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 بهــار کــه مــی آیــد زندگــی رنــگ و بویــی تــازه مــی 
ــس  ــواز نف ــم ن ــای چش ــان گله ــم می ــرد. میتوانی گی
بکشــیم و بــه قــول ســهراب "ریــه هــا را پــر اکســیژن 
ــبز  ــان س ــرگ درخت ــرگ ب ــا در ب ــم". و ی ــذت بکنی ل
ــه  بنگریــم و مدهــوش عظمــت آفریــدگار شــویم کــه ب
قــول ســعدی شــیرین ســخن "بــرگ درختــان ســبز در 
نظــر هوشــیار/ هرورقــش دفتریســت معرفــت کــردگار". 

ــت.  ــار اس ــت، ذات به ــار اس ــت به ــن خاصی آری ای
ــار  ــد. به ــده ان ــم ش ــن ه ــار قری ــا دوبه ــال ام      امس
ــورانگیزی!  ــارن ش ــه تق ــت. وه چ ــار طبیع ــرآن در به ق
ــت  ــی اس ــرم)ص( ماه ــر اک ــوده پیامب ــه فرم ــان ب رمض
ــش  ــرت و پایان ــه اش مغف ــت، میان ــش رحم ــه ابتدای ک
ــی  ــان گلهای ــرآن چون ــات ق ــت. آی ــش اس آزادی از آت
بــی نظیــر در گســتانی بــی انتهــا، بــرای همــه مــا، برای 
ــند و  ــی بخش ــد م ــور و امی ــی و ش ــر، زیبای ــوع بش ن
ــیدن  ــه رس ــرای چگون ــا ب ــتن را در دنی ــه زیس چگون
ــرب الهــی آمــوزش میدهنــد. مــی  ــد ق ــه بهــار جاوی ب
آمــوزد کــه شــکرگزار باشــیم و تــاش و تــوکل بــه خــدا 
ــت.  ــت اس ــد موفقی ــای بلن ــه ه ــه قل ــیدن ب ــز رس رم
همانگونــه کــه خانــواده بــزرگ بابــک مــس ایرانیــان در 
ســایه رهبــری بــی بدیــل مدیریــت محتــرم هلدینــگ 
ــاش  ــا ت ــد و ب ــر پورمن ــای دکت ــاب آق ــو جن میدک
تمامــی همــکاران و صــد البتــه تــوکل بــه الطــاف الهــی 
ــه توفیقــات چشــمگیری در زمینــه  در ســال گذشــته ب
ــتدار  ــوژی دوس ــا تکنول ــی ب ــه مس ــد و لول ــد کات تولی
محیــط زیســت )صنعــت ســبز( دســت یافــت. الحمدهلل.
ــان و  ــش راندم ــش رو افزای ــال پی ــک در س ــی ش    و ب
بهــره وری اولویــت کاری تمــام مجموعــه پرتــاش 
بابــک مــس خواهــد بــود تــا شــعار جهــش تولیــد را بــه 
بهتریــن نحــو تحقــق بخشــیم. در پایــان ضمــن تبریــک 
ــادات  ــات و عب ــی طاع ــرو آرزوی قبول ــعید فط ــد س عی
ــز و  ــکاران عزی ــه هم ــرای کلی ــی، ب ــدگان گرام خوانن
ــادکامی  ــت و ش ــان آرزوی خیر،عافی ــواده محترمش خان

دارم. 

                                                 محمدرضا میرزایی
                                                              مدیرعامل
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    HSEC مدیر سرمایه انسانی و
طراحی و ســاخت کیســینگ قســمت ورودی و خروجی پمپ عمودی دوازده مرحله ای گریزازمرکز از جنس اســتنلس اســتیل

در واحــد فیلتــر پــرس بــرای تشــکیل کیک 
توســط فیلتر پــرس از فشارســازی صفحات 
ــار در  ــه فش ــردد ک ــتفاده میگ ــران اس ممب
ــران توســط  قســمت پشــت صفحــات ممب
ــازی  ــار س ــن فش ــردد و ای ــن میگ اب تامی
اب توســط پمــپ هــای عمــودی چنــد 
مرحلــه ایــی گریــز از مرکــز ایجــاد میشــود.
ســیال اســالری کــه ایــن فیلتــر هــا تغذیــه 
میکننــد بــرای فیلتــر ســازی و تولیــد کیک 
اســیدی و بســیار خورنــده اســت در نتیجــه 
در صورتــی کــه یکــی از صفحــات ممبــران 
ــوراخ  ــا س ــرود و ی ــن ب ــرس از بی ــر پ فیلت
ــران  ــار ممب ــت فش ــع برداش ــود در موق ش
ســیال اســیدی از طریــق صفحــه ممبــران 
معیــوب وارد خــط اب ممبــران میگــردد و 
در نهایــت بــه پمــپ عمــودی چنــد مرحلــه 
ــمت ورودی و  ــینگ قس ــی میرسد.کیس ای
خروجــی پمــپ های عمــودی چنــد مرحله 
ایــی از جنــس چــدن میباشــد و بــه محــض 
تمــاس بــا ســیال اســیدی ســریع خــورده و 
از بیــن میــرود و باعــث از کار افتــادن پمــپ 
ــرس  ــر پ ــی کــه هــر فیلت میگــردد.از انجای
تعــداد صــد عــدد صفحــه ممبــران و چمبــر 
ــوراخ  ــدن و س ــوب ش ــال معی دارد و احتم
شــدن هــر کــدام از صفحــات ممبــران 
وجــود دارد در نتیجــه تــا زمــان فهمیــدن 
عیــب صفحــات ممبــران و رفــع عیــب انهــا 
ســیال اســیدی بــه قســمت کیســینگ 
ــی  ــه ای ــد مرحل ــودی چن ــای عم ــپ ه پم
رســیده و باعــث از بیــن رفتــن ان میگــردد 
ــای  ــپ ه ــی از پم ــی یک ــس از مدت ــه پ ک
ــن  ــار ای ــی دچ ــه ای ــد مرحل ــودی چن عم
مشــکل گردیــد و پمــپ بــه دلیــل خــورده 
شــدن کیســینگ چدنــی در اثــر تمــاس بــا 

ــات  ــرده از صفح ــوذ ک ــیدی نف ــیال اس س
ــد. ــارج گردی ــدار خ ــوب از م ــران معی ممب
بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه در قســمت باال 
ــروز  ــرای جلوگیــری از ب شــرح داده شــد ب
چنیــن مشــکلی تصمیــم گرفتــه شــد کــه 
از کیســینگی اســتفاده گــردد کــه از جنس 
اســتنلس اســتیل باشــد و در مقابــل ســیال 
ــه خوردگــی باالیــی  اســیدی از مقاومــت ب
برخــوردار باشــد در نتیجــه در صورتــی کــه 
ــوراخ  ــا س ــوب و ی ــران معی ــات ممب صفح
ــد  ــودی چن ــپ عم ــینگ پم ــد کیس گردنن
ــی  ــا زمان ــه و ت ــن نرفت ــی از بی ــه ای مرحل
ــده  ــض نگردی ــران تعوی ــه صفحــات ممب ک
خــارج  مــدار  از  پمــپ  ایــن  باشــند 
ــن پمــپ و  ــن رفت ــث از بی ــردد و باع نمیگ
ــه  ــه هزین ــود در نتیج ــینگ ان نمیش کیس
هــای تعمیــرات و نگهــداری ان کاهــش 
ــدا  ــش پی ــه و طــول عمــر پمــپ افزای یافت
میکند.بــا توجــه بــه اینکــه کیســینگ 
ــپ از  ــن تی ــی ای ــمت ورودی و خروج قس
ــی  ــه ای ــد مرحل ــودی چن ــای عم ــپ ه پم
ــاال از جنــس اســتنلس اســتیل در  فشــار ب
بــازار موجــود نبــوده اســت تصمیــم گرفتــه 
ــن پمــپ را داخــل  شــد کــه کیســینگ ای
کارگاه ســاخت از جنــس اســتنلس اســتیل 
ــام  ــای انج ــی ه ــس از هماهنگ ــازیم. پ بس
ــاخت  ــه کارگاه س ــوب ب ــپ معی ــده پم ش
ــردن  ــه ک ــس از نقش ــد و پ ــل گردی منتق
کیســینگ مذکــور شــروع بــه ســاخت 
ســاخت  قســمت  .مهمتریــن  کــرده  ان 
ــط ورودی اب  ــمت خ ــینگ قس ــن کیس ای
ــپ  ــه اول پم ــا چشــمه مرحل ــه ب ــپ ک پم
ــت  ــه دارای دق ــود ک در تمــاس میباشــد ب
بســیار باالیــی میباشــد و در صــورت خطــا 

حتــی در حــد صــدم میلیمتــر پمــپ جــام 
ــر کیســینگ  ــای دیگ ــی از مزای میگردد.یک
ــی  ــینگ چدن ــبت کیس ــده نس ــاخته ش س
قبلــی خــود پمــپ ایــن اســت کــه در 
دوطــرف کیســینگ در قســمت داخلــی ان 
ســمت خروجــی آب پمــپ از دو تــا شــیار 
ــث  ــه باع ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــادی اس ه
مرحلــه  دوازده  هــای  پوســته  میگــردد 
پمــپ بــه صــورت هــم مرکــز بــا کیســینگ 
قــرار گیــرد و ایــن کار باعــث بســتن 
ــه  ــردد ک ــینگ میگ ــت کیس ــریع و راح س
ــود  ــکان وج ــن ام ــی ای ــینگ قبل در کیس
نداشــت و بــه دلیــل نداشــتن دیــد کافــی و 
دسترســی اســان هنــگام بســتن کیســینگ 
بایــد بــا مهــارت خاصــی کیســینگ را هــم 
ــه  ــا ی دوازده مرحل ــته ه ــا پوس ــز ب مرک
ــوده ولــی  ــر ب پمــپ قــرار داد کــه زمــان ب
مــا بــا ایجــاد کــردن ایــن شــیارهای هــادی 
در کیســینگ ســاخته شــده ایــن کار را 
ــروز خطــا هنــگام  اســان کــرده و درصــد ب
ــس از  ــش داده ایم.پ ــپ را کاه ــتن پم بس
ــینگ  ــاخت کیس ــل س ــدن مراح ــام ش تم
قســمت ورودی و خروجــی پمــپ عمــودی 
ــز ان را  ــز از مرک ــی گری ــه ای ــد مرحل چن
اســید شــویی کــرده و بــر روی پمــپ نصب 
ــرار  ــدار ق ــور در م ــپ مذک ــده و پم گردی
ــه  ــای گفت ــر مزای ــالوه ب ــت .ع ــه اس گرفت
شــده در قســمت بــاال در صورتــی کــه هــر 
ــا  ــوب و ی ــران معی ــات ممب ــدام از صفح ک
ــیبی  ــپ اس ــه پم ــر ب ــد دیگ ــوراخ گردن س
ــن کار طــول عمــر پمــپ  ــا ای نرســیده و ب
ــای  ــه ه ــن هزین ــد و همچنی ــش میاب افزای
تعمیــرات و نگهــداری آن کاهــش پیــدا 

ــد. میکن

5 اردیبهشت  ماه 1399 / شماره 48 /خبرنامه توسعه مدیریت



67 اردیبهشت  ماه 1399 / شماره 48 /خبرنامه توسعه مدیریتخبرنامه توسعه مدیریت/ شماره  48 / اردیبهشت  ماه  1399

ی
ور

ره 
 به

ش و
دان

ره 
زی

 ج
در

ی 
یر

س

دانشکار: معین الدین فارسی نژاد/ تکنسین تعمیرات مکانیک کارخانه کاتد
دانشکار: علی اسالمی/ مسئول گروه تعمیرات مکانیک کارخانه کاتد

ــرهای  میکسرمخــازن بیولیچینگ بــا مکانیزم طرح جایگزینی میکس جت 

مقدمه:

در فراینــد تولیــد مــس بــه روش بایــو 
ــس  ــک م ــرکت باب ــگ در ش ــک لیچین تان
ــا ابعــاد 3000  ایرانیــان 18 تانــک بزرگ ب
مترمکعب)ارتفــاع 16متــر و قطــر 15 متــر( 

ــود دارد. وج

 ایــن مخــازن بایســتی متاثــر از یــک 
ــول  ــا محل ــند ت ــور باش ــرد اجیتیت عملک
ــود و  ــین نش ــه نش ــد ت ــامل ذرات جام ش
همچنیــن بــه انحــالل بهتــر  کمــک کنــد. 
ــا  ــازن ب ــن مخ ــور در ای ــرد اجیتیت عملک
اســتفاده یــک میکســر انجــام مــی شــود. 
ایــن میکســر شــامل یــک الکتروموتــور بــا 
تــوان 160kW و دور 1452RPM ، یــک 
ــا  ــرکت NORD ب ــاخت ش ــس س گیربک
ــه دور  ــه 100، ک ــل دور 1 ب ــبت تبدی نس
ــاوری  ــش ت خروجــی آن 14.3RPM و گ
ــد مــی  ــادل 99000N.m تولی حــدودا مع

ــد اســت. کن

ــکل  ــه در ش ــور ک ــه همانط ــن مجموع  ای
ــرار  ــزن ق ــاالی مخ ــد در ب ــی بینی ــز م نی
یــک شــفت  دارد. خروجــی گیربکــس 
اســت بــه ارتفــاع 12 متــر کــه در انتهــای 
شــفت پروانــه ای شــامل 4 پره قــرار دارد. 
ابعــاد هــر کــدام از پــره هــا حــدودا 2در 3 

متر است)شــکل1(. 

ایــن مجموعــه بســیار بــزرگ بــا ایــن 
ــه  ــوع خــود در منطق ــدازه در ن حجــم و ان
ــران  ــیار گ ــوده و بس ــرد ب ــه ف ــر ب منحص
قیمــت اســت. تهیــه ایــن تجهیــزات و 
نگهــداری آن ملــزم بــه هزینــه بســیار 
ــکل  ــروز مش ــورت ب ــت. در ص ــادی اس زی
ــن میکســر  ــدام از اجــزای ای ــر ک ــرای ه ب
ــدار خــارج  ــورد نظــر از م ــک م ــزرگ تان ب
ــد  ــی توان ــاله م ــن مس ــه ای ــود ک ــی ش م
ــد.  ــه کن ــکل مواج ــا مش ــد را ب کل فراین

ــن  ــی ای ــای  احتمال ــه محدودیته از جمل
ــاره  ــر اش ــوارد زی ــه م ــوان ب ــه میت مجموع

ــرد. ک

1- خرابی الکتروموتور

2- خرابی گیربکس

3- خوردگــی پروانــه) از جنــس کربــن 
ــر(  ــا الین ــده ب ــش ش ــتیل روک اس

4- خوردگی شفت

5- خوردگــی پوشــش جــداره داخلــی 
جامــد  ذرات  ســایش  اثــر  در  مخــزن 
اســتیل  کربــن  جنــس  )از  کنســانتره 
پوشــش داده شــده بــا FRP ، بتونــه و 

بتــن پلیمــر(

ــای  ــه ه ــایش لول ــر س ــی در اث 6- خوردگ
ــل  ــل باف ــی مخازن)کوی ــتم گرمایش سیس

هــا(
مکانیزم جایگزین:

ــی  ــگ در تمام ــک لیچین ــو تان ــد بای فراین
ــا و میکســرهایی  ــک ه مراحــل شــامل تان
اســت کــه در همــه ایــن تانــک هــا محلول 
ــا  ــود دارد. طبیعت ــد وج ــامل ذرات جام ش
بــرای انحــالل بهتــر و همچنیــن جلوگیری 
ــد از میکســر در  ــه نشــینی ذرات جام از ت

ایــن تانــک هــا اســتفاده شــده اســت.

 در تمامــی قســمت هــا از بالــکاپ تــا 
انتهــای خنثــی ســازی، فراینــد مبتنــی بــر 
ــازن  ــن مخ ــد. ای ــل میکن ــا عم اجیتیتوره
دارای تنــوع صباالیــی در ابعاد و انــدازه نیز 
ــمت  ــی در قس ــتند از مخزن 2مترکعب هس
ــا مخــازن 3000 مترمکعبــی در  ــکاپ ت بال
قســمت تانــک هــای بیولیچینــگ. اهمیــت 
میکســرها  واقــع  در  یــا  و  اجیتیتورهــا 
ــیده  ــس پوش ــر هیچک ــد ب ــن فراین در ای
ــده ای  نیســت. امــا محدودیــت هــای عدی
ــن  ــود ای ــت وج ــه عل ــتم ب ــز در سیس نی

ــود دارد. ــزم وج مکانی

از جمله مهمترین آنها:

1- ســایش  و صدمــه دیــدن پوشــش 
داخلــی مخــازن و کویــل بافــل هــای 
ــز  ــروی گری ــاد نی ــازن بیولیچینگ)ایج مخ
از مرکــز از ســمت پروانــه و ایجــاد ســایش 
حداکثــری، بــه علــت وجــود ذرات جامــد(.

2-محیط اسیدی)اسید سولفوریک(

3-خرابی های گیربکس و الکتروموتور

ــا و  ــره ه ــود پ ــایش خ ــی و س 4-خوردگ
شفت. 

ایــده ای کــه بتــوان مکانیــزم دیگــری 
ــرها)مبتنی  ــوع از میکس ــن ن ــن ای جایگزی
بــر پروانــه و گیربکــس( کرد مــی توانــد دو 
چالــش پیشــرو را از بیــن ببــرد: 1-ایجــاد 
نیــروی گریــز از مرکــز )بــه مقــدار زیــادی 
مــی تــوان ســایش حاصــل از ایــن نیــروی 
گریــز از مرکــز را از بیــن بــرد( و همچنیــن 
2-چالــش بــزرگ خرابــی و نگهــداری 

گیربکــس هــا.

اســتفاده از میکســر مبتنــی بــر 
ــیال: ــت س ج

ــه  ــت ک ــدی اس ــر روش جدی ــت میکس ج
بــا اســتفاده از فشــار ســیال و خــال ناشــی 
از ایــن فشــار ســیال متمرکــز عمــل مــی 
ــا  ــپ ه ــت پم ــان ج ــع هم ــد. در واق کن
هســتند کــه مــی تــوان از آنهــا بــه عنــوان 

ــا ســیرکوله اســتفاده کــرد. از  میکســر و ی
مزیــت هــای ایــن سیســتم، بســیار ســاده 
بــودن آن اســت و تنهــا محدودیــت آن 
ــک  ــوان ی ــه عن ــت. ب ــیال اس ــی س چگال
قاعــده کلــی، ســیالی کــه بتــوان آن را بــا 
پمــپ گریــز از مرکــز تامیــن و انتقــال داد 
را مــی تــوان بــا اســتفاده از جــت میکســر 
مخلــوط کــرد. جــت میکســرها اساســا در 
مخــازن، تانــک هــای ذخیــره و همچنیــن 
حوضــه خنثــی ســازی بــه کار مــی رونــد. 

ســیال تحــت فشــار از نــازل محــرک خارج 
ــروط  ــی در مخ ــال جزئ ــود یک خ ــی ش م
ورودی دیفیوزر ایجــاد مــی کنــد. ایــن 
ــل  ــیال داخ ــه س ــود ک ــی ش ــب م موج
ــه ســمت دیفیــوزر جــت میکســر  تانــک ب
کشــیده شــده و همــراه ســیال خروجــی بــا 
ــن  ــاره وارد مخــزن شــود. در ای فشــار دوب
ــود  ــل خ ــیال داخ ــوان از س ــتم میت سیس
ــوا(  ــال ه ــیال دیگری)مث ــا س ــزن و ی مخ
ــه  اســتفاده کرد)شــکل2(. ایــن سیســتم ب
ــیار  ــک بس ــازن کوچ ــرای مخ ــوص ب خص
کارامــد اســت. در شــکل3 نمونــه ای از 
مخــزن بــا ابعــاد خیلــی بــزرگ آورده شــده 
اســت کــه ایــن سیســتم در آن اجــرا شــده 

اســت.

شکل2: شامتیک نحوه عملکرد جت میکرس.
) شکل باال: با استفاده از سیال داخل خود مخزن. شکل پائین: استفاده از سیال دیگر.(

شکل 3 : منونه مخزن مجهز به جت میکرس سیال.

نتیجه گیری:

از  نــوع  ایــن  جایگزیــن  مکانیــزم   
ــه و گیربکــس(  ــر پروان میکســرها)مبتنی ب
ــن  ــرو را از بی ــش پیش ــد دو چال ــی توان م
ــز  ــز از مرک ــروی گری ــاد نی ــرد: 1-ایج بب
ــایش  ــوان س ــی ت ــادی م ــدار زی ــه مق )ب
حاصــل از ایــن نیــروی گریــز از مرکــز را از 
ــزرگ  ــرد( و همچنیــن 2-چالــش ب بیــن ب

ــا.  ــس ه ــداری گیربک ــی و نگه خراب
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      امین صفرزاده
      تکنسین تعمیرات مکانیک کاتد

        سعید قیاسی
           تکنسین تعمیرات مکانیک کاتد

1

2

3

4

ــاینده  ــد س ــود ذرات جام ــل وج ــه دلی ــالری ب ــای اس ــپ ه در پم
و خورنــده در ســیال پمــپ شــونده دارای سیســتم آب بنــدی 
حســاس تــری نســبت بــه بقیــه پمــپ هــا میباشــند.به طــور کلــی 
در پمــپ هــای اســالری از ســه نــوع سیســتم آب بنــدی اســتفاده 
میشــود کــه یکــی از بهتریــن نــوع ایــن سیســتم هــای آب بنــدی 
نــوع اکسپلرمیباشــد.ذرات جامــد موجــود در ســیال پمــپ شــونده 
باعــث ســایش شــدید فیــس هــای آب بنــدی میگــردد کــه در آب 
ــه ایــی کــه  ــوع اکســپلراین ذرات جامــد توســط پروان بنــد هــای ن
بیــن محفظــه آب بنــدی  و پمــپ قــرار دارد بــه ســمت خروجــی 
ــپ و  ــن پم ــه بی ــود پروان ــوند و وج ــت میش ــپ هدای ــته پم پوس
ــدی  ــه آب بن ــمت محفظ ــه س ــد ب ــع ورود ذرات جام ــد مان آب بن
ــیال  ــینگ س ــدی ازفالش ــه آب بن ــمت محفظ ــردد و در قس میگ
تمیــز اســتفاده میگــردد کــه عــالوه بــر خنــک کاری و ایجــاد فشــار 
ــل  ــه دلی ــایش ب ــش س ــث کاه ــدی باع ــمت آب بن ــت در قس مثب
وجــود ســیال تمیــز در ایــن قســمت میگــردد . پمــپ های اســالری 
کربــس اســیاب عمــودی ایــن واحــد دارای سیســتم آب بنــدی از 
ــه  ــکال ســیل میباشــند کــه فیــس هــای آب بنــدی ب ــوع مکانی ن
صــورت مســتقیم بــا ســیال پمــپ شــونده و ذرات جامــد در تمــاس 
میباشــند.وجود ایــن ذرات جامــد باعــث ســایش شــدید فیــس های 
آب بنــدی میگــردد و پــس از مدتــی نشــتی ســیال از پمــپ شــروع 
میشــود کــه بــه دلیــل اســیدی بــودن ســیال باعــث خــورده شــدن 
پوســته پمــپ و از بیــن رفتــن بتــن اطــراف ان میگــردد در نتیجــه 
هزینــه تعمیــرات و تهیــه فیــس هــای آب بنــدی  بــه دلیــل خــاص 
بــودن ســایز فیــس هــای آب بندی بــاال میــرود . در واحــد خردایش 
اســیاب هــای عمــودی چهــار پمــپ اســالری کربــس بــرای انتقــال 
مــواد وجــود دارد کــه در صــورت خرابــی هــر کــدام از آب بنــد های 
ایــن پمــپ هــا آب بنــد جایگزیــن وجــود نداشــته و تــا زمــان تعمیر 
ان و تامیــن قطعــات ان پمــپ از مــدار خــارج میگردیــد و نیــاز بــه 
ــد  ــر آب بن ــان تعمی ــا زم ــه ت ــن میباشــد ک ــد جایگزی ــک آب بن ی
معیــوب پمــپ در مــدار باشــد و کار خــود را انجــام دهــد. بــا توجــه 
بــه نیــازی کــه وجــود داشــت و در طــی بازدیدکارشــناس شــرکت 
ــرای سیســتم هــای آب بنــدی پمــپ  بورگمــن پــارس از ســایت ب
هــا ایــن موضــوع مطــرح گردیــد و آنهــا بــرای ایــن نــوع آب بنــد 

قیمــت 7000 یــورو را پیشــنهاد داده انــد.

 بــا توجــه بــه  عیــب هــا و مشــکالتی کــه ایــن نــوع آب بنــد هــای 
ــاال گفتــه شــد مــا  موجــود در روی پمــپ داشــتند و در قســمت ب
تصمیــم گرفتیــم آب بنــدی را بســازیم کــه ایــن عیب هــا را برطرف 
نمایــد و باعــث افزایــش طــول عمر آب بنــد و پمپ شــود و در نتیجه 
هزینــه تعمیــرات ان کاهــش پیــدا کند.پــس از تحقیــق در ارتبــاط 
بــا سیســتم هــای آب بنــدی پمــپ هــای اســالری و اســتانداردهای 
آب بنــدی آب بنــدی را انتخــاب کردیــم کــه مزایــای گفتــه شــده 
را داشــته باشــد ومکانیــکال ســیلی را انتخــاب کردیــم کــه از نــوع 
دینامیکــی میباشــد. مکانیــکال ســیل کارتریجــی نــوع دینامیکــی 
ســاخته شــده ترکیبــی از آب بنــد هــای اکســپلر و مکانیــکال ســیل 
هــای کارتریجــی اســت کــه در پمــپ هــای اســالری مزایــای زیادی 
نســبت بــه ســایر آب بنــد هــا دارد کــه در قســمت بــاال شــرح داده 
شــد کــه مشــکالت قبلــی را برطــرف نمایــد .ایــن نــوع مکانیــکال 
ســیل دینامیکــی دارای یــک پروانــه میباشــد کــه بیــن فیــس هــای 
ــازه  ــونده اج ــپ ش ــیال پم ــه س ــرار دارد و ب ــپ ق ــدی و پم آب بن
ورود بــه محفظــه فیــس هــای آب بنــدی را نمیدهــد و ســیالی کــه 
دارای ذرات جامــد میباشــد را بــه ســمت خروجــی پمــپ هدایــت 
میکنــد .در قســمت محفظــه فیــس هــای آب بنــدی از فالشــینگ 
ســیال تمیــز اســتنفاده گردیــده اســت کــه عــالوه بــر خنــک کاری 
ــه فشــار  فیــس هــای آب بنــدی و ایجــاد فشــار مثبــت نســبت ب
ســیال پمــپ شــونده باعــث افزایــش عمــر انهــا میگــردد. در ایــن 
ــه  ــد ک ــده ان ــاب ش ــوری انتخ ــا ج ــیل ه ــس س ــد فی ــوع آب بن ن
اســتاندارد میباشــند و در بــازار بــه راحتــی تهیــه میگــردد کــه ایــن 
کار باعــث میشــود هزینــه تعمیــرات آب بنــد و تعویــض فیــس های 
ــرح  ــن ط ــر ای ــای دیگ ــی از مزای ــدا کند.یک ــش پی ــدی کاه آب بن
یکســان ســازی نــوع فیــس هــای آب بنــدی بــا آب بنــد پمــپ های 
اســالری تیکنرهــای ناحیــه خنثــی ســازی میباشــد کــه اســتاندارد 

بــوده و بــه راحتــی قابــل تامیــن میباشــد. 
مزایای ساخت این نوع آب بند نسبت به آب بند قبلی :

1-در آب بنــد نــوع دینامیکــی ســایش و شکســتن فیــس هــای آب 
بنــدی و نشــتی بــه دلیــل نداشــتن تمــاس مســتقیم بــا ذرات جامد 

کنســانتره کمتــر میگردد 
ــای  ــس ه ــا فی ــدی ب ــای آب بن ــس ه ــوع فی ــازی ن 2-یکســان س
آب بنــدی مــورد اســتفاده در پمــپ هــای اســالری ناحیــه خنثــی 

ســازی کــه اســتاندارد میباشــند و در دســترس هســتند
3- بــه دلیــل اســتفاده از فیــس هــای آب بنــدی اســتاندارد و پــر 
مصــرف در بــازار هزینــه تعمیــرات آب بنــد کاهــش پیــدا میکنــد

مکانیــکال ســیل کارتریجــی نــوع دینامیکی ســاخته شــده شــامل 6 
قطعــه بــه شــرح زیــر میباشــد کــه در تصاویــر قابل مشــاهده اســت:     

1-قفسه که روی پروانه قرار میگیرد                           
2-پروانه که روی اسلییو قرار میگیرد                          

3-بدنه اصلی مکانیکال سیل                                      
4-اسلییوکه روی شافت پمپ قرارمیگیرد                                                 
5-فیس سیت که روی بدنه اصلی قرار میگیرد و ثابت است                          
ــده انهــا کــه روی  6-مجموعــه فیــس متحــرک و فنرهــا و نگهدارن

اســلییو قرارمیگیرنــد.    

ــورو را  ــت 7000 ی ــد قیم ــوع آب بن ــن ن ــرای ای ــا ب  آنه
ــد... ــنهاد داده ان پیش
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ــد  ــی دانی ــه م ــور ک    همانط
در فرهنــگ مــا ایرانــی هــا بــه 
نــان ارزش زیــادی قایــل مــی 
شــوند  و نیــاکان مــا تاکیــد می 
ــی  ــه نان ــی تک ــه وقت ــد ک کردن
زمیــن  روی  یــا  درکوچــه  را 
ــته و  ــرا برداش ــد آن ــد بای ببینی
در محلــی مناســب ، مثــأ روی 
ــد ،  ــدی بگذاری ــا بلن ــه ی طاقچ
ــان  ــوص ن ــرف مخص ــا در ظ ی
ــدر  ــا ه ــد ت ــرار دهی ــک ق خش
ــام در  ــم االی ــذا از قدی ــرود . ل ن
فرهنــگ مــا ، لــه کــردن و دور 
ریختــن نــان یــا قاطــی کــردن 
ــری  ــا، ام ــه ه ــا ســایر زبال آن ب
مــی  تلقــی  ناپســند  بســیار 
شــده و  بــی توجهــی بــه ایــن 
امــر قابــل گذشــت نبــود. ایــن 
ــت  ــز اهمی ــدر حائ موضــوع آنق
ــان  ــی پنداشــتیم ن ــه م ــود ک ب
یــک چیــز مقــدس بــوده و 
ــه  ــک وظیف ــه آن ی ــرام ب احت

ــت. ــرعی اس ش
ــرده  ــه خ ــادن ب ــت ارج نه عل
ــان  ــه ایش ــوده ک ــن ب ــان ، ای ن
بــرای بدســت آوردن گنــدم 
و نــان زحمــات شــبانه روزی 
شــده  متحمــل  را  زیــادی 
دوره  در  همچنیــن   ، بودنــد 

ــت  ــخ بعل ــادی از تاری ــای زی ه
ــدم  ــالی گن ــی و خشکس قحط
نــان  و  آرد  نیامــده و  بعمــل 
نایــاب شــده بــود در ضمــن 
همــواره بــرای تولیــد نــان نیــز 
ــختی  ــل س ــت مراح ــی بایس م
را گذرانــد. مثــال شــخم زدن 
ــاری،  ــذر، آبی ــت ب ــن، کاش زمی
برداشــت و حمــل  مراقبــت، 
گنــدم و جــدا کــردن کاه و 
آســیاب کــردن گنــدم، ســپس 
ــان در حــرارت طاقــت  پخــت ن
فرســا ازجملــه مراحــل فراینــد 
کــه  هســتند  نــان  تولیــد 
والدیــن مــا باگوشــت و پوســت 
ــرا لمــس ودرک  و اســتخوان آن
ــتند  ــی دانس ــد و م ــرده بودن ک
ــه  ــد چ ــره تولی ــن زنجی در ای
را  زحماتــی  چــه  کســانی 

ــد. ــده ان ــل ش متحم
حــال ســوال اینجاســت کــه در 
ــا ،  ــی م ــد و کنون ــر جدی عص
آیــا ایــن نــوع نگــرش بــه ســایر 
منابــع و مــواد دیگــر ، همچنان 
ایجــاد شــده اســت ؟ مثــال آیــا 
مــا نســبت بــه ریخــت و پــاش 
ــات  ــوه ، آب ، ضایع ــج ، می برن
ــذی  ــتیکی ، کاغ ــزی ، پالس فل
ــا  ــواد ب ــایر م ــانتره و س و کنس

ارزش هــم ، توجــه و حساســیت 
نشــان مــی دهیــم ؟

بــه   ، امــروزه  متاســفانه 
هدررفتــن ســایر کاالهــا و اقالم 
ــه طــرق مختلــف تولیــد  کــه ب
شــده و بدســت مــی آینــد، 
مبــذول نمــی گــردد . مثــال 
ــان  ــه کارکن ــر شــاهدیم ک کمت
محصولــی  بــه  کارخانجــات 
ــد آن نقــش  ــه خــود در تولی ک
دارنــد، آن مقــدار حساســیت و 
ــا  ــند ، ی ــته باش ــه را داش توج
ــع  ــه ضای ــه ب ــهروندان جامع ش
شــدن و هــدر رفتــن مــواد 
ــی  ــی ، بهداشــتی و مصرف غذای
ــه  توجــه جــدی بنماینــد .روزان
ــان  ــط اطرافم ــر و محی در معاب
ــایر  ــزات و س ــایل، فل ــواع وس ان
مــواد را مشــاهده میکنیــم کــه 
افتــاده انــد و یــا افــراد جامعــه 
ــد  ــا را دور میریزن ــی آنه براحت
جمــع  مقابــل  در  کســی  و 
آوری و کنــار گذاشــتن آنهــا 
اقــدام جــدی نمیکنــد و آن 
ــیت  ــابه حساس ــیت مش حساس
نــان را اعمــال نمــی نمایــد 
، لــذا امیدواریــم بــه همــان 
نســبت ، بــه ســایر انــواع زبالــه 
ــه در دور و  ــی ک ــا و ضایعات ه

برمــان اســت نیــز توجه گــردد. 
در صورتیکــه بعنــوان مثــال 
نــان  یکصدگــرم  ارزش 
بــوده  ریــال  حــدود2000 
ورق  گــرم  یکصــد  ارزش  و 
آهنی)ازقبیــل پیــچ، واشــر و...( 
11000 ریــال اســت کــه خیلی 
بیشــتر از قیمــت آرد گنــدم 
اســت و لزومــأ بابــت تولیــد 
آن نیــز عــده کثیــری زحمــات 

بســیاری کشــیده انــد.
ــری  ــک بات ــال ی ــه مث ــا اینک ی
قلمــی زایــل شــده کــه 23 
ــدود  ــاوی ح ــرم وزن دارد ح گ
ده گــرم روی اســت کــه ارزش 
آن حــدود 2800 ریــال اســت ) 
ــی  ــادل وزن ــش از مع ــی بی یعن
نــان ( لیکــن مــردم از انداختــن 
ــچ  ــه ســطل آشــغال هی ــا ب آنه

ــد . ــی ندارن ابای
بشــدت  بشــر  کــه  امــروزه 
ــزان  ــده و می ــرا ش ــرف گ مص
مــواد و لــوازم مصرفــی افزایــش 
بــی رویــه ای یافتــه ، بــه تبــع 
آن ، ایجــاد پســماند و زبالــه 

ــت . ــده اس ــاد ش ــز زی نی
ــن  ــه ای ــت ب ــروری اس ــذا ض ل
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موضــوع توجــه بیشــتری بشــود 
و  ســازی  فرهنــگ  جهــت   ،
امــر شایســته  ایــن  اجــرای 
ــر  ــه انجــام مراحــل زی اســت ب

ــردد :  ــدام گ اق
و  مــواد  خریــد  هنــگام  در 
را  نیــاز  حداقــل  ملزومــات 
بــا  امــروزه   ، نماییــد  تهیــه 
ــود  ــاد و وج ــع زی ــود مناب وج
و  گوناگــون  هــای  فروشــگاه 
شــبانه روزی و اینترنتــی ، الزم 
ــاد  ــوه و زی نیســت بصــورت انب
از ملزومــات خریــد نماییــد .
در مواقــع مصــرف بــه روشــهای 
ــد  ــی توجــه کنی ســرو و پذیرای
ــث  ــه باع ــات خالقان ــا اقدام و ب
صرفــه جویــی بشــوید ، بــه 
در  میتــوان  مثــال  عنــوان 
ــی  ــالنهای پذیرای ــا س ــازل ی من
، بجــای اینکــه میــوه هــای 
ــار  ــم را در اختی ــزرگ و حجی ب
بگذاریــد مــی تــوان میــوه هــای 
مشــابه و هــم خانواده را پوســت 
ــوط و در  ــم مخل ــا ه ــده و ب کن
ــرد .  ــرو ک ــر س ــروف بزرگت ظ
مثــال بجــای گذاشــتن پرتقــال 
یــا ســیب بــزرگ در یــک پیش 
ــان  ــر میم ــوی ه ــتی و جل دس
ــال ،  ــا پرتق ــد ت ــوان چن ، میت
نارنگــی و ســیب را قبال پوســت 
کنــده ، قــاچ کــرده و بــرای هــر 
نفــر مخلوطــی از آنهــا را ســرو 
کــرد ، تــا عــالوه بــر جلوگیــری 
مــازاد  و  پــاش  و  ریخــت  از 
ــر  ــقاب ه ــا در بش ــدن آنه مان
کــس ، زایقــه هــای مختلــف را 

ــرد . ــی ک ــز راض نی
و یــا در میهمانــی هــای صــرف 
ــوی  ــیدن پل ــای کش ــذا ، بج غ
زیــاد در هر بشــقاب ، مــی توان 
پلــو را در دیســهای عمومــی 
گذاشــت تــا هــر فــرد کــم کــم 
ــه میــزان اشــتهای خــود  ــا ب بن
از آن بــر دارد و لــذا چیــزی 

بعنــوان تــه مانــده غــذا دور 
ــود .  ــی ش ــز نم ری

جالــب توجــه اســت کــه در 
اغلــب رســتورانها و میزهــای 
ایــن   ، چیــن  خــوری  غــذا 
ــی  ــی ، خیل ــرویس ده ــوع س ن
رایــج شــده اســت ، وهمچنیــن 
ــکل  ــوری بش ــذا خ ــای غ میزه
ــد  ــده ان ــاخته ش ــره ای س دای
کــه دارای یــک صفحــه شیشــه 
ای باالیــی گــردان ، بــوده و 
ــه  ــه فاصل ــه ب ــی ک ــز اصل می
کمــی پاییــن تــر از آن قســمت 
متحــرک هســت ،ثابــت بــوده و 
ــی  ــقاب م ــتن بش ــرای گذاش ب
ــا  ــی ه ــواع خوراک ــد ، و ان باش
ــز  ــر روی می ــا ب ــیدنی ه و نوش
ــی  ــی م ــه آرام ــه ب ــی ک باالی
ــت  ــده اس ــته ش ــد گذاش چرخ
ــه  ــه ب ــا توج ــس ب ــر ک ، و ه
ــرور از  ــه خــود بم ــل و عالق می
آن برداشــته و کــم کــم بــه 
ــی  ــه و م ــود ریخت ــقاب خ بش
خــورد و میــز باالیــی بطــور 
گــردد  مــی  آرام  و  دایمــی 
ــت در  ــه نوب ــرات و ب ــه ک ــا ب ت
اختیــار همــه قــرار مــی گیــرد.
ــر  ــره دیگ ــک خاط ــا ی در اینج
ــال  ــم ، در س ــی کن ــرض م ع
ــاده ســازی نظــام  ــرای پی 87 ب
آراســتگی )s 5( در یک کارخانه 
، توصیــه کــردم که حتــی برای 
ــی  ــای برق ــع آوری فیوزه جم
ســوخته شــده هــم یــک ظــرف 
مخصوصــی بگذارنــد و پرســنل 
تعمیــرات بــرق موظنــد کــه هر 
چــه فیــوز ســوخته و غیــر قابل 
اســتفاده اســت را در آن بریزنــد 
ــال ،  ــک س ــدود ی ــد از ح ، بع
گفتــم آنهــا را بیاورنــد و در 
ــته و  ــی شکس ــل مخصوص مح
خــرد کننــد و محتویــات فلــزی 
ــق  ــد ، طب ــع کنن ــا را جم آنه
ــی  ــتم ، م ــه داش ــی ک مطالعات
دانســتم کــه دربرخــی فیوزهــا 

از فلــز نقــره اســتفاده مــی 
ــق  ــن دقی ــا توزی ــذا ب ــود ، ل ش
صورتجلســه  ثبــت  و  آنهــا 
اقدامــات ، مــواد مذکــر را در 
ــکار گذاشــتیم  اختیــار یــک قال
ــت  ــس از ذوب و بازیاف ــه پ ، ک
و فــروش آن مبلــغ دو ونیــم 
ــه  میلیــون تومــن عایــد کارخان
شــد . در صورتیکــه ســالهای 
قبــل ایــن نــوع فیوزهــا هــم بــه 
ــن  ــه و از بی ــی ریخت ــه دان زبال

ــه اســت . ــی رفت م

ــه  ــغالها ب ــن آش ــگام ریخت هن
درهمــان  زبالــه  ســطلهای 
مبــدا ، نســبت بــه تفکیــک 
آنهــا اقــدام نماییــد ، مخصوصــا 
ــک  ــر را از خش ــای ت ــه ه زبال
ــل  ــث زای ــا باع ــد ت ــدا کنی ج

شــدن همدیگــر نشــوند .
 محــل و  ظــروف مشــخصی را 
ــه یکســری  ــد ک در نظــر بگیری
زبالــه هــای خــاص را جداگانــه 
ــد ؛ بعنــوان  بداخــل آنهــا بریزی
ــا  ،  ــتیک ه ــرای پالس ــال ب مث
ــزی و شیشــه جــات ،  ــواد فل م
ــذ و  ــن و کاغ ــا ، کارت ــری ه بات
ــوع  ــرای هــر ن ــوا ، جــدا و ب مق
ــط  ــه در محی ــاص ک ــه خ زبال
کار شــما فــراوان اســت ، ظــرف 
ــه و  ــر گرفت ــی در نظ مخصوص

ــد . ــت کنی مدیری
ــه  ــازد ک ــی س ــر نشــان م خاط
در صــورت تفکیــک و جمــع 
ــکان  ــا ام ــه ه آوری منظــم زبال
فــرآوری و بازیافــت آنهــا خیلــی 
ــا  ــده و ب ــم ش ــر فراه ــت ت راح
کمتــری  عملیــات  و  هزینــه 
ــه  ــاید ب ــوند . ش ــت میش بازیاف
دلیــل همیــن ارزشــمند بــودن 
و ســود دهــی ایــن مــواد ، 
اصطالحــا بــه زبالــه هــا طــالی 

ــد . ــی گوین ــز م ــف نی کثی

در یکــی از کارخانجــات بــاز 
یافــت ضایعــات الکترونیکــی 
در شــهر کومینــگ چیــن ، کــه 
ــل  ــی از قبی ــوازم خانگ ــواع ل ان
ــارو  ــویی ، ج ــال ، لباسش یخچ
برقــی و لوازم الکتریکــی ؛ مانند 
کامپیوتــر ، موبایــل و تجهیــزات 
مــورد  مســتعمل  مشــابه 
ــت ،  ــی گرف ــرار م ــتفاده ق اس
بعــد از خــرد کــردن همــه آنها ، 
بــا روشــها و دســتگاه هــای جدا 
کننــده ، ثقلــی ، مغناطیســی و 
غیــره ، اغلــب فلــزات بــا ارزش 
ــا ، از  ــوی آنه ــای محت و گرانبه
ــه : طــال ، نقــره ، پالتیــن  جمل
و  روی   ، آلومینیــم   ، ،مــس 
پالســتیک و ســایر ترکیبــات را 
براحتــی و بــا راندمــان مطلوبــی 
،  اســتحصال مــی کردنــد و 
عایدشــان  سرشــاری   ســود 

ــی شــد . م
شــهر  همــان  در  همچنیــن 
ــم  ــد کردی ــه ای را بازدی کارخان
خانگــی  هــای  زبالــه  کــه 
حتــی  و  مخلــوط  کامــال  و 
گندیــده را پروســس مــی کــرد 
و از آنهــا عــالوه بــر محصــوالت 
قابــل  شــده  بنــدی  طبقــه 
ــن  ــوع روغ ــه ن ــروش ، دو س ف
و مایعاتــی بــرای ســوزاندن ) 
بعنــوان ســوخت قابــل مصــرف 

ــرد .                      ــی ک ــد م ( تولی
الزم اســت کــه بــر همیــن 
ــه  ــان ب ــه از نیاکانم ــگ ک فرهن
مــا رســیده اســت و ترویــج آن، 
توجــه و حساســیت را در ســایر 
ــود  ــون خ ــواد پیرام ــالم و م اق
ایجــاد کنیــم تــا از ریخــت 
منابــع  و هدررفتــن  پــاش  و 
ضمــن  و  نمــوده  جلوگیــری 
حفــظ بهــره وری ازآلوده شــدن 
بــی رویــه محیــط زیســت نیــز 

ــم. ــری نمایی جلوگی
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در جریــان زندگــی و انجــام امــور مختلــف تولیــدی و اقتصــادی 
ــتند ،  ــه هس ــتلزم هزین ــه مس ــود ک ــام میش ــادی انج ــای زی ؛ فعالیته
ــند و  ــی باش ــروری م ــده الزم و ض ــل آم ــای بعم ــه ه ــی از هزین برخ
ــی از  ــه برخ ــد، در حالیک ــورت بگیرن ــد ص ــول بای ــور معم ــر بط ناگزی
هزینــه هــا ضــروری نیســتند و صرفــا بدلیــل بــی دقتــی و اشــتباهات 
، انجــام میشــوند. در واقــع اینگونــه هزینــه هــا  ، غیــر عــادی و نــا 
متعــارف مــی باشــند. منظــور از هزینــه هــای غیــر عــادی ، آندســته 
هزینــه هایــی هســتند کــه اگــر کار بــا دقــت انجــام شــود، میتــوان از 
بــروز و الــزام آنهــا جلوگیــری کــرد . بــه عبــارت دیگــر ، دلیــل بــروز 
ــذرت از  ــا عــرض مع ــی باشــد. ب ــی م ــی دقت ــگاری و ب ــا ســهل ان آنه
خواننــدگان گرامــی بــرای جلــب توجــه و ایجادحساســیت بــه موضــوع 
ــعوری  ــی ش ــه هزینــه هــارا ،هزینــه هــای ب ، اجــازه بدهیــد اینگون

بنامیــم .
ــور و  ــن موت ــع روغ ــض بموق ــن ، تعوی ــه بنزی ــال هزین ــوان مث ــه عن ب
الســتیک یــا لنــت ترمــز در اســتفاده از خــودرو ، هزینــه عــادی اســت 
ــال  ــر رانندگــی بطــور نرم ــن کیلومت ــر هســتیم در ازای چندی و ناگزی
آنهــا را ادا کنیــم ، لکــن اگــر بخاطــر بــی احتیاطــی تصــادف کنیــم و 
بــرای صافــکاری یــا تعویــض چــراغ ، الســتیک و غیــره هزینــه کنیــم 
ــی  ــا م ــی م ــی دقت ــعوری و ب ــی ش ــه ب ــا ، هزین ــه ه ــه هزین ، اینگون
باشــد، یعنــی اگــر دقــت کافــی داشــتیم مــی توانســتیم از بــروز آنهــا 
جلوگیــری کنیــم. مثالهــای فــراوان دیگــری مــی تــوان از ایــن گونــه 
ــزار ،  مــوارد آورد ؛ هزینــه هایــی کــه بخاطــر ؛ شکســتن وســایل و اب
مفقــود شــدن آنهــا ، آتــش ســوزی و فاســد شــدن  مــواد مختلــف ، 
پیــش مــی ایــد نیــز ، هزینــه هــای بــی شــعوری هســتند، بــه دلیــل 
ــا  ــروز آنه ــد از ب ــح، میش ــتفاده صحی ــه و اس ــورت توج ــه در ص اینک
ممانعــت کــرد. قابــل ذکــر اســت کــه همچــون ســایر هزینــه هــا ، ایــن 
گونــه هزینــه هــای بــی شــعوری نیــز دو وجــه دارنــد ؛ یکــی هزینــه 
آشــکار و دیگــری هزینــه پنهــان آنهاســت . هزینــه آشــکار عبــارت از 
هزینــه ریالــی مســتقیم جایگزینــی یــا جبــران آن خطاســت . و هزینــه 
پنهــان بهایــی اســت کــه بــرای جبــران عواقــب و تبعــات و حواشــی آن 
موضــوع پرداخــت مــی شــود .فــرض کنیــد کــه شــخصی موبایلــی را 
کــه دو روز قبــل بــه قیمــت ده میلیــون تومــن خریــده اســت ، بعلــت 
ــان  ــدی گذاشــته اســت ، ناگه ــا اینکــه در جــای ب ــد و ی ــداری ب نگه
ــه آشــکار  ــن هزین ــون توم ــن ده میلی ــذا ای ــد و میشــکند ، ل ــی افت م
بــی شــعوری وی بــوده اســت حــال در ادامــه بــه علــت اینکــه نمــی 
ــا آن  ــم ب ــی ه ــد و مدت ــته باش ــش دسترســی داش ــه مخاطب ــد ب توان
کلنجــار میــرود تــا درســتش کنــد ، بــه پــروازش نمــی رســد و بلیــط 
هواپیمایــش را هــم از دســت مــی دهــد و متعاقبــا بــه قــراردادی کــه 
ــع آن  ــر مناف ــالوه ب ــد و ع ــی رس ــود نم ــرای کســب و کارش الزم ب ب
ــخص  ــن ش ــر ای ــد . بناب ــت میده ــم از دس ــارش را ه ــرارداد ، اعتب ق
مذکــور نــه تنهــا ده میلیــون ضــرر بخاطــر بــی شــعوری داشــته اســت 
بلکــه مثــال پانصــد هــزار تومــن هــم بلیــط ، و چنــد میلیــون تومــن 
هــم از منافــع قــراردادش را بعنــوان هزینــه پنهان از دســت داده اســت. 
هکــذا اگــر فــرد دقــت کافــی بــه اعمــال و حــرکات خــود مــی داشــت ، 

هیچکــدام از ایــن هزینــه هــا بــه وی تحمیــل نمــی شــد .
ــا  ــان ، ی ــه خودش ــه روحی ــرای اینک ــردم ب ــات م ــب  اوق ــه اغل البت
دیگرانــی کــه مرتکــب اینجــور مســائل مــی شــوند را حفــظ کننــد ، 
ــان را ســرزنش نمــی کننــد و بطــرق مختلــف آن اتفــاق را توجیــه  آن
مــی کننــد . مثــال میگوینــد عیبــی نــدارد ، فــدای ســرت ، قضــا و قــدر 
بــوده طــوری نشــده اســت کــه ، بــرای همــه ممکــن اســت ایــن اتفــاق 

پیــش بیایــد و اصــال چــون مقــدر بــوده ، لــذا از دســت تــو چیــزی 
بــر نمــی آمــده اســت و نمــی تونســتی جلــوش را بگیــری . 

یــا مــی گوینــد حتمــا حکمتــی در ایــن اتفــاق بــوده و ممکــن بــود 
اتفــاق بزرگتــری برایــت بیافتــد و ایــن باعــث شــد آن اتفــاق بدتــر 
رخ ندهــد و بــا زیــان کمتــری آن اتفــاق بدتــر گذشــت و  رد شــد .
ــات  ــه توجیه ــه اینگون ــی ب ــی و مدیریت ــرد علم ــن در رویک لیک
متوســل نمــی شــوند ، بلکه بــا تجزیــه و تحلیــل اتفاقــات ، حوادث 
و خطــا هــا ، روشــها و تمهیداتــی در نظــر مــی گیرنــد کــه از بــروز 
اینگونــه مــوارد  جلوگیــری نماینــد . یکــی از ایــن روشــها ، تکنیک 
FMEA  اســت . در ایــن روش قبــل از ســاخت هــر چیــزی و یــا 
انجــام هــر کاری بــا اســتفاده از تفکــر دقیقتــر ، تمامــی عواملــی 
کــه ممکــن اســت باعــث بــروز خطــا بشــود را شناســایی نمــوده و 
بــرای ممانعــت از بوقــوع پیوســتن آنهــا تمهیداتــی اندیشــیده ، در 
نظــر گرفتــه و اجــرا مــی کننــد . درشــرکتها و کارخانجــات نیــز 
مــوارد ایــن چنینــی زیــادی پیــش میایــد کــه بایســتی بــا توجــه 
و دقــت بیشــتر، از بروزآنهــا پرهیــز کــرد . ذیــال بــه چنــد مثــال 

صنعتــی اشــاره مــی شــود :
ــد  ــد ح ــه بای ــا گیربکســی ک ــپ ی ــرو پم ــال الکت مث

ــی  ــه م ــد ، مالحظ ــال کار کن ــد س ــل چن اق
شــود کــه بعــد از دو یــا ســه مــاه، بدلیــل 

انتخــاب نادرســت یــا بهــره بــرداری غلــط 
خــراب میشــود.

ســاختمانی ســاخته مــی شــود و 
ــوز  ــه هن ــام ، در صورتیک ــد از اتم بع
ــادی از آن نشــده اســت  اســتفاده زی
ــی را  ــه نکات ــوند ک ــی ش ــه م ، متوج
ــد و اشــکاالتی در  ــه ان در نظــر نگرفت

ــات آن  ــا تاسیس ــه و ی ــت ، نقش موقعی
ــد بخشــی  وجــود دارد ، کــه الجــرم بای

ــد .  ــی بدهن ــا تغییرات ــرده ی ــب ک را تخری
بدیهــی اســت کــه تمــام ایــن امــور مســتلزم 

ــتند . ــف هس ــه مضاع ــان و هزین زم
ــن  ــز از ای ــتباه نی ــوازم اش ــد کاال و ل ــفارش و خری ــام س انج

قبیــل مــوارد اســت ، یعنــی اقالمــی بــا کلــی مشــکالت خریــداری 
و پــس از صــرف وقــت طوالنــی بــه کارخانــه ارســال میشــود ، امــا 
در زمــان تحویــل گیــری توســط فــرد درخواســت کننــده مالحظــه 
مــی شــود کــه نامنطبــق و نادرســت بــوده اســت لــذا بایــد مرجوع 
شــده و اقــدام بــه خریــد جدیــد و صحیحتــر شــود . ایــن موضــوع 
ــال  ــردد . ح ــه میگ ــرژی و هزین ــان ، ان ــات زم ــب تلف ــز موج نی
ــخصات  ــت کاال و مش ــم در خواس ــای تنظی ــر فراینده ــه اگ آنک
فنــی بدرســتی تبییــن مــی گردیــد و فرایندهــای زنجیــره تامیــن 
درســت اجــرا مــی گردیــد ، اینگونــه ایــرادات پیــش نمــی امــد.   

 همچنیــن گاهــی اوقــات اشــتباهات بزرگــی در طراحــی پــروژه ها 
و انتخــاب تکنولــوژی هــا ، مالحظــه مــی گــردد. در اغلــب مــوارد 
ــه و  ــا عجل ــتی ب ــزات نادرس ــین آالت و تجهی ــه ماش ــاهدیم ک ش
بــدون در نظــر گرفتــن مبانــی و اصــول طراحــی ، تعییــن و تهیــه 
ــران  ــا ،کارب ــد و نصــب آنه ــا خری ــد از ســاخت ی ــی شــود و بع م

متوجــه اشــتباهات رخ داده مــی گردنــد.

مثــال در برخــی کارخانجــات دیــده شــده اســت کــه ماشــین آالت 
ــادل  ــیاالتی تب ــر س ــتی بهمدیگ ــه بایس ــدی ک ــزات فراین و تجهی
کننــد در محلهــای نادرســتی نصــب شــده انــد ، در نتیجــه عــالوه 
بــر گرفتگــی هــای لولــه هــا و مســیرهای انتقــال ســیال و ایجــاد 
گلــوگاه در رونــد تولیــد و کاهــش ظرفیــت تولیــد ، باعــث ایجــاد 

تلفــات بــرق و انــرژی و ســایر اشــکاالت نیــز مــی شــود. 
مثالهایی از هزینه های بی شعوری :

آســفالت ریــزی جــاده هــا و خیابانهــا ؛ بــا اینکــه امــروزه دانــش و 
تــوان اجــرای آســفالت خــوب را داریــم ولــی در عمــل مجریــان و 
پیمانــکاران و ناظریــن ایــن امــر اغلــب کاری مــی کننــد کــه بعــد 
ــان،  ــاده و خیاب ــزی ج ــفالت ری ــی از آس ــدت کوتاه ــت م از گذش

تخریــب شــده و نیــاز بــه ترمیــم مجددپیــدا میکنــد.
ــب از  ــدی مناس ــته بن ــدم بس ــر ع ــه بخاط ــاری ک ــه و ب  محمول
روی وانــت یــا کامیــون مــی افتــد و خســارت میبینــد ، مــدرک و 
ســند مهمــی کــه بدلیــل بــی نظمــی گــم میشــود و بایــد المثنــی 
ــاره مــی  ــه چیــزی گیــر کــرده و پ گرفتــه شــود ، لباســی کــه ب
ــود  ــی ش ــاق م ــورد و چ ــی خ ــاد م ــه زی ــی ک ــود ، آدم ش
و دچــار دههــا مــرض و مشــکل مــی گــردد ، 
حــاال بایــد کلــی پــول دوا و دکتــر بدهــد ،  و 
هزینــه هــای مختلــف کنــد ،تــا بــه وضــع 
ــراد  ــکاری اف ــد . فراموش ــوب برس مطل
در انجــام قولهــا و تعهــدات گوناگــون 
ــه در  ــف ک ــای مختل ــاره کاریه ، دوب
ســاخت ســاختمانها و تاسیســات 
ــتیم، و  ــاهد هس ــان ش ــون م پیرام
ــما  ــه ش ــابهی ک ــورد مش ــزاران م ه
ــه  ــه ب ــورت توج ــد در ص ــی توانی م
فعالیتهــای روزمــره انســانها مالحظــه 

ــد. نمایی
توصیــه مینمایــد در بازدیــد از ســایتها و 
ــی  ــی ، نگاه ــدی و صنعت ــات تولی کارخانج
ــد  ــات بیاندازی ــه محوطــه جمــع آوری ضایع ب
ــده  ــاخته ش ــزات س ــدار تجهی ــه مق ــد چ ــا ببینی ، ت
ــا  ــی ه ــا و طراح ــم گیریه ــتباه در تصمی ــل اش ــی بدلی ــت  ول اس
کنــار گذاشــته شــده و یــا زودتــر از موعــد مســتعمل شــده انــد.

ــه  ــن گون ــه ای ــد ک ــی بینی ــد ، م ــی کنی ــه توجــه م ــه ک همانگون
هزینــه هــا هیــچ ارزش افــزوده ای ایجــاد نمــی کننــد بــه عبــارت 
ــا  ــذا از آنه ــتند ، ل ــد هس ــد و زائ ــر مول ــای غی ــه ه ــر هزین دیگ

ــرد . ــام ب ــم ن ــره وری ه ــده به ــل کاهن ــوان عوام ــوان بعن میت
در صورتیکــه اینگونــه اشــتباهات در تیــراژ  ومقادیــر و تعــدد زیــاد 
ــل توجــه خواهنــد  ــاد و قاب ــرات ســو، انهــا بســیار زی رخ دهــد اث

بــود .
ــوان  ــی عن ــها و نکات ــود روش ــی ش ــعی م ــدی،  س ــاالت بع درمق
شــود، کــه تــا حــدودی از بــروز چنیــن اشــتباهاتی پرهیــز گــردد.
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ــه مســی  ــه لول آقــای مهنــدس رضایــی، مدیــر محتــرم کارخان
ــی نمــوده  ــان قدردان ــالش، هــم فکــری و همــکاری کارکن ،از ت

ــد:  و افزودن
بــا اقدامــات دانشــی  انجــام شــده در کارخانــه لولــه مســی ، عــالوه 
بــر افزایــش ظرفیــت تولیــد، بهبــود کیفیــت و بهبــود روش انجــام 
کار، از لحــاظ یورویــی و ریالــی نیــز بــه میــزان 262،710 یــورو 
)7/5 میلیــارد تومــان( صرفه جویــی ایجــاد شــده اســت. 
ــام  ــی انج ــات دانش ــم اقدام ــندی ، اه ــراز خرس ــن اب ــان ضم ایش
شــده توســط کارکنــان کــه منتــج بــه چنیــن نتایــج ارزشــمندی 

گردیــده اســت را بــه شــرح ذیــل عنــوان نمودنــد:
:)ATBIN و UPCAST( واحد ریخته گری و عملیات حرارتی

ــورت  ــی ارزی ص ــه جوی ــرد دای گرافیتی)صرف ــش عملک - افزای
گرفتــه هفتــاد هــزار یــورو  معــادل یــک میلیــاردو هشــتادو پنــج 

ــان( ــون توم میلی
- اســتفاده از جــرم نســوز پایــه Sic بجــای  چســب نســوز 
ــون  ــادل 14 میلی ــورو مع ــزان 900 ی ــه می ــی ب ــه جوی K.O)صرف

ــان( توم
- افزایــش عملکــرد غــالف گرافیتی)صرفــه جویــی به میــزان7575 

یــورو معــادل 117 میلیــون تومان(
ــیلندر گاز  ــر س ــه ازای ه ــوب ب ــدی مادرتی ــاژ تولی ــش تن - افزای

ــان( ــون توم ــزان 573  میلی ــه می ــی ب ــه جوی هلیوم)صرف
- کاهــش نــرخ مصــرف فلیــک گرافیتــی بــه ازای هــر تــن تولیــد 
مادرتیوب)تهیــه دســتور العمــل جدیــد تعویــض فلیــک، افزایــش 
تولیــد مادرتیــوب در ســال مالــی گذشــته، 5/4 یــورو بــه ازای هــر 

تــن تولیــد مادرتیــوب  و مجموعــا 200 میلیــون تومــان(
ــض و نســوز کاری  ــدون تعوی ــوره ذوب ب ــدازی ک ــر و راه ان -تعمی
مجــدد اینداکتور)جلوگیــری از توقــف تولیــد بــه مــدت یــک هفتــه 
معــادل 420 میلیــون تومــان، کاهــش هزینــه تعمیــرات بــه میــزان 

13250 یــورو  معــادل 205 میلیــون تومــان( 

ــل  ــوره آنی ــت ک ــش ظرفی ــت افزای ــده جه ــام ش ــای انج -کاره
نهایــی )تغییــر در سیســتم کنتــرل مرکــزی PLC، تغییــر در دمــا 
ــر اســاس نمــودار عملیــات حرارتــی مــس ــد کــوره ب و زمــان مان

، افزایش طبقات سبد های محصول پنکیک(
-جداســازی محصــوالت ریختــه گــری بــا کارت همــراه رنگــی در 

راســتای کاهــش میــزان ضایعــات 
واحد کشش

ــی در  ــش فن ــه دان ــتیابی ب ــوس و دس ــی معک ــام مهندس - انج
خصــوص طراحــی pass schedule و دای و پــالگ الزم جهــت 
تولیــد ســایزهای جدید)یــک میلیــارد و ســیصدو شــصت و شــش  

ــه( ــان کاهــش هزین ــون توم میلی
- انجــام مهندســی معکــوس بــا همــکاری شــرکت ایرانیــان 

 eddy current تجهیــزات   ســاخت  و  هیبریــد 
بهبود کیفیت محصوالت و افزایش رضایت مشتریان

- حذف نوارهای تفلونی از داخل سبدهای لوله
- چاپ متراژ روی محصوالت پنکیک

نگهداری و تعمیرات و دفترفنی
 Eddy ــز ــط تجهی ــب توس ــخیص عی ــکل PLC تش ــع مش - رف

Finishing نصــب شــده روی دســتگاه Current
- کروکی برداری از قطعات یدکی جهت ساخت داخل
- اتوماتیک کردن مکانیزم هوک های جابه جایی سبد

- اصالح هود بخش حرارت دهی دستگاه آنیل میانی لوله مسی
- انجام سرویس تعمیر Air-end کمپرسور در داخل سایت

ــادل  ــف 14 روزه مع ــری از توق ــوم و جلوگی ــپ وکی ــر پم - تعمی
ــان ــون توم 840 میلی
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استانداردوگواهینامه ها:
اســتانداردهای عمومــی کــه 
صــرف  هــا  ســازمان  تمــام 
ــا  ــی و ی ــدازه، خدمات نظــر از ان
ــی تواننــد  تولیــدی بــودن م
ــد  ــازی نماین ــاده س ــا را پی آنه
را  ایمنــی  کاری  محیــط  و 
بــرای پرسنلشــان ایجــاد کننــد 
شــامل ایــزو9001 ویرایــش 
2015)اســتاندارد بیــن المللــی 
ــت(،  ــت کیفی ــتم مدیری سیس
ویرایــش   14001 ایــزو 
2015)اســتاندارد بیــن المللــی 
زیســت  مدیریــت  سیســتم 
 45001 ایــزو  و  محیطــی( 
2018)اســتاندارد  ویرایــش 
ایمنــی  مدیریــت  سیســتم 
و بهداشــت حرفــه ای( مــی 

ــد. باش
بــه  اســتاندارد  ســه  ایــن   
ــد  ــده ان ــن ش ــه ای تدوی گون
کــه بایکدیگــر ســازگار بــوده و 
ــوان  ــی ت ــا را م ــی از آنه ترکیب
یــک سیســتم  بــه صــورت 
مدیریــت یکپارچــه )IMS( در 
ــاده ســازی نمــود. ســازمان پی
هــم اکنــون شــرکت بابــک 
گواهینامــه  ایرانیــان  مــس 
هــای ایــزو 9001 ویرایــش 
2015، ایــزو 14001 ویرایــش 
2015و ایــزو 45001 ویرایــش 
باشــد.  مــی  دارا  را   2018
هــای  گواهینامــه  میــان  از 

ایــزو  گواهینامــه  نامبــرده 
بــه  ویرایــش 2018   45001
ــت  ــده اس ــت ش ــی دریاف تازگ
کــه از اهســاس18001ویرایش 
اســتاندارد  ایــن  بــه   2007
ــت. الزم  ــته اس ــرت داش مهاج
ــرکت  ــن ش ــت ای ــر اس ــه ذک ب
بــه  موفــق   2017 ســال  در 
بــرای   CE گواهینامــه  اخــذ 
محصــوالت لولــه مســی گردید 
ــار  ــال 2022 اعتب ــا س ــه ت ک
دارد. ضمنــأ پــروژه دریافــت 
ــرای  ــه ISO17025 ب گواهینام
آزمایشــگاه کارخانــه کاتــد نیــز 
ــد.  ــی باش ــدام  م ــت اق در دس
 1398 دیمــاه  در  همچنیــن 
موفــق بــه اخــذ پروانــه کاربــرد 
عالمــت اســتاندارد تشــویقی 
ــب  ــه موج ــه ب ــت ک ــده اس ش
ایــن پروانــه اجــازه دارد بــا 
ملــی  اســتاندارد  رعایــت 
16927 ، از عالمــت اســتاندارد 
محصــوالت  روی  بــر  ایــران 
ــد.  ــتفاده نمای ــی اس ــه مس لول

 مدیریت دانش:
ــان  ــس ایرانی ــک م ــرکت باب ش
ــش  ــازمانی دان ــوان س ــه عن ب
محــور و یادگیرنــده از ســال 
1393 اقــدام بــه پیــاده ســازی 
مدیریــت دانــش نمــوده اســت. 
ــای  ــن ابزاره ــی از مهمتری یک
مدیریــت  در  شــرکت  ایــن 
فعالیــت هــای دانشــی، ســامانه 
 MTAShare دانــش  مدیریــت 
مــی باشــد کــه در ســال 1392 
راه انــدازی شــده اســت.این 
 97 هــای  درســال  شــرکت 
و98 در جشــنواره بیــن المللــی 
شــرکت  دانشــی،  جایــزه 
نمــوده اســت کــه در ســال 
گواهینامــه ســه ســتاره   97
و  اســت   دریافــت کــرده  را 
ــه  ــک مرحل ــا ی ــال 98 ب در س
ســال  بــه  نســبت  صعــود 
ــه دریافــت  ــق ب گذشــته ، موف
دانشــی   بلوریــن  تندیــس 

ــد. گردی

بهره وری:
در ســال 1398 شــرکت بابــک 
مــس ایرانیــان بــرای اولیــن بار 
متقاضــی شــرکت در ششــمین 
دوره جایــزه بهــره وری معــدن 
و صنایــع معدنــی در ســطح 

پیشــتازان شــده اســت. 
 اکنــون ایــن ســازمان دارای 
ســاختار بهــره وری مــی باشــد 
و آمــوزش هــای مربــط بــه 
ایــن حــوزه بــرای کارشناســان 
ــزار  ــط برگ ــتان مرتب و سرپرس
ــره  ــه به ــت. اظهارنام ــده اس ش
صفحــه   75 در  نیــز  وری 
تکمیــل و ارســال شــده اســت. 
از  بازدیــد  بعــدی  مرحلــه 
محــل مــی باشــد کــه توســط 
ارزیابــان ایمیــدرو در زمــان 
ــد  ــد ش ــام خواه ــب انج مناس
و مرحلــه پایانــی کــه دریافــت 

ــد. ــی باش ــز م جوای
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اجتماعــی  مســئولیت  اول  مرحلــه  در 
ــرکت  ــامل ش ــه  ش ــد  ک ــی باش ــردی م ف
هــر فــرد در اجتماعــی کــه در آن زندگــی 
ــت نســبت  ــوان گف ــی ت ــد اســت. م می کن
عالقه منــدی هــر شــخص بــه اتفاقاتــی 
ــال  ــرکت فع ــد و ش ــه می افت ــه در جامع ک
ــی  ــکالت محل ــی از مش ــل برخ ــرای ح ب
را  فــردی  اجتماعــی  اســت. مســئولیت 
ــه  ــه، احتــرام ب ــا کارهــای خیری ــوان ب می ت
قوانیــن و مقــررات تعییــن شــده در جامعــه 
و رعایــت اصــول شــهروندی واز ایــن قبیــل 
بــرای حــل مشــکالت و مســائل مهــم 
ــف  ــی  تعری ــی و محیط ــی، فرهنگ اجتماع
کــرد .مســئولیت اجتماعــی فــردی اســاس 
ــرا  مســئولیت اجتماعــی گروهــی اســت زی
ــکیل  ــف تش ــراد  مختل ــاع از اف ــک اجتم ی
ــت  ــدم رعای ــورت ع ــت و در ص ــده اس ش
اصــول شــهروندی ســالمت ســایرین و 

ــد.  ــی افت ــه خطــر م ــه ب جامع
ــی  ــز یک ــی نی ــی گروه ــئولیت اجتماع مس
ــا  ــروزه در دنی ــه ام ــی اســت ک از موضوعات
ــوزه  ــه ح ــف از جمل ــای مختل ــوزه ه در ح
ــرد.  ــی گی ــرار م ــورد توجــه ق ــی م اجتماع
موضــوع مســئولیت اجتماعــی شــرکت 
ــدی  ــت و تعه ــراد اس ــا و اف ــگاه ه ــا، بن ه
ــا در  ــگاه ه ــا و بن ــرکت ه ــه ش ــت ک اس
کنــار درآمــد و سودشــان در عرصــه هــای 
ــوزش  ــط زیســت، آم ــه محی ــر از جمل دیگ
از  پیشــگیری  و   اجتماعــی  مســایل  و 
ــت  ــرای حمای ــی؛ ب ــای اجتماع ــیب ه آس
شــاخص های  ارتقــاء  و  کارکنانشــان  از 
هــای  خانــواده  اجتماعــی  و  فرهنگــی 
ــام  ــان  انج ــه اطرافش ــان و جامع کارکنانش

ــن اصــل  ــه ای ــد. شــاید توجــه ب ــی دهن م
معــروف بتوانــد گــواه بــر مســئولیت فــردی 
ــی  ــئولیت گروه ــه مس ــد و آن را ب ــا باش م
و اجتماعــی مــا در خانــواده، شرکت،شــهر، 
کشــور و دنیــا تعمیــم دهــد و آن اصــل  در 
ــت  ــده اس ــه ش ــاده خالص ــه س ــن جمل ای
کــه« بــا دیگــران طــوری رفتــار کنیــد کــه 
دوســت داریــد بــا شــما رفتــار شــود« .  در 
ــک  ــی ی ــئولیت اجتماع ــوع مس ــا موض دنی

ــت. ــده اس ــناخته ش ــال ش ــوع کام موض
 اگــر بخواهیــم زمــان حــال را مثــال بزنیــم 
بــا وجــود پیدایــش بیمــاری کرونــا در 
ــده و  ــه گیرش ــأ هم ــه کام ــا ک ــور م کش
ــا  ــرده اســت، م ــف را درگیرک ــار مختل اقش
ــت  ــول بهداش ــت اص ــا رعای ــم ب ــی توانی م
و  بــه خــود  را  اطمینــان  ایــن  فــردی 
ــه  ــب ب ــن ترتی ــه همی ــود  و ب ــواده خ خان
ــم  ــم بدهی ــه در آن کار میکنی ــازمانی ک س
کــه در قبــال آنهــا مســئول و حافــظ 
ــتا  ــن راس ــتیم. در ای ــا هس ــالمتی آنه س
ــه  ــم ب ــان ه ــس ایرانی ــک م ــرکت باب ش
عنــوان یــک گــروه از افــرادی کــه ســالمتی 
آنهــا در زمــره اولویــت هایــش مــی باشــد 
ــا در  ــه تنه ــر ن ــواده بزرگت ــوان خان ــه عن ب
ــال  ــه در قب ــواده اش بلک ــراد خان ــال اف قب
ــدا  ــو پی ــد و نم ــه در آن رش ــی ک اجتماع
کــرده، محیــط زیســتی کــه نبضــش در آن 
مــی زنــد و اقتصــادی کــه ادامــه حیاتــش 
بــدان وابســته اســت مســئولیت دارد و ایــن 
ــئولیت  ــکل از مس ــر متش ــئولیت خطی مس
هــای کوچکتــر هــر کــدام از اعضایــش مــی 
ــک  ــن راســتا شــرکت باب ــذا در ای باشــد. ل
ــئولیت  ــوزه مس ــز در ح ــان نی ــس ایرانی م

اجتماعــی خــود در بحــران کرونــا اقداماتــی 
ــه گوشــه ای  را انجــام داده  کــه میتــوان ب
ــن  ــردی ای ــوزه ف ــرد. در ح ــاره ک ازآن اش
شــرکت   پرســنل  تمامــی  در  احســاس 
بوجــود آمــد کــه یکایــک آنهــا بایــد اصــول 
ــن  ــاز ای ــد. ازآغ ــت نماین بهداشــتی را رعای
ــان  ــس ایرانی ــک م ــرکت باب ــی، ش اپیدم
ــگ  ــای هلدین ــل ه ــتور العم ــق دس مطاب
میدکــو عمــل نمــوده و  بــا همــکاری 
ضــد  جملــه  از  اقداماتــی   HSE واحــد 
عفونــی سرویســهای ایــاب ذهــاب کارکنــان 
و محیــط و ســطوح در مجتمــع و ســتادها 
ــی  ــه اجتماع ــت فاصل ــم، رعای ــور منظ بط
ــاب ،  ــاب ذه ــهای ای ــان در سرویس کارکن
ــواد ضــد  ــک حــاوی ماســک و م ــع پ توزی
ــن  ــده دســت و ســطوح در بی ــی کنن عفون
ــنجی  ــب س ــان، ت ــواده آن ــان و خان کارکن
ــانی از  ــدو ورود، اطــالع رس ــکاران در ب هم
طریــق نصــب بنر در محــل عبور همــکاران، 
اطــالع رســانی در فضــای مجازی،معاینــات 
راننــدگان حمــل بــار و مراجعــه کننــدگان 
احتمالــی بــه شــرکت، حضــور حداقــل 
ــت  ــاز، ثب ــر نی ــا ب ــا در محــل کار بن نیروه
چهــره بــه جــای اثــر انگشــت جهــت 
ــت هــای خــارج  ــو مأموری ــاب، لغ حضورغی
از شهرســتان، تعطیــل کــردن رســتوران و 
عــدم توزیــع غــذای گــرم ومرخــص نمودن 
ــز  ــان در مراک ــواده آن ــه خان ــی ک همکاران
ــند، را   ــی باش ــه کار م ــغول ب ــی مش درمان
انجــام داده اســت. در پایــان در جامعــه ای 
احســاس عدالــت محقــق مــی  گــردد کــه 
تــوده مــردم آن جامعــه بــرای بهبــود حــال 

ــد. ــئولیت نماین ــاس مس ــر احس یکدیگ
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مــدت هاســت کــه کرونــا ویــروس در کشــور و در جهــان جــوالن 
می دهــد و آمــار مبتالیــان وفوتــی هــا را زیــاد کــرده اســت امــا 
ــت  ــا، صنع ــد کارخانه ه ــاغل مانن ــی مش ــه برخ ــی ک از آن جای
ــت و  ــتای حفاظ ــند،در راس ــال باش ــد فع ــاغل بای ــر مش و دیگ
پیشــگیری از ایــن ویــروس راهکارهایــی پیــش بینــی شــده اســت 

ــم. ــا اشــاره می کنی ــه آنه ــه ب ــه در ادام ک
ــه عفونت هــای  ــراد مبتال ب ــری از حضــور اف ــه جلوگی ــن نکت اولی
تنفســی در محیــط کار اســت در واقــع ایــن روش کنتــرل 
بیمــاری درمبــدا اســت .وقتــی بیمــاری دارای عالئــم مشــکالت 
تنفســی ماننــد  ســرفه ، تــب ، تنگــی نفــس اســت، بایــد از ورود 
ــراد را  ــر اف ــالمت دیگ ــا س ــرد ت ــری ک ــل کار جلوگی ــه مح او ب

حفــظ کــرد .
ــا در  ــاری کرون ــگیری از بیم ــرای پیش ــی ب ــدام اساس ــن اق دومی
ــط  ــتفاده از سیســتم های تهویه مناســب در محی ــط کار اس محی
کار مــی باشــد چــرا کــه انتقــال ایــن بیمــاری از طریق  ترشــحات 
ــروس  ــودن ذرات وی ــق ب ــال معل ــت واحتم ــل اس ــس محتم تنف
وجــود دارد و درمــکان هایــی کــه تهویــه مناســب وجــود نــدارد 

بــاز کــردن پنجــره مــی توانــد مفیــد باشــد.
 ضدعفونــی کــردن  دائمــی ســطوح مشــترک و یــادآوری آن بــه 
کارکنــان از دیگرعوامــل بــرای پیشــگیری از ابتــال بــه کرونــا در 
محیــط کار اســت و مــکان هایــی ماننــد دکمــه آسانســور، نــرده، 
ســرویس حمــل و نقــل کارکنــان بایــد مرتــب ضــد عفونــی شــود.
اقــدام دیگــر آموزش نــکات بهداشــتی بــه کارکنــان در راســتای 
ــا در محیــط کار اســت و ایــن نکتــه یکــی از  پیشــگیری از کرون
ــا اســت کــه  ــکات در راســتای پیشــگیری از کرون ــن ن مهــم تری
ــت در  ــت و الزم اس ــام اس ــال انج ــا در ح ــانه ه ــق رس از طری
محیــط کاری بــه صــورت جــدی تــر انجــام شــود، نحــوه  صحیــح 
شســتن دســتها، آمــوزش بــه جهــت رعایــت فاصلــه یــک یــا دو 
ــک از  ــد ماس ــردی  مانن ــت ف ــایل حفاظ ــتفاده از وس ــر، اس مت

جملــه مهــم تریــن مــوارد مــی باشــد.

ــط بهداشــتی در رســتوران ها و محــل هــای طبــخ  رعایــت ضواب
غــذا نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت چــرا کــه بســیاری 
ــه صــورت  ــه هــا پذیرایــی در محیــط کار را ب از صنایــع وکارخان
میــان وعــده و یــا وعــده غذایــی دارنــد کــه بایــد رعایــت ضوابــط 
بهداشــتی در محیــط هــای رســتوران هــا رعایــت شــود و آشــپزها 
بایــد ســالمت کافــی داشــته باشــند چــرا کــه احتمــال  انتقــال 
بیمــاری از طریــق مــواد غذایــی نیمــه پختــه و ظــروف پذیرایــی 
وجــود دارد اگــر فــرد بیمــار در محیــط رســتوران  باشــد ابتــالی 

دیگــر افــراد بــه ایــن ویــروس وجــود دارد.
هــم چنیــن جلوگیــری از انتشــار وگســترش شــایعات در محیــط 
ــه دادن  ــرا ک ــود چ ــزی  ش ــه ری ــد و برنام ــا رص ــد دائم کار بای
اطالعــات درســت از منابــع علمــی می توانــد در کاهــش اضطــراب 
شــاغالن موثــر باشــد.اطالعیه هــای دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
و وزارت بهداشــت همــراه بــا دســتور العمــل هــا می توانــد مــالک 

عمــل باشــد.
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در تاریــخ هــای 6 الــی 8 اردیبهشــت مــاه ممیــزی خارجــی جهــت اخــذ گواهینامــه سیســتم مدیریــت انــرژی 
ــن  ــوالد بوتیــای ایرانیــان برگــزار شــد و ای ــو کنفرانــس در شــرکت ف ــزو  2018 : 50001  بصــورت ویدئ ای

شــرکت موفــق بــه اخــذ گواهینامــه ایــن اســتاندارد از شــرکت SGS شــد. 

ارائه گزارش  انجمن خبرگی سایش و خوردگی میدکو

در تاریــخ 24 اردیبهشــت مــاه در جلســه کمیتــه راهبــردی میدکــو گــزارش انجمــن خبرگــی فراســازمانی ســایش و 
خوردگــی میدکــو توســط آقایــان دکتــر نامــه گشــای فــرد، مهنــدس غالمرضایــی و مهنــدس مبیــن دبیــر انجمــن 

ارائــه گردیــد.  

ــازمانی  ــی س ــزه تعال ــیمین جای ــس س ــت تندی دریاف

ــال 1398 ــو در س ــگ میدک ــط هلدین توس
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ارائه گزارش پیشرفت برنامه های واحد توسعه مدیریت 

در تاریــخ 3 اردیبهشــت مــاه جلســه ای بــه منظــور ارائــه گــزارش پیشــرفت برنامــه هــای واحــد توســعه مدیریــت 
ــه صــورت  ــان ب ــن واحــد در ســتاد تهــران و کرم ــه مدیرعامــل محتــرم هلدینــگ میدکــو، توســط همــکاران ای ب

ویدئــو کنفرانــس برگــزار گردیــد.
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جلسه تولید و توسعه مدیریت
یکصــد و بیســت و ششــمین جلســه تولیــد بــا حضــور مدیــر عامــل محتــرم میدکــو درتهــران، مدیــران و مشــاوران در تهــران، 

کرمــان و اصفهــان، مدیــران عامــل و مدیــران مجتمــع هــای تولیــدی از محــل مجتمــع هــا روز ســه شــنبه مــورخ 99/02/09 

ــه هــای واقــع در تهــران، کرمــان، اصفهــان وهمــدان برگــزار شــد. در ایــن جلســه  بصــورت همزمــان در دفترهــا و کارخان

گــزارش هــای جلســه تولیــد و توســعه    مدیریــت شــرکت هــای زیــر مجموعــه میدکــو ارائــه گردیــد.

ممیزی مراقبتی IMS- مجتمع کنسانتره و گندله زرند 
در تاریــخ 16 اردیبهشــت مــاه ممیــزی مراقبتــی سیســتم مدیریــت یکپارچــه در مجتمــع کنســانتره و گندلــه 
ــزو 45001:2018  ــزو 14001:2015 و ای ــزو 9001:2015، ای ــد گواهینامــه هــای ای ــه منظــور تمدی ــد ب زرن

بصــورت ویدئــو کنفرانــس برگــزار شــد. 

 ISO45001:2018 آموزش الزامات استاندارد
ــوالد  ــات اســتاندارد ایــزو 45001 ویرایــش 2018، در شــرکت ف ــاه  دوره آموزشــی تشــریح الزام ــخ 23 اردیبهشــت م در تاری

بوتیــای ایرانیــان برگــزار شــد. 
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قدردانی از کارگران و اهدا شاخه گل به آنها

بــه مناســبت روز جهانــی کار و کارگــر مدیــران محتــرم مجتمــع و ســرمایه انســانی 

بهمــراه چنــد تــن از روســا و سرپرســتان شــرکت بــا حضــور در واحدهــای مختلــف 

بــا تعــدادی از کارکنــان دیــدار کــرده و بــا تقدیــم شــاخه گل از آنهــا تقدیــر نمودنــد.

بازدید کمیته استانی مبارزه با کرونا
ــز  ــی، مرک ــتانداری، کار و اموراجتماع ــی اس ــرم ادارات کل بازرس ــدگان محت نماین
بهداشــت اســتان بهمــراه هیاتــی از فرمانــداری  و ادارات مرتبــط شهرســتان از 
ــان  ــس ایرانی ــک م ــرکت باب ــد ش ــه و کات ــد لول ــع تولی ــف مجتم ــهای مختل بخش
بازدیــد کردنــد و اقدامــات انجــام شــده در خصــوص پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا 
را مــورد بررســی و بازرســی قــرار دادند..ایــن هیــات در نشســت مشــترک پایانــی 
ــزار شــد  ــت مجتمــع و مســئولین ایمنــی شــرکت برگ ــا حضــور مدیری کــه ب

ــد. ــف کردن ــردی توصی ــی خــوب و کارب ــده را خیل ــج بدســت آم نتای

ــه مســی شــرکت بابــک مــس ایرانیــان تحــت  ــه لول کلیــه تولیــدات کارخان
پوشــش بیمــه مســئولیت بانــک پاســارگاد قــرار گرفت.مدیــر فــروش بابــک 
ــار در صنعــت بیمــه  و  ــرای اولیــن ب ــزود: ب ــر اف ــن خب ــل ای مــس در تکمی
ــا همــکاری شــرکت بیمــه پاســارگاد و شــرکت بابــک  لولــه مســی کشــور ب
مــس ایرانیــان کلیــه محصــوالت  تولیــدی ایــن شــرکت حســب بیمــه نامــه 
ــورخ 20/01/1399 تحــت پوشــش بیمــه  شــماره 1/99/00/30054/179 م
مســئولیت کیفیــت محصــول قــرار گرفــت.وی افــزود ایــن بیمــه در راســتای 

تکریــم و ارزش نهــادن بــه مشــتریان انجــام شــده اســت.

صدوربیمه مسئولیت تولید کننده محصول 
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اخذ مجوز درج عالمت استاندارد ایران

دریافت تندیس بلورین دانشی جشنواره  مدیریت دانش

برگزاری جلسات ایده پردازی
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در راســتای تــالش کلیــه همــکاران و بــه دلیــل کیفیــت بــاالی لولــه مســی مجــوز 
ــه  ــز ب ــه مســی نی ــه لول ــر روی محصــوالت کارخان ــران ب ــت اســتاندارد ای درج عالم

شــرکت بابــک مــس ایرانیــان اعطــا شــد.
مهنــدس رضایــی مدیــر کارخانــه ضمــن تبریــک ایــن موفقیــت بــه تمامــی پرســنل 
مخصوصــا همــکاران کنتــرل کیفــی تاکیــد کــرد: همــواره ایــن شــعار بایــد مدنظــر 

باشــد کــه "کیفیــت ابتــدا دارد ولــی انتهــا نــدارد."

دومیــن کنفرانــس بین المللــی مدیریــت  دانشــی بــا رویکــرد مدیریــت منابــع بــه 
همــت انجمــن مدیریــت ایــران و بــا همــکاری انجمــن مدیریــت دانــش اتریــش و 
دانشــگاه خاتــم، 8 مهــر مــاه روز گرامیداشــت موالنــا برگــزار شــد.این مراســم بــا 
حضــور دکتــر انصــاری معــاون محتــرم رییــس جمهــور و رییــس ســازمان امــور 
اداری و اســتخدامی کشــور، دکتــر قاســمی رییــس انجمــن مدیریــت  ایران،دکتــر 
ــت  ــن مدیری ــس انجم ــر ریی ــای برندن ــو، آق ــرکت میدک ــل ش ــد مدیرعام پورمن
ــن حــوزه  ــان ای ــگان و دانش پژوه ــی از اســتادان، فرهیخت ــش و جمع ــش اتری  دان
ــی مدیرعامــل شــرکت  ــای مهنــدس میرزائ ــد.در ایــن کنفرانــس آق برگــزار گردی

بابــک مــس ایرانیــان تندیــس بلوریــن را دریافــت نمودنــد.

باتوجــه بــه تأکیــد مدیریــت محتــرم عامــل بــر مشــارکت فعــال تمامــی 
پرســنل در حــل مســائل و دغدغــه هــا و بنــا بــر ضــرورت خالقیــت و 
نــو آوری، برگــزاری جلســاتی بــا محوریــت ایده پــردازی و شــعار"بیایید 
باهــم فکــر کنیــم" در دســتور کار قــرار گرفــت. در جلســه آغازیــن ایــده 
پــردازی کــه بــا حضــور مدیــر محتــرم ســرمایه انســانی و HSEC و10 
نفــر از پرســنل برگــزار گردیــد آقــای طالبیگــی بــر ضــرورت نــوآوری و 
خلــق ایــده تأکیــد کردنــد و از پرســنل خواســتند در ایــن امــر مشــاکت 
فعــال داشــته باشــند. در پایــان جلســه نیــز قــرار شــد افــراد ایــده هایی 
را بــا موضوعــات دلخــواه و باتوجــه بــه وضعیــت موجــود ســازمان ارائــه 
دهنــد. ایــده هــای ارائــه شــده بررســی شــده و برتریــن آنهــا انتخــاب و 
بــه صــورت تیمــی در جهــت عملــی شــدن هــر چــه اثربخــش تــر آن 

اقــدام خواهــد شــد. 
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بــا پایــان هفتمیــن دوره المپیــاد ورزشــی میدکــو نتایــج زیــر 
ــم  ــان رق ــس ایرانی ــک م ــرکت باب ــی ش ــای ورزش ــرای تیمه ب

خــورد.
آتــش  و  امداد،نجــات  رشــته  در   HSEC تیــم  قهرمانــی   •

اول( نشــانی)مقام 
• قهرمانی تیم خانمها در رشته پینگ پنگ)مقام اول(

• نایب قهرمانی آقایان در رشته والیبال 
• سوم انفرادی خانمها در رشته پینگ پنگ)فاطمه طهماسبی(

مدیــر عامــل شــرکت بابــک مــس ایرانیــان در جلســه فرهنگــی 
بــه تیمهــای ورزشــی و همــکاران ورزشــکار تبریــک گفــت و از 

زحماتشــان تقدیــر نمــود.
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