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در ابتدا خودتــان را معرفی کنید و رزومه و  �
سمت خود را در این مجموعه بفرمایید.

حمیدرضا متقاعدی هستم. 
کارشناس ارشد مدیریت، با گرایش منابع انسانی

از ســال 1390 عضو هیئت مدیره شرکت سیمان 
داراب هســتم و در حال حاضر، 5 سال می شود که با 
اعتماد ســهامداران محترم، به عنوان مدیرعامل و عضو 
موظف هیئت مدیره، در این شرکت مشغول به فعالیت 

هستم.

شــرکت خود را از نظر محیط زیستی معرفی  �
نمایید.
شرکت ســیمان داراب در راستای خط مشی  

زیست محیطی خود و همچنین عمل به مسئولیت های 
اجتماعی، با رویکرد رعایت تمامــی الزامات قانونی 
و مقــررات ملی و حتی قوانیــن بین المللی در حوزه 
محیط زیست، با تحلیل فرصت ها و چالش های پیش رو 
در این حوزه، توانسته است در کنار بررسی انتظارات 
تمامی ذینفعان و بــرآورد ظرفیت های داخلی و نقاط 
قابل بهبود ســازمانی خود، اقدام به تدوین اســتراتژی 
و تهیه برنامه عملیاتی به منظور تحقق اســتراتژی های 

مرتبط با حفاظت از محیط زیست نماید.
مــا با نظــارت و پایش بــر چگونگــی اجرای 
فرآیندهای تعریف شده، کفایت و اثربخشی اقدامات 
مدیریتی، فنی و مهندسی طرح ریزی شده را به صورت 

مستمر تحت کنترل و بررسی قرار می دهیم.

در گفت وگو با مدیرعامل سیمان داراب مطرح شد:

 سیمان داراب با رویکرد رعایت تمامی الزامات قانونی و مقررات   
زیست محیطی
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این روزهــای صنعت،  � از معضــالت  یکی 
آالیندگی هواست. مورد و میزان گازهای آالینده واحد 
شــما چه میزان است و چه راهکارهایی در این زمینه 

اتخاذ کرده اید.
از آنجایی که فرآیند تولید سیمان، سبب تولید  

و انتشــار ذرات معلق و همچنیــن آالینده های گازی 
ناشــی از مصرف سوخت های فســیلی می شود و از 
طرف دیگر حمل ونقل و تردد وســایل نقلیه موتوری 
و کارکرد ماشــین آالت ســنگین نیــز از دیگر عوامل 
آالینده های هوا در این صنعت می باشــد، براســاس 
استانداردهای زیست محیطی موجود در صنایع کشور 
و الزامات قانونی این حوزه، شــرکت ســیمان داراب 
اندازه گیری هــای طرح خود اظهاری در پایش آلودگی 
محیط زیســت را به صورت فصلــی و در موعد مقرر 
توسط آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست 
و تحت نظارت کارشناســان محترم آن مجموعه انجام 
می دهد و روند تجزیه وتحلیل نتایج چند سال گذشته 
تا به امروز، موید این نکته است که تمامی پارامترهای 
اندازه گیری شده مطابق استانداردهای موجود می باشد.

عالوه بر بهبود شرایط بهره برداری و حذف مازوت 
از ســبد ســوخت کارخانه، اقدامات فنی و مهندسی 
پیشــگیرانه ای برای تمامی تجهیــزات غبارگیر اعم از 
الکتروفیلتر و بگ فیلترها، توســط عوامل فنی ذی ربط 
برنامه ریزی و به صورت مستمر در حال پایش می باشد.

صنعت ســیمان مشــکل گردوغبار نیز دارد  �
راهکار شما در این زمینه را بیان نمایید؟

متاســفانه در صنعت ســیمان تولید و انتشار  
گردوغبــار ناشــی از فرآیندهای موجــود، در قالب 
فعالیت هایی نظیر معدن کاوی و اســتخراج سنگ های 
معدنی، حمل ونقل، خردایش، آسیاب نمودن، اختالط، 
فرآیند پخت و انتقال محصول اولیه )کلینکر( و تولید 
سیمان گریزناپذیر بوده و شرکت سیمان داراب عالوه 
بر بهبود شــرایط بهره برداری، با استفاده از ژئوشیمی 

معــدن و تنظیم مــواد اولیه و ســرویس و نگهداری 
تجهیزات غبارگیری، توانســته است تا حدود زیادی 
میزان ذرات معلق خروجی از دودکش اصلی و ســایر 
الکتروفیلترهای خود را کاهش داده و با اضافه نمودن 
یک دســتگاه الکتروفیلتر جدیــد در دپارتمان پخت، 
عالوه بر حمایت از متخصصان و ســازندگان داخلی، 
گامی جدی در راســتای حفاظت از محیط زیســت و 

عمل به مسئولیت های اجتماعی خود برداشته است.

وضعیت درختکاری کارخانه چگونه است؟ �
ایجاد فضای سبز در کارخانه و محیط پیرامون  

آن به دو صورت درختکاری و چمن کاری به وسعت 
80 هکتار برنامه ریزی و اجرا شــده است. درختکاری 
درون کارخانه شــامل درخت های مثمر و غیرمثمر و 
درختکاری پیرامــون کارخانه، تنها منحصر به درختان 

غیرمثمر می باشد.
مطابق یکــی از طرح های منحصربه فرد و قدیمی 
در شرکت ســیمان داراب، هر یک از کارکنان، دارای 
یک اصله درخت هســتند که در بدو استخدام، توسط 
خود پرسنل غرس شــده و توسط واحد فضای سبز، 

نگهداری و آبیاری می  شود.
حاصل ایــن ابتکار، وجود منطقه ای سرســبز از 
درختان اســت کــه هرکدام بنام یکی از پرســنل این 
شرکت به یادگار مانده و فضای خاطره انگیزی را فراهم 

آورده است.

بسیاری از کارشناسان معتقدند که درختکاری  �
باعث بحران آب و از طرف دیگر اکوسیستم منطقه را 

تغییر می دهد. نظر شما چیست؟
ایجاد فضای سبز برای هر مجتمع صنعتی جزء  

الزامات قانونی و مالحظات زیســت محیطی می باشد 
ولــی طراحی و اجرای فضای ســبز بایــد به صورت 
کارشناســی و منطبق بر جغرافیای منطقه و گونه های 

بومی آن منطقه باشد.
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در شــرکت ســیمان داراب با توجه به جغرافیای 
اســتقرار و مشکالت ناشــی از کمبود آب در طراحی 
و واکاری مجدد فضای سبز، تمامی آیتم های مورد نیاز 
در نظر گرفته شده و عالوه بر آن با اجرا و بهره برداری 
از طرح تصفیه خانه بهداشتی، خروجی این طرح نیز به 
آبیاری بخشــی از فضای سبز کارخانه اختصاص یافته 

است.

آالیندگی آب یکی از مشکالت این روزهای  �
صنایع اســت. واحد شما چه میزان آب مصرف دارد؟ 
آیا مصرف آب به صورت ســیکل بسته است؟ میزان 
بخارآب چه مقدار اســت؟ آیا شــما سیستم تصفیه 

فاضالب دارید؟
میزان مصرف آب در کارخانه ســیمان داراب،  

1500 مترمکعب در شبانه روز است که 2 مترمکعب از 
این میزان، در طول هر شبانه روز، تبخیر می شود.

برای مواردی از قبیل مصارف بهداشــتی پرسنل 
و اســپری آب در خط تولیــد، مصرف آب به صورت 
ســیکل باز بوده و در مواردی نظیر سیستم خنک کننده 
تجهیزات خط تولید، مصرف آب به صورت ســیکل 

بسته می باشد.
همچنیــن ایــن کارخانه از سیســتم تصفیه خانه 
بهداشتی بی هوازی به روش ایم هاف تانک های محلی 

برخوردار است.

پســماند  � از واحدها  بســیاری 
روســتاها و شهرهای اطراف را تصفیه و 
از آن استفاده می نمایند. در مجموعه شما 

این کار انجام شده است؟
با توجه به فاصله محل اســتقرار  

کارخانه تا مناطق مسکونی اطراف آن، در 
عمل شرایط چنین برنامه ریزی و اقدامی 
فراهم نیست؛ هرچند مطابق روال معمول، 
اســتفاده از پسماند شــهرها و روستاها، 
به نوع صنعت وابســتگی دارد و این امر 
در صنعت سیمان، به استثناء اســتفاده از الستیک های 
فرســوده به عنوان سوخت )به صورت بسیار محدود و 

آزمایشی(، تاکنون متداول نبوده است.
همچنین شــرکت ما توانسته اســت در راستای 
اجرای ماده 20 قانون اجرائی مدیریت پسماند، برنامه 
عملیاتی مدیریت اجرائی پســماندهای صنعتی و ویژه 
خود را توسط یکی از شرکت های مرجع داخلی تهیه 
و فرآیند مدیریت پسماندها را بر آن اساس طراحی و 

اجرایی نماید.

معادن  � دارای  معموال  ســیمانی  کارخانه های 
هستند و تغییرات ظاهری و اکوسیستمی از مشکالتی 
اســت که معادن برای طبیعت ایجاد می کند نظر خود 
را در این مورد و معادن زیرمجموعه ســیمان داراب 

بیان نمایید؟
برداشت از معادن به هر صورتی که انجام شود،  

حتی اگر در بازه اســتاندارد و با روش های اصولی این 
کار انجام شود، قطعا تاثیرات مستقیم غیرقابل اجتنابی 

بر اکوسیستم دارد.
در مورد معادن مواد اولیه ســیمان که معادن روباز 
محسوب می شوند، راهکار جامع و علمی دقیقی به جز 
پر کردن دوباره فضاهای برداشــت شده تا امروز ارائه 
نشــده که به دلیل موانع اقتصادی و عدم وجود متریال 

جایگزین، عملی نیست.
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در شرکت ســیمان داراب به دلیل برخورداری از 
مزایایــی از قبیل غنای باالی معدن در ســطوح باالیی 
زمین، بــا روش پخش کردن عمق در ســطح، تالش 
کرده ایم در بازه زمانــی میان مدت، این تاثیرات کنترل 

شده و کاهش یابد.

واحد شما در منطقه حفاظت شده محیط زیستی  �
یا نزدیکی آن واقع شده است؟ در مورد حفظ گونه های 
گیاهی و جانوری در منطقه چه کارهایی انجام داده اید؟

کارخانه سیمان داراب در دشتی با قدمت زیاد،  
موسوم به دشت داراب واقع شده که البته جزء مناطق 

حفاظت شده محسوب نمی شود.
لکن با توجه به قدمت این دشت، سیمان داراب در 
راستای عمل مسئولیت های اجتماعی خود، به صورت 
داوطلبانه مذاکراتی با اداره محیط زیســت شهرســتان 
داراب در راســتای حفاظــت از گونه هــای جانوری 
و گیاهی این دشــت انجام داده اســت و قرار است با 
نظر تخصصی و کارشناســی مراجع ذیصالح و با در 
نظر گرفتن امکانات و بضاعت این شــرکت، نسبت به 
حمایت از یک گونه جانوری و یک گونه گیاهی مربوط 

به زیست بوم منطقه استقرار کارخانه، اقدام شود.

این روزها شاهد هستیم که بسیاری از صنایع  �
از تکنولوژی های فنی و جدید اســتفاده می کنند که 
سازگار با محیط زیست است. شرایط سیمان داراب در 

این مورد چگونه است؟
 یکی از افتخارات ســیمان داراب که به عنوان  

یک اصل در این شــرکت مورد پذیرش همه سطوح 
ســازمانی قرار گرفته اســت، اصل یادگیری مســتمر 

به عنوان یک سازمان یادگیرنده است.
اســتفاده از دانش روز و بهره گیــری از تجارب 
موفق، یک رویکرد جاری و ســاری در سیمان داراب 
محسوب می شــود و لذا این شرکت با تکیه بر دانش 
بومی و متخصصان خود، از تکنولوژی روز عقب نبوده 

و ســعی شده نهایت بهره گیری از دستاوردهای جدید 
انجام شود.

در راســتای محیط زیســت و انرژی، می توانم به 
مواردی اشاره کنم که البته همه تالش ها و فعالیت های 
همــکاران من در بخش های فنی کارخانه را پوشــش 

نمی دهد:
- اجرای پروژه کاهش غبار برگشتی و بهینه سازی 
ســیکلون ها که موجب کاهــش 60 واحدی مصرف 

انرژی در خط تولید شده است.
- اجرای پروژه حذف مازوت از ســبد سوخت 
کارخانه با استفاده از دانش بومی و مشاوره شرکت های 
داخلــی که ماحصــل آن چرخه دســتاوردها و منافع 

قابل توجه برای کارخانه، جامعه و دولت می باشد.
- بهینه ســازی یونیت هــای هیدرولیک و کاهش 
چشمگیر میزان روغن مصرفی و نشتی  روغن در خط 

تولید
- جایگزینی الواتور بجای ایرلیفت که به ســهم 
خود منجر به کاهش غبار و کاهش انرژی مصرفی  شده 

است.
- طراحــی و نصــب روتاری فیســتر در بخش 
سنگ شکن که نقش بســزایی که تنظیم مواد و کاهش 

مصرف انرژی دارد.
- طراحی و پیگیــری به منظور راه اندازی نیروگاه 
خورشیدی در مجاورت کارخانه که قطعاً دستاوردهای 
بسیاری در حوزه مصرف انرژی برای کارخانه و جامعه 

خواهد داشت.
- اســتفاده از المپ هــای LED بجای المپ های 
رشته ای و کم مصرف در همه بخش ها و ساختمان های 

کارخانه
با تشــکر از وقتی که در اختیار نشریه توسعه سبز 

قراردادید.


