرایند  روی  بر  نامه  گواهی  این  تمرکز 
شده  انجام  های  تست  و  محصول  تولید 
باشد.  می  آن  استقرار  و  فرآیند  حین   در 
فعالیت های کارخانه آهک و دولومیت جهت 
باشد:  می  ذیل  شرح  به  گواهینامه  این   اخذ 
به  اولیه  مواد  ورود  ابتدای  از  تولید:  فرایند 
و  شیمیایی  و  فیزیکی  آنالیزهای  و  کارخانه 
تطابق آن با طرح کنترلی مواد اولیه آغاز می 

برای اولین بار در میدکو؛

اخذمجوز صادرات به اتحادیه اروپا توسط
 کارخانه آهک و دولومیت )ممرادکو(

کنترلی  طرح  با  نیز  تولیدی  محصول  گردد. 
-459-EN استاندارد  الزامات  اساس  بر  که 

شود.  م  داده  انطباق  است  شده  تنظیم    2
آنالیزهای شیمیایی و فیزیکی طبق استاندارد 
EN- 459-2  انجام و با الزامات این استاندارد 
محصول  ارزیابی  شود.  می  داده  مطابقت 
نمایندگان  توسط   CE گواهینامه  صدور  و 
گرفت.  صورت  بلغارستان   Dedal  شرکت 
ممرادکو  شرکت  ارتباط  برقراری  ی  نحوه 
مدارک  ارسال  و   Dedal شرکت  و 
باشد:  می  شرح  این  به  ممیزی   جهت 
نوع  و  محصول  مشخصات  اعالم   -1
فرآیند تولید و ارائه تمامی نقشه ها و مدارک 
فنی و مشاوره غیرحضوری و در نهایت بازدید 
.Dedal شرکت  نماینده  حضوری  مالقات   و 

ارسالی  مدارک  نهایی  تائید   -2
تاریخ  و  گرفت  Dedal صورت  توسط شرکت 
گردید.  ارسال  شرکت  به  ارزیابی  برنامه   و 
در نهایت در تاریخ 99/7/5 ممیزی   -3
نماینده  و  جاللی  آقای  جناب  حضور  با   CE
سرپرستان  و  اینجانب  همراهی  با  و   Dedal
گرفت.  صورت  کارخانه  مختلف   واحدهای 
تمامی واحدها با توجه به چک لیست ممیزی، 
با  آهک  کارخانه  نهایت  در  و  شدند  ارزیابی 
توجه به نتایج ممیزی صورت گرفته از جانب 
 CE گواهینامه  اخذ  به  موفق   Dedal شرکت 

گردید.

مهندس وحید فراهانی
 مدیرمجتمع آهک و دولومیت

مراسم قدردانی و تودیع آقای دکتر 
بهرام جلوداری و معارفه آقای مهندس 

الیاس ایران نژاد، مدیریت جدید شرکت 
گسترش و نوسازی خاورمیانه

  در تاریخ 10 مهرماه 1399. 
برای مدیریت قبل و جدید آرزوی موفقیت داریم.
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قناری در دوران گذشته و زمانی که دستگاه 
های سنجش میزان گاز هنوز به بازار نیامده 
می  کاران  معدن  مرگ  پیش  نوعی  به  بودند 

شدند. 
می  کار  زغال سنگ  معادن  در  که  کارگرانی 
کردند، یک قناری را همیشه همراه خودشان 
به اعماق زمین می بردند. قناری های معدنی، 
بودند  کاران  معدن  خانواده  عضو  ترین  مهم 
احتمال  نبود،  معدن  قناری  روز  یک  اگر  و 
به  دست  معدنچیان  که  داشت  وجود  زیادی 

کار نشوند .
یک  معدن،  در  قناری  داشتن  همراه  رسم 
در  سال   100 حدود  که  است  قدیمی  سنت 
بین کارگران معادن زغال سنگ رواج داشته 
اصل حکم  در  های کوچک  پرنده  این  است. 
از  پیشمرگ معدن کاران را داشتند و جلوتر 
العبور معادن برده می  همه به مناطق صعب 

شدند. 
کوچک  جانوران  این  ها،  افسانه  اساس  بر 
آوازخوان به جز توانایی خاص شان در تشخیص 
گازهای سمی و قابل انفجار، می توانستند با 
حس ششم شان درباره وقوع احتمالی حوادث 
البته در روزگاری که  مختلف هشدار بدهند. 

بودند  معدن شده  کارگران  غار  یار  ها  قناری 
این  بیولوژیکی  نظر  از  دانست  نمی  کسی 
فردی  به  منحصر  های  توانایی  چه  پرندگان 
توانسته  بار  چند  که  این  خاطر  به  اما  دارند 
و  عجیب  سروصدای  حتی  یا  مرگ  با  بودند 
غریبی که ایجاد می کردند، جان معدنچی ها 
را نجات بدهند، تبدیل به اسطوره هایی جدی 

و مهم در ذهن معدنچی ها شده بودند.
خیلی  سخت  شرایط  در  ها  قناری  معموال 
سریع می مردند که در آن صورت، معدنچیان 
در  را  خروج  راه  یا  داده  تغییر  را  مسیرشان 
اطمینان داشتند که  پیش می گرفتند چون 

به زودی خواهند مرد. 
نخستین کسی که به ذهنش رسید از قناری 
به عنوان دستگاه سنجش دود استفاده کند، 
بود که درباره  نام »جان هالدن«  به  شخصی 
تغییرات  به  آنها  واکنش  و  جانوران  زندگی 

کنجکاو بود. 
عجیب،  مرد  این  های  کنجکاوی  از  یکی 
تاثیر گازهای مهلک بر بدن انسان و جانوران 
وحشی بود اما چون کسی دلش نمی خواست 
در آزمایش های عجیب او شرکت کند، ناچار 
خودش را به عنوان موش آزمایشگاهی در نظر 
کوتاه  نشد،  مسموم  تا  هم  باالخره  و  گرفت 

نیامد.

او در یکی از جدی ترین آزمایش ها، خودش 
خانه  اهل  به  و  کرد  حبس  اتاق  یک  در  را 
سفارش کرد که تمام درزهای اتاق را از بیرون 
مهر و موم کنند، بعد هم گاز مونوکسید کربن 
تمام  مدتی  از  بعد  تا  کرد  رها  اتاق  داخل  را 
فضای اتاق از گاز پر شود. او در گوشه ای از 
و ساعت  دفترچه  موم شده، یک  و  مهر  اتاق 
با گذشتن هر دقیقه، عالیمی  و  بود  گذاشته 
که در خودش حس می کرد را یادداشت کرد.

ترکیبات  از  یکی  که  دانست  می  قبل  از  او 
کربن  منوکسید  کشنده،  گازهای  در  سمی 
است که بو و رنگ خاصی ندارد و معدنچیان 
وقتی گرفتار آن می شوند که مسموم شده اند. 
هالدین مدت کوتاهی بعد از مسموم شدن، از 
او  کرد.  پیدا  نجات  و  شد  آورده  بیرون  اتاق 
علمی  به صورت  را  مشاهداتش  نتیجه  بعدتر 
با هموگلوبین خون  نوشت: »منوکسید کربن 
دارد،  را  خون  به  رسانی  اکسیژن  وظیفه  که 

احساس  دلیل،  همین  به  شود.  می  ترکیب 
سرگیجه خاصی به انسان دست می دهد.«

ایده تشخیص گاز از کجا آمد؟
درباره  گرفت  تصمیم  زمانی  هالدن  آقای 
مسمومیت گاز تحقیق کند که متوجه شد عده 
این که مشکل خاص  از معدنچیان بدون  ای 
یا سابقه بیماری داشته باشند، در عرض چند 
روز می میرند. او کارگران را از نزدیک تحت 
نظر گرفته و متوجه شد صورت تمام کسانی 
و  برافروخته  مردند،  می  ناگهانی  طور  به  که 
اتاق  در  را  وقتی خودش  او  است.  قرمز شده 
گاز حبس کرد، متوجه شد که لحظاتی قبل 
از بیهوشی دقیقا همان عالیم را داشته است.

آقای ماجراجو بعد از این ماجرا، آزمایش های 
و  داد  انجام  دیگر هم  روی جانوران  مختلفی 

عنوان  به  قناری  که  کرد  پیشنهاد  نهایت  در 
تغییرات  به  موجودات  ترین  حساس  از  یکی 
در  کربن،  منوکسید  گاز  خصوص  به  هوایی، 

معادن مورد استفاده قرار بگیرد.
او این پیشنهاد را در ابتدای قرن بیستم مطرح 
طرز  به  معادن  در  فعالیت  که  دورانی  کرد، 
عجیبی گسترش پیدا کرده بود و و اگر قناری 
مرموز  های  مرگ  سال  هر  نداشت،  وجود 

بیشتری در معدن گزارش می شد.
چرا تنها پرنده قناری بود؟

که  نیست  ای  زنده  موجود  تنها  قناری  البته 
از  گازهای سمی  تغییرات  برابر  در  تواند  می 
علمی،  نظر  از  بدهد.  نشان  واکنش  خودش 
این  به  حساسی  بسیار  موجودات  پرندگان 
آقای  که  دلیلی  تنها  و  هستند  ها  دگرگونی 
این توصیه واداشته بود، فراوانی  به  هالدن را 
اگر  یعنی  بود.  اش  زندگی  محل  در  قناری 
تا  کالغ در آن منطقه زیاد بود امکان داشت 
این پرنده به عنوان تشخیص دهنده گاز مورد 

استفاده قرار بگیرد.
یکی از دالیلی که پرندگان تا این حد به تغییر 
هوا حساس هستند، به سیستم تنفسی خاص 
بتوانند  که  این  برای  آنها  گردد.  می  بر  شان 
پرواز کنند، سیستم تنفسی خاصی دارند که 
ها می  ریه  داخل  به  را  هوا  زیادی  با سرعت 
در  خصوص  به  زندگی  شیوه  این  فرستند. 
ارتفاعات باال یعنی جایی که غلظت هوا کمتر 
است به کار می آید. بدن پرندگان می تواند 
را  آالینده  غلظت  میزان  کمترین  راحتی  به 
نشان  واکنش  آن  به  نسبت  و  داده  تشخیص 

بدهد. امروزه از نظر علمی ثابت شده که هر 
قناری به طور متوسط در شرایطی که گازهای 
برابر  دو  باشد،  داشته  وجود  هوا  در  سمی 
بیشتر از بقیه موجودات واکنش نشان داده و 

تنفس می کند.

قناری ها و معدن
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ماهنامه  
ممرادکو در 
هر ماه با 
هدف اعالم 
کلیه زحمات 
و خدماتی که 
مدیران در ستاد 
و مجتمع ها 
و کارخانه ها 
انجام می دهند 
و همچنین در 
باب مسئولیت 
های اجتماعی 
و شناخت هر 
چه بیشتر 
مناطقی که در 
آن ها پروژه ها 
اجرا می شود و 
اخبار و اتفاقات 
و بازدیدهای 
مربوط به آن ها 
انتشار می یابد.

»معدن  کتاب  معرفی  به  هفته  این 
زغال سنگ کجاست؟«  می پردازیم.

پلیس،  خلبان،  مهندس،  پزشک، 
از  فوتبالیست  و  بازیگر  معلم، 
شغل هایی هستند که معموال همه ی 
اما  دارند  آشنایی  آن ها  با  کودکان 
هیچ  که  هستند  هم  شغل ها  بعضی 
وقت آرزوی کودکی هایمان نبوده اند، 
و  سختی  وجود  با  که  شغل هایی 
اهمیت فراوانشان هیچ وقت از آن ها 

یادی نمی شود.
جامعه  از  بخشی  معدن،  کارگران   
و  سخت  کار  وجود  با  که  هستند 
می  فراموش  همیشه  طاقت فرسا، 
به  و  زمین  دل  در  کار  گویی  شوند. 
دور از چشم دیگران، جایی که هیچ 
نیست،  چیز جز سنگ  هیچ  و  کس 
کرده  فراموشی  به  محکوم  را  آنها 
از  نامی و خبری  است و تنها زمانی 
آنها می شنویم که حادثه ای دلخراش، 
از دل زمین به گوش  را  آنها  صدای 
رسانه ها  خبر  و  می رساند  دیگران 

می شوند. 
 معدن زغال سنگ کجاست، داستان 
که  است  معدن کاری  کارگران  همه 
را  زندگی  زیبایی های  و  خوشی ها 
زمین  دل  به  و  می گذارند  ناگزیر  به 
تاریکی  و  می روند. آن جا که سنگ 
است. آن جا که هوای تازه و خورشید 
نیست. آن ها کار می کنند تا خانواده 
خود را نان دهند و از برآیند کار خود 
داشته  بهتری  زندگی  کودکانشان 
باشند. این داستان فداکاری کارگران 
بهتر  زندگی  برای  که  است  معدن 

همه انسان ها تالش می کنند. در این 
عاطفی  روایتی  در  کودکان  داستان 
می آموزند که رنج و کار این کارگران 

فداکار را سپاس گویند.
سنگ  زغال  معدن   « کتاب   

کجاست؟«
است  محمدی  محمدهادی  نوشته 
ادبیات  تاریخ  پژوهشی  موسسه  که 
منتشر  را  آن   94 سال  در  کودکان 
برای  مناسب  کتاب  این  است.  کرده 

گروه سنی 7 تا 12 سال است. 
و  زیبا  تشبیهات  از  پر  کتاب  متن   
با  هماهنگ  تصاویر  و  است  شاعرانه 
ازعناصر  که  بخش هایی  در  متن، 
از  پر  شود،  می  صحبت  طبیعت 
رنگ و نور است و آنجا که از معدن 
تاریک  فضای  شود،  می  صحبت 

معدن را نشان می دهد.
داستان از صبحی شروع می شود که 
مهتاب، دختر بابا اکبر با سفره ای نان 
گرم و کاسه ای آش داغ راهی معدن 
زغال سنگ می شود. در راه از خروس 
و ستاره و نسیم و آب و آفتاب، نشانی 
مهتاب  به  آن ها  می گیرد.  را  معدن 
نشانی جایی را می دهند که نه صدای 
نه  و  آفتاب  و  آب  نه  است،  خروس 
ستاره و نسیم و گل! مهتاب از راهی 
سوی  به  دشت  میانه ی  در  باریک 
راه  در  و  می رود  سنگ  زغال  معدن 
در  را  نیست  معدن  در  که  آنچه  هر 
و  خروس  بانگ  می گذارد،  سفره اش 
ستاره، گیسویی از نسیم و خوشه ای 
از آفتاب و چند شاخه گل. از نیم روز 
خیلی گذشته است که معدن را پیدا 
می کند. نان گرم و آش گندم، بانگ 
خروس و ستاره و نسیم و آفتاب را به 
دست پدر می دهد و پدر هم هرچه 
دوستان  اش  با  را  است  سفره  در 

قسمت می کند...

معرفی کتاب
 معدن زغالسنگ

 کجاست؟
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اخبار  کارخانه و 
معدن  زغالسنگ 

اخبار  کارخانه آهک و 
دولومیت

اخبار 
مجتمع 

مس چاه 
موسی

 CE تبریک برای اخذ گواهینامه
دولومیت،  و  آهک  مجتمع  مدیر  فراهانی  مهندس  آقای 
موفقیت کارخانه آهک و دولومیت ممرادکو در ممیزی خارجی 
که  را  اروپا  اتحادیه  به  صادرات  مجوز  اخذ  و   CE گواهینامه 
نتیجه زحمت شما و همکارانتان و برای اولین بار در مجموعه 
میدکو اتفاق افتاد را به شما و همه همکاران تبریک و خسته 
نباشید می گویم ، امید است شاهد رشد قدم های آتی برای 

مجموعه باشیم . دکتر بهرام جلوداری

شرکت  محترم  نماینده  جاللی  مهندس  آقای  جناب  حضور 
  CE گواهینامه  دریافت  و  ممیزی  انجام  جهت   Dedal
مهندس  آقای  جناب  مجتمع  محترم  مدیریت  باهمراهی 
فراهانی و سرکار خانم جاوید سرپرست توسعه مدیریت شرکت 
و سرپرستان واحدهای مختلف در  کارخانه آهک و دولومیت 

تاریخ ۶ / ۷/ ۱۳۹۹.

کارشناس  تهامی  مهندس  آقای  جناب  حضور 
از  بازدید  و  ایرانیان  زرند  فوالد  کارخانه  بازرگانی 
آزمایشگاه و خط تولید کارخانه فرآوری زغالسنگ 

در تاریخ1399/07/06

و  زحمات  پاس  به  تشکر  و  تقدیر  لوح  اهداء 
مدیریت  جلوداری  دکتر  آقای  جناب  تالش های 
شبکه  محترم  روسای  طرف  از  عامل  محترم 
آقای  جناب  طبس  شهرستان  درمان  و  بهداشت 
دکتر فروزانفر و جناب آقای دکتر رستمی با کسب 
نیابت  به  و  جلوداری  دکتر  آقای  جناب  از  اجازه 
بختیاری  مهندس  آقای  به  مذکور  لوح  ایشان  از 

تحویل گردید.

بازدید آقای دکتر پورمند مدیر عامل محترم میدکو به همراه 
آقای دکتر جلوداری مدیرعامل )ممرادکو( از کارخانه آهک و 
دولومیت کرمان در تاریخ ۱ مهر ۹۹ و جلسه مدیرعامل محترم 
ممرادکو با مدیر مجتمع و  سرپرستان واحدهای کارخانه پخت 

از شرکت مهر ماشین جهت آهک و دولومیت در کرمان. نفره  حضور تیم سه 
فرآوری  کارخانه  سرندهای  مشکالت  بررسی 

زغالسنگ در مورخ 1399/07/01

تاریخ  در  سرآسیاب  معدن  از  جلوداری  دکتر  اقای  بازدید 
1399/07/01

برگزاری مانور مشترک تیم مدیریت 
مخاطرات مجتمع مس چاه موسی و 
آتش نشانی روستای طرود در محل 
تاریخ  در  موسی  چاه  مس  مجتمع 
روز  مناسبت  به  ماه 99  مهر  هفتم 

ایمنی و آتش نشانی.

مجتمع  نشانی  آتش  تیم  حضور 
مس چاه موسی در مدارس روستای 
آموزش  دوره  برگزاری  و  طرود 
برای  حریق  اطفا  عملی  و  تئوری 
کلیه دانش اموزان  در تاریخ هفتم 
آتش  روز  مناسبت  ،به   99 مهرماه 

نشانی و ایمنی.
و  آهک  مجتمع   HSEC عملکرد  ارزیابی  جلسه  برگزاری 

دولومیت در تاریخ ۲۰ مهرماه ۱۳۹۹.

حضور آقای دکتر شمسی پور مشاور پسماندایمیدرو 
در کارخانه فرآوری زغالسنگ در مورخ 99/7/22
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با  تولید  هفتگی  جلسه  احترام.  و  سالم  با 
سرپرستان  و  مدیران  و  مجتمع  مدیر  حضور 
دولومیت. و  آهک  کارخانه  مختلف   واحدهای 

تاریخ برگزاری جلسه دوشنبه ۱۴ مهرماه۱۳۹۹.

بازدید آقای دکتر پورمند مدیرعامل محترم شرکت 
هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه  
و جناب آقای مهندس ایران نژاد مدیرعامل محترم 
از  خاورمیانه   معادن  توسعه  و  گسترش  شرکت 
کارخانه آهک و دولومیت در تاریخ سه شنبه 15 

مهرماه 1399.

اولین انتخابات نماینده کارکنان در هیئت تشخیص 
)ممرادکو(  دولومیت  و  آهک  مجتمع  مصلحت 
روحانی  علیرضا  آقای  و  نفر   84 تعداد  حضور  با 
راوری نماینده مدیریت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان کرمان تشکیل و پس از تشریح مطالب 
قانونی، نسبت به انتخاب نمایده کارکنان در هیئت 
که  آمد  عمل  به  گیری  رای  صالحیت  تشخیص 
خانم مریم ملکی با اکثریت آراء به عنوان نماینده 

کارکنان هیات تشخیص صالحیت تعیین گردید.

ورود واگن های جدید با ترمز اضطراری به معدن 5

مدیرعامل  ایران نژاد  مهندس  آقای  جناب  حضور 
 20 مورخ  زغالسنگ  فرآوری  کارخانه  در  محترم 

مهر

اخبار  کارخانه  
زغالسنگ 

افتتاح ساختمان اداری کارخانه فرآوری زغالسنگ 
توسط آقای مهندس ایران نژاد مدیرعامل محترم

آقای  با  جلسه پرسنل کارخانه فرآوری زغالسنگ 
آقای  و  محترم  مدیرعامل  ایران نژاد  مهندس 

مهندس شاه حسینی مدیر محترم بازرگانی

محترم  مدیرعامل  ایران نژاد  مهندس  آقای  بازدید 
شرکت از خط تولید کارخانه فرآوری زغالسنگ در 

مورخ 20/07/1399

اخبار  کارخانه آهک 
و دولومیت

برگزاری جلسه مدیریت درس آموخته های کارخانه 
حضور  با  سایت،  از  بازدید  و  دولومیت  و  آهک 
میدکو.  ستاد  مدیریت  و  توسعه  واحد  مسئوالن 

تاریخ: ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹

آشنایی آقای مهندس ایران نژاد مدیرعامل محترم 
و جناب آقای مهندس شاه حسینی مدیر محترم 
بازرگانی با پرسنل معدن 5 پروده شرقی و بازدید 

ایشان از معدن.

حضور آقای مهندس ایران نژاد مدیر عامل محترم 
مهندس  آقای  جناب  همراه  به  ممرادکو  شرکت 
معدن  در  شرکت  بازرگانی  مدیریت  شاه حسینی 
کارگاه  بویژه  مختلف  های  قسمت  از  بازدید  و   5

استخراج در مورخه 21/07/99

ایران نژاد  مهندس  آقای  داخلی  جلسه  و  دیدار 
شاه  مهندس  آقای  جناب  و  محترم  مدیرعامل 

حسینی مدیر بازرگانی با پرسنل معدن 5

اخبار معدن 
زغالسنگ طبس 

پروده   5 معدن  در  حریق  اطفاء  مانور  برگزاری 
شرقی به مناسبت روز ایمنی و آتش نشانی.
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کارخانه  در  شاغل  نفرات  اینکه  به  اعتقاد  با 
دارای مهارت های فنی خوبی در امور مختلف 
بیشتر در  انگیزه  ایجاد  به جهت  و  باشند  می 

انجام  مالی  بهره  اینکه  برای  همچنین  و  آنان 
به  تعمیرات  جهت  نیاز  مورد  ساختمانی  امور 
گرفته  تصمیم  شود  پرداخت  مربوطه  پرسنل 
شد انجام کلیه امور مربوط به تکمیل ساختمان 
اداری توسط پرسنل انجام گیرد که خالصه آن 

انجام اصالحات و تعمیرات 
بر روی یکی از ساختمان 
های دوره تجهیز کارگاه 
و تبدیل آن به ساختمان 

اداری کارخانه توسط 
پرسنل فرآوری زغالسنگ

در زیر آمده است.
1- انجام لوله کشی برق و نصب لوازم برقی

در این قسمت کلیه امور مربوط به سیم کشی 
برق، سیم کشی کابل های شبکه، اعالم حریق، 
سیم کشی تلفن، سیم کشی سیستم UPS و 
ساخت تابلو برق مربوطه توسط پرسنل واحد 
برق و ابزاردقیق و به سرپرستی آقای مهندس 

علی دوست انجام گرفت.
 2- طراحی و اجرای لوله کشی آب و فاضالب 
در این قسمت کلیه امور مربوطه توسط پرسنل 

اسماعیل  و  ثقفی  علی  آقایان  مکانیک  واحد 
مهندس  آقای  سرپرستی  تحت  و  یعقوبی 

رضامنش صورت گرفته است.
 3- انجام امور ساختمانی

های  چارچوب  ساخت  نیز  قسمت  این  در 
فلزی، دیوارکشی، ایزوگام، عایق کاری و نصب 
پرسنل  توسط  مربوطه  های  پنجره  و  درب 
تعمیرات  و  نگهداری  تولید،  واحد  مختلف 

صورت گرفت.
  

ساعت های  که  است  مکانی  شما  کار  محل 
زیادی را در آن می گذرانید و احتماال با افراد 
خطر  اینکه  برای  دارید.  سروکار  نیز  زیادی 
ابتالء به ویروس کرونا را به حداقل برسانید، 
که  بهداشت  جهانی  سازمان  توصیه های  به 
نمایید  سعی  و  کنید  توجه  می آید  ادامه  در 
به  کارتان  محل  در  را  توصیه ها  این  که 
محافظت  بر  عالوه  بدینگونه  گذارید.  اجراء 
از خودتان، احتمال انتقال ویروس از محیط 
بیرون به خانه و همسر و کودکان تان را نیز 

به میزان قابل توجهی کاهش خواهید داد.
کار  محل  آماده سازی  دستورالعمل های 
کنفرانس،  میزهای  )مثل  سطوح  از:  عبارتند 
صفحه  تلفن،  )مثل  وسایل  و  کار(  میزهای 

تمیز  ضدعفونی  مواد  با  مرتبًا  باید  کلید( 
شوند.

شده  اعمال  محدودیت های  باید  کارکنان 
حضور  یا  و  تردد  سفر،   درخصوص  محلی 
و  گرفته  جدی  را  بزرگ  گردهمایی های  در 

کنند. رعایت  کاماًل 
بدانند  باید  مشتریان  و  پیمانکاران  کارکنان، 
که به هنگام شیوع ویروس کرونا در اجتماع، 
یا سرفه  تب  با عالئم خفیف  هر کسی حتی 

باید در خانه بماند.
به طور مستمر از ماسک استفاده نمایید.

کارمندان و پیمانکاران قبل از انجام هر سفر 
با مقامات محلی مشورت کنند. کاری حتمًا 

و  کنید  رعایت  را  مناسب  تنفسی  بهداشت 

بقیه را نیز به رعایت این نکات تشویق کنید. 
دستمال  صورت،  ماسک  حتمًا  کار  محل  در 
کاغذی استفاده شده را در سطل های دردار 

بیاندازید.  
انجام  را  دست ها  کامل  و  مرتب  شستشوی 
بدهید و بقیه را نیز به این کار تشویق کنید. 
ژل  مخصوص  ظرف های  خود  کار  محل  در 
و  مختلف  جاهای  در  را  دست ها  ضدعفونی 
بدهید  اجازه  و  بگذارید  همگان  دسترس  در 
آب  از  مشتریان  و  پیمانکاران  رجوع،  ارباب 
دستهای شان  شستشوی  برای  صابون  و 

کنند. استفاده 
    به کسانی که بیمار هستند توصیه کنید 

که در منزل بمانند.
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 Lithium-ion battery technology 
is changing our lives, driving the 
proliferation of electric vehicles 
such as cars, buses, and trucks. 
Even mining companies are starting 
to consider using electric vehicles 
at mine sites as an economic and 
environmentally friendly alternative 
to traditional vehicles. Establishing a 
reliable, diversified supply of lithium 
is a top priority for battery suppliers 
and vehicle manufacturers. The 
demand is growing at such a rapid 
rate that technologies to recycle 
lithium are being pursued.
A related project, reported by Mining.
com, focuses on how to best reclaim 
battery electrodes. The -1$million 
project, called RecycleMat, is led 
by the Centre for Solar Energy 
and Hydrogen Research Baden-
Württemberg (ZSW). Its ultimate 
goal is to prevent bottlenecks in the 
supply chains of cobalt, lithium and 
natural graphite and to mitigate price 
risks. 
“Future demand for lithium-ion 
batteries for electric vehicles and 
for short-term storage of green 
electricity will surely be enormous,” 
Margret Wohlfahrt-Mehrens, who 
heads up Accumulators Materials 
Research at ZSW, said in a media 
statement. “The development of 
a recycling concept to recover as 
much raw material from spent 
batteries as possible can be decisive 
to the sustainable supply of these 
resources and could considerably 
reduce the amount of material and 
energy required for new cells.”
According to Wohlfahrt-Mehrens, 
the team working at RecycleMat 
is investigating how to best extract 
lithium, nickel, cobalt and natural 
graphite from spent batteries and 
recondition the electrode material 
for direct reuse in new lithium-
ion batteries or as an intermediate 
product for battery material 
synthesis. The scientists plan to 
validate their processes and resulting 
products with industry partners.
However battery materials are 
sourced, manufacturing lithium-
ion batteries is complex, and 
battery manufacturers need reliable 
technologies to ensure the quality 
and consistency of their products. 
Critical to the advancement of the 

battery is the emergence of higher 
quality separator film, the coating of 
separator film for higher efficiency, 

and the coating of the anode and 
cathode. Measurement and control 
systems are specifically designed to 
increase the quality and performance 
efficiency of lithium-ion battery 
separator film, electrode coating and 
electrode calendering production 
lines. These systems offer sensor 
accuracy, reporting capabilities, 
and innovative techniques to ensure 
efficient production of high-quality, 
reliable battery products.
Separator film
Separator film is one of the key 
components of a lithium-ion battery. 
It is a thin but permeable layer of 
film used to separate the anode 
from the cathode and prevent short-
circuiting while facilitating the flow 
of charged ions. Separator films 
are produced either by a dry or 
wet process to create the required 
micro porous structure. Therefore, 
consistent thickness of the film 
and homogenous distribution of 
the pores are necessary to optimize 
the performance and life of the 
battery. Additionally, separator 
film can be coated with ceramic 
or another material to improve 
efficiency. Thickness sensors offer 
advanced non-nuclear measurement 
technology, an ideal solution for 
measuring the thickness of separator 
film.

Electrode coating
Continuous or patch coating on 
an aluminum substrate for the 

cathode or on a copper substrate 
for the anode is an expensive and 
challenging operation. Uneven 
coating of the cathode or anode will 
result in poor construction of the 
battery. Even worse, it could create 
a hotspot lowering the efficiency of 
the battery, shortening its lifespan, 
increasing charge time and the risk 
of thermal runaway. Furthermore, 
coated products are not recoverable. 
A basis weight sensor is the ideal 
sensing technology for accurately 
measuring the coatings on the 
cathode and anode, controlling 
and perfecting the process, and 
improving yield and quality.
Electrode calendering
After the electrode coating is 
controlled to the proper coat weight, 
the electrode material is calendered 
for homogeneous thickness and 
particle size. Pressing the ingredients 
of a composite electrode improves 
electrical contact and adhesiveness, 
and assures the desired geometric 
and electrochemical characteristics. 
Proper coating thickness 
measurement and calender control is 
critical not only to avoid excessive 
calender pressing, which could 
destroy the porous nature of the 
electrode, but also to provide final 
dimensional accuracy and essential 
product attributes in this important 
process step.

Electric Vehicles Powered by Li-ion 
Batteries May Emerge in Mining

By Amirhossein  Nourizadeh
Deputy Technical Manager
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-رضا  نیوز  معدن  خبری  پایگاه 
دانشگاه  علمی  هیات  عضو  دستجردی؛ 
و عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید 
از  که  یادداشتی  در  ایران  معدنی  مواد 
و  ژئوتوریسم  به موضوع  نظر می گذرد 
از  و  پرداخته  ایران  معدنی  گردشگری 

این سرمایه گفته است.
به گزارش معدن نیوز، رضا دستجردی؛ 
عضو هیات علمی دانشگاه و عضو هیات 
مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران در یادداشتی که از نظر می گذرد 
گردشگری  و  ژئوتوریسم  موضوع  به 
این سرمایه  از  و  پرداخته  ایران  معدنی 

گفته است. 
جهانی  سازمان   ،۱۹۸۰ سال  از 
ساالنه  متحد  ملل  سازمان  گردشگری 
روز ۲۷ سپتامبر را به عنوان روز جهانی 

گردشگری جشن می گیرد.
باال بردن سطح آگاهی در مورد نقش   
نشان  و  جهانی  جامعه  در  گردشگری 
بر  گردشگری  تاثیر  چگونگی  دادن 
سیاسی  فرهنگی،  اجتماعی،  ارزش های 
جمله  از  جهان  سراسر  در  اقتصادی  و 
بوده  مناسبت  این  گرامیداشت  اهداف 

است.
ایران عزیز اسالمی این پهنه بزرگ زرخیز 
را  خدادادی  مغتنم  بسیار  های  فرصت 
و  ریزان  برنامه  کارشناسان  همه  برای 
قرار  روی  پیش  دلسوز  سازان  تصمیم 
به همت مردمان پرتالش  تا  داده است 
و فهیم آن همواره در جهان نقش آفرین 
باشد و از پس همه نامالیمات و بحران 

ها با سرافرازی پیشتازی کند. 

 ایران بخاطر این مواهب طبیعی و درک و 
و  ارزنده   تجارب  بر  عالوه  مردمانش  نبوغ 
گذر از پیچ های خطرناک و بزنگاه های مهم 
خویش  اصالت  و  هویت  حفظ  با   ، تاریخی 

برای سایر جهانیان نیز الگو شده اند.
شناخت  بزرگ  ملت  این  پایداری  رمز   
به  تهدیدها  و  تبدیل  متنوع  های  موقعیت 

فرصت ها بوده است. 
مهم  موقعیت  بر  عالوه  راستا  این  در 
ژئواستراتژیک و گذرگاهی و موقعیت چهار 
فصل و فرهنگ غنی ، وجود معادن و ذخایر 
عظیم طبیعی به خصوص در دهه های اخیر 
امکان برونرفت از بسیاری از تنگناها را برای 

ما ایجاد نموده است.
این  از   رتبه پنجم جهانی در حوزه معدن 
منظر مولفه بسیار مهمی در این شرایط  به 

شمار می رود . 
تنها در   گردشگری معدنی  این حوزه  در 
ظرفیت های باالی اشتغال و خلق سرمایه 
توجه   مورد  شاهدیم  که  دارد   وجود 
گرفته  قرار  جهان  خیز   معدن  کشورهای 
ظرفیت  این  از  زیادی  ممالک  و  است 
برای  جدید  راهی  عنوان  به  شده  شناخته 
خود  های  جاذبه  معرفی  و  درآمد   کسب 
بهره  و سرمایه گذار  توریست  جهت جذب 

می برند. 
در  گردی  طبیعت  بر  مبتنی  گردشگری   
با  کویرگردی و  اخیر  ایران، در چند سال 
بیابانگردی، بازدید از تاالب ها، جنگل ها و 
طبیعی  های خاص  جلوه  با  کشور  سواحل 
حتی  و  داخلی  گردشگران  استقبال  مورد 

خارجی قرار گرفته است. 
 استقبال از معادن روباز فعال یا متروکه با 

جذابیت های بصری قابل توجهی همراه 
گردشگری  کارشناسان  و   است  بوده 
صنعت  در  بخش  این  جذابیت  متوجه 
توریسم شده اند و از آن به عنوان یکی 
پربازدیدکننده  و  قوی  های  شاخه  از 

طبیعی نام می برند. 
)مکان  ها  ژئوسایت  ارتباط    این  در 
مرکز  در  گردشگری(  زمین  ویژه  های 
یک  گیرند.  می  قرار  گردشگران  توجه 
اشکال  انداز،  چشم  تواند  می  ژئوسایت 
زمین،  سطح  های  ناهمواری  متنوع 
فسیل  های  الیه  سنگی،  رخنمون  یک 
دار یا یک سنگواره به خصوص باشد و 
جهانگردی زمین شناسی بر روی جنبه 
های فرهنگی و تاریخی، همچون توجه 
به ساخت بناها از صخره ها و سنگ های 
فعالیت  از  اشکال گوناگونی  به  و  محلی 

های معدن کاری متمرکز می شود.
هر  ژئوتوریستی  های  جاذبه  بین  از   
کشوری، معادن از اهمیت خاصی برای 
هستند  برخوردار  توریستی  های  جاذبه 
مورد  معادن  ژئوتوریسم  عنوان  با  که 

توجه قرار می گیرند. 
چراکه دیدن معادن، روش های اکتشاف 
ماشین  و  ها  دستگاه  آنها،  استخراج  و 
استخراج  برای  استفاده  مورد  آالت 
انواع سنگ ها به ویژه  معادن، مشاهده 
سنگ های قیمتی و جواهری برای مردم 

جذابیت خاصی دارد.
به  خدادادی  مواهب  درک  همچنین   
صورت معادن و ظرفیت مناطق و روش 
معدنکاری  تاریخچه  و  معدنکاری  های 
تا زمان  از گذشته های دور  هر منطقه 

  عضو هیات علمی دانشگاه و عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در یادداشتی بررسی کرد:عضو هیات علمی دانشگاه و عضو هیات مدیره شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در یادداشتی بررسی کرد:

سرمایه عظیم سرمایه عظیم ژئوتوریسمژئوتوریسم
 و گردشگری معدنی ایران و گردشگری معدنی ایران

گردشگری  رونق  منظور  به  حال، 
فراغت  اوقات  پرکردن  و  گرا  طبیعت 
از  درست  استفاده  و  درک  به  کمک  و 
مواهب و حفظ محیط زیست و آموزش 
از  معدنکاری،  و  زمین  علوم  همگانی 
رویکردهای جدید جهان است که خود 
کارآفرینی  در  مهمی  نقش  تواند  می 
برای مهندسان معدن و افزایش درآمد 
جنبی معادن بخش خصوصی و حفظ و 
رونق و زیباسازی طبیعت بیجان بعد از 

عملیات معدنکاری داشته باشد .
های  پدیده  ژئوتوریسم،  حقیقت  در   
و  کند  می  معرفی  را  شناختی  زمین 
یک سری گروه بندی نظیر پدیده های 
و…  فرسایشی  های  پدیده  رسوبی، 

دارد.
گردشگری معدنی می تواند در خدمت 
بخش معدن کاری کهن و همچنین در 

بخش زمین شناختی قرار گیرد. 
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
این  در  خداداد  موقعیت  این  اساس  بر 
های  فعالیت  اخیر  سال  در چند  حوزه 
ارزشمندی را آغاز و از جمله در منطقه 
 ، زنجان  استان  انگوران  معدنی  بزرگ 
اصفهان،  استان  در  خور  نمکی  منطقه 
ذغالسنگ  جذاب  و  متروکه  معادن 
استفاده  و  بازدید  برای  مرکزی  البرز 
تسهیالت  مندان  عالقه  و  گردشگران 
ویژه ای را فراهم کرده است و در برنامه 
های آتی آماده ارایه این تجارب به سایر 
مراکز و سازمان های خصوصی و دولتی 

می باشد.
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