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مهندس ابوالفضل 

 سلمانیه 

 مدیر بازرگانی

آقای محمدجواد 

 عربزاده

 سرپرست پشتیبانی

 مهندس علی  

 نوری کیا

مسئول تعمیرات و 

 ابزار دقیق

 مهندس مصطفی 

 سلطانی

اپراتور تعمیرات و 

 ابزار دقیق

 * در این شماره می خوانید: 

محیط فرهنگی سازمان نقش مهمی در تعیییی              

دارد و تحلیی       موفقیت اقدامات در مدیریت دانش    

فرهنگی باید یکی از گام های مهم در فعالیت هیای           

 3ادامه در صفحه مدیریت دانش سازمان باشد ...             

فضای سبز کارخانه فرآوران زغیالنینی               

 5هکتار طیی        5.3پابدانا با مناحتی بیش از      

احداث و هم اکینیون در          2531مرحله از سال    

 5ادامه در صفحه   دست بهره برداری می باشد...      

استبان کولنکی از موسنه اینتلیرسپانس، به          

تازگی یک نظرسنجی از متخصصیان خیدمیات          

مشتری در آمریکای شمالی بعم  آورده که کمک        

می کند نحوه استفاده آن ها از مدیریت دانش را           

بهتر درک کنیم. در ای  گزارش نکات کلییدی و            

 برجنته نظرسنجی وی را بررسی میکنیم.  

 33ادامه در صفحه 



           ضرورت مدیریت دانش در شرکت فرآوران زغال

 سنگ پابدانا را چه می دانید؟

مفهوم مدیریت دانش برای مدت های مدیدی          

بصورت عملی مورد استفاده قرار گرفته است.          

مدیریت دانش کوششی است برای تبدی  دانش        

کارکنان به دارایی مشترک سازمانی و الزمه           

سازمان های دانش محور وجود کارکنان دانش         

محور است که با درک مزایای مدیریت دانش           

بتوانند با استفاده از فرآیند اصلی مدیریت دانش        

شام  شناسایی ، اکتناب ، اشتراک ، توزیع ،            

بهره گیری و نگهداری ، تغییرات الزم را در             

سازمان ایجاد کنند. بهمی  دلی  ای  موضوع در         

قالب یکی از استراتژی های اصلی از زمان جذب و 

استخدام پرسن  شرکت فرآوران زغال سن          

 پابدانا، سر لوحه کار شرکت قرار گرفته است .

           تحقق مدیریت دانش و استفاده از سیستم مدیریت

دانش در شرکت پابدانا تا چه حدی می تواند به            

رشد و ارتقا ء شرکت پابدانا و تحقق اهداف کالن           

 ؟  میدکو کمک نمایید

از آنجائیکه تکنولوژی فرآوری زغال سن  در          

کارخانه زغال شویی پابدانا براساس و مبنای دانش        

روز فرآوری زغال سن  در دنیا بنا نهاده شده            

است و در حال حاضر با همت مدیران و پرسن             

زحمتکش شرکت با باالتری  راندمان در حال تولید 

می باشد و ای  شرکت به عنوان یکی از کارخانه            

هایی که زودتر از دیگر کارخانه های مجموعه            

معظم میدکو به بهره برداری رسیده می تواند            

الگوی بنیار مناسبی برای سایر شرکتهای            

مجموعه باشد و همچنی  استقرار سینتم مدیریت 

دانش جهت افزایش بهره وری و مقابله به               

 خبرنامه توسعه مدیریت  3صفحه 

 مهندس  ابوالفضل سلمانیه 

 مدیر بازرگانی

پابدانافرآوران زغال سنگ   

 مصاحبه

 مدیریت دانش



تهدیدات و شرایط نامناسب اقتصاد جهانی ضروری 

 بنظر می رسد.

              به عنوان یکی از مدیران شرکت، جهت

فرهنگسازی و تشویق دانش کاران برتر در مجموعه         

  خود چه اقداماتی را پیشنهاد می کنید ؟

محیط فرهنگی سازمان نقش مهمی در تعییییی           

دارد و تحلی      موفقیت اقدامات در مدیریت دانش    

فرهنگی باید یکی از گام های مهم در فعالیت های          

مدیریت دانش سازمان باشد . دستیابی به دانش به        

عنوان یک مزیت رقابتی می تواند از فیرهینی             

سازمانی مشترک ناشی شود . اغلب ، افراد ممک            

است تمای  به تنهیم اطالعات با همکاران ، سیر           

پرستان واحد خود یا واحدهای دیگیر سیازمیان           

نداشته باشند ، بدلی  اینکه برای  باورند که آنچیه     

آنها می دانند در زمان مذاکره و چانه زنیی بیرای        

آنها مزیت فراهم می کند. به رغیم قیابیلیییت                

دسترسی به فناوری های پیشرفته تنهیم دانش ،        

 خبرنامه توسعه مدیریت  اخبار مدیریت دانش 4صفحه 
 مصاحبه

منائ  اننانی اغلب به تنهیم اطالعات مبهم ، ناچیز         

و ناصحیح منتج می شوند انگییزش کیارکینیان ،              

سازمانها ، مشتریان ، تامی  کنندگان برای تنهیم به         

موقع و دقیق اطالعات مبتنی براعتماد اسیت. بیه             

طورکلی ویژگی های  محیطی که از تنهییم دانیش            

 حمایت می کند به شرح ذی  می باشد:

  :قدردانی از تسهیم دانش با همکاران ساختار پاداش 

  :عدم وجود برنامه های کاری پنهانی گشودگی/شفافیت 

  :ارتباطات و هماهنگی بین واحدها و گروهها حمایت مشترک 

 اعتماد 

  :ارتباط باالبه پایین و پایین به باال حمایت مدیریت ارشد 

  برای مستند سازی پروژه ها مصاحبه با افراد کلیدی 

       که می تواند یه صورت     تشکیل گردهمایی های مدیریت دانش

 صرف ناهار و هر جلسه غیر رسمی دیگر باشد 

       و برگزاری مراسم برای    منتشر کردن اقدامات مدیریت دانش

 معرفی الگو های موفق 

          از قبیل تشکیل   انجام پروژه های آزمایشی مدیریت دانش

 گروهها و انجمن های تجربه مختلف 

  انتقاد از محتکران دانش 

 مدیریت دانش



  فضای سبز و اهمیت آن در کارخانجات صنعتی

امروزه و در عصر تحوالت سریع تکنولوژی و روند پرشتاب زندگی به       

سمت ماشینی شدن و از طرفی گسترش شهرها و در کنار آن صنایع           

ک  متاسفان  تخریب منابع طبیعی ، مراتع و جنگلهها را در پهی دارد                

ایجاد و جایگزینی فضاهای مصنوعی تحهت عنهوان فهضای سهبز در                

راستای این تحول عظیم ضروری ب  نظر میرسد، تحقیقهات بهسیاری          

در زمین  ی اثرات فضای سبز بر محیط زیست و نحهوه عملکهرد آن               

صورت پذیرفت  است اما امروزه از مهمترین مسائلی ک  باید مهد نظهر            

قرار گیرد این است ک  توج  ب  حداکثر کاربری فهضای سهبز بدلیه         

تراکم ساخت و سازهای شهری و گسترش صنعت در حهداق  مکهان            

صورت پذیرد. هرمنطق  با توج  ب  خصوصیات اقلیمی و بیوکلیمایهی      

و آلودگی حاص  از منابع طبیعی و انسان ساز، نیازمند انتخاب گونه           

های مناسب و سهازگار و طراحهی مهرتبط بها آن اسهت. یگونگهی                     

بکارگیری اصول و مفهاهیم بنیهادی طراحهی فهضای سهبز در نقها                

مختلف مث  شههر  ههای مهسکونی، صهنعتی، امهاکن و ... الز  و                  

 مقاله
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انکارناپذیر است. در این نوشتار بحه  اهمیهت ایجهاد و توسهع               

فضای سبز از دو بعد مههم زیهست محیطهی و سهرمت روانهی                 

همچنین تعاریف و مزیتهای این پروس  مورد توج  قهرار گرفته          

 است.

منظهر تعریهف گردیهده اسهت در          2فضای سبز در این نوشتار از  

، فضای سبز شام  آن بخش از منههاطقی مههی           تعریف اول 

شود ک  دارای گیاهان و یا هر گون  سبزینگی اعهم از درختهان،            

 گلها و یمن ها را در بر داشت  باشد.

: فضای سبز منطق  ای پوشیده از گیاه درداخه  و           تعریف دوم و  

اطراف شهر ها ک  دارای س  کارکرد مهم برای شههر مهی باشهد            

 تعدی  دما ،تلطیف هوا و زیبا آفرینی.  

همچنین انواع فضای سبز، از دیدگاه اکولوژیکی در سه  بخهش           

شام  فضاهای سبز شهری، غیر شهری و عمومی تقسیم میگردد     

ک  با کمی تامه  مرحظه  میکنیهم که  جایگهاه فهضای سهبز                   

کارخانجات در تعاریف عرف و علمی جایگاهی پیدا نکرده و فقط           

یک الزا  قانونی است. و تنها قانون الزا  آور برای ایجهاد فهضای               

سبز در کارخانجات قوانین سازمان محیط زیست است که  ههم          

% عرصه  کارخانه  بهوده و در          22اکنون برابهر    

شرایط خاص نیز بها اعمهال جهرایم ایجهاد آن             

 مقاله 5صفحه 

 اهمیت فضای سبز
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منتفی می گردد. خوشبختان  گذشت  از الزا  قانونی بح  فضای سبز در کارخانجات صنعتی، با نگرش نوینی ک  در اثر اطرع مهدیران و             

کارآفرینان در خصوص تهدیدات آب و هوایی و سرمتی روحی و روانی دراثر فقدان فضاهای سبز و جنگلها ب  وجود آمده است تمای  به       

ایجاد این فضاها در محیطهای صنعتی از مباح  الزا  قانونی فراتر رفت  وب  یک تکلیف و وظیف   انهسانی مبهدل شهده اسهت و امهروزه               

مدیران و بنیانگذاران مجموع  های صنعتی نگرش و سعی قاب  قبولی جهت ایجاد و توسع  فضاهای سبز از خود نشان داده انهد. بیهشک          

فضای سبز در اماکن صنعتی ب  واقع فضای سبز و تنوع محیط کاری برای کارگران ، کارکنان و ... یکی از مهمترین اصول افهزایش بههره        

محوط  کارخانجات از جمل  فضاهایی هستند ک  بدلی  شرایط نامهساعد محیطهی     وری و ایجاد انگیزه و امید محسوب می شود از طرفی    

نامطلوب ک  گاها آلوده نیز می باشد امکان ایجاد و گسترش فضای سبز در آنها بها مهشکرتی مواجه  مهی شهود .                  از قبی  خا  و آب   

همچنین در این مکانها اغلب نمی توان گون  های گیاهی را بکار برد ک  ب  راحتی در فضای سبز شهری مورد استفاده قهرا مهی گیرنهد،              

منتها با مطالع  و بررسی بیشتر کارشناسان امر در یک مجموع  صنعتی میتوان جهت ایجاد فضای سبز از گون  های مقاو  و تایید شهده       

نا      مطابق با شرایط آب و هوایی، خا  و فضای متناسب و البت  نوع صنعت استفاده  نمود ک  این امر در   لنن  پابدا کارخانه فرآوران زغا

 این مجموع  در وضعیت قاب  قبولی قرار دارد. فضای سبزانجا  و هم اکنون 

مزیت های اصلی احداث فضای سبز      از

در کارخانجات میتوان به نقش تعییی        

 کننده ای  پروسه در

فیلتراسیون و تلطیهف ههوا، کهاهش دمها،           

ایجههاد فیلههتر صههوتی و کههاهش صههدا در         

محیط، امکان استفاده از آب تصفی  شهده         

فاضرب، جلهو گهیری از آلودگهی محیهط           

زیست و همچنین کمک ب  بهداشت روانی       

 کارکنان اشاره نمود.

همچنین در یک تعریف کلی فهضای سهبز          

کارخانجات از سه  ویگگهی بهارز زیهر بایهد             

فیلتر هیوای اطیرا        -1  برخودار باشد:  

ایجاد چشم انداز زیبیا      -2کارخانه  

در محوطییه ورودی و میینیرهای      

سایر موارد کیه      -5  تردد کارکنان 

دور از چشم کارکنان میباشد کیه       

میتواند درختکاری شیده ییا بیه         

 منظور انتفاعی به کاررود .

در نهایت بصورت اجمالی آنچ  ک  طی    

بررسی انجا  شده در ایجاد فضای سبز       

کارخانه فراوری زغال سن  پابدانا     

در خصوص اقر  پایهدار و مناسهب از          

لحاظ نوع نهال به  آن دسهت یافتیهم           

 تقدیم میگردد.

درختان مناسب بیرای خیاکیهیای         

 گچی،آهکی :

ممرز   -عرعر    -توس    -شاه بلو      -افراها  

 -راش      -زالزالک    –فندق   -جوالدوز    -

گوج  و      -بلو     -گربی    -زبان گنجشک 

 -بیدها     -صنوبرها    -گردو    -اقاقیا    -آلو  

 سهههمهههاق کهههوههههی        -یهههنهههار    

 توت  –نارون  -نمدار  -سیب زینتی  -

 

 

 اهمیت فضای سبز



 

درختان مناسب برای خاکهای بیا       

 زهکشی بد :

 -بلهو      -کرنهوس     -گهرب     -افراها  

اکهالیتتوس    -زالزالک    -بیدها    -ممرز  

 صنوبرها –

درختیان مناسیب بیرای مناطیق        

 صنعتی :

 -افرای شب  ینهاری و افهرای سهفید           

 -شهاه بلهو        -بلو     -زبان گنجشک   

سهماق    -بیدها –عرعر  -اقاقیا    -پروان   

 -نمههدار    -سههیب    -ممههرز    -کوهههی  
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 –جوالهدوز     -نارون    -ینار    -زالزالک  

 صنوبر

فضضضای سضضبز  الز  بههذکر اسههت     

کارخانه فرآوران زغالسنگ   

پابدانا با مساحتی بیضش از       

مرحله از    3هکتار طی     3.5

احضدا  و هضم       3331سال  

اکنون در دست بهره برداری   

  می باشد.

 اهمیت فضای سبز
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 39و 33مدیریت مصرف انرژی )برق( سال 

در راستای اهداف کرن مدیریت محتر  مهیهدکهو در             

شرکت های تابع  لزو  استفاده بهین  از حام  های انرژی 

در انواع مختلف ) آب، برق ، سوخت گاز و ..... ( افهزایهش    

بهره وری در سطح ملی ، سازمانی و شرکت ها کهاههش              

قیمت تما  شده محصوالت ضرورت مدیریت بههره وری          

مصرف انرژی برق در دستور کار این شرکت قرار گرفهته             

 است.

ب  عنوان پروژه     39بهمین منظور اقدامات ذی  در سال       

مدیریت مصرف انرژی برق توسط واحد بهرق و ابهزار              

دقیق ب  مدیریت کارخان  زغال شویی شرکت فهراوران          

زغال سنگ پابدانا پیشنهادارائ  راهکارهای بهین  سازی       

کاهش مصرف  انرژی برق خاص این صنعت به  شهر           

 ذی  می باشد:

             تشکی  کمیته بهره وری انرژی کارخانه متیشیکی  از

)منئول واحد برق، مدیر تولید، مدیر پشتیبانی، واحید          

نت، به سرپرستی مدیر کارخانه جهت نی  به اهدا  ذی           

 تعیی  گردید .

      هماهنگی و برنامه ریزی جهت تعدی  بار و هزینه مصیر

( در   12-12برق در ساعات پیک شبکه ، ساعات پیک    ) 

( در شش ماه دوم    12-21شش ماه اول سال و از ساعات )  

 سال  

              هماهنگی و برنامه ریزی در انتقال شیفت بیار مصیر

) پیک سایی( بعضی از تجهیزات مث  آبگیری و پمپاژ و              

انتقال آب از چاه به مخازن ذخیره تغذیه آب سیاییت و              

به خط تولید شرب و بهداشیت    3M0333 مخازن ذخیره  

صیبیح( و         6شب تیا     21در ساعات کم باری شبکه ) از    

مصر    2/2استفاده از کاهش هزینه تعرفه ساعات کم باری         

 ساعات پیک

               بررسی کاهش کارکرد بعضی از تجهیزات پر مصر

کارخانه مشابه کمپرسور های هوای فشرده و فیلتر پرس          

ها و پمپ ها در خط تولید و در صورت امکان توقف آنها               

در ساعات پیک مصر  ) جهت تعدی  در هزینه تعرفه             

 سنگی  ساعات پیک ( و همکاری در تعدی  با شبکه برق

                بکار گیری از بانک مخازن و مراقبت  و گزارش گیری

 مصرف بهینه برق



منتمر روزانه در مدار نگه داشت  دائمی آنها در            

کاهش بار راکتیو و حذ  جریمه برای اشتراک            

 کارخانه و چاه آب 

           برنامه ریزی و کاهش مصر  روشنایی با استفاده از

المپ های کم مصر  برای تأسینات اداری و سال           

تولید و تأسینات جانبی و روشنایی معابر محوطه          

سایت و استفاده از فتوس  در کنترل روشنایی معابر                   

 ) روشنایی شب ها (

          خاموش نگهداشت  روشنایی غیر ضروری سطح

سایت در ساعات پیک مصر  و کاهش روشنایی در         

ساعات توقف کارخانه و ایام تعطیالت در جهت            

 کاهش هزینه مصر  برق

             هماهنگی و عقد قرارداد )تفاهم نامه ( شرکت در

 مقاله 9صفحه  خبرنامه توسعه مدیریت 

طرح همکاری صنایع در کاهش پیک بار مصر   تابنتان            

 شرکت امور توزیع برق شمال کرمان  با  32و35

              تعیی  و معرفی نماینده جهت هماهنگی تعدی  بار در

ساعات پیک با امور توزیع برق شمال کرمان  بر اساس               

 تفاهم نامه فیمابی  .

              اجرای برنامه تعدی  بار در ساعات پیک بر اسیاس مییزان

 سهمیه تعدی  بار  توافق شده از تاریخ تفاهم .

             ) برنامه ریزی و انجام  تعمیرات پیشگیرانه ) برق و مکانیک

 در جهت کاهش استهالک تجهیزات و مصار  انرژی  

            آموزش و ارتقای دانش و فرهن  سازی پرسن  کارخانه در

 جهت  کاهش استهالک تجهیزات و مصار  انرژی  

            پایش و تهیه گزارش تحلیلی از میزان کاهش مصر  انرژی

 در سطح کارخانه 

با انجام اقدامات و عملیات مذکور عالوه بر کاهش و تعدی  هزینه  مصار  ) در ساعات پیک و حذ  جریمه                      

بر   32و  35بار راکتیو ( در قبوض ماهیانه و نتیجه همکاری و مشارکت در کاهش پیک بار مصر  در تابنتان                    

میلیون ریال  222مبلغ در مجموع حدود      اداره امور توزیع برق شمال کرمان        اساس تفاهم نامه فیمابی  با       

 پرداخت و اعمال شده است. کارخانه زغال شویی در هزینه مصر  برق اشتراک پاداش همکاری 

 مصرف بهینه برق



 اخبار میدکو 01صفحه  خبرنامه توسعه مدیریت 

 توسعه مدیریت

 در سایت کک سازی زرند ISO 5000:1009برگزاری دوره آموزشی 

 ISOپیرو برنامه تعیی  شده برای استقرار اثر بخش سینتم                  

در شرکت فوالد زند ایرانیان، جلنه دوم کارگاه              5330:1309

آموزشی توسط آقای دکتر جلوداری و با حضور کارکنان و مدیران              

تیر در سایت کک      1تاریخ      کارخانجات شرکت فوالد زرند ایرانیان در     

سازی برگزار گردید، طی ای  کارگاهها الزامات استاندارد بصورت             

عملی و کارگاهی با تعام  نزدیک با شرکت کنندگان آموزش داده              

 شده است. جلنه سوم ای  کارگاهها در مرداد ماه برگزار خواهد شد.

برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش در شرکت     

 فوالد سیرجان ایرانیان

کارگاه آموزشی مدیریت دانش برای پیرسینی              

کارخانجات کننانتره سن  آه  گندله سازی در        

تیرماه در سایت کننانتره سن  آه     25و    6تاریخ  

سیرجان برگزار گردید. طی ای  کارگیاه آمیوزش           

مقدماتی مدیریت دانش و نحوه عضویت و استفاده        

 از سینتم مدیریت دانش آموزش داده شد.



 اخبار میدکو 00صفحه  خبرنامه توسعه مدیریت 

 توسعه مدیریت

 نظر سنجی از خدمات توسعه مدیریت

با توجه به اهمیت رضایتمندی از خدمیات           

توسعه مدیریت ارائه شده به شرکیت هیای        

تابعه و افزایش اثر بخشی آن، پرسشینیامیه      

الکترونیکی به ای  منظور طراحی شیده و           

خواهشمند است ضم  تکمی  آن ما را در          

 ارائه خدمات بهتر یاری نمایید.

لینک سنجش رضایتمندی واحدها، پلنیت         

ها و کارشناسان توسعه مدیریت از واحید          

توسعه مدیریت ستاد میدکو از طریق ایمیی         

به کلیه کارشناسان  توسعه مدیریت شرکتها       

 ارسال شده است.  

 میدکو HSE-MSو  30443، اوهساس  39443شفاف سازی الزامات استانداردهای ایزو 

و جلوگیری از عدم اختصاص زمان کافی توسط ممیزان به الزامات آن در هنگنمنام           HSEنظر به اهمیت استقرار         

در ماههای آتی با حضور کلیه اعضای         HSEممیزی خارجی مقرر شد، جلسات هماهگمی واحدهای توسعه مدیریت و           

 هر دو واحد تشکیل تا نسبت به تعریف الزامات و ارتباطات این استانداردها شفاف سازی شود .



 اخبار پابدانا 01صفحه 

 توسعه مدیریت

پیاده سازی سیستم مضدیضریضت       

ریسک فرآیندی در شضرکضت       

 فرآوران زغال سنگ پابدانا 

طی جلنات برگزارشده کمیتیه        

رینک فرآیندهای شرکت، مراح     

شناسایی و ارزیابی رینک هیای       

موجود؛ تعریف و پیشنهاد اقدامات      

بهبود سریع و راهبردی انیجیام        

گردید. اولویت بندی اقیدامیات        

بهبود و اصالح سند برنامه سیال        

، در راستای کاهش میییزان       2533

رینک فرآیندها در حال انجام می  

 باشد. 

 آغاز طرح مطالعاتی افزایش بهره وری )راندمان( بخش فلوتاسیون 

مطالعات اولیه ای  طرح با هد  افزایش بهره وری بخش فلوتاسیون کارخانیه      

فرآوران زغال سن  پابدانا به صورت مشترک با همکیاری شیرکیت هیای                  

ECOMIN  .ایتالیا و مهندسی معیارصنعت خاورمیانه آغاز گردید 

 خبرنامه توسعه مدیریت 



 مقاله 03صفحه 

 مدیریت دانش

 خبرنامه توسعه مدیریت 



 مقاله 04صفحه 

 مدیریت دانش

 خبرنامه توسعه مدیریت 



 مقاله 05صفحه 

 مدیریت دانش

 خبرنامه توسعه مدیریت 



 مقاله 06صفحه 

 مدیریت دانش

 خبرنامه توسعه مدیریت 



 مقاله 07صفحه 

 مدیریت دانش

 خبرنامه توسعه مدیریت 



 مقاله

 مدیریت دانش

2931تیر ماه  - 21شماره   

 خبرنامه توسعه مدیریت 

 ICTتهیه شده در واحد توسعه مدیریت و 


