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موفقیت تیم تعمیرات شرکت در بازسازی یک دستگاه لودر مستعمل
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حضور فعال البرز شرقی در پنجمین نمایشگاه
 بین المللی معدن و صنایع معدنی کرمان

خبــرکـوتاه

مهنـــدس براتـــی مدیرعامـــل شـــرکت زغالســـنگ البـــرز شـــرقی 
ـــا  ـــید محمدرض ـــا س ـــت ب ـــی مدیرحراس ـــدس ابراهیم ـــاق مهن ـــه اتف ب

ـــد. ـــو کردن ـــت و گ ـــدار و گف ـــمنان دی ـــتاندار س ـــمی اس هاش
وی ضمـــن تبریـــک انتصـــاب شایســـته مهنـــدس هاشـــمی بـــر 
ـــد  ـــن تاکی ـــا بی ـــی م ـــتر ف ـــکاری بیش ـــت هم ـــر جه ـــی موث راهکارهای

ـــد. نمودن
ـــرد کـــه  ـــدواری ک ـــار امی ـــت اظه ـــن نشس ـــرکت در ای ـــل ش مدیرعام
ـــش  ـــمی در بخ ـــدس هاش ـــنگ مهن ـــات گرانس ـــه تجربی ـــه ب ـــا توج ب
هـــای کالن اجرایـــی کشـــور، بـــه منظـــور تحقـــق منویـــات رهبـــر 
ـــش  ـــهیل در افزای ـــد و تس ـــع تولی ـــع موان ـــه رف ـــم انقـــالب در زمین معظ
ــنگ  ــرکت زغالسـ ــه شـ ــاعدهای الزم را بـ ــتغال ، مسـ ــد و اشـ تولیـ

ـــند. ـــته باش ـــرقی داش ـــرز ش الب
اســـتاندار ســـمنان نیـــز ضمـــن قدردانـــی از حضـــور مدیرعامـــل 
ــوان یـــک  ــرقی از ایـــن شـــرکت بعنـ شـــرکت زغالســـنگ البرزشـ
قطـــب مهـــم اقتصـــادی یـــاد کـــرد و اظهـــار داشـــت: آمـــاده 
ـــق نیازهـــای  ـــرکت، در راســـتای تحق ـــن ش ـــه ای ـــهیل ب ـــکاری و تس هم

آن خواهـــد بـــود.

دیدار مدیرعامل با استاندار سمنان

خبــرکـوتاه

های  نمونه  و  داران  طالیه  از  انتظامی  نیروی  هفته  مناسبت  به 
شد. قدردانی  شاهرود  شهرستان  در  ترافیک  فرهنگ 

 همایش تجلیل از طالیه داران و نمونه 
های ترافیکی شهرستان شاهرود با حضور 
مسووالن  و  پلیس  همیار  آموزان  دانش 
انتظامی شهرستان به میزبانی شرکت البرز 
شرقی در سالن آمفی تئاتر این مجموعه 

برگزار شد.
در  شاهرود  شهرستان  ویژه  فرماندار 
نیروی  هفته  تبریک  همایش ضمن  این 

انتظامی گفت: نیروی انتظامی شاهرود عالوه بر اقتدار و هماهنگی، 
دارای پایگاه اجتماعی و مقبولیت در بین مردم است که این خود 

پایدار مردمی خواهد شد. امنیت  ایجاد  باعث 

ترافیک  فرهنگ  نمونه های  و  داران  طالیه  از  آیین  این  در 
پلیس،  همیاران  سنگین،  و  سبک  خودرو های  رانندگان  از 
پلیس،  همیار  آموزان  دانش  رانندگی،  در  نمونه  آموزشگاه های 
فرزندان کارکنان البرز شرقی، امدادگران هالل احمر و اورژانس در 
مأموریت های جاده ای و تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی مؤثر 
درارتقای فرهنگ ترافیک با اهدای لوح تقدیر و هدایایی تجلیل 

شد.

همایش تجلیل از طالیه داران ترافیک 
شاهرود به میزبانی البرز شرقی 

1

همایش تجلیل از طالیه 
داران ترافیک شاهرود به 

میزبانی البرز شرقی

1

دیدار مدیران ارشد بانک 
تجارت استان سمنان با 

مدیرعامل شرکت

دیدار مدیرعامل با 
استاندار سمنان

خبــرکـوتاه

معاونـــت مالـــی، بازرگانـــی و منابـــع انســـانی شـــرکت از دیدارمدیـــران 
ـــل  ـــی مدیرعام ـــدس برات ـــا مهن ـــک تجـــارت اســـتان ســـمنان ب ارشـــد بان
شـــرکت در محـــل دفترایشـــان واقـــع در ســـتاد مرکـــزی خبـــر داد و 
گفـــت: ایـــن نشســـت درراســـتای درخواســـت شـــرکت از مدیـــران 
ـــت  ـــب جه ـــکار مناس ـــه راه ـــوص ارائ ـــارت در خص ـــک تج ـــی بان عال
پرداخـــت تســـهیالت کـــم بهـــره بـــرای پرســـنل شـــرکت و نفـــرات 
ـــکار در صـــورت ســـرمایه گـــذاری شـــرکت هـــای تابعـــه، معرفـــی  پیمان
ـــه  ـــفر و ... ب ـــن س ـــن کارت، ب ـــد وام، ب ـــارت مانن ـــک تج ـــهیالت بان تس

ـــد. ـــزار ش ـــتر برگ ـــرو بیش ـــل بهت ـــای تعام ـــرکت و تقاض ش
ـــه  ـــد نســـبت ب ـــن نشســـت پیشـــنهاد گردی ـــراز داشـــت: درای تجـــری اب
ـــدام  ـــد اق ـــر روی کارت خری ـــرکت ب ـــای ش ـــری از نماده ـــاپ تصوی چ
ـــن  ـــنل ای ـــار پرس ـــزی در اختی ـــک مرک ـــد بان ـــورت تائی ـــده و در ص ش

ـــرد. ـــرار گی ـــه ق مجموع
ـــوده و  ـــرف نب ـــار مص ـــور یکب ـــای مذک ـــرد: کارته ـــح ک وی تصری
ـــن  ـــق همی ـــه پرســـنل از طری ـــز کمـــک هـــای نقـــدی ب در صـــورت واری

ـــد. ـــد ش ـــارژ خواه ـــدام و ش کارت اق
معـــاون مالـــی، بازرگانـــی و منابـــع انســـانی شـــرکت بـــا تاکیـــد 
ـــرز  ـــرم الب ـــنل محت ـــط پرس ـــا توس ـــن کارته ـــداری ای ـــظ و نگه ـــر حف ب
ـــا  ـــد ب ـــی توانن ـــراد م ـــدن اف ـــود ش ـــورت مفق ـــد: در ص ـــرقی یادآورش ش
مراجعـــه بـــه بانـــک تجـــارت مرکـــزی شـــاهرود درایـــن خصـــوص 

ـــد. ـــدام نماین اق
ـــرکت  ـــر ش ـــا تصوی ـــا ب ـــن کارته ـــاپ مجـــدد ای ـــت: چ ـــی س گفتن

ممکـــن اســـت مشـــکالتی را بـــه همـــراه داشـــته باشـــد.

دیدار مدیران ارشد بانک تجارت استان سمنان با مدیرعامل شرکت 

خبــرکـوتاه

نمایشـــگاه  پنجمیـــن  در  شـــرقی  البـــرز  زغالســـنگ  شـــرکت 
بین المللـــی معـــدن، صنایـــع معدنـــی، ماشـــین آالت و تجهیـــزات 
ــاری در محـــل  ــال جـ وابســـته کرمـــان کـــه از روز 17 مهرمـــاه سـ
ــی  ــرکت های معدنـ ــا حضورشـ ــان بـ ــی کرمـ ــگاه های بین المللـ نمایشـ

ــت. ــته اسـ ــال داشـ ــوری فعـ ــده حضـ ــر شـ ــی دایـ و صنعتـ
در جریـــان برگـــزاری ایـــن نمایشـــگاه، بابـــک براتـــی مدیرعامـــل 
ـــور  ـــرکت حض ـــن ش ـــه ای ـــرقی  در غرف ـــرز ش ـــنگ الب ـــرکت زغالس ش
ــدن،  ــی معـ ــگاه بین المللـ ــن نمایشـ ــتاوردهای پنجمیـ ــت و از دسـ یافـ
ــای  ــگاه هـ ــع در محـــل دائمـــی نمایشـ ــان واقـ ــع معدنـــی کرمـ صنایـ

ــرد. ــد کـ ــرق بازدیـ ــوب شـ ــی جنـ بین المللـ
همچنیـــن در پنجمیـــن نمایشـــگاه بین المللـــی معـــدن، صنایـــع 
ـــی  ـــدس برات ـــان مهن ـــته کرم ـــزات وابس ـــین آالت و تجهی ـــی، ماش معدن
ـــرد. ـــدار ک ـــان دی ـــتاندار کرم ـــا اس ـــرقی ب ـــرز ش ـــرکت الب ـــل ش مدیرعام

ـــان  ـــتاندار کرم ـــور اس ـــا حض ـــگاه ب ـــن نمایش ـــت: ای ـــر اس ـــه ذک الزم ب
ـــوب  ـــی جن ـــن الملل ـــای بی ـــگاه ه ـــتانی در نمایش ـــئوالن اس ـــایر مس و س
ـــذاری و  ـــرمایه گ ـــذب س ـــدف ج ـــا ه ـــان ب ـــهر کرم ـــع در ش ـــرق واق ش

ـــت. ـــده اس ـــر ش ـــادی دای ـــق اقتص رون

حضور فعال البرز شرقی در پنجمین نمایشگاه بین المللی معدن و صنایع معدنی کرمان
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مهدی طاهری در خصوص تایید گواهینامه های استاندارد مدیریتی 
اهمیت  به  توجه  با  داشت:  ابراز  شرقی  البرز  زغالسنگ  شرکت 
زیست،  محیط  و  شغلی  بهداشت  ایمنی،  کیفیت،  های  موضوع 
سازمانی  سازی  تعالی  و  مداوم  بهبود  راستای  در  همواره  شرکت 
کوشا بوده و همچنین بازبینی و بازنگری ممیزی های داخلی مطابق 

برنامه هایی از قبل تعیین شده اجرا می گردد.
به  اشاره  با  مدیریتی  استاندارد  های  درسیستم  مدیریت  نماینده 
اینکه ساالنه ممیزی خارجی توسط شرکت های دارای صالحیت 
TUV- استاندارد بین المللی انجام می شوند گفت: همواره شرکت

INTERCERT  آلمان موارد ممیزی را در البرز شرقی انجام داده 
است.

وی خاطرنشان کرد: در تاریخ 27 شهریور سال جاری مانند سنوات 
هومن  دکتر  مذکور،  شرکت   نمایندگان  توسط  مهم  این  قبل 
محمدی به عنوان سرممیز و مهندس حامد زمردی خانی به عنوان 
ممیز انجام و مشاهدات خود را در قالب نقاط قوت، عدم انطباق 

Minor و توصیه های بهبود اعالم نمودند.
مدیریت  استاندارد  های  گواهینامه  تایید  تبریک  ضمن  طاهری 
موفقیت  این  داشت:  بیان  شرقی  البرز  بزرگ  خانواده  به  شرکت 

نتیجه زحمات کلیه تالشگران این مجموعه می باشد.
به  توان  می  سازمان  قوت  نقاط  شده  عنوان  موارد  از  افزود:  وی 
 ، برخورد  نحوه   ، آموزش  فرآیند  اجرای  و  زیرساختی  امکانات 
تعهد و مسئولیت پذیری پرسنل HSE  در کارخانه زغال شویی و 
معدن طزره در قبال اجرای دقیق آئین نامه ها و دستورالعمل های 

و فراتر از آن در حوزه مربوطه وترویج فرهنگ اول ایمنی و بعد 
کار در فرآیندهای عملیاتی و نحوه رسیدگی به فرآیندهای مرتبط 
با  HSE ، ایجاد منابع مناسب و نگرش مبتنی بر ریسک این واحد 

اشاره کرد.
نشدن  مشاهده  نمود:  عنوان  ممیزی  گزارش  به  توجه  با  طاهری 
بازرگانی  بخش  در  کنندگان  تامین  از  برخی  ارزیابی  سوابق 
شرکت از جمله یاقوت رایانه، دیجیتال وهابی و برنامه نگهداری و 
تعمیرات تجهیزات  قسمت IT   و شواهد تحلیل برخی از داده ها 
مانند نظرسنجی از مشتریان واحد دفتر برنامه ریزی را از موارد عدم 

انطباق Minor برشمرد.
وی در خصوص توصیه های بهبود اعالم شده ابراز داشت: پیشنهاد 
مرحله  در  شده  شناسایی  تجهیزات  و  ماشین   1418 از  گردد  می 
اول مواردی که بر کیفیت کاال و خدمات تاثیرمستقیم را تفکیک 
منظم جهت  و  مدون  برنامه  ماشین یک  و  تجهیز  هر  برای  نموده 
برنامه  اساس  بر  و  گردد  درج  نت  سامانه  در  و  تدوین  نگهداری 
ریزی انجام شده فرآیند نگهداری و تعمیرات اساسی انجام پذیرد.

طاهری ادامه داد:  با توجه به وجود کارگاه های متعدد فلزکاری 
و تراشکاری در محل معادن ، توصیه می شود با همکاری واحد 
تضمین کیفیت برای کلیه قطعات ساخته شده شناسنامه فنی با ذکر 
مشخصات قطعه، مواد مصرفی، تاریخ ساخت، نام سازنده و ... تهیه 
و در آرشیو فنی بایگانی و نگهداری شود که انجام این فرآیند در 

راستای حفظ  و نگهداری دانش سازمانی می باشد.
به  ارائه  و  محصوالت  بندی  دسته  به  توجه  با  کرد:  تصریح  وی 
توجه  با  بومی  کیفیت  طرح  یک  شود  می  پیشنهاد  نهائی  مشتری 
تدوین  و  تهیه  کیفیت  سنجش  جهت  نیاز  مورد  استانداردهای  به 
از قبیل مشخصه  گردد که طرح کیفیت می تواند شامل مواردی 
پایش و  کنترلی محصول، حدود کنترلی، وسیله کنترلی، مسئول 

اندازه گیری، استاندارد مرجع، اقدامات پیشگیرانه و ...باشد.
طاهری گفت: همچنین پیشنهاد می شود در حوزه ذی نفعان دامنه 
های  ارگان  از  برخی  مثال  عنوان  به  یابد،  توسعه  ایشان  شناسایی 
با  نیز  ایشان  انتظارات  نیازها و  اند. همچنین  دولتی شناسایی نشده 

توجه به اهمیت هر ذی نفع مشخص و تفکیک گردد.
IMS  مشخص  افراد در حوزه  افزود: توصیه می شود نقش  وی 
شود، خروجیهای ارزیابی عملکرد پرسنل در نیازسنجی آموزشی 
تاثیر داشته باشد و آموزشهای مورد نیاز در شرایط شغلی پرسنل 
تکمیل شود، همچنین واکنشها در خصوص اثربخش نبودن یک 

دوره آموزشی مشخص باشد.

مانور  جهت  مکانیزمهای  شود  می  توصیه  یادآورشد:  طاهری 
درخواست  شود،  ایجاد   IT حوزه  در  ها  داده  از    Backup
اولیه  ارزیابی  معیارهای  باشد،  مکتوب   IT تجهیزات  تعمیرات 
متناسب  زیستی  محیط  های  جنبه  شود،  بازنگری  کنندگان  تامین 
کنترلی  اقدامات  اثربخشی  تکمیل شده، سنجش  حیات  با چرخه 
های  جنبه  و  ایمنی  خطرات  ها،  فرصت  ریسکها،  در  پیشنهادی 
اجرا  از  پیش  مانور  اجرای  پیامدهای  بررسی شود،  زیستی  محیط 
به صورت کاملتری بررسی شده و همچنین برای تامین کنندگان 

زغال این معیارها جداگانه تدوین شوند.

    خبر

گزارش تفصیلی تایید گواهینامه های 
استاندارد مدیریتی 

شرکت زغالسنگ البرز شرقی

ـــت و  ـــا کیفی ـــه ارتق ـــژه ب ـــرش وی ـــا نگ ـــران ب ـــنگ ای ـــی زغالس ـــره مل ـــن کنگ پنجمی
ـــدن،  ـــی مع ـــکده مهندس ـــت دانش ـــه هم ـــران و ب ـــنگ ای ـــری زغالس ـــت پذی ـــوان رقاب ت
نفـــت و ژئوفیزیـــک دانشـــگاه صنعتـــی شـــاهرود و حمایـــت شـــرکت زغالســـنگ 
ـــازی  ـــورت مج ـــه ص ـــاري ب ـــال ج ـــاه  س ـــهریور م ـــخ 9 و 10 ش ـــرقی در تاری ـــرز ش الب
ـــن  ـــزارش را در ای ـــن گ ـــه ای ـــه ادام ـــد ک ـــزار ش ـــاهرود برگ ـــی ش ـــگاه صنعت در دانش

ـــد. ـــی خوانی ـــماره از معدنکارم ش
بـــه گـــزارش معدنـــکار، از آنجایـــی کـــه مـــاده معدنـــی زغال ســـنگ در اعمـــاق مختلـــف و بـــا 
ســـاختار الیـــه ای بـــا ضخامـــت هـــای متفـــاوت تشـــکیل مـــی شـــود؛ ضـــرورت ورود دانشـــگاهیان و 
ـــی  ـــکاری یعن ـــف معدن ـــل مختل ـــش در مراح ـــش از پی ـــور را بی ـــی کش ـــی و پژوهش ـــای علم ـــه ه مجموع
ـــط  ـــی و محی ـــن ایمن ـــا ارزش و همچنی ـــاده ب ـــن م ـــرآوری ای ـــن شناســـی و اکتشـــاف، اســـتخراج و ف از زمی

ـــت.  ـــرده اس ـــدان ک ـــت دو چن زیس
کنگـــره ملـــی زغـــال ســـنگ ایـــران بـــا تشـــخیص چنیـــن نیازشـــی در جامعـــه معدنـــی زغالســـنگ 
ـــزار  ـــار برگ ـــال یک ب ـــر 2 س ـــورت دوره ای ه ـــه ص ـــوزه؛ ب ـــن ح ـــد در ای ـــتاوردهای جدی ـــه دس ـــرای ارائ ب
می شـــود کـــه در صـــورت برگـــزاری صحیـــح کنگـــره بخـــش مهمـــی از فرآینـــد تولیـــد، نشـــر و 

مدیریـــت دانـــش در صنعـــت زغال ســـنگ انجـــام خواهـــد شـــد.
تاریخچه این کنگره ملی در سالهای اخیر به شرح زیر بوده است:

ـــاهرود و  ـــی ش ـــگاه صنعت ـــکاری دانش ـــا هم ـــهریورماه 1391 ب ـــنگ در ش ـــی زغال س ـــره مل ـــن کنگ اولی
ـــرقی ـــرز ش ـــنگ الب ـــرکت زغال س ش

ـــاهرود  ـــی ش ـــگاه صنعت ـــکاری دانش ـــا هم ـــهریورماه 1393 ب ـــنگ در ش ـــی زغال س ـــره مل ـــن کنگ دومی
و شـــرکت زغال ســـنگ کرمـــان

ـــاهرود  ـــی ش ـــگاه صنعت ـــکاری دانش ـــا هم ـــهریورماه 1395 ب ـــنگ در ش ـــی زغال س ـــره مل ـــومین کنگ س
و شـــرکت زغال ســـنگ البـــرز شـــرقی

ــی  ــگاه صنعتـ ــکاری دانشـ ــا همـ ــاه 1397 بـ ــنگ در فروردین مـ ــی زغال سـ ــره ملـ ــن کنگـ چهارمیـ
ــس ــروده طبـ ــنگ پـ ــرکت زغال سـ ــاهرود و شـ شـ

ـــه مجـــازی  ـــران در افتتاحی ـــر علمـــی پنجمیـــن کنگـــره ملـــی زغال ســـنگ ای ـــی دبی ـــر محمـــد عطائ   دکت
ـــه نحـــوی  ـــای مذکـــور را ب ـــه  ه ـــداف و برنام ـــه اه ـــا توجـــه ب ـــاي علمـــي ب ـــن محوره ـــن کنگـــره، تدوی ای

ــي،  ــاي علمـ ــه هـ ــه زمینـ ــه کلیـ ــود کـ ــرح نمـ مطـ
کاربـــردي و مدیریتـــي قابـــل  بحـــث در صنعـــت 

زغال ســـنگ را پوشـــش دهـــد.
ـــس از انجـــام مراحـــل داوری توســـط  ـــزود: پ وی اف
ـــه  ـــورت ارائ ـــه ص ـــه ب ـــرم داوران، 31 مقال ـــه محت کمیت
شـــفاهی و 52 مقالـــه بـــه صـــورت ارائـــه پوســـتری 

ـــت. ـــرار گرف ـــرش ق ـــورد پذی م
دبیرعلمـــی پنجمیـــن کنگـــره ملـــی زغال ســـنگ 
ایـــران حضـــور ارزشـــمند و افتخارآمیـــز اســـاتید از 
ـــاالت،  ـــد داوری مق ـــور در فرآین ـــف کش ـــاط مختل نق

ـــاء  ـــب ارتق ـــر را موج ـــن ام ـــوت در ای ـــه و پیشکس ـــاتید فرهیخت ـــر اس ـــایان تقدی ـــارکت ش ـــراه مش ـــه هم ب
ســـطح کیفـــی و دقـــت افزایـــی داوری مقـــاالت، حضـــور و مشـــارکت چنـــد وجهـــی دانشـــجویان، 
اســـاتید و دســـت اندرکاران مباحـــث مربـــوط بـــه زغال ســـنگ از نقـــاط مختلـــف کشـــور دانســـت.

عطایـــی خاطرنشـــان کـــرد: خالصـــه مقـــاالت در ایـــن کتابچـــه و مقـــاالت کامـــل در قالـــب لـــوح 
ـــا  ـــد ت ـــم می نمای ـــکان را فراه ـــن ام ـــره ای ـــاالت کنگ ـــه مق ـــار مجموع ـــت و انتش ـــده اس ـــر ش ـــرده منتش فش
ـــن  ـــه ای ـــا مطالع ـــته اند ب ـــره را نداش ـــور در کنگ ـــت حض ـــه فرص ـــي ک ـــره و دیگران ـــن در کنگ ـــم حاضری ه

ـــند. ـــته باش ـــده داش ـــرح ش ـــث مط ـــتري از مباح ـــدی بیش ـــع، بهره من منب
ـــده  ـــل آم ـــه عم ـــی ب ـــا رایزن ـــت: ب ـــراز داش ـــران اب ـــنگ ای ـــی زغال س ـــره مل ـــن کنگ ـــی پنجمی دبیرعلم
 Journal of Mining and Environment (JME(ـــه ـــه مجل ـــت تحریری ـــره و هیئ ـــه کنگ ـــن دبیرخان بی
کـــه در پایـــگاه Web of Science و ســـایت Thomson Reutersنمایـــه شـــده اســـت، مقـــاالت برتـــر و 

ـــد. ـــد ش ـــاپ خواه ـــریه چ ـــن نش ـــژه ای از ای ـــماره وی ـــره در ش ـــن کنگ ـــدی ای ـــخنرانی های کلی س
دکتـــر محمـــد مهـــدی فاتـــح رئیـــس دانشـــگاه صنعتـــی شـــاهرود در 
ـــن  ـــزاری ای ـــر برگ ـــالوه ب ـــه ع ـــم ک ـــت: مفتخری ـــره گف ـــن کنگ ـــه ای افتتاحی
ـــاتید  ـــران، اس ـــنگ ای ـــال س ـــکالت زغ ـــل مش ـــت ح ـــه جه ـــره و دغدغ کنگ
ایـــن دانشـــکده افتخـــارات و طـــرح هـــای متعـــددی از جملـــه تشـــکیل 
ـــزرگ  ـــرارداد ب ـــاد ق ـــگاه و انعق ـــن دانش ـــور در ای ـــدن کش ـــی مع ـــب علم قط

ژئومکانیـــک نفـــت را در کارنامـــه خـــود ثبـــت نمـــوده انـــد.                     
مهنـــدس بابـــک براتـــی مدیـــر عامـــل 
ــرقی،  ــرز شـ ــنگ البـ ــال سـ ــرکت زغـ شـ
در  هـــا  دانشـــگاه  همـــکاری  بحـــث 
خصـــوص بومـــی ســـازی معـــادن زغـــال 
ســـنگ بـــر مبنـــای شـــرایط موجـــود 
را موضوعـــی پـــر رنـــگ برشـــمرد و 
معـــادن  تمامـــی  تقریبـــا  ابرازداشـــت: 
ـــه  ـــکا ب ـــا ات ـــنتی و ب ـــوت س ـــه ص ـــور ب کش
ـــی  ـــت م ـــه فعالی ـــغول ب ـــانی مش ـــروی انس نی
ـــزان  ـــن موجـــب محدودیـــت می باشـــند و ای
ـــتر  ـــری بیش ـــیب پذی ـــد آس ـــد و درص تولی
مـــی شـــود، در صورتـــی کـــه اســـتخراج 

ـــد و کاهـــش صدمـــات  ـــن امـــر موجـــب افزایـــش تولی ـــوده کـــه ای ـــزه ب ـــا تمـــام مکانی زغـــال ســـنگ در دنی
ــد. ــد شـ ــی از کار خواهـ ناشـ

وی بـــا تاکیـــد بـــر ارتقـــا ســـطح ایمنـــی در معـــادن، محدودیـــت منابـــع کیفـــی و کمـــی تولیـــد را 
بزرگتریـــن چالـــش تامیـــن زغـــال ســـنگ در کشـــور در اســـتخراج و بهـــره بـــرداری از تولیـــد بیـــان نمـــود.

ـــا نهادهـــای  ـــا رویکـــرد توســـعه و بومـــی ســـازی ب ـــرز شـــرقی ب ـــر عامـــل شـــرکت زغـــال ســـنگ الب مدی
ـــل اجـــرا  ـــه از پیشـــنهادات قاب ـــن مجموع ـــراز داشـــت کـــه ای علمـــی کشـــور اعـــالم همـــکاری نمـــود و اب

حمایت خواهد کرد.
ـــر در صنعـــت  ـــران در خصـــوص تحـــوالت اخی ـــر انجمـــن زغالســـنگ ای ـــدس ســـعید صمـــدی دبی مهن

ـــز  ـــز از کشـــور اســـترالیا نی ـــاج عزی ـــران و پروفســـور ن زغالســـنگ ای
Static and Dynamic Shear Testing of Ten�زمینـــه  در

dons for Outburst and Rock burst Management  بـــه 
ـــد. ـــخنرانی پرداختن ـــراد س ای

مهنـــدس قنبـــری معـــاون معدنـــی و بهـــره بـــرداری شـــرکت 
ـــد  ـــوان تولی ـــود ت ـــی »بهب ـــه بررس ـــز ب ـــرقی نی ـــرز ش ـــنگ الب زغالس

در معـــادن باالخـــص معـــادن زغالســـنگ 
ــاب«  ــت نـ ــتراتژی مدیریـ ــتفاده از اسـ ــا اسـ بـ

ــت.  پرداخـ
وی تصریـــح کـــرد: تولیـــد نـــاب در واقـــع 
ـــن  ـــدد از بی ـــه درص ـــت ک ـــی اس ـــیوه و نگرش ش
بـــردن فرآیندهـــای اضافـــی یـــا هـــدر رفتهـــا؛ 
یعنـــی فرآیندهایـــی کـــه ارزش افـــزوده ای 
ایجـــاد نمی کنـــد، در کل فرآینـــد تولیـــد، از 
ـــاً  ـــد و نهایت ـــا تولی ـــه ت ـــواد اولی ـــه م ـــه تهی مرحل

فـــروش اســـت.
معـــاون معدنـــی و بهـــره بـــرداری شـــرکت بیـــان داشـــت: مدیریـــت نـــاب در معـــادن کاری الزم و 
ـــا تولیـــد  ـــه هـــر فراینـــد مرتبـــط ب ـــکاری بلکـــه ب ـــه در کل فرآینـــد معدن ـــی تمرکـــز آن ن اجرایـــی اســـت ول

ـــت. ـــرا اس ـــل اج ـــه قاب ـــور جداگان ـــه ط ب
ـــاب شـــامل شناســـایی  ـــکاری ن ـــرد در معدن ـــل کارب قنبـــری یادآورشـــد: راهـــکار و ابزارهـــای اصلـــی قاب
ـــر  ـــد و درگی ـــا و تولی ـــی تقاض ـــم گام ـــدگان، ه ـــی تأمین کنن ـــازی، یکپارچگ ـــا، استانداردس ـــدر رفت ه ه

ـــروی کار اســـت. کـــردن نی
ـــاری،  ـــر صف ـــری، دکت ـــدس قنب ـــرقی مهن ـــرز ش ـــنل الب ـــوی پرس ـــه از س ـــداد 4 مقال ـــره تع ـــن کنگ در ای
مهنـــدس اســـدی و خانـــم رضوانـــی ارائـــه گردیـــد کـــه در ایـــن میـــان ) رســـاله دکتـــری برتـــر ( بـــا 
ـــر  ـــه هـــای زغـــال ســـنگ از دکت ـــت خودســـوزی الی ـــی قابلی ـــی و کیفـــی ارزیاب ـــدل کّم ـــه م موضـــوع ارائ

ـــود. ـــره ب ـــن کنگ ـــدگان ای ـــز برگزی ـــاری ج ـــر صف امی

الزم بـــه ذکـــر اســـت: کنگـــره ملـــی زغال ســـنگ گردهمایـــي رســـمي متشـــکل از متخصصیـــن 
و افـــراد بـــا تجربـــه در حـــوزه زغال ســـنگ اســـت کـــه بـــا همـــکاری مراکـــز تحقیقاتـــی، نهادهـــا و 

ســـازمان های دولتـــی و غیردولتـــی برگـــزار می شـــود.
شـــرکت کنندگان در ایـــن کنگـــره، بـــرای بحـــث و تبادل نظـــر و تصمیـــم گیـــری دربـــاره صنعـــت 
زغال ســـنگ، گـــرد هـــم می آینـــد و نتایـــج تحقیقـــات و پژوهش هـــای انجـــام شـــده در ایـــن زمینـــه 
ـــه  ـــاع روحی ـــرای اقن ـــی ب ـــره تالش ـــن کنگ ـــد. ای ـــه می دهن ـــتر ارائ ـــخنراني و پوس ـــه، س ـــورت مقال ـــه ص را ب
جســـتجوگری و کاوشـــگری جامعـــه علمـــي دانشـــگاهي و کســـب معلومـــات و اطـــالع از یافته هـــای 

جدیـــد در زمینـــه زغال ســـنگ اســـت.

در ادامه گزارش پنجمین کنگره ملی زغال سنگ ایران :

رساله  
 دکترای برتر 

 سنگ های زغالارائه مدل کمّی و کیفی ارزیابی قابلیت خودسوزی الیه
 

 امیر صفاری 
 

استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ئوفیزیک، دانشگاه صنعتی   مهندسی التحصیل دکترایفارغ
 شاهرود

 سنگ البرز شرقی کارشناس ارشد تهویه دفتر فنی شرکت معادن زغال

 مقاله 

 سنگ شناسی بر فرآیند گاز زدایی زغالبررسی تاثیر عوامل زمین 
 

 4و امیر صفاری 3، محمد عطائی2، فرهنگ سرشکی1کرامت قنبری تیلمی

 
 دانشجوی دکترای استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود -1

 استاد، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود -2

 استاد، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود -3
 التحصیل دکترای استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود فارغ -4

 مقاله 

 بهبود توان تولید در معادن با استفاده از استراتژی مدیریت ناب 
 

 5و علی نوری قراحسنلو 4، عباس برآبادی3، فرهنگ سرشکی2، محمد عطائی1کرامت قنبری تیلمی
 

 دکترای استخراج معدن، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهروددانشجوی  -1
 استاد، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود -3
 استاد، دانشکده مهندسی معدن، نفت و ئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود -2

 استاد، دانشگاه ترومسو نروژ -4

 استادیار، گروه مهندسی معدن، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی -5

 مقاله 

 تعیین قابلیت شستشوی زغال سنگ های منطقه ی طزره با استفاده از روش غرق و شناور سازی 
 

 2و قدرت اهلل اسدی 1نسرین رضوانی
 

 البرز شرقی سرپرست تغلیظ کارخانه زغالشویی، شرکت معادن زغال سنگ  -1
 مدیر کارخانه زغالشویی، شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی -2

 
 
 
 

یک دستگاه لودر تونلی)خاکبرسر( توسط پرسنل پرتالش کارگاه خدمات فنی شرکت بازسازی شد.
ـــراز داشـــت: یـــک دســـتگاه  ـــکار اب ـــا معدن ـــی مکانیـــک شـــرکت در گفـــت و گـــو ب صـــادق صباغـــان کارشـــناس فن
ـــورت  ـــده بـــه ص ـــو روی آن ســـوار ش ـــتون امک ـــودر تونلـــی روســـی یـــا )خاکبرســـر( کـــه موتـــور 5 ســـیلندر پیس ل

کامـــل بازســـازی و احیـــا گردیـــد کـــه هـــم اکنـــون 
در قســـمت پیشـــروی مجموعـــه تونـــل غربـــی بـــه 

کارگیـــری شـــده اســـت.
ـــزات  ـــات و تجهی ـــری  قطع ـــرد: کس ـــح ک وی تصری
ـــود  ـــات موج ـــود ازضایع ـــن ب ـــه ممک ـــی ک ـــا آنجای را ت
در کارگاه خدمـــات فنـــی و انبـــار  5s اســـتفاده کردیـــم و 
ـــکاری  ـــکاران تراش ـــک هم ـــا کم ـــر و ب ـــات را تعمی قطع

ـــد. ـــام گردی ـــر روی آن انج ـــات الزم ب ـــزره اصالح ط
کارشـــناس فنـــی مکانیـــک شـــرکت گفـــت: همچنیـــن 
ـــاچمه، رول  ـــد س ـــزات مانن ـــات و تجهی ـــدادی از قطع تع
ـــرای آن  ـــده و ب ـــن ش ـــار تامی ـــق انب ـــگ و ... از طری بیرین
ـــت  ـــوده درخواس ـــود نب ـــار موج ـــه در انب ـــم ک ـــی ه اقالم
ـــدام  ـــه آن اق ـــه تهی ـــا نســـبت ب ـــد داده شـــده اســـت ت خری

ـــود. ش
ـــز و  ـــی کالری ـــه معدن ـــده منطق ـــو ش ـــات دپ ـــل ضایع ـــود درمح ـــات موج ـــودراز قطع ـــن ل ـــازی ای ـــه بازس ـــان ب صباغ
ـــت:  ـــان داش ـــرد و بی ـــاره ک ـــی اش ـــات فن ـــنل کارگاه خدم ـــط پرس ـــرات آن توس ـــل تعمی ـــه مراح ـــام کلی ـــن انج همچنی
ـــوع  ـــا ن ـــد و ی ـــی باش ـــود نم ـــازار موج ـــتگاه در ب ـــن دس ـــات ای ـــی از قطع ـــر برخ ـــال حاض ـــه در ح ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ب

ـــت.  ـــوردار اس ـــی برخ ـــیار باالی ـــی از ارزش بس ـــرایط فعل ـــدام در ش ـــن اق ـــت ای ـــترس اس ـــتوک آن در دس اس
ـــدود 400  ـــاد آن از ح ـــا ابع ـــور ی ـــوع موت ـــاس ن ـــازار براس ـــتوک در ب ـــتگاه لودراس ـــک دس ـــت ی ـــزود: قیم وی اف
ـــون  ـــن طـــرح شـــده حـــدود 30 میلی ـــرای ای ـــی کـــه ب ـــه های ـــه هزین ـــی باشـــد حـــال آنکـــه کلی ـــاال م ـــه ب ـــان ب ـــون توم میلی

ـــت. ـــوده اس ـــا ب ـــه ه ـــش هزین ـــی در کاه ـــل توجه ـــغ قاب ـــه مبل ـــده ک ـــرآورد ش ـــان ب توم
ـــت  ـــی جه ـــیل باالی ـــت و پتانس ـــی از قابلی ـــات فن ـــنل کارگاه خدم ـــت: پرس ـــرکت گف ـــک ش ـــی مکانی ـــناس فن کارش
تعمیـــرات اساســـی و بازســـازی لودرهـــای تونلـــی مشـــتریان خارجـــی شـــرکت کـــه دارای معـــادن خصوصـــی در 
ـــمار  ـــه ش ـــت ب ـــز اهمی ـــکات حائ ـــه از ن ـــد ک ـــند برخوردارن ـــی باش ـــتان م ـــمنان و گلس ـــای س ـــتان ه ـــزره، اس ـــه ط منطق

ـــی رود. م
ـــال در  ـــد زغ ـــروی و تولی ـــش پیش ـــب افزای ـــی موج ـــودر تونل ـــتگاه ل ـــک دس ـــود ی ـــرد: وج ـــان ک ـــان خاطرنش  صباغ

ـــد. ـــد ش ـــنگ خواه ـــادن زغالس مع
ـــات  ـــمت خدم ـــه در قس ـــده ک ـــکیل ش ـــری تش ـــارژ بات ـــی و ش ـــات فن ـــش خدم ـــت: کارگاه از 2 بخ ـــان داش وی بی
ـــمت  ـــود و در قس ـــی ش ـــام م ـــه انج ـــای تهوی ـــن ه ـــچ و ف ـــه، وین ـــوار نقال ـــپ، ن ـــودر، پم ـــه ل ـــوط ب ـــات مرب ـــی، خدم فن

بازسازی یک دستگاه لودر تونلی )خاکبرسر( در شرکت
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مصطفی امینی

اگر دوباره متولد شوید دوست دارید در همین جایگاه 
باشید؟

غذای مورد عالقه تان؟

کارشناس زمین شناسی منطقه طزره

سبزی پلو و لوبیا پلو

کار خود را در شرکت از چه قسمتی آغاز نمودید؟

تکیه کالم شما چیست؟

تکیه کالم خاصی ندارم

خیر

لطفا خودتان را برای ما معرفی کنید؟

چند فرزند دارید؟

تحصیالت شما در چه مقطعی است؟

ویژگی منحصر به فرد شما؟

انتخاب شما برای سفر؟

زمان ورود شما به شرکت البرز شرقی؟

مهمترین دغدغه شما در محل کار؟

ورزش و تیم مورد عالقه شما؟

بهترین و بدترین روز زندگی؟

در اوقات فراغت ترجیح می دهید چه کاری انجام دهید؟

از بیست چه نمره ای به خود می دهید؟

چندمین فرزند خانواده هستید؟

چه سالی ازدواج کردید؟

مصطفی امینی ، متولد شهریور 1351 در شهرستان شاهرود و هم 
اکنون به عنوان معاون معدنی طزره  در شرکت زغالسنگ البرز 

شرقی مشغول خدمت هستم. 

سال 1379

اداره امور به نحو احسن 

فوتبال و کشتی

بهترین روز، تولد فرزندانم و بدترین روز، فوت پدر عزیزم

مطالعه و تماشای برنامه های علمی

17

نظر شما در مورد ایت قسمت از ماهنامه معدنکار؟

آینده فرزندانم

نظر شما در خصوص واحد روابط عمومی چیست؟

چندسالی است که از عملکرد خوبی در انعکاس 
فعالیت های شرکت برخوردار است.

مکانهای زیارتی 

صراحت لهجه و عدم رودربایستی

دو فرزند

1382

5

فرآیند بازنشستگی با شرایط سخت و زیان آور

کارشناسی

خوب است

سعی شود افراد در تخصص خودشان فعالیت نمایند

پیشنهاد شما در راستای کمک به شرکت؟

اصلی ترین مشغله ذهنی تان؟

در محیط کار آدم خوش اخالقی هستید  یا بد اخالق؟

فکر میکنم خوش اخالق ولی باید از دیگران سوال کرد

بزرگترین نقطه قوت حوزه کاریتان؟

پرسنل خوب و وظیفه شناس ـــرد. ـــی پذی ـــورت م ـــو ص ـــه لوکوموتی ـــوط ب ـــای مرب ـــز کاره ـــری نی ـــارژ بات ش
کارشـــناس فنـــی مکانیـــک شـــرکت ابـــراز داشـــت: دربحـــث لوکوموتیـــو نیروهـــای قســـمت شـــارژ باتـــری 
ـــرقی  ـــرز ش ـــه الب ـــود در مجموع ـــی موج ـــای انگلیس ـــازی لوکوموتیوه ـــی و بازس ـــرات اساس ـــه تعمی ـــوط ب ـــای مرب کاره

ـــا و بازســـازی لوکوموتیوهـــای روســـی  ـــن قســـمت احی ـــد کـــه تمرکـــز اصلـــی و الویـــت کاری در ای را انجـــام مـــی دهن
ـــود.  ـــی ش ـــناخته م ـــن ش ـــن و 8 ت ـــن، 5 ت ـــای 4/5 ت ـــام لوکوموتیوه ـــا ن ـــه ب ـــت ک اس

ـــی را  ـــات فن ـــه کارگاه خدم ـــال آن ب ـــده و انتق ـــداری ش ـــات خری ـــت قطع ـــی درخواس ـــازه زمان ـــش ب ـــان، کاه صباغ
ـــد قطعـــات  ـــزود: پروســـه خری ـــوان کـــرد و اف ـــی و افزایـــش ســـرعت نیروهـــای کارگاه عن ـــزان کارای امـــری مهـــم در می

ـــای پیشـــگیری شـــود. ـــه در انجـــام کاره ـــا از ایجـــاد وقف ـــد ت ـــد کاهـــش یاب ـــی بای ـــه صنعت ـــار ناحی ـــال آن از انب و انتق
ـــات  ـــده کارگاه خدم ـــای آین ـــه ه ـــه برنام ـــی را از جمل ـــای معدن ـــچ ه ـــا و وین ـــپ ه ـــدادی از پم ـــازی تع وی، بازس

ـــید. ـــد رس ـــرا خواه ـــه اج ـــه مرحل ـــاری ب ـــال ج ـــان س ـــا پای ـــاهلل ت ـــه انش ـــمرد ک ـــی برش فن
کارشـــناس فنـــی مکانیـــک شـــرکت بـــا تاکیـــد بـــر موضـــوع جانشـــین پـــروری و اســـتفاده از نیروهـــای جـــوان 
ـــرار  ـــتگی ق ـــتانه بازنشس ـــری در آس ـــارژ بات ـــی و ش ـــات فن ـــنل کارگاه خدم ـــه پرس ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــت: ب ـــان داش بی
ـــریعتر  ـــه س ـــر چ ـــد ه ـــه بای ـــم ک ـــاز داری ـــا نی ـــمت ه ـــن قس ـــد در ای ـــوان و کارآم ـــی ج ـــوزش نیروهای ـــه آم ـــا ب ـــد م دارن
ـــت  ـــیاری جه ـــکالت بس ـــا مش ـــک ب ـــده نزدی ـــه در آین ـــرد وگرن ـــام پذی ـــه انج ـــنل باتجرب ـــق پرس ـــش از طری ـــال دان انتق

ـــد. ـــم ش ـــرو خواهی ـــنل روب ـــی پرس جایگزین
ـــی و  ـــدس جالل ـــا، مهن ـــدی محمدنی ـــدس فری ـــی، مهن ـــدس دامغان ـــتیبانی مهن ـــت و پش ـــان از حمای ـــان در پای صباغ
ـــب  ـــزی مناس ـــه ری ـــا برنام ـــم ب ـــزود: امیدواری ـــود واف ـــی نم ـــارژباتری قدردان ـــی و ش ـــات فن ـــنل کارگاه خدم ـــه پرس کلی

ـــم. ـــی برداری ـــزات معدن ـــات و تجهی ـــازی قطع ـــتای بازس ـــدی درراس ـــر گام بلن ـــای موث ـــرح ه ـــه ط و ارائ

بازسازی یک دستگاه لودر تونلی )خاکبرسر( در شرکت
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برندگان وام دویست میلیون ریالی
7017143حامد روشنایی1

7020607مهدی مزین زاده2

7016743ابوالحسن قزلسفلی3

7017895نصرت اهلل ولیان4

7018775ابوالفضل غنائی5

7020695علی لطفی6

7020407عقیل کالیی7

7013399حسن دهقان طزره8

7020647محمد زاهدی9

7012439محمد حسین بلهری10

7015359غالمرضا برزگر11

7012783علی اصغر حبیب زاده12

7020303فهیمه آج قلی13

7020519محمد رضا جاللیان14

7018863محمد علی مربی15

7016767شعبان قزلسفلی16

7020575عباس لزومی17

7019095ابوذر قزلسفلی18

7016463سید طاهر حسینی19

7020487محمد گیلکی20

برندگان وام قرض الحسنه الجواد و ولیعصر پنجاه میلیون ریالی

7019695مهدی خمری1

7019791مجتبی ذبیحی2
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برندگان وام قرض الحسنه الجواد و ولیعصر پنجاه میلیون ریالی

7011079یعقوب جاهدی3

7012215حشمت اهلل غزالی4

7020295داوود افتخاری5

7014039علی خواجه پور6

7019687هادی خمری7

7010879محمد عباسی راد8

7010639حسین ملکی حسن9

7010143سلیمه مفیدی    10

7014775رمضان پاره دوز11

7018567احمد قاسمی12

7020495عبداالحد خدری13

7018351زین العابدین نادمی14

7016303جواد صفری رودبار15

7010327رضا حاج محمدی16

7011615عباس خراشی17

7020999حمزه رنجبر18

6642187محمد تقی نوری19

7020847محمود شفعلی20

7020689امین نوروزی21

7019799محمد علی دامغانی22

7019319یداهلل حسینی کاشیدار23

7013935علیرضا نظری24

7012687اسماعیل غریب بلوک25

مقاله

چکیده )بخش اول(   دکتر امیر صفاری
ـــود در  ـــکالت موج ـــی و مش ـــت. ناکارای ـــد اس ـــه روز و کارآم ـــای ب ـــاوری ه ـــتفاده از فن ـــتلزم اس ـــادن مس ـــتر در مع ـــد بیش ـــه تولی ـــتیابی ب دس
سیســـتم فعلـــی مدیریـــت عملیـــات تولیـــد در معـــادن را مـــی تـــوان بـــه علـــت تکیـــه کامـــل بـــر تصمیمـــات انســـانی و عـــدم اســـتفاده از اتوماســـیون 
ـــطوح  ـــام س ـــیون در تم ـــازی اتوماس ـــاده س ـــادن، پی ـــد در مع ـــازی تولی ـــه س ـــرای بهین ـــا ب ـــت ه ـــن رهیاف ـــم تری ـــی از مه ـــت. یک ـــادن دانس در مع
ـــرای  ـــاز ب ـــورد نی ـــای م ـــاخت ه ـــی و زیرس ـــزای اصل ـــت، اج ـــده اس ـــالش ش ـــق ت ـــن تحقی ـــت. درای ـــل اس ـــاوگان حمل ونق ـــژه در ن ـــه وی ـــد ب تولی

ـــرار  ـــی ق ـــورد ارزیاب ـــادن م ـــا در مع ـــیون کامیون ه ـــازی اتوماس ـــاده س پی
ـــا  ـــیون کامیون ه ـــوزه اتوماس ـــق در ح ـــات موف ـــن تجربی ـــرد. همچنی گی
در شـــرکت های بـــزرگ معدنـــی جهـــان مـــورد بررســـی قـــرار 
ـــن  ـــرد ای ـــه کارب ـــد ک ـــی ده ـــان م ـــات نش ـــج مطالع ـــت. نتای ـــه اس گرفت
ـــرخ دسترســـی، افزایـــش  ـــي، افزایـــش ن ـــاوری موجـــب افزایـــش ایمن فن
ـــادن  ـــي مع ـــای عملیات ـــه ه ـــمگیر هزین ـــش چش ـــز کاه ـــره وری و نی به
ـــن  ـــرد ای ـــرای کارب ـــنی را ب ـــداز روش ـــم ان ـــر چش ـــن ام ـــت. ای ـــده اس ش

ـــت. ـــرده اس ـــاد ک ـــط ایج ـــزرگ و متوس ـــادن ب ـــه مع ـــاوری در کلی فن
کلمات کلیدی: اتوماسیون، ناوگان حمل ونقل، ایمنی، بهره وری.

1- مقدمه
ـــه  ـــز دو ده ـــات بحث برانگی ـــه موضوع ـــادن از جمل ـــیون در مع اتوماس
ـــد  ـــدن معتقدن ـــن مع ـــده ای از متخصصی ـــود. ع ـــوب می ش ـــته محس گذش
ـــی  ـــان تلق ـــغل آن ـــه ش ـــرای ادام ـــدی ب ـــک تهدی ـــیون و رباتی ـــه اتوماس ک
ـــه  ـــر تجرب ـــش مؤث ـــا نق ـــال و ب ـــزاران س ـــش از ه ـــه بی ـــغلی ک ـــود. ش می ش

ـــداول  ـــادن مت ـــات در مع ـــوع عملی ـــن ن ـــز ای ـــاد، هرگ ـــه زی ـــه اولی ـــل هزین ـــه دلی ـــد ب ـــادن معتقدن ـــت اندرکاران مع ـــی از دس ـــت. بعض ـــوده اس ـــراه ب هم
ـــه  ـــادن ب ـــک در مع ـــیون و رباتی ـــتفاده از اتوماس ـــد اس ـــه معتقدن ـــن ک ـــن و متخصصی ـــداد محققی ـــر تع ـــر روز ب ـــر ه ـــوی دیگ ـــا از س ـــد، ام ـــد ش نخواهن
ـــن  ـــود. ای ـــه می ش ـــت، اضاف ـــر اس ـــی اجتناب ناپذی ـــای عملیات ـــه ه ـــش هزین ـــاال و کاه ـــد ب ـــه تولی ـــی ب ـــات، دسترس ـــرعت در عملی ـــی، س ـــل ایمن  دالی
ـــمند  ـــکاری هوش ـــتم معدن ـــه سیس ـــی ب ـــه نوع ـــد ب ـــادی بای ـــی و اقتص ـــل فن ـــه  دالی ـــدازه ب ـــوع و ان ـــر از ن ـــادن صرف نظ ـــده مع ـــه آین ـــد ک ـــروه معتقدن گ
ـــرای معـــدن کاران. ـــه مانعـــی ب ـــن هـــدف ن ـــه ای ـــرای دسترســـی ب ـــی اســـت ب ـــد کـــه اتوماســـیون و رباتیـــک پل ـــان مـــی کنن ـــن گـــروه بی مجهـــز شـــود. ای

واژه اتوماســـیون )Automation( ترکیبـــی اســـت از دو کلمـــه »Automatic« و »Operation« و بـــه معنـــای عمـــل کـــردن بـــدون عامـــل 
ـــاز  ـــیون ف ـــد. اتوماس ـــدن فرآین ـــودکار ش ـــی خ ـــیون یعن ـــر اتوماس ـــارت دیگ ـــه عب ـــت و ب ـــی اس ـــل خارج ـــر عام ـــن تأثی ـــا کمتری ـــا ب ـــان( ی ـــی )انس خارج
ـــیون در  ـــروزه مکانیزاس ـــت. ام ـــیون نیس ـــا مکانیزاس ـــت، ام ـــته اس ـــیون وابس ـــه مکانیزاس ـــه ب ـــن آنک ـــت، ضم ـــیون اس ـــه مکانیزاس ـــبت ب ـــرفته ای نس پیش
ـــاده  ـــن حـــال فوق الع ـــاال و در عی ـــد ب ـــت تولی ـــا ظرفی ـــد، از ماشـــین آالت ب ـــزان تولی ـــود در می ـــه منظـــور بهب ـــه ای رســـیده اســـت کـــه ب ـــه مرحل ـــادن ب مع
ـــر و  ـــای ماه ـــه اپراتوره ـــاز ب ـــد، نی ـــرفته ای برخوردارن ـــده وپیش ـــاوری پیچی ـــه از فن ـــین آالت ک ـــن ماش ـــود. ای ـــتفاده می ش ـــده اس ـــت و پیچی گران قیم
ـــل  ـــل اســـتخراج بســـیار دشـــوار و غیرقاب ـــی قاب ـــر معدن ـــه و موقعیـــت ذخای ـــن در شـــرایطی اســـت کـــه عمـــق معـــادن افزایـــش یافت ـــد. ای متخصـــص دارن
تصـــور حتـــی بـــا چنـــد ســـال قبـــل اســـت. ایـــن مشـــکالت تنهـــا در مـــورد معـــادن ســـطحی وجـــود نـــدارد، بلکـــه در معـــادن زیرزمینـــی بـــه دلیـــل تولیـــد 
ـــت.  ـــوردار اس ـــتری برخ ـــیت بیش ـــطحی از حساس ـــادن س ـــتخراج مع ـــای اس ـــا روش ه ـــاس ب ـــکاری در قی ـــات معدن ـــت عملی ـــودن موقعی ـــن ب ـــم و ناام ک
ـــت  ـــه ای گران قیم ـــاب مجموع ـــت. انتخ ـــرار داده اس ـــدن ق ـــین مع ـــان و مهندس ـــش روی طراح ـــی را در پی ـــکالت و موانع ـــل، مش ـــن عوام ـــه ای مجموع

ـــود. ـــی می ش ـــادن تلق ـــئوالن مع ـــروزی مس ـــای ام ـــه ه ـــوار، دغدغ ـــدت دش ـــه ش ـــت کاری ب ـــرای موقعی ـــانی ب ـــروی انس ـــه نی ـــاز ب ـــین آالت و نی از ماش
ـــت  ـــه صنع ـــرد ک ـــر ک ـــه اظهارنظ ـــوان این گون ـــی ت ـــده م ـــای آین ـــانه ه ـــر و نش ـــات اخی ـــات و ابداع ـــته، اختراع ـــای گذش ـــرفت ه ـــای پیش ـــر مبن ب
ـــی  ـــام داده و تجارب ـــی انج ـــیون کارهای ـــرل از راه دور و اتوماس ـــه کنت ـــته، در زمین ـــی داش ـــای خوب ـــرفت ه ـــیون پیش ـــه مکانیزاس ـــکاری در زمین معدن
ـــکل  ـــر مش ـــن ام ـــل ای ـــه دالی ـــه ریش ـــردن ب ـــی ب ـــی و پ ـــه یاب ـــش رو دارد. ریش ـــوز راه درازی پی ـــا هن ـــات ه ـــتفاده از رب ـــا اس ـــی ت ـــت، ول ـــه اس اندوخت
ـــیون و  ـــده مکانیزاس ـــل عم ـــود را دلی ـــی ش ـــت م ـــه پرداخ ـــی ک ـــه های ـــل هزین ـــد در مقاب ـــوان تولی ـــش ت ـــب افزای ـــدم تناس ـــی ع ـــور کل ـــه ط ـــت. ب اس
اتوماســـیون در معدنـــکاری ذکـــر کـــرده انـــد. ولـــی حتـــی اگـــر دلیـــل قانع کننده تـــری نیـــز بـــرای ایـــن مســـئله برمی شـــمردند، نیـــاز ضـــروری 
ـــع دارد، رو آوردن  ـــه صنای ـــان کلی ـــی در می ـــائل ایمن ـــر مس ـــابقه را از نظ ـــن س ـــه بدتری ـــکاری ک ـــای معدن ـــت ه ـــی فعالی ـــی در ایمن ـــود اساس ـــه بهب ب
ـــت  ـــالب در صنع ـــک انق ـــد ی ـــی در ح ـــی حت ـــات و تغییرات ـــد اصالح ـــی توان ـــیون م ـــرد. اتوماس ـــی ک ـــاب م ـــیون را ایج ـــیون و اتوماس ـــه مکانیزاس ب

ـــود آورد.                                                                                            ـــه وج ـــکاری ب معدن
                                                                                                                                              ادامه دارد...

ارزیابی مزایای استفاده از اتوماسیون در ناوگان حمل ونقل معدنی
بـــه گـــزارش معدنـــکار، از 
ــی از  ــه نمایندگـ ــده بـ 120 رزمنـ
ــاهرود در  ــده شـ ــزار رزمنـ 14 هـ
هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس بـــا 
حضـــور مســـووالن شهرســـتان و 
ـــنگ  ـــرکت زغالس ـــی ش ـــه میزبان ب

البـــرز شـــرقی تجلیـــل شـــد.
حجـــت االســـالم والمســـلمین 
ـــن تجلیـــل  ـــی در آیی ـــاس امین عب
پیشکســـوتان  و  یـــادگاران  از 
ـــدس  کـــه  ـــاع مق ـــال دف هشـــت س
ـــرکت  ـــر ش ـــی تئات ـــالن آمف در س
گرامیداشـــت  مناســـبت  بـــه  و 

ـــد  ـــی را آفریدن ـــدس لحظات ـــاع مق ـــیجی در دوران دف ـــان بس ـــان و نوجوان ـــلح، جوان ـــای مس ـــت:  نیروه ـــد گف ـــزار ش ـــدس برگ ـــاع مق ـــه دف هفت
کـــه حســـاب و کتـــاب هـــای نظامـــی گـــری تدریـــس شـــده در دانشـــگاههای تربیـــت افســـری دنیـــا را برهـــم زد.

ـــن از نهضـــت  ـــه واســـطه درس گرفت ـــر لشـــکر مســـلح و تقویـــت شـــده عـــراق ب ـــان در براب ـــاع ایرانی ـــح کـــرد: دف ـــام جمعـــه شـــاهرود تصری ام
ـــت. ـــودن تقـــدس یاف ســـید الشـــهدا )ع( اخـــالص و الهـــی ب

ـــه  ـــه هـــا و وصیـــت هـــای عارفان ـــه واســـطه اخـــالص ، ایثـــار ،نمـــاز شـــب هـــا ، توب وی افـــزود: دفـــاع مقـــدس گنجینـــه ای عظیـــم اســـت کـــه ب
شـــهدا پدیـــدار شـــد.

ـــت و  ـــده اس ـــای آین ـــون راهگش ـــای گوناگ ـــه ه ـــا و عرص ـــه ه ـــدس در زمین ـــاع مق ـــراوان دوران دف ـــتاورهای ف ـــت:  دس ـــراز داش ـــی اب امین
ـــود. ـــم ب ـــدان خواهی ـــروز می ـــا پی ـــه ه ـــرآن تجرب ـــه ب ـــا تکی ـــه ب ـــت ک ـــم داش ـــش رو خواهی ـــیاری پی ـــهرهای بس ـــا و خرمش ـــاع ه ـــز دف ـــروز نی ام

ـــر آن  ـــد اگ ـــاد و تولی ـــگ، اقتص ـــی، فرهن ـــردی و اجتماع ـــایل ف ـــواده، مس ـــای خان ـــوزه ه ـــرد: در ح ـــان ک ـــاهرود خاطرنش ـــه ش ـــام جمع ام
ـــود. ـــد ب ـــش خواه ـــه بخ ـــد، نتیج ـــی باش ـــاور قلب ـــالص و ب ـــدس، اخ ـــاع مق ـــال دف ـــت س ـــدس دوران هش تق

ـــا  ـــت ه ـــا و نکوداش ـــش ه ـــت همای ـــن دس ـــالت ای ـــدف و رس ـــت: ه ـــن گف ـــن آیی ـــم در ای ـــاهرود ه ـــدار ش ـــمنان و فرمان ـــتاندار س ـــاون اس مع
ـــت. ـــده اس ـــای آین ـــل ه ـــرای نس ـــدس ب ـــاع مق ـــم دوران دف ـــتاوردهای عظی ـــال دس ـــا و انتق ـــن ارزش ه تبیی

ـــر  ـــا صب ـــا ب ـــم ه ـــا، تحری ـــا وجـــود کمبوده ـــی ب ـــگ تحمیل ـــدگان اســـالم در دوران هشـــت ســـال جن ـــان اینکـــه رزمن ـــا بی ـــی ب ـــب جالل ابوطال
ـــا  ـــد کـــه ب ـــران اســـالمی بودن ـــدار ای ـــرت و اقت ـــان باغی ـــن جوان ـــخ انقـــالب ای ـــاع مقـــدس و تاری ـــار تمـــدن ســـاز شـــدند، یادآورشـــد: در دف و ایث

ـــدگار شـــدند. ـــار جـــان خـــود مان نث
ـــن  ـــالش شـــبانه روزی تدوی ـــا ت ـــه را ب ـــوان برنام ـــاع مقـــدس یکهـــزار و 100 عن ـــه دف ـــرای بزرگداشـــت هفت ـــه ب ـــش از 20 کمیت ـــزود: بی وی اف

ـــد. کردن
ـــراق در  ـــای ع ـــهیدان در اردوگاه ه ـــاالر ش ـــزاداری س ـــم ع ـــی مراس ـــاز و آزاده از برپای ـــده جانب ـــی رزمن ـــا امین ـــد رض ـــن محم ـــن آیی در ای

ـــرد. ـــی ک ـــره گوی ـــش خاط ـــود و همرزمان ـــارت خ ـــان اس زم
ـــادری از شـــهدای اطالعـــات عملیـــات  ـــده خاطـــره یـــک شـــب عملیـــات دوران دفـــاع مقـــدس از شـــهید علـــی کلباســـی و رضـــا ن اجـــرای زن

ـــود. ـــاع مقـــدس زینـــت بخـــش ایـــن محفـــل ب ـــادگاران دف ـــاع مقـــدس توســـط محمـــد رضـــا قاســـمی از ی هشـــت ســـال دف
ـــیعی از  ـــمت وس ـــازی قس ـــرای آزادس ـــن ب ـــران زمی ـــجاع ای ـــیان ش ـــدس از ارتش ـــاع مق ـــاز دف ـــواه جانب ـــمت خ ـــی حش ـــده عل ـــره رزمن خاط

ـــت. ـــرار گرف ـــران ق ـــویق حاض ـــورد تش ـــدگان در آن دوران م ـــای رزمن ـــادت ه ـــراق و رش ـــی ع ـــم بعث ـــغال رژی ـــت اش ـــق تح مناط
رونمایـــی از کارت ایثـــار رزمنـــدگان نیزیکـــی از بخـــش هـــای ایـــن مراســـم بـــود ایـــن کارت مبنـــای ارائـــه خدمـــات پیـــش بینـــی در قوانیـــن 

ـــود. ـــه رزمنـــدگان خواهـــد ب و مقـــررات رزمنـــدگان و ســـند راهبـــردی خدمـــت رســـانی ب
ـــم  ـــواده معظ ـــیجیان، خان ـــاهرود، بس ـــتان ش ـــش شهرس ـــپاه، ارت ـــی، س ـــده انتظام ـــور فرمان ـــا حض ـــه ب ـــم ک ـــن مراس ـــت: در ای ـــر اس ـــه ذک الزم ب
ـــس  ـــتر و رئی ـــک اش ـــیج مال ـــگاه بس ـــده پای ـــور اداری و فرمان ـــر ام ـــرکت، مدی ـــره ش ـــات مدی ـــو هی ـــت و عض ـــر حراس ـــران، مدی ـــهدا و ایثارگ ش

ـــد. ـــل ش ـــدس تجلی ـــاع مق ـــادگاران دوران دف ـــدادی از ی ـــی از تع ـــوح و هدایای ـــدای ل ـــا اه ـــد، ب ـــزار ش ـــرکت برگ ـــی ش ـــط عموم رواب

تجلیل از 120 رزمنده دفاع مقدس شهرستان شاهرود و شرکت به میزبانی البرز شرقی
خبــرکـوتاه


