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ــه از آن  ــی ســنگان ک ــه ی معدن ــدون شــک منطق ب
بــا نــام عســلویه ی شــرق کشــور نیــز یــاد مــی شــود 
ــن  ــر ســنگ آه ــن ذخای ــن و بزرگتری ــی از بهتری یک
خــاور میانــه را در دل خــود جــای داده اســت و لیکن 
ــای شــدید ، آب و  ــی )باده ــای طبیع ــل جغرافی بدلی
ــزء مناطــق محــروم  ــرم و خشــک و ...( ج ــوای گ ه
ــرداری  ــره ب ــر به ــر ه ــه ب ــد ک ــی آی ــمار م ــه ش ب
کــه اقــدام بــه اســتخراج از ایــن ذخایــر مــی نمایــد 
ــت  ــود را در جه ــاش خ ــام ت ــا تم واجــب اســت ت

ــد.  ــاه ســاکنین آن بنمای ــی منطقــه و رف آبادان
گــروه معــادن امیــر ســنگان پارســیان نیــز بــه عنوان 
یکــی از بزرگتریــن معــادن پاســری ســنگان در ایــن 
ــم  ــا تی ــال ب ــدای امس ــته و از ابت ــتا گام برداش راس
مدیریــت جدیــد بــه همــراه کولــه بــاری از تجربــه و 
ســابقه ای درخشــان در منطقــه ، عــاوه بــر برداشــت 
اصولــی بــر پایــه ی روشــهای علمــی ، هرچــه بیشــتر 
ــه و  ــه منطق ــن خــود را ب ــا دی ــد ت ــی نمای ــاش م ت
اهالــی آن ادا نمایــد کــه اجــرای طــرح هــای محیــط 
ــی و ... ( ،  ــچ پاش ــه کاری ، مال ــامل بوت زیســتی ) ش
جــذب نیــروی کار بومــی در جهــت کاهــش بیــکاری 
، مشــارکت در برنامــه هــای فرهنگــی ورزشــی و ... 

گــواه بــر ایــن ادعــا مــی باشــد 
تهیــه و چــاپ اولیــن فصلنامــه ی گــروه معــادن امیــر 
ــران  ــزم راســخ مدی ــت از ع ســنگان پارســیان حکای
ــعه ی  ــرفت و توس ــت پیش ــه در جه ــن مجموع ای

ــیان دارد .  ــه بیشــتر پارس هرچ
پرواضــح اســت دســتیابی بــه اهدافــی اینچنیــن 
نیازمنــد همــکاری و همدلــی مــردم ، نهادهــا و 
ادارات میباشــد و مــا نیــز دســت یــاری تــک تــک 
ــه  ــه گرمــی میفشــاریم و صمیمان ــزان را ب شــما عزی
پذیــرای نظــرات و پیشــنهادات موثــر شــما هســتیم.
ــزرگ  ــت ب ــد و هم ــاری خداون ــا ی ــت ب ــد اس امی
ــرق  ــلویه ی ش ــنگان ، روزی عس ــی س ــردان معدن م
کشــور را بــه بهشــت شــرق کشــور تبدیــل نماییــم . 
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آنچـه بنـده در مـورد آینـده بـه عنـوان نقطه اولویّـت دار و کلیدی به آن نـگاه می کنم، عبارت اسـت از تولیـد؛ تولید ملّـی، تولید داخلی. 
توصیـه بنـده، خواسـته بنـده، مطالبـه بنده، تکیـه بر روی تولید داخلی اسـت. تولید داخلی یک کلید واژه اسـت و سـرفصل هـای متعّددی 
از این مسـئله ناشـی میشـود. این سـرفصلها عبارتند از اشـتغال، شـکوفایی اسـتعدادها و ابتکار جوانها، مصرف نشـدن ارِز بااهّمّیت، به کار 

افتـادن پـس اندازهـای راکـد،  جهـش صـادرات، از بین رفتن یا کم شـدن مشـکات و ناهنجاری هـای اجتماعی و  ایجاد نشـاط ملّی.
به نظـر بنـده آن چیـزی کـه امسـال و سـالهای بعد از ایـن باید به عنـوان هدف اقتصاد مورد توجه باشـد، عبارت اسـت از سـرمایه گذاری 
روی تولیـد داخلـی. همـه تاش هـا از سـوی همـه باید بـرای تقویـت تولید داخلی بسـیج  بشـود. راهکارهایی کـه در تحقق هـدف متصور 

هسـتند عبارتند از: 
حمایـت از بنگاه هـای تولیـدی متوسـط و کوچـک، تقویـت فعالیت هـای بنگاه هـای دانش بنیـان، نهضـت کاهـش خام فروشـی،  تسـهیل 
سـرمایه گذاری، کاهـش واردات کاالهـای مصرفـی، مبـارزه با قاچـاق، حمایت از کارگـر ایرانی و مصـرف کاالی داخلی، پرهیز از اسـراف، 

صحـت عمـل در تجـارت خارجی بـرای حفظ آبـروی ملـت ایران.

فرازی از بیانات مقام معظم رهبری)مدظله العالی( در خصوص اهمیت تولید داخلی

آنچــه مســلم اســت کشــاورزی و معدنــکاری جــزو صنایــع مــادر بــه 
شــمار مــی  رونــد کــه بــا تامیــن مــواد اولیــه ســایر صنایــع نقشــی 
ــش  ــان بخ ــن می ــد و در ای ــور دارن ــاد کش ــوزه اقتص ــی در ح حیات
ــن  ــری جایگزی ــم رهب ــام معظ ــوده مق ــه فرم ــه ب ــور ک ــدن کش مع
مناســبی بــرای نفــت بشــمار میــرود، از ویژگــی  هــای منحصــر بــه  
فــردی برخــوردار اســت کــه گــواه مزیــت  هــای بــی شــمار بــرای 

ــت. ــوزه اس ــن ح ــرمایه گذاری در ای س
تنــوع و کیفیــت مــواد معدنــی موجــود در کشــور نشــان  مــی  دهــد 
هــر یــک از ایــن مــواد معدنــی بــه تنهایــی مــی  توانــد پایــه ای بــرای 
تشــکیل یــک صنعــت، درآمدزایــی، ارزآوری، ایجــاد اشــتغال و رونق 
ــراوان  ــوان چهارمیــن عنصــر ف ــه عن اقتصــادی باشد.ســنگ  آهــن ب
ــت و  ــوالد اس ــد ف ــه تولی ــاده اولی ــن( م ــنگ آه ــن )س ــته زمی پوس
ــرای  ــان ب ــن اســتخراج شــده در ســطح جه 98 درصــد ســنگ آه
تولیــد فــوالد بــه کار مــی رود. فــوالد نیــز یکــی از مهمتریــن فلزاتــی 
اســت کــه کشــورها بــه خصــوص کشــورهای درحــال توســعه بــرای 
توســعه زیرســاخت هــا ، راه ســازی ، حمــل و نقــل و ماشــین آالت 
و غیــره از آن اســتفاده مــی کننــد. در نتیجــه ارتبــاط نزدیکــی بیــن 
ــه همیــن  میــزان مصــرف فــوالد و توســعه کشــورها وجــود دارد. ب
دلیــل میــزان تقاضــای فــوالد ایــن بخــش هــا بــر تقاضــا و قیمــت 

ســنگ آهــن مــی توانــد تاثیرگــذار باشــد.
بــراي  معــدن   و  صنعــت  بخــش  در   کــه  دیگــري  نکتــه 
ــود ،  ــی ش ــوب م ــم   محس ــی مه ــوان مزیت ــه عن ــرمایه گذاري  ب س
توانایــي ایــن بخــش در ایجــاد اشــتغال، رونــق اقتصــادي و آبادانــي 

ــت.  ــروم اس ــق مح در مناط
نخســتین آثــار مثبــت اجــرای ایــن پــروژه هــای عظیــم بــه ایجــاد 
ــه طــوری کــه بخــش اعظــم نیــروی  اشــتغال مربــوط مــی شــود ب
ــروژه هــا از نیــروی کار بومــی منطقــه تامیــن شــده  انســانی ایــن پ
اســت. فــراوری ســنگ آهــن، جلوگیــری از خــام فروشــی و ایجــاد 
ــن  ــر آن، از بی ــد دیگ ــت و بع ــه اس ــد قضی ــک بع ــزوده ی ارزش اف
ــه ســوی توســعه اســت. ــه و حرکــت ب رفتــن محرومیــت در منطق
ایــن پــروژه هــا ظرفیــت ایجــاد چهــار هــزار شــغل مســتقیم و 10 
ــر مســتقیم را دارند.براســاس سیاســت اشــتغال در  هــزار شــغل غی
منطقــه، اولویــت بــا نیروهــای بومــی اســت و ســرمایه گــذاران نیــز 

عاقــه منــد بکارگیــری نیروهــای محلــی هســتند.
ــا حفــظ شــاخص هــای زیســت محیطــی   توســعه معــادن کشــور ب
ــعه  ــل توس ــن راه ح ــنگ آه ــت س ــدن قیم ــی ش ــرورت واقع و ض
ــد در  ــر و امی ــت تدبی ــت. دول ــادی اس ــره وری اقتص ــش به و افزای
ــق  ــت تحق ــری در جه ــم رهب ــام معظ ــای مق ــود ه ــتای  رهنم راس
ــام  ــری از خ ــی و جلوگی ــد داخل ــر تولی ــه ب ــی و تکی اقتصــاد مقاومت
فروشــی ، باحمایــت از بخــش خصوصــی  و بــا ســرمایه گــذاری بالــغ 
بــر 10000 میلیــارد تومانــی در منطقــه ســنگان خــواف بــرای ایجــاد 
صنایــع و معــادن و کارخانجــات فــوالدی توجــه ویــژه خــود را بــه 

توســعه منطقــه خــواف نشــان داده اســت
ــت 55  ــه ظرفی ــتیابی ب ــداز 1404 دس ــم ان ــند چش ــاس س براس
میلیــون تــن فــوالد پیــش بینــی شــده کــه در چارچــوب طــرح جامع 
ــری از  ــن اســاس اســتفاده حداکث ــر ای ــال مــی شــود و ب ــوالد دنب ف

ــوان بخــش خصوصــی هــدف گــذاری شــده اســت. ت

دکتر پهلوان نژاد
فرماندار محترم شهرستان خواف

،،
ــن  ــزء فعالتری ــیان ج ــنگان پارس ــادن امیرس ــروه مع گ
ــه  ــه ب ــا توج ــه ب ــد ک ــی باش ــه م ــری منطق ــادن پالس مع
سیاســتهای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری )مدظلــه العالــی( 
ــه  ــی و ب ــواد معدن ــی  م ــام فروش ــز از خ ــر پرهی ــی ب مبن
جهــت توســعه اشــتغال پایــدار در منطقــه ســنگان اقــدام 
ــه کنســانتره  950000   ــه اخــذ مجــوز احــداث کارخان ب
تنــی بــا ســرمایه گــذاری اولیــه 720 میلیــارد ریالــی  بــا 

ــر نمــوده اســت. ــی حــدود 150 نف اشــتغال زای
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آتریپلکــس )Atriplex Spp( معــروف بــه بوتــه شــور 
، ســلمکی، ســلمک ســا، علــف شــور و اســفناج 
ــره ی  ــت از تی ــبز اس ــه  س ــی همیش ــی  گیاه باغ

تاج خروســان  و زیرتیــره ی چغنــدران 

در راسـتای سیاسـت هـای هیئـت مدیـره ی محتـرم شـرکت گـروه 
معـادن امیرسـنگان پارسـیان و دسـتیابی بـه اهـداف تعییـن شـده، بـا 
تغییـرات مدیریتـی کـه اواخـر سـال 95 صـورت گرفـت مدیریت این 

مجموعـه بـه اینجانـب محـول گردید.
در شـروع فعالیـت بـه دلیل پاره ای از مشـکات داخلـی و خارجی، این 
شـرکت بـه طـور کلـی از مسـیر فنـی و معدنی خـارج و بیشـتر اذهان 
درگیـر حواشـی و اتفاقـات ایجـاد شـده گردیده بـود و متاسـفانه در پی 
همیـن حواشـی، از نگاه اشـخاص و مخصوصـًا از دیـد ارگان های دولتی 

ذی ربـط ایـن شـرکت منظره جالبی نداشـت.
در ایـن مـدت کوتـاه بـا کمـک تمـام ارکان شـرکت ، سـند چشـم 
انـداز شـرکت تهیـه ، بحـث فنـی کامـًا از حواشـی جـدا گردیـده و با 
اصاحاتـی کـه در چـارت سـازمانی و اهـداف و چشـم انـداز شـرکت 
صـورت گرفـت، وظیفـه اصلـی پرسـنل مشـخص و همگی در راسـتای 

اهـداف شـرکت شـروع بـه حرکـت نمودنـد.

از بارزتریـن فعالیـت هـای انجـام شـده تاکنـون می¬توان بـه موارد 
زیـر اشـاره نمود :

1- تکمیل گزارشـات اکتشـاف قبلی، تأیید آن توسـط سـازمان صنعت، 
معـدن تجـارت اسـتان، اصاحیـه طـرح بهره بـرداری محـدوده قنوس 

یـک و درنتیجـه بـاال بردن ظرفیت سـالیانه اسـتخراج ایـن محدوده.
2- تدویـن طـرح مـدون اسـتخراج محدوده بهـره بـرداری ققنوس 1 ، 
بـا رویکـرد مدیریـت باطله، جلوگیـری از تضییـع ماده معدنـی، اصولی 

شـدن روش اسـتخراج و در نهایـت بازسـازی و احیـاء منطقه.
3- درخواسـت مجـوز اکتشـاف حیـن اسـتخراج جهـت محـدوده های 
مـورد بهـره بـرداری بـه منظور عـدم تضییع مـاده معدنـی و در نهایت 

تصحیـح ذخیـره قابل اسـتخراج محـدوده ها
4- تدویـن طـرح توجیهـی کارخانـه کنسـانتره در راسـتای جلوگیـری 
از خـام فروشـی، بـاال بـردن ارزش افـزوده و اشـتغال زایـی در منطقه، 
درخواسـت مجـوز تاسـیس، خریـد تجهیـزات و انعقـاد قـرارداد جهت 

نصـب و راه انـدازی واحـد
5- شـفاف کـردن تمامـی فعالیـت هـای معدنـی در چارچـوب قوانیـن 

سـازمان صنعـت، معـدن و تجـارت 
6- شـفاف سـازی تمامـی فعالیـت هـای مالـی و اداری در چهارچـوب 

قوانیـن مالیاتـی، تامیـن اجتماعـی و اداره کار و رفـاه اجتماعـی
7- بازسازی و احیاء مناطق استخراج شده در راستای توسعه پایدار
8- انعقاد قرارداد با ذوب آهن اصفهان جهت حمایت از تولید ملی

9- اخـذ مجـوز احـداث خـط اختصاصی حمـل و نقل ریلی در راسـتای 
حفـظ محیـط زیسـت ، کاهش مصرف سـوخت در کشـور و بـاال بردن 

امنیـت جاده هـای عمومی
10- شـفاف سـازی عملیـات فـروش محصـول نهایـی شـرکت، تدوین 

روش فـروش و برگـزاری مزایـده عمومـی
درنتیجـه  و  اسـتخراج  و  فنـی  راهبـری،  هـای  کمیتـه  تشـکیل   -11

گیـری تصمیـم  در  مجموعـه  کارشناسـان  مشـارکت 
12- اصـاح خطـوط فـراوری و پیـش فـراوری و بهینه سـازی خطوط 

در راسـتای عـدم تضییـع مـاده معدنی
13- تدویـن آییـن نامه های سـازمانی و تعیین کمیسـیون های مربوطه 

در راسـتای اصاح فعالیت های مالی و اداری شـرکت 
14- تهیـه بودجـه تولیـد فـروش سـال 96 در راسـتای سـامان دهـی 

فعالیـت هـای معدنـی و مالـی 
15- اسـتقرار دفتـر مرکـزی شـرکت در تهـران، انتصـاب مدیـر مالی 
مسـلط بـه امـور معدنـی و اصـاح چـارت سـازمانی مالـی و اداری 

شـرکت.

در تمامـی مدت تصدی سـپری شـده سـعی بر آن شـد تعامل 
بـا ادارات و سـازمان هـای مختلـف شهرسـتان و اسـتان جهـت 
شـفاف سـازی و شـناخت بهتـر ایـن مجموعـه انجـام گیـرد، کـه 
بازدیدهـای مکـرر رؤسـا و معاونین محترم سـازمان ها خـود گواه 

ایـن امر اسـت.
در این راسـتا از زحمات ریاسـت محترم سـازمان صنعت، معدن و 
تجارت اسـتان خراسـان رضوی سـرکار خانم مهنـدس علیرضایی، 
فرمانـدار محتـرم شهرسـتان خـواف جنـاب آقـای دکتـر پهلـوان 
نـژاد، ریاسـت محتـرم اداره صنعـت، معـدن و تجارت شهرسـتان 
خـواف جنـاب آقـای مهنـدس صنعتـی، ریاسـت محتـرم ادارات 
منابـع طبیعـی، محیـط زیسـت، اداره کار، امـور مالیاتـی و تامیـن 
اجتماعـی شهرسـتان خـواف و بخشـدار محتـــرم سـنگان که در 
ایـن مســــیر، شـرکت را رهنمـود فرمودند تشـکر و قـــدردانی 

مـی نمایم .
همچنیـن بر خـود الزم می دانـم از زحمات کلیه پرسـنل مجموعه 
و اعضـای محتـرم هیـأت مدیـره شـرکت که دسـتیابی بـه تمامی 
موفقیـت هـای فـوق مرهـون همـت مضاعـف ایشـان مـی باشـد 

نمایم. قدردانـی 

امیر  گفت شرکت  توان  می  جرأت  به 
با توجه به منابعی که  سنگان پارسیان 
و  بزرگترین  از  یکی  دارد،  اختیار  در 
باکیفیت ترین معادن سنگ آهن بخش 
خصوصی در ایران بوده و می تواند به 
شود،  شناخته  دنیا  در  برند  یک  عنوان 
صدایی  هم  و  همدلی  با  انشااهلل  که 
مهم  این  محترم شرکت  عوامل  تمامی 

تحقق خواهد یافت.

ایمان عامری
مدیر عامل گروه معادن امیر سنگان پارسیان
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گــروه معــادن امیرســنگان پارســیان در ســال 1385 
ــنگ  ــرداری از س ــره ب ــتخراج و به ــور اس ــه منظ ب
آهــن در منطقــه ی ســنگان بــه ثبــت رســید . 
ــوب  ــری جن ــرکت در 280 کیلومت ــن ش ــدن ای مع
شــرق مشــهد ، 40 کیلومتــری شــرق خــواف و 18 
کیلومتــری شــمال شــرق شــهر ســنگان واقــع شــده 

ــت . اس
ــه  ــردار س ــره ب ــیان به ــنگان پارس ــر س شــرکت امی
محــدوده ی معدنــی بــه نامهــای ققنــوس 1 ، ققنوس 
ــای  ــت ه ــده فعالی ــه عم ــد ک ــوس 3 میباش 2 و ققن
معدنــی شــرکت در ســایت ققنــوس 1 متمرکــز 

شــده اســت .
ظرفیــت قانونــی تعریــف شــده از پروانــه هــای بهــره 
ــه  ــال 1396 ب ــل س ــا اوای ــرکت ت ــن ش ــرداری ای ب

شــرح زیــر بــوده اســت :
ققنوس 1              240 هزار تن در سال 

ققنوس 2               110 هزار تن در سال 
ققنوس 3                25 هزار تن در سال 

ــال  ــد متع ــاری خداون ــه ی ــاری ب ــال ج ــل س از اوای
ــه و  ــه مجموع ــد ب ــت جدی ــم مدیری ــا ورود تی و ب
ــی و زیســت  ــت اصــول فن ــری مســتمر و رعای پیگی
محیطــی ، ظرفیــت تولیــد پروانــه ی بهــره بــرداری 
ققنــوس 1 از 240 هــزار تــن بــه یــک میلیــون تــن 
ــی در  ــن گام بزرگ ــه ای ــت ک ــش یاف ــال افزای در س

ــا   مدیــران مجموعــه ی پارســیان هــم ســو ب
سیاســتهای دولــت جهــت جلوگیــری از خــام 
فروشــی ، تولیــد اشــتغال و پیشــرفت صنعــت 
ــه ی  ــداث کارخان ــا اح ــا ب ــدند ت ــرآن ش ب
کنســانتره گامــی دیگــر در جهــت پیشــرفت 
و اســتقال ایــران عزیــز بردارنــد لــذا تصمیــم 
بــه احــداث کارخانــه ی کنســانتره بــا ظرفیت 
تولیــد  950.000  تــن در ســال گرفتــه کــه 
هــم اکنــون مراحــل اخــذ مجــوزات اداری آن 
ــاری  ــه ی ــد و ب ــی باش ــی م ــل پایان در مراح
خداونــد در آینــده ای بســیار نزدیــک احداث 

کارخانــه آغــاز خواهــد شــد . 

در حـال حاضـر در شـرکت امیر سـنگان پارسـیان 
433 نفـر بصـورت مسـتقیم در بخشـهای مختلـف 
شـامل: اکتشـاف ، اسـتخراج ، فـرآوری و اداری در 

حـال کار می باشـند.

AMIR
SANGAN
PARSIAN

ــه حســاب  جهــت پیشــرفت شــرکت ب
مــی آیــد و یقینــا ایــن مجــوز افزایــش 
برداشــت، پارســیان را بــه جایگاهــی کــه 
ــد رســاند . ــوده و هســت خواه حــق او ب

از ســوی دیگــر مدیــران مجموعــه 
پارســیان هــم ســو بــا سیاســتهای 
خــام  از  جلوگیــری  جهــت  دولــت 
ــرفت  ــتغال و پیش ــد اش ــی ، تولی فروش
ــداث  ــا اح ــا ب ــدند ت ــرآن ش ــت ب صنع
کارخانــه ی کنســانتره گامــی دیگــر 
ــران  ــتقال ای ــت پیشــرفت و اس در جه
عزیــز بردارنــد لــذا تصمیــم بــه احــداث 
کارخانــه ی کنســانتره بــا ظرفیــت 
تولیــد  950.000  تــن در ســال گرفتــه 
کــه هــم اکنــون مراحــل اخــذ مجــوزات 

اداری آن در مراحــل پایانــی مــی باشــد 
و بــه یــاری خداونــد در آینــده ای 
بســیار نزدیــک احــداث کارخانــه آغــاز 

ــد .  ــد ش خواه
در حــال حاضــر در پارســیان 433 نفــر 
بصــورت مســتقیم در بخشــهای مختلف 
شــامل : اکتشــاف ، اســتخراج ، فــراوری 
ــه  ــند ک ــی باش ــال کار م و اداری در ح
ــورت  ــز بص ــتری نی ــداد بیش ــا تع قطع
ــره  ــه به ــن مجموع ــتقیم از ای ــر مس غی
میبرنــد کــه بــا تحقــق افزایــش ظرفیت 
اخــذ شــده و شــروع پــروژه ی ســاخت 
کارخانــه ی کنســانتره و بهــره بــرداری 
از آن تعــداد نیــروی قابــل توجهــی بــه 
خانــواده ی پارســیان اضافــه خواهد شــد 

ــیان را در  ــنگان پارس ــر س ــش امی و نق
ــکاری  ــع بی ــتغالزایی و رف ــه ی اش زمین
ــرد  ــواهد ک ــش خـ ــر از پی ــگ ت پررن
ــار  ــحالی و افتخ ــه خوش ــی مای ــه بس ک

ــی باشــد. مجموعــه م
مدیــران مجموعــه ی  و  ســهامداران 
ــائل  ــت مس ــر رعای ــاوه ب ــیان ع پارس
ــم  ــی ، شــرکت در مراس زیســت محیط
ــه ،  ــری منطق ــی و هن ــی ، فرهنگ مذهب
ایجــاد امکانــات رفاهــی بــرای اســتفاده 
ــود  ــتور کار خ ــز در دس ــنل را نی پرس
قــرار داده و معتقدنــد معــدن و صنعــت 
نبایــد بــر ســامت ، آســایش و آرامــش 
ــنگان  ــه ی س ــرت منطق ــا غی ــردم ب م
ــای  ــد و احی ــته باش ــی داش ــر منف تاثی
ــت  ــت در اولوی ــط زیس ــاره ی محی دوب
هــای کاری ایــن مجموعــه قــرار گرفتــه 

اســت. 
بــه امیــد روزی کــه پارســیان همچــون 
واقعــی  جایــگاه   ، درخشــان  نگینــی 

خویــش را بدســت آورد .

 25,000 t 
 110,000 t 

1,000,000t

240,000t

ققنوس 1
ققنوس 2
ققنوس 3

معرفی گروه معادن
امیـر سنـگان پارسـیان
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بـا توجـه بـه اجـرای عملیـات اکتشـافی از طریق 
محـدوده  مگنتومتـری  انجـام  و  ترانشـه  حفـر 
هـای  شـرکت امیـر سـنگان پارسـیان و بـرآورد 
معدنـی  هـای  محـدوده  در  بیشـتر  هـای  عمـق 
ایـن شـرکت، برنامـه حفـاری گمانـه در دسـتور 
کار قـرار گرفـت و عملیـات حفـاری گمانـه های 
اکتشـافی بر اسـاس خروجی عملیـات مگنتومتری 

طراحـی و برنامـه ریـزی گردیـد.
بـا توجـه بـه اهمیـت اطاعـات اکتشـافی بـرای 
امیـر  اکتشـاف  واحـد  شـرکت،  پایـدار  توسـعه 
تمامـی  در  تمـام  جدیـت  بـا  پارسـیان  سـنگان 
مراحـل اکتشـاف از قبیـل : حفاری و تهیـه نمونه 
متـر بـه متـر، انتقـال نمونـه ها بـه سـایت، آنالیز 
نمونـه هـا بـا دسـتگاه کـراس بلـت و انبــارش 
نمونـه هـا در سـوله نظـارت کامـل را بـر عهـده 
داشـته تـا روند کلـی عملیـات اکتشـافی بصورت 
صحیـح انجام شـده و اطاعات درسـت و کافی از 
آنالیـز نمونه هـای اکتشـافی در اختیـار دفتر فنی 
و برنامـه ریـزی جهـت طراحی و اسـتخراج  ماده 

قـرار گیرد. معدنـی 

)RC( سیستم حفاری پودری
 Reverse یا   RC اکتشافی  حفاری  سیستم 
نمونه گیری های پودری  انجام  با   Circulation
به  زیادی  کمک  باال  حفاری  و سرعت  خلوص  با 
می  معادن  در  اکتشاف  عملیات  دقت  و  سرعت 

نماید.
در روش حفاری اکتشافی پودری RC از یک لوله 
درون  چکش  از  و  شده  استفاده  دوجداره  حفاری 
های  سرمته  و  روتاری  حفاری  سیستم  با  چاهی 

مخصوص بهره گرفته می شود.
هوای فشرده خروجی از کمپرسور از لوله خارجی 
و  خاک  ذرات  با  همراه  شده  فرستاده  پایین  به 
سنگ تراشیده شده از درون سوراخ های مته به 
گردد.  منتقل می  باال  به  و  وارد شده  داخلی  لوله 
نمونه  شود  می  باعث  دوجداره  لوله  از  استفاده 
به  حرکت  مسیر  طول  در  شده  برداشته  های 
خاک محیط در تماس نبوده وکاما تمیز به سطح 
برسند . همچنین حجم باالی هوای فشرده باعث 
می شود که نمونه پودری به صورت خشک جمع 
آوری شود . نمونه پس از خروج از لوله داخلی به 
یک سیلکون وارد شده و نمونه ها به درون کیسه 
جمع آوری وارد می شوند. مهمترین مزیت شیوه 
باالی  گیری سرعت  مغزه  به  نسبت   RC حفاری 
حفاری اکتشافی است و طبق تجربه بهترین روش 
در پاسر ها این روش می باشد.  به کمک حفاری 
RC می توان تا عمق 700 مترحفاری کرد و قطر 
حفاری در این دستگاه بین 89 تا 146 میلی متر 

می باشد
نوین  حفاری  از  ای  نمونه   RC روش  به  حفاری 
ایران شده است و شرکت  تازگی وارد  به  بوده و 
امیرسنگان پارسیان جزء اولین شرکت هایی است 
این  در  برد  می  بهره  این روش  به  از حفاری  که 
کشور  ساخت   8000  Thor دستگاه  از  شرکت 
آفریقای جنوبی  ، دو موتوره ، دارای فشار کمپرسور 
24bar  و کمپرسور cfm 1100 ، همچنین قطر 
راد حفاری 114 میلی متر ، طول راد حفاری 5 متر 
kg 200 و قدرت  تقریبی  راد دارای وزن  و هر 

پمپ هیدروکن 25000kg می باشد.

طراحی شبکه های اکتشافی 900 و 300 متری
با توجه به بررسی نتایج عملیات مگنتومتری و در 
راستای تایید این عملیات ، شبکه حفاری اکتشافی 

تعریف گردیده است.
زیاد  فواصل  و  کم  چگالی  با  ای  شبکه  ابتدا  در 
)900 متری ( طراحی گردیده است. در این شبکه 
فواصل چال های حفاری درجهت شمال و جنوب 
از یکدیگر به میزان 900 متر در نظرگرفته شده 
است . بنابر گزارش نتایج عملیات مگنتومتری در 
محدوده معدنی ققنوس یک ،عمق چال ها در این 
طرح  در ابتدا در حدود 50 مترتعریف شد و لیکن 
به برخی شواهد زمین شناسی و رسیدن  توجه  با 
مجددا  متر  تا150  ها  چال  عمق  بستر،  سنگ  به 
تعریف گردید. شکل شماره 1 نشان دهنده طرح 
اکتشافی با شبکه 900 متر بروی محدوده معدنی 

ققنوس یک می باشد. 

جهت  در  ها  چال  فقط  متری   300 ی  شبکه  در 
و  باشد  می  متر  یکدیگر 300  از  جنوب  و  شمال 
عمق چال ها با توجه به عمق کانی زایی در  شبکه 

900 متری طراحی گردیده است .

اجرای طرح شبکه های اکتشافی
 900 و 300 متری 

بعد  متری   300 و  متری   900 حفاری  های  شبکه 
اکتشاف  واحد  به  اجرا  جهت  تصویب  و  تعریف  از 
در  گردید  واگذار  پارسیان  امیرسنگان  معادن  گروه 
ایجاد بستر و زیرساخت  با  اکتشاف  این راستا گروه 
حفاری از جمله ایجاد راه های دسترسی ، ایجاد کمپ 
اکتشاف و ملزومات مورد نیاز اقدام به اجرای طرح 
حفاری ها در محدوده معدنی ققنوس یک نموده که 
در راستای اجرای طرح شبکه های 900 متری تعداد 
طرح  راستای  در  و  ماه   5 درمدت  گمانه  حلقه   41
در  گمانه  حلقه  تعداد 165  متری   300 های  شبکه 

مدت 12 ماه حفاری گردید.
 2 ققنوس  معدنی  محدوده  اکتشافی  عملیات  تکمیل 
پس از انجام عملیات مگنتومتری با استفاده از روش 
در   ، باشد  می  انجام  حال  در   RC پودری  حفاری 
شبکه  در  حفاری  متر   5000 به  نزدیک  راستا  این 
حفاری  حال  در    300*300 سپس  و   900*900
بوده و پس از اتمام این مرحله و بر اساس اطاعات 
تر  فشرده  اکتشافی  شبکه  ها  گمانه  از  آمده  بدست 

خواهد گردید.

آنالیز نمونه های حفاری
نمونه گیری : نمونه حفاری شده توسط راد حفاری و 
لوله به داخل سیکلون وارد شده و سیکلون نمونه را 
به دو قسمت مساوی تقسیم  می کند. نمونه ها وارد 
دو عدد کیسه با یک شماره گمانه و به صورت  A و 
B می شوند که یکی از نمونه جهت آرشیو و دیگری 
جهت آنالیز بعد از پلمپ شدن و تایید یه کارفرما به 

داخل معدن حمل می شود. 
  RC نمونه گرفته شده توسط دستگاه حفاری پودری
متر به متر بوده و هر متر حفاری معرف یک نمونه 

می باشد.
اکتشاف  با نظارت کارشناس  نمونه ها  آنالیز نمونه: 
توسط پرسنل مربوطه به داخل دستگاه کراس بلت 

جهت آنالیز یا تست ریخته می شود. الزم به ذکر 
است که کراس بلت در یک حالت استیبل جهت 
دستگاه  شود،  می  استفاده  ها  نمونه  کلیه  آنالیز 
و  ،فیدر  ربا  :نوارنقاله،آهن  شامل  بلت  کراس 
. بار از دهانه ورودی فیدر  الکتروموتور می باشد 
روی نوارنقاله پخش شده و با حرکت به جلو از زیر 
آهنربا که به صورت ثابت طراحی شده است عبور 
کرده و آهن را جدا می کند . بخشی از آهن تهیه 
شده توسط کراس بلت جهت آزمایشات شیمی تر 
،XRD   و XRF  ارسال و بقیه بایگانی می شود. 

 انبارش نمونه ها: نمونه دوم داخل ظرفی با حجم 
و وزن مشخص قرار گرفته و ازاین طریق دانسیته 
نمونه فوق الذکر محاسبه می گردد. نمونه مذکور 
با ظرف مشخص شده جهت هرگونه ابهام و آنالیز 
بعدی در انبار نمونه ها با برچسب که شامل شماره 

گمانه و متراژ حفاری بایگانی می شود.

اکتشـاف
Exploration

RCدستگاه حفاری پودری

شبکه حفاری 900 متری ققنوس یک

شبکه حفاری 300 متری ققنوس یک

پرسنل واحد اکتشاف

انبارش نمونه ها
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عادل ناصری
سرپرست واحد اکتشاف

clever moyo
34 years old
City: Zambia-lusaku



هرچنــد ســرمایه اصلــی هــر معدنــی ذخایــر طبیعــی آن مــی باشــد ولــی بــدون شــک 
نیــروی انســانی کارآمــد شــاغل در معــادن نیــز ســرمایه ای مهــم بــه شــمار مــی آیــد 
ــداف  ــه اه ــیدن ب ــیر رس ــه ای را از مس ــر مجموع ــًا ه ــه آن قطع ــه ب ــدم توج ــه ع ک

خویــش خــارج خواهــد ســاخت.
ــان  ــت و ج ــع  از وق ــم توق ــان ک ــن زحمتکش ــران ای ــن کارگ ــری آه ــادن پاس در مع
خویــش مایــه مــی گذارنــد و ســختی، خــاک، گرمــا و ســرما را بــه جــان مــی خرنــد 
تــا از ذره ذره ی ســنگ آهــن پنهــان در دل خــاک فــوالدی ســاخته شــود بــه ســختی 

ــی قلــب پاکشــان . غیرتشــان و صاف
بــی شــک ســهم خانــواده ی کارگــران در ایــن عبــادت خالصانــه کمتــر از خــود آنهــا 
نیســت و ایــن محیــط گــرم و صمیمــی خانــواده اســت کــه هــر کارگــری بــه عشــق آن 
ســختی و فشــار کار را تحمــل مــی نمایــد تــا نانــی بــه ســفره بــرد پاکتــر از شــیر مــادر.
معــدن پارســیان نیــز ســرمایه هایــی اینچنیــن بســیار دارد کــه فتــاح یکــی از قدیمــی 

تریــن ســخت کوشــان ایــن مجموعــه مــی باشــد.
ــد،  اهــل و ســاکن شهرســتان خــواف  ــاح متول ــه فت عبدالفتــاح عمیقــی رودی ملقــب ب
ــا بــه عرصــه کار و تــاش نهــاده  ــا مــدرک دیپلــم صنایــع فلــزی ب مــی باشــد کــه ب
اســت. او کــه در زمینــه هــای نصــب ایــزوگام ، حفــر قنــات و معــادن ســابقه فعالیــت 
دارد از آغازیــن روز ســال 86 قــدم در معــدن پارســیان نهــاده اســت و تاکنــون مشــغول 

بــه خدمــت مــی باشــد .
اپراتــور ســنگ شــکن ، آنالیــز ، انبــار ، تعمیــرگاه و تاسیســات از جملــه قســمتهایی اســت 
کــه فتــاح در ایــن 10 ســال ســابقه در پارســیان تجربــه کــرده اســت و اکنــون در واحــد 

ســنگ شــکن روزهــای خــود را بــا ســعی و تــاش بــی وقفــه ســپری مــی نمایــد.
دو فرزند پسر حاصل زندگی مشترک او هستند.

ــنی  ــت و چاش ــوده اس ــت او ب ــز موفقی ــی رم ــه کار معدن ــاح ب ــه ی فت ــق و عاق عش
ــه انتخــاب او  ــه ســاخته ک ــغ از وی کارگــری نمون ــی دری ــاش ب اخــاص و ت

بعنــوان کارگــر نمونــه و دریافــت لــوح تقدیــر  مهــر تاییــدی بــر همــت و 
پشــتکار فتــاح مــی باشــد.

آنچــه در میــان صحبــت هــای فتــاح بســیار جالــب بــود اعتقــاد 
او بــه خیــر و برکــت حقــوق و دســتمزد معــدن بــود بــه گونــه 
ــیان  ــوق پارس ــت حق ــه برک ــت ک ــاور اس ــن ب ــر ای ــه ب ای ک
در زندگــی شــخصی وی کامــا مشــهود اســت و شــاید 
همیــن بــاور انگیــزه ای اســت بــرای تــاش هرچــه بیشــتر و 

ــه . ــن مجموع ــه ی وی در ای ــت خالصان خدم
ــامت و  ــواده اش آرزوی س ــاح و خان ــرای فت ــان ب در پای

موفقیــت روزافــزون داریــم و امیدواریــم 
همــه ی ســخت کوشــان پارســیان 

وجــدان  و  خــدا  همیشــه 
ســرلوحه  را  خویــش 
ــا  ــد ت ــرار دهن ــان ق کارش
ــرخ  ــان چ ــت آن ــه هم ب
ــش  ــش از پی ــیان بی پارس

بچرخــد . 
 

Human Resources
is the largest
capital

عبدالفتاح عمیقی رودی
،،کارگر نمونه امیرسنگان پارسیان
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 Railroad
Transportation

تردید  بدون  ریلی  نقل  و  حمل  شبکه  توسعه 
پایدار،  و  متوازن  توسعه  و  زیرساخت  در 
باالیی  اولویت  دارای  و  داشته  اساسی  نقشی 
در  آن  کننده  تعیین  همچنین سهم  باشد.  می 
تولید ناخالص ملی و نقش  پیش نیاز آن در 
توسعه بخش های معدنی ، اقتصادی ، تجارت، 
های  زیربخش  دیگر  و  کشاورزی  صنعت، 
زایی  اشتغال  ویژه  به  و  واجتماعی  اقتصادی 

باالی آن قابل انکار نیست.
به لحاظ وجود مزایای نسبی حمل و نقل ریلی 
انبوه  نقل  امور حمل و  نسبت به جاده ای در 
به خصوص در مسافت های طوالنی ، همواره 
مورد تاکید مدیران و مسئوالن کشوری و نیز 
مجلس شورای اسامی بوده و در اهداف برنامه 
های پنج ساله و چشم انداز توسعه نیز منظور 

کاهش   ، باال  بسیار  ظرفیت    . است  گردیده 
 ، )گازوییل(  انرژی  مصرف  در  ماحظه  قابل 
زیست  محیط  تلطیف   ، باال  العاده  فوق  ایمنی 
ازجمله  کمتر،  فسیلی  سوخت  مصرف  بلحاظ 
مزیت های حمل و نقل ریلی میباشد. مصرف 
سوخت کم در سیستم ریلی تاثیر قابل توجهی 
نقل  و  حمل  در  شده  تمام  قیمت  کاهش  در 
سوخت  قیمت  هرچه  است  بدیهی  دارد.  بار 
و  صرفه  شود،  نزدیک  خود  واقعی  قیمت  به 
نسبت  به  ریلی  نقل  و  حمل  اقتصادی  مزیت 

جاده بیشتر خواهد شد. 

 مزایای حمل و نقل با راه آهن نسبت به جاده 
ایمنی : آمار نشان داده است که حمل و نقل 
ریلی از ایمنی بیشتری نسبت به حمل و نقل 

مسافرتهای  اگر   ، است  برخوردار  ای  جاده 
کنیم  مقایسه  ای  جاده  مسافرتهای  با  را  ریلی 
می بینیم که خطر تصادف جاده ای حدود 24 

برابر بیشتر از مسافرتهای ریلی است.
انرژی در حمل  مقایسه مصرف  : در  انرژی   
های  تحلیل  و  تجزیه  ای  جاده  و  ریلی  نقل  و 
متفاوتی  ارقام  و  آمار  و  دارد،  وجود  مختلفی 
. مثًا در گزارش مقایسه  ارائه گردیده است 
نقل ریلی  مصرف سوخت در سیستم حمل و 
و جاده ای که توسط کارشناس گروه مطالعات 
اقتصادی مرکز تحقیقات راه آهن ارائه گردیده 
برای حمل هر  ، میزان مصرف سوخت  است 
1000تن کیلومتر با  جاده حدود 104/9 لیتر 
که  بار  میزان  همین  برای  حالیکه  در  میباشد 
نقل  و  حمل  مصـرف  حدود0/1  مقدار  این 

جاده ای می باشد. 
محیط زیست : بهره گیری از حمل و نقل ریلی 
در زمینه حفظ محیط زیست نسبت به حمل و 
نقل جاده ای بسیار موثر است ، بطوریکه حمل 
شاخص  مقایسه   . اند  نموده  عنوان  سبز  نقل  و 
از  جاده ای  و  ریلی  حوزه  در  سوخت  مصرف 
از  به 6 و شاخص متغیر آالیندگی  نسبت یک 

نسبت یک به 20 حکایت دارد
 کاهش آلودگی هوا : استفاده از سیستم حمل و 
نقل ریلی به جای جاده ای میتواند درصد باالیی 

از آلودگی هوا را کاهش دهد .
است   کرده  ثابت  علمی  تحقیقات   : وصدا  سر   
آهنی  راه  خودروهای  از  حاصله  صدا  سرو  که 
اذیت  و  آزار  مفیدشان  فرکانس  برد  خاطر  به 
از  حاصله  ی  وصدا  سر  به  نسبت  کمتری 

خودروهای جاده ای دارند.
به  ریلی  های  جاده   : زمین  از  کمتر  استفاده 
پایین  بسیار  درصد  آسفالته  های  جاده  نسبت 
دراز  در  که  نماید  می  اشغال  را  زمین  از  تری 
موثری  نقش  میتواند  ریلی  مدت گسترش خط 
در استفاده ی بهینه از زمین اجرا نماید . نتیجه 
بررسی ها نشان داده است که راه آهن 3 الی 5 
برابر جاده در مقابل سطح زمین مساوی ظرفیت 

حمل و نقل دارد.
و جاده   راه آهن  مقایسه هزینه های ساخت   
برابر  کیلومتر3  هزینه های جاده سازی در هر 

در مورد ترافیک بار بیشتر است.
امنیت  و  آبادانی کشور  راه آهن سبب   توسعه 
نگهداری  و  تعمیر  های  هزینه  کاهش  و  ملی 

ناوگان حمل و نقل کشور میشود .

بارگـیری ریلی 
در شرکت امیرسنگان پارسیان

پارسیان  سنگان  امیر  معادن  گروه 
نیز همسو با دولت و در راستای بهره 
نقل  و  حمل  مزایای  از  شدن  مند 
ریلی سعی بر این دارد تا حد امکان 
انتقال  برای  کشور  ریلی  ناوگان  از 
بندرعباس  به اصفهان و  سنگ آهن 
استفاده نماید و هم اکنون از طریق 
که  آهن  راه  بارانداز  در  بارگیری 
از  فاصله ی حدود 5 کیلومتری  در 
گرفته  قرار  شرکت  فرآوری  سایت 
مقصد  به  را  خود  محصوالت  است 

ارسال می نماید . 
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اشعه های ساطع شده ازنورخورشید
از  بخشی   )uv(بنفش ماورای  اشعه 
در  تواند  می  که  است  نورخورشید 
را  وآن  نفوذ  پوست  سلولهای  ساختار 

تغییر دهد.
اشعه   : دارد  وجود   uv اشعه  نوع  سه 
ماورابنفشA  اشعه ماورابنفش B و اشعه 

 C ماورابنفش
UVA منبع فراوانی از تابش خورشیدی 
در سطح زمین است و در پوست انسان 
که  معتقدند  دانشمندان  کند.  می  نفوذ 
تابش UVA می تواند موجب آسیب به 
بافت همبند شود و خطر ابتای فرد به 

سرطان پوست را افزایش دهد.
اشعه UVB نفوذ کمتری بر عمق پوست 
دارد اما هنوز هم می تواند موجب برخی 

از سرطان ها شود .
به  طبیعی  صورت  به   UVC اشعه 
مطرح  کارگران  برای  خطر  یک  عنوان 
جذب  زمین  جو  توسط  که  چرا  نیست 
خطر معرض  در  کارگران   . شود  می 
نور  درمعرض  قرارگرفتن  از  ناشی   UV
خورشید شامل نجات غریق ها ،کارگران 
، معدن  ، کارگران کشاورزی  ساختمانی 
کاران ، نقاشان ، باغبانها و دیگر کارگران 

درفضای باز می باشند.

آفتاب سوختگی
نشانه اغلب دردناکی از آسیب به پوست 
در  زیادی  زمان  گذراندن  از  که  است 
فضای باز بدون استفاده از کرمهای ضد 
آفتاب و محافظ ناشی می گردد . مواجهه 
طوالنی مدت با آفتاب می تواند منجر به 
چین و چروک زودرس ، پیری زودرس ، 
پیری پوست ، لکه های پوستی و افزایش 
گردد.  پوستی  سرطانهای  به  ابتا  خطر 
تواند  می  نیز  چشم   ، پوست  بر  عاوه 
دچار  آفتاب  معرض  در  گرفتن  قرار  با 
سوختگی شود. چشم آفتاب سوخته قرمز  
خشک و دردناک است و احساس ورود 
تماس مزمن  دارد.  شن در چشم وجود 
چشم با نور خورشید ممکن است سبب 

احتماال  و  مروارید  آب   ، ناخنک  بروز 
تباهی ماکوال که یکی از علل اصلی کوری 

است شود.
حرارتی  سوختگی  یک  برخاف 

آشکار  فورا  سوختگی  آفتاب 
در  معموال  عایم  گردد.  نمی 
در  مواجهه  از  پس  ساعت   4
شروع  خورشید  نور  معرض 
ساعت  تا36  وطی24  شده 
بدتر می گردد. زمان بهبود 
روز   5 تا   3 عایم  رفع  و 

است.

عالیم فرد آفتاب سوخته  
عبارتند از :

وحساس   گرم  قرمز  پوست 
سردرد،  تاول،  متورم،  پوست 
تب، حالت تهوع، خستگی و ...

 48 تا   6 سوختگی  آفتاب  درد 
ساعت پس از قرار گرفتن در معرض 

نور خورشید تشدید می یابد.
تا 8 روز  الیه برداری پوست معموال 3 
مواجهه  قرار گرفتن در معرض  از  پس 

آغاز می گردد.

کمکهای اولیه برای آفتاب سوختگی :
هیچ درمان سریع برای افتاب سوختگی 

وجود ندارد اما :
عایم را می توان با آسپرین ،استامینوفن 
و  درد  تسکین  هدف  با  ایبوپروفن  یا 

سردرد و کاهش تب درمان نمود.
نوشیدن آب فراوان به جایگزینی مایع از 

دست رفته کمک می کند .
و  سرد  پارچه  از  استفاده  یا  سرد  حمام 
ممکن  نیز  سوخته  منطقه  در  مرطوب 

است به ایجاد حس راحتی کمک کند .
کارگران با آفتاب سوختگی باید از قرار 
رفع  زمان  تا  آفتاب  درمعرض  گرفتن 

سوختگی اجتناب نمایند.
تسکین عامتی اضافی ممکن است از 

طریق استفاده از یک کـــرم مــرطوب 
کننــــده و یا هیدروکورتیزون موضعی 

آفتاب سوختگی

یک 
درصد 
به دست آید.

کرم  پایین  دوز  یک 
است  ممکن   هیدروکورتیزون 
درکاهش احساس سوزش و تورموباالبردن سرعت 

بهبود مفید واقع شود.
 کمک های اولیه در صورت بروز تاول :

منطقه برای جلوگیری از عفونت به آرامی پانسمان 
شده و یا با گاز پوشیده شود .

تاول نباید ترکانده شود و از پماد هیدروکوتیزون یا 
کرم ضد عفونی کننده استفاده گردد.

به  ابتال  خطر  افزایش  موجب  داروههایی  چه 
آفتاب سوختگی می گردند؟

به  افزایش حساسیت  موجب  داروهها  از  بسیاری 
ابتا به آفتاب سوختگی می  نور خورشید و خطر 

گردند . 
برخی از این داروهها عبارتند از :

تیازیدها
دیورتیک ها
تتراسایکلین

داکسی سایکلین
سولفا انتی بیوتیک ها

داروههای ضدالتهابی غیر استروئیدی 
مانندایبوپروفن

سرطان پوست ناشی ازمواجهه باآفتاب :
سرطان  بانورافتاب  ازتماس  ناشی  ازخطرات  یکی 

پوست است.

 انواع سرطان پوست عبارتند از :
سرطان سلول بازال :

عایم و نشانه ها :
یک برجستگی کوچک که صاف براق و شفاف به 

نظر می رسد.
با  صـــورتی  کوچک  مانند  دهانی  رشـد  یک 

حاشیه های برجسته و دندانه ای در مرکز.

یا  زرد  سفید  مانندکه  اسکار  منطقه  یک 
مومی به نظر می رسد.

تکه های تحریک شده پوست به رنگ قرمز.
زخمی که بهبود نمی یابد.

هنگام  زود  درمان  و  تشخیص  درصورت   : نکته 
سرطان سلول بازال قابل درمان است.

سرطان سلول سنگ فرشی :
عایم ونشانه ها :
ظاهر زگیلی و ترد

رشد مشخص با فرورفتگی در مرکز
تکه های پوست قرمز و فلس فلس

زخمی که بهبود نمی یابد
موضعی  درمان  یا  برداشتن  با  توان  می  معموال 

حذف شود . 
هنگام  زود  درمان  و  تشخیص  درصورت   : نکته 

سرطان سلول سنگفرشی قابل درمان است.

مالنوم :
عایم ونشانه ها :

تغییر در اندازه ، شکل و یا رنگ خال
ظاهرا شبیه خال تیره است

لکه صاف یا کمی مرتفع
: لکه جدید درحال رشد -  تغییرات پوستی نظیر 

تغییر در اندازه ، شکل و رنگ خالهای موجود -
حتی  و  وخیم  پیامدهای  دارای  بدخیم  مانوم 

مرگبار است .
بروز مانوم به طور پیوسته در بین مردم در تمام 

سنین رو به افزایش است . 

چگونه خالهای سرطانی رابشناسیم ؟
لبه های  یا  پاره بریده  )پاره  نامنظم درخال  حدود 
تار( ، خال متقارن ، رنگ در سراسر خال یکنواخت 
نیست ، خال بزرگتر از یک مداد پاک کن است ، 
زخم هایی که خونریزی دارند و بهبود نمی یابند ، 
خال دردناک یا خارش دار ، تکه ها یا توده های 

قرمز ، خال جدید

توصیه هایی برای کارگران :
از  تا  کنند  دنبال  را  ها  توصیه  این  باید  کارگران 
آسیب ناشی از قرار گرفتن در معرض نور خورشید 

از خود محافظت کنند :

 15  SPF حداقل  با  لباس  و  آفتاب  ضد  کرم   -
دی   ،  1789  Mexoryl ، Parsol حاوی  و 

اکسیدتیتانیوم، اکسید روی ، یا آووبنزون .
انداخته  دور  باید  قدیمی  آفتاب  ضد  -کرمهای 
شوند. زیرا آنها قدرت خود را بعد از  2- 1 سال 

از دست می دهند.
اونس   1 میزان  به  حداقل  باید  آفتاب  ضد  از   -
استفاده شود و حداقل 20 دقیقه قبل از قرار گرفتن 
درمعرض نور خورشید بکار گرفته شود. توجه ویژه 
پوست  ها،  پوشش گوش  به  باید  که  نکته  این  به 
ضد  دست  پشت  و  پا،  از  تاپس  گردن،  سر،لبها، 

آفتاب زده شود ، جلب می گردد   .
- استفاده از ضد آفتاب باید حداقل هر 2 ساعت 

مجددا تکرار شود.
ضد  های  کرم  بطری  روی  بر  استفاده  طریقه   -

آفتاب مطالعه شود.
از  جلوگیری  برای  موثر  های  راه  از  دیگر  یکی   -
آفتاب سوختگی، پوشیدن لباس های مناسب است.
لباس تیره با بافت تنگ حفاظت بیشتری نسبت به 

لباس رنگ روشن و گشاد خواهد داشت.
برای  بیشتر  حفاظت  برای   High-SPF لباس 
کسانی که پوست حساستر به نور یا سابقه سرطان 

پوست دارند ، ساخته شده است.
- کارگران باید کاه های لبه پهن بپوشند و عینک 
آفتابی با تقریبا 100 درصد حفاظت از اشعه ماوراء 
بنفش و با پانل های جانبی برای جلوگیری از قرار 
به  حد  از  بیش  آفتاب  معرض  در  چشم  گرفتن 

صورت زنند.
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اینکه  است  اهمیت  بسیارحائز  آنچه 
اشعه  که  افراد  اغلب  تصور  برخالف 
می  تابستان  روزهای  در  فقط  خورشید 
تواند مضر باشد ، در تمام روزهای سال و 
حتی روزهای ابری باید از پوست مراقبت 
استفاده  آفتاب  ضد  کرم  از  حتما  و  نمود 
حتی  ماورابنفش خورشید  اشعه  زیرا  کرد 
در روزهای ابری زمستان هم می تواند به 

پوست آسیب برساند . 

SUNBURN



انداز  ایران اسامی برپایه سند چشم 
رتبه  به  دستیابی  اندیشه  در   1404
و  مس  آلومینیوم،  فوالد،  تولید  اول 
می  بسر  خاورمیانه  در  معدنی  مواد 
برد. صنعت فوالد و به تبع آن ماده 
در  کلیدی  نقش  آهن  سنگ  معدنی 
تحقق بخشیدن به سیاست های اقتصاد 
مقاومتی و اهداف آن از قبیل حمایت 
به  وابستگي  کاهش  داخلي،  تولید  از 
صحیح  استفاده  خارجي،  کشورهاي 
مدیریت  و  داخلي  منابع  از  بهینه  و 
نفت،  به  وابستگي ها  کاهش  هزینه ها، 
ایجاد ارزش افزوده، تاکید بر خاقیت 
و نوآوري، استفاده حداکثري از دانش 
و توان متخصصان داخلي، و... ایفا می 

کند. 
از  یکی  می توان  را  فوالد  صنعت 
کشوری  هر  اقتصاد  مهم  پایه های 
فوالد  سرانه  مصرف  حتی  و  دانست 
ارزیابی  جهت  شاخصی  عنوان  به  را 
صنعتی بودن یک کشور برشمرده اند. 

ذخایر  از  برخورداري  با  ایران  کشور 
سنگ  آهن متعدد از نخستین مزیت 
برخوردار  فوالد  صنعت  توسعه  براي 
عنوان  به  آهن  سنگ  منابع  است. 
در  تقریبا  فوالد  صنعت  اولیه  مواد 
با  و  اند  شده  گسترده  ایران  سراسر 
تنها  نه  آنها  از  صحیح  بهره برداري 
مي شویم  بي نیاز  فوالد  واردات  از 
بلکه قادر خواهیم بود در تأمین فوالد 
به  تاثیرگذارتري  شیوه  به  نیز  منطقه 

نقش آفریني بپردازیم.
جهاني  مصرف  افزون  روز  افزایش 
بیشتر  چه  هر  گسترش  آهن  سنگ 
داشته  پي  در  را  آهن  سنگ  معادن 
است ولي در هر صورت سنگ آهن 
با  متناسب  و  کافي  حد  به  مرغوب 
رفع  براي  نمي آید،  بدست  بازار  نیاز 
باید  را  عیار  کم  آهن  سنگ  کمبود، 

حتي االمکان تغلیظ نمود. 
گروه معادن امیر سنگان پارسیان نیز 
در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی 

احداث کارخانه کنسانتره سنگ آهن 
را  در سال  تن  به ظرفیت 950000 
در دستور کار برنامه های توسعه ای 

خود قرار داده است. 

فرآیند تولید
آبرفت استخراجی از معدن با استفاده 
پرعیار  مغناطیسی خشک  از جدایش 
مغناطیسی  جدایش  محصول  و  شده 
آهن  درصد   45 حدود  عیار  با  اولیه 
و ابعاد کمتر از 100 میلیمتر به محل 
سایت خردایش و دانه بندی حمل می 
گردد. پس از سنگ شکنی و جداسازی 
خشک  مغناطیسی  جدایش  سرندی، 
شود.  می  انجام  مرحله  دو  در  کلینر 
عیار  به  توجه  با  دانه  درشت  بخش 
به  مستقیم  باردهی  قابلیت  مناسب، 
های  فراکسیون  و  دارد  را  بلند  کوره 
به  عیار  افزایش  جهت  دانه  ریز 
کارخانه کنسانتره باردهی خواهد شد.

در کارخانه کنسانتره، سنگ آهن ریز 

دانه پس از جدایش مغناطیسی شدت 
کنسانتره  بخش  و  شده  پرعیار  پایین 
انبار  به  فیلتر  توسط  آبکیری  از  پس 
سیستم  توسط  آن  باطله  و  کنسانتره 
فلوکوالسیون  تیکنر،  شامل  آبگیری 
آب  و  شده  آبگیری  پرس  فیلتر  و 
آب  استخر  به  نیز  باطله  از  بازیافتی 

برگشتی ارسال و مورد استفاده مجدد 
قرار می گیرد.

کارخانه  براي  شده  آماده  طرح  در    
پارسیان،  سنگان  امیر  شرکت 
طبقه  خردایش،  بخشهای  از  فرآیند 
مغناطیسی،  جدایش  سرندی،  بندی 
فیلتراسیون  و  کنسانتره  فیلتراسیون 
شکل  در  است.  شده  تشکیل  باطله 
زیر نمایی سه بعدی از طرح کارخانه 
کنسانتره امیر سنگان نمایش داده شده 

است. 
  با توجه به درصد پایین عناصر گوگرد 
و فسفر، که در خوراک کارخانه کمتر 
از 0/02 درصد بوده و در کنسانتره به 
کمتر از این مقدار نیز می رسد، سنگ 
به  نیازي  هیچ  سنگان  پاسري  آهن 
پر هزینه و شیمیایی  پیچیده،  عملیات 

کنسانتره  فرآیند  طی  فلوتاسیون، 
گونه  هیچ  آن  تبع  به  و  ندارد  شدن، 
وارد  زیست  محیط  به  شیمیایی  ماده 

نخواهد شد.
تبدیل  برای  طرح  این  تولیدی  خط 
آهن  سنگ  کنسانتره  به  آهن  سنگ 
و  تاسیساتی  جنبی،  های  واحد  دارای 
به شرح  بوده که عمدتًا  نیز  پشتیبانی 

زیر می باشند:
1-پست های اصلی برق

2-انبار مرکزی
3-ترمینال حمل محصوالت

4- انبار محصوالت
ورودی- مواد  توزین  های  5-ایستگاه 

خروجی کارخانه 
6-ساختمان های خدماتی-نظافتی 

کل هزینه سرمایه گذاری طرح حدود 

بازگشت  دوره  و  ریال  میلیارد    720
سرمایه حدود 12 ماه  برآورد گردیده 
این  کنستانتره  تولید  ظرفیت  است. 
ســال  در  تن   950000 کارخـــانه 
کنستانتره  اصلی  محصول  باشد.  می 
درصد   67 باالی  عیار  با  آهن  سنگ 
.این  ندارد.  جانبی  محصول  و  بوده 
واحد  اصلی  شارژ  عنوان  به  کنسانتره 
می  واقع  استفاده  مورد  سازی  گندله 

شود.
مواد  از  استفاده  عدم  به  توجه  با 
کنسانتره  تولید  فرآیند  در  شیمیایی 
منطقه،  در  آب  منابع  کمبود  نیز  و 
از  مجدد  استفاده  و  بازیابی  برنامه 
کارخانه  طرح  اولویتهاي  جزو  آب 
فیلتراسیون  با  میباشد.  کنسانتره 
محصول )کنسانتره( تولیدي و همچنین 
باطله  فیلتراسیون  و  تیکنراسیون 
آب  ماکزیمم  عما  کارخانه  تولیدي 
قابل بازیافت از فرآیند به چرخه تولید 
میزان  بنابراین  میشود،  بازگردانده 
از  نیز درصد کمی  آب تبخیر شده و 
رطوبت باقیمانده در محصول و باطله 
فیلتر شده به عنوان پرت )هدر روي( 

آب خواهد بود.
باطله  فیلتراسیون  دلیل  به  همچنین 
و  انتقال  عملیات  فرآیند،  از  تولیدي 
دامپ باطله بوسیله کامیون به راحتی 
جهت  کلی  طور  به  است.  انجام  قابل 
کنسانتره  تن   950000 ساالنه  تولید 

سنگ آهن، نیاز به شارژ 1/45 میلیون 
به  سپراتوري(  )محصول  خوراک  تن 
بازیابی  به  توجه  با  میباشد.  کارخانه 
در  کنسانتره،  محصول   %65 وزنی 
ازاي  در  باطله  تن  هزار   500 حدود 
تولید  کنسانتره  تن   950000 تولید 

خواهد شد. 
با در نظر گرفتن تبخیر آب، رطوبت 
10 % براي کنسانتره و 15 % براي 
مصرفی  آب  میزان  شده،  فیلتر  باطله 
خواهد   6  Lit/S تقریبا  کارخانه 
تولید   براي  آب  میزان  این  که  بود، 
با  950000 تن کنسانتره، در مقایسه 
سایر کارخانه هاي مشابه، بسیار اندک 
خواهد بودکه تامین آن از جمع آوری 
آب های سطحی در فصول بارندگی  و 
منابع زیرزمینی )چاه آب( و پیش بینی 
شده است. میزان برق مورد نیازساالنه 
معادل 8 مگا وات می باشد .اقدامات 
مناسب  برق  پست  ایجاد  براي  الزم 
با  از طریق رایزنی  این شرکت  توسط 
شرکت برق منطقه اي در حال انجام 
است.تعداد افراد در فاز ساخت و ساز 
کارخانه  افراد  وتعداد  است  نفر   200
در فاز بهره برداری 152 نفر میباشد 
باشند.  می  بومی  افراد  از  اکثرا  که 
برآورد  ماه   24 طرح  اجرای  مدت 

گردیده است. 

خالصه ای از فرآیند تولید در کارخانه کنسانتره

شـرکت گروه معادن امیر سـنگان پارسـیان نیز در راسـتای سیاسـتهای اقتصاد مقاومتی احداث کارخانه کنسـانتره سـنگ آهن 
بـه ظرفیـت 950000 تن در سـال را در دسـتور کار برنامه های توسـعه ای خود قرار داده اسـت. 
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بیشترین نرخ سود دراز مدت از طریق 
سرمایـه گذاری در حفـظ محیـط زیست

The longest benefit rate 
is through investing in 

environmental protection



به لطف پروردگار اکنون که شاهد تولید کنسانتره و گندله 
بزرگان  همت  به  امیدواریم  هستیم  خواف  شهرستان  در 
صنعت فوالد کشور ، بزودی شاهد تکمیل چرخه ی تولید 
شمش باشیم.  این مرحله از پیشرفت در یک نقطه از کشور 
عزیزمان باعث افتخار و غرور ملی است . یکی از شرکتهای 
مهم منطقه که با مدیریت خود توانسته است تا حدود چشم 
و  نماید  زیستی  محیط  ماحظات  رعایت  به  اقدام  گیری 
تولید  گذشته  سالیان  طی  که  را  هایی  آلودگی  از  قسمتی 
شده بود کاهش دهد شرکت محترم امیر سنگان پارسیان 
می باشد و امیدواریم این روند ادامه یابد و خبرهای خوشی 
نیز از این شرکت به گوش میرسد که قصد احداث کارخانه 
ی کنسانتره داشته و جلوی خام فروشی را خواهند گرفت . 
لحاظ محیط زیستی در حال حاضر  از  نکاتی که  مهمترین 
بشرح  گیرد  قرار  نظر  مد  باید  فوالدی  ی  منطقه  این  در 
قرار  و معادن منطقه  ذیل است که در دستور کار صنایع 

گرفته است .
واحدهای  تمامی  در  تولید  برای  نیاز  مورد  آب  تامین   -1
فعال منطقه از منابع آبی دائمی بر اساس مطالعات و ارزیابی 

های الزم وعدم استفاده از منابع آب زیرزمینی محدود . 
آبهای  روان  مهار  و  منطقه  کامل  هیدرولوژی  مطالعه   -2
فصلی و مقطعی که از نقاط مرزی خارج می شوند، بر اساس 

ارزیابی 
3- افزایش فضای سبز ، حداقل تا یک چهارم فضاهای تغییر 

کاربری یافته و یک دهم جبهه های کاری معادن .
4- اجرای سیستم تصفیه خانه مرکزی فاضاب برای تمامی 

صنایع و معادم منطقه بصورت متمرکز .
تعاونی  توسط شرکت  پسماند  مدیریت  اجرای صحیح   -5
دهیاران سنگان که بر اساس قانون مدیریت پسماند مسئول 
البته به شرطی که هزینه  جمع آوری و بازیافت می باشد 
آن را تولیدکننده صنعتی یا معدنی پسماند پرداخت نماید .

6- ساخت و بهره برداری از مراکز بازیافت که الزم است 
بخش خصوصی در این زمینه ترغیب شود .

واحدهای  در  کنسانتره  دپوی  انبارهای  تعداد  افزایش   -7
تولید کنسانتره برای تخلیه در مواقع ضروری و عدم تخلیه 

ی کنسانتره در فضای باز .
8- آسفالت نمودن راه های پرتردد در مسیرمعادن و صنایع 

منطقه و یا مالچ پاشی آنها .
9- استفاده از فیلترهای مناسب و به روز نمودن و تعویض 

فیلترها در زمان مناسب در واحدهای تولید گندله .
به امید سرافرازی میهن سربلندمان با توسعه ی پایدار .

صنایــع فــوالد خــواف میزبــان مدیران 
ــتان و  ــت اس ــط زیس ــت محی کل حفاظ

دفتــر ارزیابــی ســازمان متبــوع 
ــران کل  ــد مدی ــواف از بازدی ــت خ ــط زیس ــت محی ــت حفاظ سرپرس
ــی ســازمان  ــر ارزیاب ــط زیســت خراســان رضــوی و دفت حفاظــت محی

ــرداد. ــتان خب ــن شهرس ــوالدی ای ــای ف ــوع از طرحه متب
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان 
ــا توجــه  ــزود : ب ــوق اف ــر ف ــان در تشــریح خب ــاس طاهری رضــوی ، عب
ــه در بخــش  ــای کنســتانتره و گندل ــال شــدن برخــی از واحده ــه فع ب
ســنگان خــواف ، یکــی از دغدغــه هــای محیــط زیســت اجــرای اصولــی 
ــرکتها  ــران ش ــوی مدی ــی از س ــت محیط ــات زیس ــح ماحظ و صحی
بــوده کــه از ایــن حیــث بازدیــد ضمــن بازدیــد میدانــی از تــک تــک 
ــران  ــا مدی ــاتی را ب ــرا جلس ــال اج ــا در ح ــده ی ــرا ش ــای اج واحده
ــتی  ــط زیس ــده محی ــپرده ش ــدات س ــرای تعه ــزار و اج ــرکتها برگ ش

ــت . ــرار گرف ــد ق ــورد تاکی م
سرپرســت اداره حفاظــت محیــط زیســت خــواف در ادامــه افــزود : یکی 
از چالشــهای موجــود منطقــه عــدم وجــود زیرســاختهای مناســب بویــژه 
ــداث  ــال اح ــا در ح ــال و ی ــتانتره فع ــای کنس ــه ه ــن آب کارخان تامی
مــی باشــد کــه در جلســه شــرکت اپــال ، ایــن موضــوع مــورد تاکیــد 
ــان  ــط کارشناس ــده توس ــه ش ــرح ارائ ــت و ط ــرار گرف ــران کل ق مدی
ــطحی   ــای س ــع آوری آبه ــه جم ــنگان ک ــان س ــال پاری ــرکت اپ آب ش
ــا اجــرای طرحهــای آبخیــزداری و آبخــوان داری پــس از رعایــت  را ب
حقابــه محیــط زیســتی مــورد تاکیــد بــود بــا اســتقبال مدیــر کل اســتان 

مواجــه شــد.
 طاهریــان ضمــن اشــاره بــه اینکــه مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت 
اســتان حمایــت خــود را از طــرح یــاد شــده پــس از مطالعــات مــورد 
ــا  نیــاز اعــام کــرده اســت گفــت: مدیــر کل ارزیابــی ســازمان نیــز ب
ــی و  ــه طــرح تفصیل ــال ارائ ــه شــده از ســوی اپ ــت از طــرح ارائ حمای

ــی و صحیــح ضــروری دانســت . ــرای اجــرای اصول ــی را ب مطالعات
ــد  را  ــن بازدی ــداف ای ــر از اه ــی دیگ ــن یک ــان همچنی ــاس طاهری عب
موضــوع تســهیل و تســریع در صــدور مجــوزات الزم محیــط زیســتی 
پــس از تامیــن ماحظــات مربوطــه دانســت  و گفــت : بــرای دســتیابی 
ــط زیســتی  ــات محی ــت اصــول و ماحظ ــدار ، رعای ــعه ی پای ــه توس ب
ــود  ــا نم ــوالدی تقاض ــرکتهای ف ــران ش ــه ی مدی ــت و از هم الزامیس
ــتی  ــط زیس ــات محی ــا ، ماحظ ــرفت واحده ــعه و پیش ــا توس ــراه ب هم
مربوطــه را مــد نظــر قــرار داده و همــگام بــا محیــط زیســت بــه ســمت 

ــد . ــی حرکــت کنن توســعه صنعت

دومین جلسه کارگروه مدیریت پسماند 
شهرستان خواف برگزار شد

سرپرســت حفاظــت محیــط زســت خــواف از برگــزاری دومیــن جلســه 
ــداری  ــی فرمان ــه میزبان ــال 96 ب ــماند در س ــت پس ــروه مدیری کارگ

شهرســتان خبــر داد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت 
ــت :  ــر گف ــن خب ــل ای ــان در تکمی ــاس طاهری ــوی، عب ــان رض خراس
ــتان،  ــماند شهرس ــت پس ــروه مدیری ــی کارگ ــات قبل ــاس مصوب براس
جلســه دوم کارگــروه مزبــور در ســال جــاری در محــل ســالن 
اجتماعــات فرمانــداری خــواف بــا حضــور اعضــای کارگــروه برگــزار و 

ــید . ــب رس ــه تصوی ــرا ب ــت اج ــواردی جه ــز م ــان نی در پای
وی در ادامــه افــزود: در ایــن جلســه کــه بــه ریاســت یوســفی معاونــت 
ــا حضــور بخشــداران مرکــزی ، ســامی و  ــداری شهرســتان و ب فرمان
ــفی از  ــتور کار ، یوس ــام دس ــس از اع ــد، پ ــزار ش ــا برگ ــایر اعض س
ــط اداره  ــماند توس ــت پس ــوزه مدیری ــه در ح ــورت گرفت ــات ص اقدام
ــرعت  ــه س ــل آورد و ب ــر بعم ــواف تقدی ــت خ ــط زیس ــت محی حفاظ
ــد و اســتاندارد  ــه محــل جدی ــه گاه خــواف ب ــال زبال بخشــدن در انتق
ــواف  ــهری خ ــم ش ــوف مزاح ــرای صن ــی ب ــی محل ــن جانمای و همچنی

تاکیــد نمــود.
درایــن نشســت ، جنگــی بخشــدار مرکــزی بــه برگــزاری دوره هــای 
ــد  ــن رون ــزود: قطعــًا ای ــن خصــوص اشــاره کــرد و اف آموزشــی در ای
ــه  ــز ادام ــزی نی ــش مرک ــد در بخ ــاران جدی ــاب دهی ــس از انتخ پ

ــت. ــد یاف خواه
ــوب  ــده و مص ــرح ش ــوارد مط ــی م ــه را بررس ــش جلس ــان بخ او پای
ــای  ــهرداری ه ــهم ش ــق الس ــز ح ــه واری ــی از جمل ــدن موضوعات ش
ــری  ــماند ، پیگی ــت پس ــع مدیری ــرح جام ــه ط ــت تهی ــتان باب شهرس
ــه گاه خــواف بــه محــل جدیــد  جهــت انتقــال هــر چــه ســریعتر زبال
ــت  ــکی ،جه ــارف پزش ــی مص ــای عفون ــه ه ــت زبال ــری وضعی ، پیگی
ــه از  ــاب زبال ــن پرت ــا متخلفی ــی ب ــورد قانون ــی و برخ ــت اصول مدیری

ــمرد . ــودرو برش خ

Environment
and 
Sustainable 
Development

عباس طاهریان
سرپرست اداره حفاظت محیط زیست 

شهرستان خواف
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مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از کسب عنوان محیط 
و  جمهور  رییس  معاون  از  خدمت  نشان  دریافت  و  ملی  نمونه  بان 
بان  توسط چهار محیط  رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

خراسانی خبر داد.
زیست خراسان  محیط  حفاظت  اداره کل  عمومی  روابط  گزارش  به   
رضوی،  حمید صالحی در تشریح خبر فوق افزود :  همزمان با برنامه 
و  ملی  بانان  محیط  از  تجلیل  مراسم   ، کرامت  مبارک  ی  دهه  های 
کشوری در سالن اجتماعات فرهنگسرای عامه طباطبایی قم برگزار 
از  را یکی  بانان کشور  اول محیط  شد و  مانند سال گذشته رتبه ی 

محیط بانان خراسان رضوی کسب کرد .
وی در ادامه افزود : در این مراسم که با حضور معاونت ریاست جمهور 
و ریاست سازمان حفاظت محیط زیست،  استاندار قم ، فرمانده یگان 
حفاظت محیط زیست کشور ، جمعی از معاونین استاندار و مسئولین 
استانی برگزار شد محیط بان عباس مقدس خادر با کسب رتبه ی اول 
انتخاب و نشان خدمت را  نمونه ملی  بان  بعنوان محیط  بانان  محیط 
زیست  محیط  حفاظت  سازمان  ریاست  و  ریاست جمهور  معاونت  از 

دریافت کرد .
صالحی همچنین ادامه داد: محیط بانان مدثر تیموری ، حسین موالیی 
و علیرضا میرزایی نیز بعنوان محیط بانان برتر کشوری انتخاب شدند .
مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی در ادامه گفت : در 
محیط  حفاظت  یگان  فرماندهان  نشست  که  همایش  این  ی  حاشیه 
زیست استانها برگزار شد ، گزارشی از عملکرد یگان حفاظت محیط 
زیست استان توسط فرمانده یگان استان همراه با چالشها و راهکارهای 
برون رفت آن ارائه شد که مورد تقدیر ریاست سازمان حفاظت محیط 
یگان حفاظت محیط زیست خراسان  ادامه  و در  قرار گرفت  زیست 

رضوی عنوان یگان برتر را کسب کرد.

سرپرســت محیــط زیســت خــواف گفــت: یــک نفــر شــکارچی غیــر مجــاز 
کــه در دشــت خواجــه انجیــر  یــک راس آهــو را تلــف کــرده بــود توســط 

ماموریــن یــگان حفاظــت محیــط زیســت شهرســتان  دســتگیر شــد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط زیســت خراســان 
رضــوی عبــاس طاهریــان در تشــریح خبــر افــزود:  یــک نفــر شــکارچی 
ــا  ــل و ب ــور ســیکلت تری ــا اســتفاده از یــک دســتگاه موت غیرمجــاز کــه ب
ــایی و  ــود شناس ــرده ب ــکار ک ــو را ش ــک راس آه ــردن ی ــه ک روش جرگ
ــتگیر و از  ــواف دس ــت خ ــط زیس ــت محی ــگان حفاظ ــنل ی ــط پرس توس

ــد ــط ش ــو کشــف و ضب ــک راس آه ــه ی ــور الش ــکارچی مزب ش
طاهریــان در ادامــه افــزود : پرونــده تخلــف بــرای متهــم تشــکیل و جهــت 

ســیر مراحــل قانونــی  بــه دادســرای خــواف ارجــاع گردیــد

ــی  ــر اخاق ــوم و غی ــی از روشــهای مذم ــفانه یک ــزود:  متاس ــان  اف طاهری
شــکار پســتانداران وحشــی بخصــوص آهــو روش جرگــه کــردن حیــوان 
اســت کــه در ایــن روش بــا تعقیــب حیــوان در مســافت طوالنــی نهایتــا 
ــا ناشــی از پارگــی رگهــا  ــه ه ــزی ری ــه بدلیــل خونری ــاف گون باعــث ات

مــی شــود
وی  در پایــان ضمــن هشــدار بــه متعدیــان طبیعــت گفــت : قانــون گــذار 
بــر اســاس بنــد الــف مــاده 12 قانــون شــکار و صیــد جمهــوری اســامی 
ــت و  ــه اس ــر گرفت ــدان در نظ ــال زن ــا 3 س ــو ت ــکار آه ــرای ش ــران ب ای
ــه 380  ــاس مصوب ــت براس ــف اس ــز موظ ــده نی ــتگیر ش ــف دس متخل
شــورایعالی حفاظــت محیــط زیســت کشــور یکصــد میلیــون ریــال بابــت 

ــد ــز نمای ــه واری ــه حســاب خزان ــان وارده ب ضــرر و زی

محیط بانان خراسان رضوی 
در صدر برترین محیط بانان کشور  

Gebeer
Gazelle

شکارچی غیر مجاز آهو  در منطقه  خواجه انجیر خواف دستگیر شد
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 بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت محیــط 
در  طاهریــان  عبــاس   ، رضــوی  خراســان  زیســت 
ــای ششــمین  ــران فیلمه ــزود : اک ــوق اف ــر ف تفســیر خب
ــا ســایر نقــاط کشــور  جشــنواره فیلــم ســبز همزمــان ب
، در ســالن مجتمــع شــهید مــدرس شهرســتان خــواف 
ــا همــکاری اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی خــواف  و ب

ــی شــود . ــزار م برگ
ــزاری  ــا برگ ــان ب ــزود : همزم ــه اف ــان در ادام طاهری
اکــران فیلمهــا ، نمایشــگاه محیــط زیســتی حیــات وحش 
ــزار  در محوطــه ی ســالن مجتمــع شــهید مــدرس برگ
ــتان خــواف  ــوری شهرســ ــه هــای شــاخص  جان و گون
در معــرض دیــد عمــوم قـــــرار گرفــت و مســابقه ای 
ــرای عمــوم  ــز ب ــش عکــس طبیعــت نی ــوان چال ــا عن ب
ــات وحــش  ــر طبیعــت و حی ــه ی تصاوی ــا هــدف ارائ ب
خــواف برگــزار و قــرار اســت بــرای منتخبیــن جوایــزی 

ــم ســبز اهــدا گــردد . ــان جشــنواره ی فیل در پای
ــا  ــبز ب ــم س ــنواره فیل ــت : جش ــان گف ــان در پای طاهری
هــدف ارتقــاء ســطح آگاهیهــای محیــط زیســتی جامعــه 
ــات  ــات و تخلف ــا ، تخریب ــش آلودگیه ــتای کاه در راس
ــه حــوزه ی محیــط زیســت کشــور در حــال  ــوط ب مرب
ــش  ــمین دوره ی آن در دو بخ ــت و شش ــزاری اس برگ
داخلــی و خارجــی بــا مشــارکت گســترده ی مخاطبیــن 
ــود در  ــیل موج ــا پتانس ــبختانه ب ــد و خوش ــرو ش روب
شهرســتان خــواف اقــدام بــه اکــران فیلمهــای منتخــب 
جشــنواره گردیــد کــه بــا اســتقبال مناســب روبــرو شــده 

اســت .

ششمین جشنواره فیـلم سبز ایران 
در شهرستان خواف برگزار شد



Atriplex Spp
آتریپلکــس )Atriplex Spp( معــروف بــه بوتــه 
ــور  ــف ش ــا، عل ــلمک س ــلمکی، س ــور ، س ش
ــبز از  ــه  س ــی همیش ــی  گیاه ــفناج باغ و اس
ــدران   ــره ی چغن ــان  و زیرتی ــره تاج خروس تی

اســت.
حتــی  و  می باشــد  شــوره زی  گیــاه  ایــن 
می شــود از آب دریــا بــرای آبیــاری آن 
و  رســیدگی  صــورت  در  کــرد.  اســتفاده 
آبیــاری می توانــد در فصــل تابســتان و پائیــز 
ــد  ــن می رون ــان از بی ــتر گیاه ــه بیش ــز، ک نی
پروتئیــن زیــاد و علوفــه آبــداری تولیــد 
 A نمایــد. در گاهــی اوقــات، مقــدار ویتامیــن
ایــن گیــاه در یــک گــرم، حتــی بــه بیــش از 

می رســد. نیــز  میلی گــرم   35
ریشــه های ایــن گیــاه، مســتقیم و عمیــق 
ــر  ــق 4 مت ــا عم ــه ت ــه ای ک ــه گون ــت، ب اس
قابــل نفــوذ در خــاک میباشــد . شــاخ و 
ــادی کــه  ــا گســترش زی ــاه، ب ــن گی ــرگ ای ب
دارد بــه صــورت درختچــه ای درآمــده و 

مانــع جریــان آب در آن می شــود.
آتریپلکــس دارای رشــد ســریع و تولیــد بــذر 
ــی  ــه ی معدن ــه در منطق ــد ک ــراوان میباش ف
ســنگان بعلــت وجــود بــاد جهــت انتشــار بذر 
ــود دام در مناطــق  ــی نب در اطــراف و از طرف

معدنــی بــه ســرعت تکثیــر مــی گــردد 
ــی  ــر م ــا را پ ــه ه ــن بوت ــی بی ــای خال و فض

ــد . نمای
ــکان  ــاء ام ــذر و نش ــق ب ــت آن از طری کاش
ــا خــاک   ــی ب ــرای مناطق ــه ب ــر اســت ک پذی
ــر  ــدود 200 میلی مت ــی در ح ــور و بارندگ ش
ــا 4  ــای 3 ت ــال ه ــت نه ــال ، بازکاش در س
ــنگان  ــد. در س ــر می باش ــه آن امکان پذی ماه
ــوارد از روش کاشــت نشــاء  ــر م ــز در اکث نی
اســتفاده میگــردد کــه ریســک کمتــری را در 
پــی خواهــد داشــت . بیــن یــک الــی دو ســال 
ــدود  ــا دوره ی ح ــوال ب ــت معم ــس از کاش پ
ــس  ــاری میگــردد و پ 8 روز در تابســتان آبی
ــر  ــی ریشــه دیگ ــوذ عمق ــل نف ــه دلی از آن ب
ــه  ــد ب ــدارد و میتوان ــاری ن ــه آبی ــازی ب نی

ــد . ــه ده ــر خــود ادام ــات و تکثی حی
آتریپلکــس گیاهــی اســت در برابــر ســرما و 
ــا 40  ــن 15 ت ــای بی ــاوم و حرارته ــا مق گرم
ــت  ــه جه ــد ک ــل می کن ــانتی گراد را تحم س
ــی باشــد و در بیشــتر  ــی  کارا م ــان زدای بیای
ــود  ــدود وج ــورت مح ــه ص ــران، ب ــاط ای نق
دارد و در منطقــی ی معدنــی ســنگان نیــز بــه 

ــد. ــی رشــد مینمای خوب
مجید وفایی

ــظ  ــت حف ــیان جه ــنگان پارس ــر س ــادن امی ــروه مع گ
بافــت خــاک و کمــک بــه حفــظ محیــط زیســت منطقه 
اقــدام بــه کاشــت آتریپلکــس نمــوده اســت و در آینده 
نیــز ســطح زیــر کشــت آن را گســترش خواهــد داد . 

Atriplex

Atripliceae

Chenopodioideae
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ساخت الگون تبخیری

تخلیه فاضالب شرکت در الگون تبخیریساخت 3 عدد سپتیک

افتتاح پروژه بوته کاری

پروژه بوته کاری آبیاری منظم بوته های کشت شده

برخی از اقدامات زیست محیطی
شرکت امیر سنگان پارسیان

باتوجه به ماهیت فعالیتهای معدنی رویکرد گروه معادن امیر سنگان پارسیان در بخش محیط زیست درمرحله ی اول به حداقل رساندن 
آسیب ها و در مرحله بعد بازسازی مناطق تخریب شده است. مبحث محیط زیست، یکی از مهمترین مسائل هر سازمان بوده و برآورده 
کردن نیازهای هر سازمان در این سه حوزه ، نقش بسزایی در بهره وری آن سازمان خواهد داشت.بدون شک نقش بی بدیل 

HSE در تحقق اهداف بهره وری ، پیشرفت و توسعه ی صنعتی بر کسی پوشیده نیست.

از  یکی  بعنوان  نیز  پارسیان  سنگان  امیر  معادن  گروه 
نبوده و  این مقوله مستثنی  از  قطبهای تولید سنگ آهن 
 HSE حمایت مدیران ارشد سازمان از مسائل مربوط به

گویای این مطلب است.
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مجید وفایی
سرپرست واحد محیط زیست

Environmental
Activities



درختکاری در منطقه بغل بید

افتتاح پروژه بوته کاری

برخی از اقدامات زیست محیطی شرکت امیر سنگان پارسیان

نصب سطل زبالهنظافت محوطه سایت

مرتب کردن الستیکهای فرسوده

برگزاری دوره آموزشی سرپرستان

درخت کاری محوطه سایت

استفاده از الستیک های فرسوده مالچ پاشی مسیرهای پرتردد
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مـواد اولیـه در تولیـد السـتیک را کائوچوی مصنوعـی و طبیعی 
تشـکیل میدهنـد. عـاوه بـر کائوچو مـوادی نظیر نـخ فانت و 

سـیم فـوالدی نیـز در تولید السـتیک بکار مـی روند.

بازیافت الستیک فرسوده :
السـتیک هـای فرسـوده در هـر کشـوری یکـی از معضـات 
زیسـت محیطـی بـه شـمار مـی آینـد کـه بـه دلیـل مقـدار و 
حجـم زیـاد آن قطعـا نمیتـوان آن را نادیده گرفـت و رهایی از 
ایـن معضل مسـتلزم مطالعـه و پیداکـردن روشـهای جدید در 
زمینـه ی معـدوم کـردن آنهـا میباشـد . السـتیک را میتوان با 
سـوزاندن و یـا دفـن کـردن در خـاک از دیـد پنهان کـرد ولی 
بـا توجـه بـه اینکـه به مـدت بسـیار طوالنـی در طبیعـت باقی 
مـی مانـد و قابلیـت بازگشـت به چرخـه طبیعت را نـدارد و از 
طرفـی سـوزاندن آن دود و آلودگـی بسـیار شـدیدی ایجاد می 
نمایـد ، بایـد به دنبال روشـهایی بود کـه حداکثر اسـتفاده را از 
آنهـا نمـود و بی شـک در این پروسـه رعایت مسـائل زیسـت 

محیطـی بایـد در اولویـت قـرار گیرد . 
السـتیک تایر معموال شـامل 40 تا 50 درصد السـتیک، 25 تا 
40 درصـد کربـن سـیاه و 10 تا 15درصد افزودنی های سـبک 
اسـت. بعلـت عملیـات متعددی کـه در پـردازش مجـدد تایر 
صـورت مـی پذیـرد خصوصیـات مـواد بدسـت آمده بـا مواد 
اولیـه تـا حـدودی متفاوت اسـت کـه موجب محدودیـت هایی 
در مصـرف مـی گـردد. در ایـن شـیوه تایر مسـتعمل بـه پودر 
السـتیک و کائوچـوی احیاشـده تبدیـل مـی شـود و در صنایع 
مختلـف بعنـوان مـواد اولیـه مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. 
کائوچـوی احیـا شـده در تولیـد قطعـات السـتیکی کوچـک در 
صنایـع مختلـف، روکـش کابل تخت و پاشـنه کفـش، نوارهای 
نقالـه، ایزوالسـیون، بـات، لولـه هـا، کفپـوش هـا، کفپوشـهای 
اتومبیـل، السـتیک اسـفنجی تایرهـای دوچرخـه ای و موتوری، 

تایرهـای توپرچرخهـای صنعتـی و ... اسـتفاده می شـود.
بطـور متوسـط در بازیافـت از هـر السـتیک حـدود 73 درصد 
وزن آن ، پـودر السـتیک و 24 درصـد فلـز و 3 درصـد الیـاف 
بدسـت مـی آید. در سـاخت السـتیک جدیـد می تـوان حدود 

25 تـا 35درصـد از پـودر السـتیک اسـتفاده کرد.
بـا روش انجمـاد از السـتیک و ازت مایـع در درجـه حـرارت 
زیر صفر اسـتفاده می شـود که السـتیک آسـیاب شـده )پودر( 
بدسـت مـی آیـد و ایـن روش از نظـر محیـط زیسـت بسـیار 

مناسـب بـوده و آلودگی نـدارد .

روشهای استفاده از الستیکهای فرسوده :
استفاده ی مجدد از آن : 

مزایای استفاده مجدد از الستیک فرسوده :
1-کاهش زائدات

2-کاهش قیمت محصوالت
3-افزایش کیفیت و امنیت پروژه های عمومی و محلی

4-کمک به چرخه مواد در طبیعت
مراحل استفاده مجدد از تایر :

1-جمع آوری

2-پردازش
3- آج گذاری 

پـردازش بنابـر اسـتفاده های آن متفاوت می باشـد. قبـل از این مرحله 
انـواع آلودگـی هـای از تایـر حذف می شـوند. ایـن آلودگی ها شـامل 
سـنگ ریـزه، ارگانیسـم هـا، پیچ ها و سـایر مـواد فلزی اسـت. پس از 
ایـن مرحلـه، جداسـازی قلمـه هـای فلـزی از لبه هـای تایر می باشـد. 
در  ایـن مرحلـه تایـر برای خرد شـدن آمـاده می گـردد. مرحله خرد  

کـردن بنـا به نیـاز انـدازه مختلف ومصـارف گوناگون متغیر اسـت. 
در مرحلـه ی آج گـذاری مجـدد ، آج هـای سـاییده شـده تایرهـا طی 
مراحلی برداشـته شـده و آج جدید در دما و فشـار مناسـب طی مدت 
زمـان مشـخص بـر روی تایـر نصب می گـردد. این السـتیک ها 30 تا 

50 درصـد ارزانتر از السـتیکهای نو می باشـند.

استفاده در پروژه های عمرانی :
اسـتفاده از تایـر هـای خرد شـده بـه عنوان پـر کننده در قسـمت های 
مختلـف کار هـای عمرانـی، بزرگتریـن پتانسـیل تایـر هـای فرسـوده 

ست. ا
دربسـیاری از پـرژه هـای عمرانی به دالیـل مختلف مجبـور به کاهش 
وزن سـازه هسـتیم. بـرای ایـن منظـور معمـوال از فـوم و نظایـر آن 
اسـتفاده مـی شـود . تایـر های خرد شـده پرکننـده های با وزن سـبک 
بـرای انـواع پـرژه هـای عمرانی از جمله پـل ها و بزرگراه ها محسـوب 

مـی گردند. 

استفاده از الستیکهای فرسوده در بتن :
نقـاط ضعف بتن شـامل مقاومت کششـی پایین، شـکل پذیـری اندک، 
جـذب انـرژی کـم، انقبـاض و جمع شـدگی و ترک خوردگی در شـهر 
بـا اضافـه شـدن تایرهـای فرسـوده تـا حـدود بسـیار زیـادی برطرف 
مـی شـود اما درصـد این اختـاط نبایـد از 17 تا 20درصـد کل حجم 

سـنگدانه ها بیشـتر شود.

امکان استفاده از تایر در صنعت سیمان :
کربـن، اکســــ  یژن و هیـدروژن حدود 60درصد از تایر را تشـــکیل 

مـی دهنـد که ایـن امر باعـث احتـراق سـریع و ارزش حرارتـی باالی 
آن ) MJ/kg 32 ( اسـت تـا بعنـوان سـوخت کمکـی در کـوره هـای 

سـیمان مصـرف گردند.
در فراینـد تولیـد سـیمان نیازمنـد انـرژی زیـادی هسـتیم . کـه خـود 
انگیـزه ای بـرای یافتن سـوخت هـای جایگزیـن و ارزان در بیـن تولید 

کنندگان سـیمان اسـت.
تایرهـا معمـوال بصـورت یـک سـوخت فشـرده بـا رطوبت بسـیار کم 
مـورد مصـرف قرار مـی گیرند. همچنین سـوخت تایر در کوره سـیمان 
باعـث مشـکات زیسـت محیطی نخواهد شـد. بـا بکارگیـری تایرهای 
فرسـوده در کورههـای سـیمان همچنیـن از حجــــم آن نیـز کاسـته 

می شـود.
در حـال حاضـر بیـش از 60 خط تولید سـیمان در کشـور وجـوددارد. 
کـه سـاالنه بیـش از 30میلیـون تن سـیمان تولید می کند کـه این رقم 
در سـالهای آتـی بـه 70میلیون تن در سـال نیز میرسـد. کـه خود گواه 
اسـتفاده از سـوختهای جایگزیـن و ارزان در صنعـت سـیمان اسـت. تا 
در رونـد توسـعه مشـکلی بروز ننمایـد. از نکات مثبت دیگـر این طرح 
ایـن اسـت کـه تایرهـای فرسـوده در اقصی نقاط کشـور وجـود دارند. 
و در مقابـل کارخانـه هـای سـیمان نیز در سراسـر کشـور توزیع شـده 
انـد. و بـا یک مکانیزم سـاده مـی توان تایرها را جمـع آوری کرده و در 
 ) TPF ( اختیـار کارخانه های سـیمان قرار داد. سـوخت حاصـل از تایر
را مـی تـوان به عنـوان سـوخت کمکـی در کارخانه های سـیمان ایران 
مـورد اسـتفاده قـرار داد. زیـرا طوالنـی بـودن زمـان آن و بـاال بـودن 
دمـای عملیاتـی در کـوره هـای سـیمان باعـث بوجـود آمدن شـرایط 

ایـده آلـی جهت اسـتفاده از تایر بعنوان سـوخت کمکی شـده اسـت.

استفاد از الستیکهای ضایعاتی در مقاومت آسفالت :
دوام رویـه آسـفالت هـم از نظـر اقتصـادی در کاهـش هزینـه هـای 
تعمیـرات راه و هـم از جهـت ایمنـی جهت عبـور و مرور وسـایل نقلیه 
مـد نظراسـت. بـا اسـتفاده از نوعـی مسـلح سـازی در الیـه آسـفالت 
توسـط السـتیکهای ضایعاتـی مـی توانیـم ضعـف مقاومتی آسـفالت را 

کنیم. جبـران  
السـتیک بـکار رفتـه در آسـفالت سـبب کـم شـدن هزینـه نگهـداری 
و بهبـود اسـتانداردهای تهیـه آسـفالت مـی شـود. زیـرا آسـفالت باید 
در دمـای بسـیار بـاال مخلـوط شـود. و چگالـی مـورد نیاز جهـت بکار 
بـردن در پوشـش جـاده هـا را فراهـم سـازد. آسـفالت ایجاد شـده از 
السـتیکهای اسـقاطی بـه راحتـی چگالی مـورد نیـاز و دمای مـورد نیاز 

یعنـی بیـن 175 تـا 220 درجـه سـانتیگراد را تحمـل مـی نماید.
  RAC) Concreteاضافه کردن خرده های السـتیک به منظـور تولید
Rubberized Asphalt(  و اسـتفاده از آن در جـاده هـا و راه های 

محلـی و همچنین پیـاده روها مزایای بسـیاری در بر دارد.
- کاهش قیمت تمام شده آسفالت

- افزایش مقاومت سطح آسفالت)50 تا 100 درصد(
- مقاومت در برابر ترک و شیار

- کاهش صدای جاده )50 تا 80 درصد(
- کاهش عملیات مربوط به ساخت سطح آسفالت

Recycling tires بازیافت الستیک سـاالنه 150 تـا 170 هـزار تـن تایـر در ایـران تولیـد مـی شـود و 30 هـزار 
تـن نیـز از خـارج وارد مـی گـردد. ایـن در حالی اسـت کـه میزان اسـتهالک 

السـتیک در کشـورمان باالتـر از اسـتانداردهای جهانـی اسـت.
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شارژ مجدد و نصب 
کپسول های اطفاء 

حریق معاینات پزشکی سالیانه نصب جعبه کمک های اولیه

برگزاری کالس آموزشی امداد و نجات

تجهیز کارگران به لباس کار و لوازم ایمنی فردی

تهیه و نصب تابلوهای ایمنی برگزاری مانور آتش نشانی و إطفاء حریق

نصب حفاظ ایمنی برای دستگاه های پیش فرآوری

برخی از اقدامات ایمنی و بهداشت
شرکت امیر سنگان پارسیان

ایمن سازی لبه پرتگاه ها
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محمد حسنی
سرپرست ایمنی و بهداشت



امیر طاها ملکیبیتا دالورآناهیتا دالورامیرمحمد جعفریانامید زنگنه زوزنیاسرا رحیم زادهابوالفضل زارع

امیر حسین عمیقیسهیل رحیم زاده سامان مبارک سارا مبارک ساجده عرب زوزنی حسین قاسمی نژاد تهمینه منور

طهورا منور

فهیمه منور

محمد عرب زوزنی

یاسر عرب زوزنی

عرفان کارگزار

ضحا حکیمیعادل براتیعرفان مناجاتیغزل عارفمیالد عارف نازنین زهراجعفریان

عبداالحد کارگزار

یکتا هوشیاریمهین علی گنجیمهدی عرب زوزنیمهدی یعقوبیانمحمد یاسر منور مهدیس زنده رودی

فاطمه طیبیفاطمه ستودهعلی عرب زوزنی

محدثه عرب زوزنی مبینا علی گنجی کمیل اسماعیل آبادیکبری زنگنه قاسم آبادی

ستایش علیانفاطمه کرمانی

یگانه هوشیاریمحمدجوادزنده رودی

فاطمه حیدری سنجری

دانش آموزان برتر پرسنل شرکت امیر سنگان پارسیان

تقدیر و تشکر

Amir Sangan Parsian 36Amir Sangan Parsian37

جناب آقای مهندس بهزاد خادمی

بدینوسـیله از زحمات ارزشـمند شـما در مجموعه امیر سـنگان پارسـیان تقدیر و قدرداني نموده و از درگاه ایزد منان سـالمتي 
و موفقیت روزافـزون برایتان آرزومندیم.

گروه معادن امیر سنگان پارسیان



Introduction of
Amir Sangan Parsian
Mining Group

Amir Sangan Parsian mining group was founded in 

2006, and the main activity of this group is producing 

iron ore in Sangan area. This complex is located 280km 

far from southeast of Mashhad. Three placer iron ore 

mines, named qoqnoos 1, qoqnoos 2, and qoqnoos 3 

were owned by this group in a last decade. The reserve 

of these three mines is more than 150 MTon iron ore 

placer, equals 14 MTon magnetite ore, and annual iron 

ore (lump and fine) production rate is 1.5 MTon. Due to 

government policy and for achieving high profit, this 

group decided to stablish a concentration plant with 1 

Mton capacity to producing iron ore concentrate.

For sustainable development in this group, responsible 

mining and environmental production are the group’s 

main priority. 



AMIR SANGAN
PARSIAN

Mining Group


