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هــر پــروژه ای یــک منحنــی عمر 
دارد کــه از مرحلــه تعریــف پروژه 
ــامل  ــل را ش ــه و تحوی ــا خاتم ت
مــی شــود ، شــاید در طــول ایــن 
فرآینــد هــزاران فعالیــت تعریــف 
شــود کــه انجــام هریــک از آنهــا 
مــی توانــد در درصــد تحقــق 
پــروژه مفیــد باشــد ، امــا مرحلــه 
اول کــه تعریــف پــروژه اســت از 
ــش  ــش پی ــت دان ــر مدیری منظ
نیازهایــی دارد ، تعریــف یــک 
ــروژه  ــت پ ــر در مدیری ــروژه اگ پ
مــی  مرحلــه محســوب  یــک 
ــش  ــت دان ــا در مدیری ــود ام ش
الزامــات و مولفــه هــای بســیاری 
وجــود دارد تــا بتــوان یــک پروژه 
را تعریــف کــرد ، بــه عبارتــی 
ــروژه  ــک پ ــف ی ــرای تعری ــر ب اگ
ــول  ــه محص ــازار ب ــاز ب ــا نی صرف
ــرورت  ــا ض ــم ام ــی بدانی را کاف
ــدف  ــن ه ــق ای ــرای تحق دارد ب
از مولفــه  هــای مدیریــت دانــش 
ــفاف  ــرای ش ــم ، ب ــتفاده کنی اس
ــش  ــت دان ــش مدیری ــازی نق س
ــی  ــروژه م ــف پ ــه تعری در مرحل
ــئواالت  ــوع س ــن ن ــم از ای توانی

ــم : ــتفاده کنی اس
ــروژه مــورد نظــر  ــرای پ ــا ب •  آی

، پــروژه هــای مشــابه در کشــور 
ــد ؟ وجــود دارن

•  آیــا پــروژه هــای انجــام شــده 
ــه نتیجــه رســیده  ــا موفقیــت ب ب

انــد ؟
ــل  ــا عل ــت ی ــل موفقی ــا عل • آی
ناکامــی پــروژه هــای مشــابه 
مــورد مطالعــه کارشناســی قــرار 

ــد ؟ ــه ان گرفت
• آیــا ارکان پــروژه هــای مشــابه 
و  فنــی  و  علمــی  تجــارب  از 
ــوردار  ــه برخ ــای الزم ــارت ه مه

ــد ؟ ــوده ان ب
• درصورتــی کــه هریــک از ارکان 
ــابه  ــای مش ــروژه ه ــروژه در پ پ
ــا  ــروژه را ب ــرفت پ ــد پیش درص
ــا  ــد ، آی ــرده ان ــر مواجــه ک تاخی
ــی  ــش مهارت ــر و نق ــل تاخی عل
مــورد  ناظــران  و  مشــاوران 
مطالعــه قــرار گرفتــه اســت ؟

ــای  ــروژه ه ــه پ ــی ک • درصورت
قبلــی بــا مشــکل اساســی روبــرو 
قراردادهــای  آیــا  انــد  بــوده 
ــی و  ــورد بررس ــان م ــابه آن مش
ــت . ــه اس ــرار گرفت ــی ق بازبین

ــر  ــاد ب ــش اعتق ــت دان در مدیری
ایــن اســت کــه نبایســتی چــرخ 
ــن  ــرد ، ای ــراع ک ــاره اخت را دوب

شــفاف  گویــای  ســاده  بیــان 
ایــن موضــوع اســت کــه خطاهــا 
ــه  ــرا ک ــرد چ ــرار ک ــد تک را نبای
چــرخ  همــان  اختــراع  بــرای 
ــادی انجــام  ــای بســیار زی خطاه
هــای  هزینــه  و  اســت  شــده 
گزافــی صــرف شــده اســت . 
را  نبایــد خطاهــا  ایــن  بنابــر 
مجــددا تکــرار کــرد ، در دنیــای 
افزایــش  فشــار  کــه  کنونــی 
ــان و  ــع ذیفنع ــا ، توق ــه ه هزین
ــی و اقتصــادی  ــای اجتماع نیازه
همــواره بــر اجــرای پــروژه هــای 
ســرمایه گــذار ی ســایه افکنــده 
اســت ، تکــرار خطاهــا و اســتفاده 
از ارکان پــروژه کــم تجربــه و 
ــای  ــانه ه ــارت ، از نش ــد مه فاق
ــه  ــکار هزین ــرت آش ــی  پ بدیه
هــای ســازمانی و ســوء مدیریــت 
ــون و خطــا  اســت . رویکــرد آزم
ــه  ــد ک ــی افت ــاق م ــی اتف هنگام
ــار  ــن ب ــرای اولی ــروژه ب ــک پ ی
تعریــف مــی شــود و نیــاز شــدید 
بــه خالقیــت و نوآوری و ســرمایه 
باشــد  مــی  توانمنــد  انســانی 
ــروژه  ــوع پ ــن ن ــه ای ــه البت ، ک
ــه و بصــورت  ــا در بســتر تجرب ه
اســت  ممکــن  آزمایشــگاهی 

جایگاه مدیریت دانش در 
فرآیند آغازین یک  پروژه

دکتر بهرام جلوداری
 مدیر عامل شرکت ممرادکو
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انجــام شــود امــا پــروژه هایــی 
ــور  ــدد درکش ــورت متع ــه در بص ک
انجــام شــده انــد نبایســتی بصــورت 

ــود . ــگاه ش ــا ن ــون و خط آزم
ــروژه هــای غــول  ــه پ ــا نگاهــی ب ب
و  چیــن  کشــورهای  در  پیکــر 
مدیریــت  از  اســتفاده  آمریــکا  
دانــش کامــال محــرز اســت ، و 
ــدن  ــاه ش ــث کوت ــر باع ــن ام همی
مــدت زمــان پــروژه هــا مــی شــود 
، قبــل از طــرح یــک پــروژه تمامــی 
ــروژه  ــه در پ ــا تجرب ــای ب ــره ه خب
از اقصــی نقــاط جهــان  خــاص 
جمــع آوری و در قالــب انجمــن 
هــای خبرگــی جلســات متعــددی 
ــف و  ــت تعری ــوص قابلی را در خص
اجــرای پــروژه تشــکیل مــی دهنــد 
ــاس  ــه براس ــات ک ــن جلس ، در ای
روش طوفــان فکــری اســتفاده مــی 

شــود کلیــه نظــرات بــه بوتــه نقــد 
و بررســی گذاشــته مــی شــود ، در 
ــه کســی ناراحــت  ــن جلســات ن ای
مــی شــود و نــه بــه کســی توهیــن 
مــی شــود و نــه کســی کــه مدعــی 
طــرح اســت از نقدهــا رنجیــده 
ایــن  در   ، شــود  مــی  خاطــر 
جلســات پیــش فــرض ایــن اســت 
کــه یــک پــروژه ملــی بایــد انجــام 
ــد  ــروژه بای ــرای تحقــق پ شــود و ب
ــنید و از آن  ــا را ش ــرف ه ــه ح هم
ــه در  ــی ک ــرد ، فرهنگ ــتقبال ک اس
کشــور مــا بنــدرت دیــده می شــود 
و ایــن نداشــتن فرهنــگ مدیریــت 
شــورایی و اجمــاع و طوفــان فکــری 
ــام  ــد از اتم ــود بع ــی ش ــث م باع
پــروژه مســائل  و مشــکالت بــه 
ــه  ــه ب ــوند البت ــدار ش ــج پدی تدری
ــا  ــروژه ه ــودن پ ــر ب ــاظ زمانب لح

مدیــران گذشــته دیگــر حضــور 
ــات  ــا پاســخگوی تصمیم ــد ت ندارن

ــند .  ــود باش ــتباه خ اش
ــا بدلیــل عــدم توجــه  در کشــور م
ــش  ــت دان ــای مدیری ــه ه ــه مولف ب
ــی  ــرف م ــی ص ــای گزاف ــه ه هزین
ــد  ــا تاکی ــوان ب ــی ت ــه م ــود ک ش
بــه اینگونــه سیســتم هــا از هزینــه 
هــای نســل هــای آتــی کــه در 
داریــم  مســئولیت  آنهــا  قبــال 
کاهــش بدهیــم ، نســلهایی کــه در 
ــع  ــدید مناب ــود ش ــا کمب ــده ب آین
مواجــه خواهنــد شــد و بــا اســتفاده 
ــی  ــش م ــت دان ــای مدیری از ابزاره
ــای  ــل ه ــاری از دوش نس ــوان ب ت
ایــن همــان  آینــده برداشــت و 
پذیــری  مســئولیت  احســاس 
ــران  ــا و مدی ــازمان ه ــی س اجتماع

ــد . ــی باش م

دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی
شــرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیان موفق به دریافت گواهینامه 3 ستاره گردید.
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پژوهــش موسســه مکنــزی در 
تاریــخ 8 آوریــل 2019 نشــان 
بیشــتر  دیــدگاه  بــه  کــه  داد 
مدیــران عامــل ، فراینــد مدیریــت 
عملکــرد بــرای شناســایی افــرادی 
دارنــد  عالــی  کــه عملکــردی 
ــی  ــش از نیم ــت. بی ــد نیس مفی
از کســانی کــه در نظرســنجی 
شــرکت کردنــد برایــن باورنــد که 
ــه  ــا را ب ــرد آنه مدیرانشــان عملک
درســتی بازنگــری نمــی کننــد. از 
آنجاکــه ایــن فراینــد بــه دیــدگاه 
هیــچ کــدام از آنهــا مفیــد نبــود، 
ــی  ــه برخ ــت ک ــگفت آور نیس ش
ــی عملکــرد  از ســازمان هــا ارزیاب
ــار  ــه طــور کامــل کن ســاالنه را ب

ــد.  ــته ان گذاش
در  نگارنــدگان  حــال،  هــر  در 
ــان  ــن کارفرمای ــا ای ــگام کار ب هن
ــرو شــدند .  ــد جالبــی روب ــا رون ب
ــا  ــازمان ه ــن س ــه ای ــی ک هنگام
ارزیابــی عملکــرد را لغــو کردنــد، 
بــرای تصمیــم گیــری دربــاره 
امــوری ماننــد ارتقــا یــا پیشــرفت 
کارکنــان، گونــه ای نیــاز بــه 
ارزیابی اداری مســتند و ســاالنه را 
احســاس کردنــد. برای رســیدگی 
ــه ایــن نیــاز، ایــن ســازمان هــا  ب

ــی را  ــای خیال ــی ه ــب ارزیاب اغل
انجــام دادنــد . شــکلی از  ارزیابــی 
ــز  ــر حــال خــود آن نی ــه در ه ک
ــاالنه  ــرد س ــی عملک ــک ارزیاب ی

اســت.
نگارنــدگان،  تجربیــات  برپایــه 
صرف نظــر از گفتگوهــای ناراحت 
کننــده، همه مــی خواهنــد بدانند 
ــد. ایــن اطالعــات  ــه ان کــه چگون
ــان مــی دهــد  ــه کارکن چیــزی ب
کــه یــا آن را تجلیــل مــی کننــد 
و یــا بــر آن متمرکــز مــی شــوند 
کاهــش  و  یابنــد.  بهبــود  تــا 
تعامــالت بــا کارکنــان کــه همــان 
رهــا شــدن از شــر ارزیابــی هــای 
عملکــرد ســاالنه اســت، راهــکاری 

ــت.  ــوع نیس ــن موض ــرای ای ب
نگارنــدگان افزایــش شــمار تعامل 
بــا کارکنــان بــا تمرکــز بیشــتر بر 
فراینــدی عادالنــه را توصیــه مــی 
ــه  ــک ب ــور کم ــه منظ ــد. ب کنن
موفقیــت بیشــتر ســازمان هــا 
ــان،  ــرد کارکن ــت عملک در مدیری
ــای  ــه ه ــه، درس آموخت در ادام
ــا  ــه واســطه کار ب ــه ب ــدی ک کلی
کارفرمایــان بــه دســت آمــده 

ــده اســت. ــه ش ارائ
• ارائــه خدمــات مربــی گــری بــه 

ــم  ــورت منظ ــه ص ــان را ب کارکن
ــری  ــه بازنگ ــد. اگرچ ــه دهی ادام
ســاالنه عملکــرد ارزشــمند اســت، 
ــه  ــد ارائ ــز مانن ــچ چی ــی هی ول
بازخــورد مســتقیم و مربــی گــری 

ــه نیســت.  مســتقیم روزان
• اطمینــان یابیــد کــه افــراد 
ــک  ــم ی ــه چش ــن روش ب ــه ای ب
فراینــد عادالنــه نــگاه مــی کننــد. 
بــر  تاکیــد  موضــوع  ایــن  راه 
تناســب کار کارکنــان بــا رویکــرد 
کلــی ســازمان و کســب اطمینــان 
مســتمر  پیشــرفت  دربــاره 
گفتگوهــای مربــوط بــه عملکــرد 
ــی  ــر م ــای زی ــه ه ــت. توصی اس
احســاس  بهبــود  بــه  توانــد 
عادالنــه بــودن فراینــد کمــک 

ــد.  کن
• از داده هــا و اطالعــات و تحلیــل 
آنهــا بــه خوبــی اســتفاده کنیــد. 
ــه  ــا ارائ داده هــا و تحلیــل آنهــا ب
بازخوردهــای بــی طرفانــه بــه 
مدیــران دربــاره عملکــرد کارکنان 
ــه بازنگــری نتایــج  ــد ب ، مــی توان

ارزیابــی عملکــرد کمــک کنــد. 
ــا  ــد ت ــد کنی ــران را توانمن • مدی
ارائــه  را  بهتــری  بازخوردهــای 
کــه  شــوید  مطمئــن  دهنــد. 

انســانها دوســت دارنــد کــه از کیفیــت 
بــه  ایــن  و  آگاه شــوند  کار خــود 
معنــی شــکل دهــی دوبــاره بازنگــری 

ــت.  ــرد اس عملک
ــی مهــم اســت کــه ایــن بازنگــری  ول

ــه باشــد. ــه و عادالن ــی طرفان هــا ب مهندس علی پورقاسمی
 مدیر توســعه مدیریت و سرمایه انسانی شرکت ممرادکو
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ــا کارکنــان را در برنامــه  تعامــل ب
خاطــر  و  دارنــد  خــود  هــای 
نقــش  از  کــه  شــوید  جمــع 
روشــنی  بــه  مدیریتــی خــود 
آگاهنــد. همچنیــن بــرای مدیران 
آموزشــی  هــای  برنامــه  بایــد 
تــا  شــود  فراهــم  مناســبی 
ــی ســازنده و  ــد بازخوردهای بتوانن
توانمندســاز را بــه همــکاران خود 
ــرم  ــخنانی دلگ ــد و س ــه دهن ارائ
ــه  ــد ک ــا بگوین ــه آنه ــده را ب کنن
ارزشــمند بــودن خود را احســاس 

ــد. کنن
ــد.  ــز را درک کنی ــدرت تمای • ق
اصلــی  هــای  یافتــه  از  یکــی 
ــد  ــی ده ــان م ــه نش ــن مطالع ای
ــر  ــی ب ــوق مبتن ــه حق ــه اضاف ک
ــور  ــرای حض ــا ب ــتگی تنه شایس

کارکنــان در محیــط کار نیســت، 
بــرای  آنهــا  جبــران خدمــات 
ــام  ــان انج ــه اهدافش ــتیابی ب دس

ــرد.  ــی گی م
• هچنیــن بــرای احســاس عدالت 
ــوق  ــه حق ــط کار ، اضاف در محی
بایــد  شایســتگی  بــر  مبتنــی 
معنــی داشــته باشــد ) دســت 

کــم بیــش از 15 درصــد( .
ــکاران  ــورد از هم ــت بازخ • دریاف
ــا  ــد. ب ــج کنی ــم ســطح را تروی ه
طبیعتــاً   ، ســازمان  گســترش 
تعــداد همــکاران هــم بیشــتر 
هنــگام  بــه   . شــد  خواهــد 
از  بازخوردهایــی  گــردآوری 
دربــاره  بــزرگ  گــروه  یــک 
از  گیــری  بهــره  همکارانشــان، 
ــذف  ــه ح ــد ب ــی توان ــاوری م فن

دیدگاهــی  ایجــاد  و  انحرافــات 
دربــاره  تــر  و جامــع  درســت 

عملکــرد کمــک کنــد. 
 ، عملکــرد  مدیریــت  بهبــود 
بازنگــری  انجــام  بــر  عــالوه 
ایفــای  بــه  عملکــرد،  ســاالنه 
ــد  ــن فراین ــران در ای ــش مدی نق
و تاکیــد بــر گفتگوهــای ســازنده 
ــد  ــان نیازمن ــا کارکن ــتمر ب و مس
اســت. بــا ایــن کار، تمامــی گــروه 
هــای ذینفــع تجربــه هایــی بهتــر 
ــن  ــرد و ضم ــد ک ــب خواهن کس
ایجــاد عدالــت و تاکیــد بــر آن در 
ــات اداری  ــد، از اطالع ــی فراین ط
ــره  ــاداش به ــرای پ ــاز ب ــورد نی م

ــد. ــد ش ــد خواهن من
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آقــای ســاجیو کومــار مشــاور 
ــو    ــرکت ممرادک ــار ش ــدی تب هن
بــا توجــه بــه تجربــه بــاالی کاری 
و اطالعــات فنــی در خصــوص 
راه انــدازی و بهــره بــرداری از 
کــوره هــای دوقلــو بــه ایــن 
در  و  شــدند  معرفــی  شــرکت 
ــه در  ــان حضــور3 ماه ــدت زم م
ــان   ــک کرم ــت آه ــه پخ کارخان
بــه  شــروع  ابتــدا  در  ایشــان 
انجــام دوره هــای آموزشــی در 
خصــوص کــوره هــای آهــک 
، نحــوه عملکــرد کــوره هــای 
دوقلــو تــا آمــوزش بهــره بــرداری 
تجهیــزات  و  هــا  دســتگاه  از 
در  و  اســت  نمــوده   .............. و 
ــابقه کار  ــه س ــه ب ــا توج ــه ب ادام
ــان  مرتبــط حضــور ایشــان از زم
ــد  ــی توان ــه م ــدازی کارخان راه ان
بســیار ســازنده و راهگشــا باشــد   
 23 از  بیــش  ســاجیو  آقــای 
ــور  ــه کار در 14 کش ــال تجرب س

در  دنیــا  سراســر  در  مختلــف 
پخــت  کارخانجــات  زمینــه 
تولیــد  کارخانجــات   ، آهــک 
المــپ ، ســازه هــای الکتریکــی، 
پاالیشــگاه ، موتورســیکلت،بعد از 
گرایــش سیســتم مدارهــای اعالم 
هشــدار در رشــته بــرق. 11 ســال 
تجربــه  در زمینــه راه انــدازی  
کــوره هــای دو قلــو احیــا کننــده 
بــا انــواع مختلــف  ســوخت هــای 
ــای  ــوره ه ــع و گاز، ک ــد مای جام
ــع ، گاز و  ــوخت مای ــا س ــی ب تک
در  هیدراتاســیون  کارخانجــات 
 ، هنــد و کشــورهای مختلــف 
ــوص  ــال در خص ــن 5 س همچنی
ــه داری  ــر و نگ ــدازی تعمی راه ان
کــوره هــای دوقلــو  احیــا کننــده 
ــال  ــودی از س ــتان صع در عربس
2014 تــا کنــون بــه صــورت 
آزاد کار کــرده  فنــی   مشــاور 

ــت. اس
   چیم پروجتی 2003 -2013 

ســازی  آمــاده  و  تســت   -1
تجهیــزات کــوره هــای آهــک  
هیدرولیــک،  واحــد  ماننــد 

.. و  دمنــده  کمپروســور، 
2- راه انــدازی گــرم کــوره هــای 
دو قلــو احیــا کننــده ، کــوره 
هــای تکــی و کارخانجــات هیــرا 

ــیون تاس
و  فرآینــد  ســازی  پایــدار   -3
بهینــه ســازی کیفیــت  محصــول 

4- تست گارانتی عملکرد 
ــودی  ــت صع ــرکت دولومی  ش

 2000-1996
برنامــه  و  فرآینــد  1- کنتــرل 
ریــزی تولیــد کــوره هــای دوقلــو  

ــک  ــت اه ــده پخ ــا کنن احی
برنامــه  و  مســتمر  پایــش   -2

کیفیــت  بهبــود 
ریــزی  برنامــه  و  اجــرا   -3
نگهــداری  و  تعمیــر  برنامــه 
جهــت کاهــش زمــان خاموشــی 

کارخانــه 

ساجیو کومار
 مشاور راه اندازی کوره کارخانه پخت سنگ آهک و دولومیت
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در راســتای اهــداف عالیــه شــرکت 
معــادن  نوســازی  و  گســترش 
ــش  ــوص افزای ــه در خص خاورمیان
ــد  ــنل جدی ــی پرس ــطح آموزش س
االســتخدام  ، بــا توجــه بــه اینکــه 
بــا  هرمــزگان  فــوالد  شــرکت 
ــابه در  ــک مش ــوره آه ــتن ک داش
ــیار  ــه بس ــوص از تجرب ــن خص ای
باالیــی برخــوردار اســت اقــدام بــه 
ــن  ــا ای ــرارداد آموزشــی ب ــاد ق انعق

ــت. ــوده اس ــرکت نم ش
در ایــن راســتا جهــت آمــوزش 
ــه آموزشــی در  پرســنل ســه برنام

ــت. ــده اس ــه ش ــر گرفت نظ
ــرد  ــا رویک ــی ب ــه اول آموزش برنام
ــی  ــی عموم ــطح آگاه ــش س افزای
کارخانــه  خصــوص  در  پرســنل 
ــت  ــک و دولومی ــنگ آه ــت س پخ
تولیــد  پروســه  فراینــد  شــامل 
پارامترهــای  ، شناســایی  آهــک 
کلیــدی مربــوط بــه فراینــد تولید ، 
آشــنایی بــا خصوصیــات فیزیکــی و 
شــیمیایی ســنگ آهــک ، آمــوزش 
عمومــی بــا تجهیــزات مکانیــکال و 
ــکال و نحــوه عملکــرد آنهــا  الکتری

ــداری  ــرات و نگه ــهای تعمی ، روش
ــک ،  ــزات مکانی ــه تجهی ــوط ب مرب
ــزار دقیــق و ... در محــل  ــرق و اب ب
آهــک  پخــت ســنگ  کارخانــه 
برگــزار  ممرادکــو  دولومیــت  و 

ــد. گردی
در برنامــه آموزشــی دوم بــا هــدف 
و  آهــک  کارخانــه  بــا  آشــنایی 
ــرداری  ــی بهرب ــت ، چگونگ دولومی
 ، فرمــان  اتــاق  از  کارخانــه  از 
آشــنایی بــا تجهیــزات در حــال کار 
و روشــهایی بهینــه بهــره بــرداری و 
پارامترهــای کلیــدی تجهیــزات 
ــد  ــف تولی ــای مختل ــش ه در بخ
ــری  ــرار گی ــرق ، ق ــک و ب ، مکانی
ــرداری  ــره ب ــط به ــرات در محی نف
کارخانــه در جهــت افزایــش ســطح 
محــل  در  اعتمــاد،  و  آگاهــی 
کارخانــه آهــک هرمــزگان  برگــزار 

ــد. گردی
بــه  برنامــه آموزشــی ســوم  در 
بــه  اقــدام  تخصصــی  صــورت 
بــا  جدیــد  نفــرات  آمــوزش 
آموزشــی  هــای  دوره  برگــزاری 
ــر  ــی در ه ــوری و عمل بصــورت تئ

ســه بخــش تولیــد بــا عناویــن 
ــتم  ــرداری از سیس ــره ب ــوه به نح
hmi ، نحــوه محاســبه پارامترهای 
ــد ،  ــه بخــش تولی ــوط ب ــم مرب مه
انجــام عملکــرد مناســب در زمــان 
ــن  ــوره م ــه ک ــوط ب ــرات مرب تغیی
دمــا   و  فشــار  افزایــش  جملــه 

برگــزار گردیــد.
ــن  ــا عناوی ــک ب ــش مکانی  در بخ
آمــوزش سیســتم هیدرولیــک و 
روشــهای نگهــداری و تعمیــرات 
جــک هــا و ســیلندرها ،  بلوورهــا 
ــردی در  ــز عملک ــوان تجهی ــه عن ب
ــداری  ــی نگه ــا و چگونگ ــوره ه ک
آنهــا ، تجهیــز اســکیپ و چگونگــی 
ــکاری و روغنــکاری تجهیــزات  روان

ــد. ــزار گردی ــا  برگ آنه
عناویــن  بــا  بــرق  بخــش  در   
و  بــرق  هــای  نقشــه  آمــوزش 
ــم  ــوزش مفاهی ــق ، آم ــزار دقی اب
مرتبــط بــا تابلوهــا و تجهیــزات 
ــوه  ــا نح ــنایی ب ــق ، آش ــزار دقی اب
ــا و سیســتم ارت  ــرد موتوره عملک

برگــزار گردیــد. 

مهندس مهدی شهیدی
سرپرســت مکانیک کارخانه پخت سنگ آهک و ولومیت 
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اخبــار آبان ماه 98 میدکو 

  برگزاری دوره آموزشی مدیریت دانش و دانش نویسی در ستاد تهران میدکو

در تاریخ 20 آبان ماه دوره آموزشی مدیریت دانش و دانش نویسی برای همکاران ستاد تهران برگزار شد.

برگزاری دوره آموزشــی آشنایی با مدل تعالی بهره وری ایمیدرو  و اظهارنامه نویسی

در تاریــخ 23، 24 و 25 مهرمــاه، دوره آموزشــی آشــنایی بــا مــدل تعالــی بهــره وری ایمیــدرو بــا حضور کارشناســان 
ــوالد بوتیــای ایرانیــان در ســتاد  ــک مــس ایرانیــان و ف ــد، باب توســعه مدیریــت از مجتمــع هــای کک ســازی زرن

کرمــان برگــزار شــد.
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مراســم دومین آیین تجلیل از چهره های نامی صنعت و اقتصاد کشور

در تاریــخ 23 آبــان مــاه مراســم دومیــن آییــن تجلیــل از چهــره هــای نامــی صنعــت و اقتصــاد کشــور )موثــر در 
رونــق تولیــد( بــا محوریــت برنــد هــای مســئولیت پذیــری اجتماعــی در مرکــز همایــش هــای صــدا و ســیما برگــزار 
ــای  ــری اجتماعــی شــد. آق ــت تندیــس مســئولیت پذی ــه دریاف ــق ب ــن مراســم هلدینــگ میدکــو موف شــد. در ای
مهنــدس فرحنــاک مدیــر HSEC میدکــو بــه نمایندگــی از آقــای دکتــر پورمنــد ایــن جایــزه را دریافــت نمودنــد.
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برگزاری دوره های آموزشی در شرکت های تابعه 

-  در تاریخهــای  28 مهرمــاه و 19 آبــان مــاه دوره آموزشــی مدیریــت دانــش و دانــش نویســی در مجتمــع احیــا 
مســتقیم و فوالدســازی بردســیر بــا حضــور کارشناســان و سرپرســتان ایــن مجتمــع برگــزار شــد.

-  در تاریخ 13 آبان ماه دوره آموزشی مدیریت دانش و دانش نویسی در مجتمع کک سازی و پاالیشگاه زرند و 
با حضور کارشناسان و سرپرستان این مجتمع برگزار شد.

11
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ــا الزامــات ایــزو 45001  توســط ســتاد توســعه مدیریــت در  ــان مــاه دوره آموزشــی آشــنایی ب - در تاریــخ 18 آب
کارخانــه آهــک و دولومیــت ممرادکــو برگــزار شــد.

ــعه  ــتاد توس ــط س ــزو 9001 توس ــات ای ــا الزام ــنایی ب ــی آش ــاه دوره آموزش ــان م ــای 1 و 20 آب ــخ ه - در تاری
ــد. ــزار ش ــیر برگ ــا مســتقیم بردس ــع احی ــت در مجتم مدیری

برگــزاری جلســه انجمــن خبرگــی ســایش و خوردگــی در مجتمــع کک ســازی و 
پاالیشــگاه زرنــد

در تاریــخ 24 مهرمــاه جلســه انجمــن خبرگــی ســایش و خوردگــی جهــت بحــث و بررســی چالــش هــای ایــن 
حــوزه در مجتمــع کک ســازی و پاالیشــگاه زرنــد برگــزار شــد.

12
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برگزاری جلســه انجمن خبرگی سایش و خوردگی در مجتمع فوالد بوتیای ایرانیان

در تاریــخ 1 آبــان مــاه جلســه انجمــن خبرگــی فراســازمانی ســایش و خوردگــی جهــت بحــث و بررســی چالــش 
هــای ایــن حــوزه در مجتمــع فــوالد بوتیــای ایرانیــان و بــا حضــور کارشناســان ایــن حــوزه از مجتمــع هــای ذیــل 

برگــزار شــد: 
• فوالد بوتیای ایرانیان 

• کنسانتره و گندله سازی زرند
• کنسانتره و گندله سازی سیرجان 

• احیا مستقیم بردسیرو فوالدسازی بردسیر
• کک سازی و پاالیشگاه زرند 

• بابک مس ایرانیان 
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برگزاری جلسه انجمن خبرگی فراسازمانی گندله سازی در دفتر کرمان

درتاریــخ 12 آبــان مــاه جلســه انجمــن خبرگــی فراســازمانی گندلــه ســازی در دفتــر کرمــان و بــا حضــور مجتمــع 
هــای ذیــل برگــزار شــد: 

• کنسانتره و گندله سازی زرند
• کنسانتره و گندله سازی سیرجان 

• فوالد بوتیای ایرانیان 
• تولید بنتونیت تامین آتیه 

برگزاری دوره بازآموزی مدیریت ریسک شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایرانیان مانا

در تاریــخ 25 آبــان مــاه دوره بازآمــوزی مدیریــت ریســک بــرای کارشناســان در دفتــر مرکــزی شــرکت گســترش 
و نوســازی صنایــع ایرانیــان مانــا برگــزار شــد.
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دریافت گواهینامه سیســتم های مدیریت یکپارچه IMS  توسط شرکت مانا

در تاریخ 30 مهرماه ارزیابی شخص ثالث سیستم های مدیریت یکپارچه IMS در شرکت مانا و  در کارگاه فوالد 
بوتیای ایرانیان برگزار شد و این شرکت موفق به اخذ گواهینامه های:

   
ISO ،  2015 : 9001 ISO 45001 :2018  و ISO 14001 :2015  شد.                                                      

خبرنامه توسعه مدیریت 
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کــوره اول پخــت آهــک شــرکت ممرادکــو بــرای تولیــد 400 تــن آهــک در تاریــخ 21 آبــان مــاه 1398 بــا پیــام 
آقــای دکتــر پورمنــد مدیرعامــل محتــرم هلدینــگ میدکــو و بــا حضــور آقــای دکترجلــوداری مدیرعامــل ممرادکــو 
و همچنیــن کارشناســان شــرکت ایتالیایــی چیــم پروجتــی راه انــدازی شــد. همچنیــن در ایــن مراســم مهندســان 

و کارشناســان شــرکت مانــا و مشــاور کان آذیــن حضــور داشــتند.

راه اندازی کوره شماره یک مجتمع پخت آهک و دولومیت کرمان

اخبــار آبان ماه 98 ممرادکو 
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نخستین گردهمایی شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

 در ایــن گردهمایــی تمامــی مدیــران کارخانــه هــا و معــادن کــه در تاریــخ 13 آبــان مــاه برگــزار شــد، گــزارش 
پیشــرفت خــود را ارائــه مــی دهند

هفته معدنکار ایمن درشرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه

بــه مناســبت هفتــه معدنــکار ایمــن کــه توســط مدیــر عامــل محتــرم شــرکت ممرادکــو در کارخانــه فــرآوری 
زغالســنگ طبــس از تاریــخ 6 آبــان نامگــذاری شــده اســت، دوره هــای آموزشــی آشــنایی بــا تجهیــزات حفاظت 
فــردی و خودنجــات بهمــراه آمــوزش اســتفاده از خودنجــات و آمــوزش آییــن نامــه ایمنــی در معــادن جهــت 
پرســنل معــدن  5 پــروده شــرقی توســط واحــد ایمنــی معــدن و وره آمــوزش آییــن نامــه ایمنــی در معــادن و 
شناســایی خطــرات برگــزار و در پایــان کلیــه امــور مطــرح شــده یــادآوری و جلســه پرســش و پاســخ برگــزار 

گردیــد
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بــه منظــور تاســیس شــهرک صنعتــی فــرآوری مــس ممرادکــو جلســه آقــای دکتــر جلــوداری مدیرعامــل محتــرم 
ممرادکــو بــا اســتاندار اردبیــل؛ آقــای مهنــدس بهنــام جــو و آقــای دکتــر صادقــی رئیــس ســازمان صمــت اردبیــل 
در شــورای عالــی معــادن اســتان اردبیــل  در تاریــخ 6 آبــان مــاه 1398 برگــزار شــد.موضوع ایــن جلســه،  تاســیس 
ــرار شــد  ــب رســید و ق ــه تصوی ــار ب ــه مســاحت 30 هکت ــی ب ــو در زمین ــرآوری مــس ممرادک ــی ف شــهرک صنعت

ممرادکــو اقدامــات عملــی را انجــام دهــد. ایــن زمیــن در تاریــخ 9 آبــان مــاه تحویــل داده شــد.

گامی دیگر در توسعه شرکت ممرادکو

حمل و بارگیری اولین محموله کنســانتره زغالســنگ طبس شــرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه
روز )25 آبــان 98( انجــام شــد. ایــن کارخانــه بــا تولیــد 500 هزارتــن کنســانتره زغالســنگ در ســال تامیــن کننــده 

نیــاز کارخانــه هــای فــوالدی را بــرآورده میکنــد.

حمل و بارگیری اولین محموله کنسانتره زغالسنگ طبس
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شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیاهن 
)ممرادکو(

خبرانهم توسعه مدرییت
روابط عمومی و امورنیب الملل شرکت ممرادکو 

آبان  1398


