
ماهنامه داخلی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

www.eacmco.ir

تقدیر خانواده بزرگ البرز شرقی از  دکتر سید 
حسن حسینی شاهرودی

دیدار مدیرعامل شرکت با ریاست 
محترم سازمان صمت استان سمنان                                         

  

دیدارهای مدیرعامل شرکت به
 مناسبت هفته قوه قضاییه 

   رهبر معظم انقالب:

      امام خمیني یك حقیقت
         همیشه زنده است

قرعه کشی مشهد مقدس
تیر و مرداد ماه1399

 خرداد ماه 1399 
 شماره 11 

Jun 2020 

تاریخ تولدشماره پرسنلینام پدرنام نوزاد

701870399/2/1سید محمد آقا شانیسید حسنی

701327199/2/10محمد رضا رضوانیامیر علی

702015199/2/16حسین اردشیریدرسا

701079199/2/20علی رساییامیر حسین

701740799/3/7سید جواد صداقتلنا

آفتابی طلوع میکند و با طلوع آن جهان رنگ تازه ای به خود میگیرد

در ماه های اردیبهشت و 
خرداد نو رسیده هایی به خانواده 

بزرگ البرز شرقی پیوسته اند 
که حضور سبزشان را به خانواده 
های آنها تبریک گفته و برای 

این عزیزان آرزوی سالمتی  و  
موفقیت  در تمام مراحل  زندگی  

داریم.
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شهـــیدانی که در خرداد  ماه آسمانی شدند

حسین عربعامريمحمد علي حكیمي شاهرودي

همکاران گرامی 
آقایان ابوالفضل کثیریان فرد و رضا فخرالدین

چه غرورآفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستكاری، بهترین سال های عمر 
خود را در سنگر خدمت گذراندند و اینک با کوله باری از تجربه سنگر را به دیگران 

می سپارند .
اکنون که به افتخار بازنشستگی نایل آمده اید، شایسته است از زحمات بی دریغ، مساعی 

ارزشمند و اهتمام ویژه شما عزیزان در طول مدت خدمت تشكر وقدردانی نموده، 
توفیق روزافزون شما و خانواده گرانقدرتان را از درگاه احدیت مسئلت نمائیم .

                                                              روابط عمومی شرکت

جلسه اعضا هیات مدیره شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی با موضوع روند مطالعه زغالسنگ مورد نیاز ذوب آهن اصفهان با مدیران 
شرکت در سالن جلسات برگزار گردید.

.
در تقویم دفاع مقدس همانند بسیاری از روزهای مهم تاریخ که به واسطه تحوالت منحصر به فردشان معروف شده و در خاطر انسان ها باقی مانده اند، روز 
هایی از فصل بهار نیز با نام و خاطره تعدادی از شهدای گرانقدر شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی گره خورده است که هرگاه نامشان مرور مي شود، مقاومت 

مردم این خاك از جلوي چشمانمان مي گذرد. 
سالروز آسمانی شدنشان بهانه ای شد تا با هم عهد ببندیم که امروز قاصدك های صلواتمان را به پرواز درآوریم تا هدیه ای باشد برای شادی روحشان. 

                                                                                       یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد
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جلسه اعضاء هیات مدیره 
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زغالشویی قلب شرکت است 
مدیرعامل شرکت گفت:  زغالشویی قلب شرکت است، هر فعالیتی که در معادن و مكانهای دیگر شرکت 

صفحه 3انجام می شود نتیجه آن در زغالشویی مشاهده می گردد.

سخن اول

برندگان قرعه کشی وام تیر ماه 99
شماره پرسنلینام و نام خانوادگیردیف

برندگان وام دویست میلیون ریالی

7012151امیر شكری1

7011455حجت اهلل امیری قلعه زو2

7015591مهدی آزادگان3

7017231رسول قره خانی4

7020039محمود صادقی5

7015663علی اکبر فانی6

7015319سید قدیر شنایی7

7020079محمد رضا عبدالهی8

7017359مرتضی حسین پور9

7013423عزیز اهلل عجم10

7014127بهروز افروز11

7014439احمد سعیدی12

7015135محسن کاوسی13

7018327علیرضا براتی14

7016663جواد محمودی15

شماره پرسنلینام و نام خانوادگیردیف

70168879نعمت منصوری16

7016359مطلب قزلسفلو17

7016511اسماعیل نوری چناشكی18

7013103مسلم نكویی19

7013519پرویز نكوئی20

برندگان وام پنجاه میلیون ریالی قرض الحسنه

7017791سید مرتضی موسویان1

7015607علی مظفری2

7011287حامد آجودانی3

7013767رسول محمدی4

7015687حمیدرضا زمانی5

7010639حسین ملكی حسن6

9016856مسعود یپان غراوی7

7019575هادی کرامتلو8

7013535یداهلل کهساری9

7020175مسلم حسام10

  تهیه شده توسط روابط عمومی        
    شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

برندگان قرعه کشی مشهد مقدس تیر ماه 99
منطقه کاریشماره پرسنلیتاریخ برگشتتاریخ رفتنام و نام خانوادگیردیف

رضی7013519چهارشنبه 99/4/4 دوشنبه 99/4/2 پرویز نكویی1

طزره7011583چهارشنبه 99/4/4 دوشنبه 99/4/2 محمد مطواعی2

طزره7013263جمعه 99/4/6 چهارشنبه 99/4/4 سید حسن سبزواری3

طزره7011831جمعه 99/4/6 چهارشنبه 99/4/4 علیرضا مهدوی4

طزره7011703یكشنبه 99/4/8 جمعه 99/4/6 محمد مهدی سلمانی5

طزره7015519یكشنبه 99/4/8 جمعه 99/4/6 اکبر قره خانی6

طزره7016295چهارشنبه 99/4/11 دوشنبه 99/4/9 رضا ضیایی قله زو7

طزره7015607چهارشنبه 99/4/11 دوشنبه 99/4/9 علی مظفری8

طزره7014047جمعه 99/4/13 چهارشنبه 99/4/11 ابو الفضل بی غم9

طزره7014951جمعه 99/4/13 چهارشنبه 99/4/11 سید احمد میری10

تخت7010583یكشنبه 99/4/15 جمعه 99/4/13 بهمن گیلكی11

زغالشویی7011071یكشنبه 99/4/15 جمعه 99/4/13 مهدی حسین پور12

ستاد7018039چهارشنبه 99/4/18 دوشنبه 99/4/16 سید ابوطالب حسینی13

طزره7014919چهارشنبه 99/4/18 دوشنبه 99/4/16 محمود قدرتی14

زغالشویی7012559جمعه 99/4/20 چهارشنبه 99/4/18 سعید میرزایی15

طزره7011543جمعه 99/4/20 چهارشنبه 99/4/18 علیرضا یاقوتی16

ستاد7018111یكشنبه 99/4/22 جمعه 99/4/20 ذبیح اهلل کشیری17

طزره7016479یكشنبه 99/4/22 جمعه 99/4/20 مهدی خوش صفت18

بازنشسته6631517چهارشنبه 99/4/25 دوشنبه 99/4/23 اسداهلل دولتي بالن19

بازنشسته7019135چهارشنبه 99/4/25 دوشنبه 99/4/23 رضا فخرالدینی20

ستاد مرکزي7010111جمعه 99/4/27 چهارشنبه 99/4/25 اعظم کریمي21

بازنشسته7010847جمعه 99/4/27 چهارشنبه 99/4/25 جانعلي میر عرب رضي22

بازنشسته7012327یكشنبه 99/4/29 جمعه 99/4/27 ابوالفضل کثیریان فر23

بازنشسته7017127یكشنبه 99/4/29 جمعه 99/4/27 دورسن علي حسیني فر24

ستاد7010287چهارشنبه 99/5/1 دوشنبه 99/4/30 محمد رحیمی25

طزره7018231چهارشنبه 99/5/1 دوشنبه 99/4/30 ابراهیم مهاجر26

برندگان قرعه کشی مشهد مقدس مرداد ماه 99
منطقه کاریشماره پرسنلیتاریخ برگشتتاریخ رفتنام و نام خانوادگیردیف

طزره7017463جمعه 99/5/3 چهارشنبه 99/5/1 حبیب اله تیموری1

طزره6642187جمعه 99/5/3 چهارشنبه 99/5/1 محمد تقی نوری2

تخت7018255یكشنبه 99/5/5 جمعه 99/5/3 جواد خداوردی3

طزره7012079یكشنبه 99/5/5 جمعه 99/5/3 سعید یعقوبیان4

طزره7018783چهارشنبه 99/5/8 دوشنبه 99/5/6 علی اکبر عرب انصاری5

طزره7014671چهارشنبه 99/5/8 دوشنبه 99/5/6 طالب فیض زاده6

طزره7013799جمعه 99/5/10 چهارشنبه 99/5/8 حسن آشوری7

طزره7011423جمعه 99/5/10 چهارشنبه 99/5/8 محمد وزیری8

طزره7015287یكشنبه 99/5/12 جمعه 99/5/10 محمد عامری9

طزره7014519یكشنبه 99/5/12 جمعه 99/5/10 احمد سعیدی10

طزره7013711چهارشنبه 99/5/15 دوشنبه 99/5/13 نعمت اهلل جاللی11

طزره7015079چهارشنبه 99/5/15 دوشنبه 99/5/13 علی جاللیان12

طزره7014911جمعه 99/5/17 چهارشنبه 99/5/15 علی حق جو13

طزره7015511جمعه 99/5/17 چهارشنبه 99/5/15 سید حسین حسینی14

تخت7015511یک شنبه 99/5/19 جمعه 99/5/17 محمد صادقی فرد15

تخت7016127یک شنبه 99/5/19 جمعه 99/5/17 سید رضا حسینی16

تخت7016231چهارشنبه 99/5/22 دوشنبه 99/5/20 رحمان ناصریان17

تخت7020191چهارشنبه 99/5/22 دوشنبه 99/5/20 امید حسینی18

تخت7016359جمعه 99/5/24 چهارشنبه 99/5/22 مطلب قزلسفلی19

رضی7011055جمعه 99/5/24 چهارشنبه 99/5/22 مهدی کهسایی20

زغالشویی7017831یكشنبه 99/5/26 جمعه 99/5/24 علی خاکی21

زغالشویی7010671یكشنبه 99/5/26 جمعه 99/5/24 سید مجید یاسینی22

زغالشویی7018711چهارشنبه 99/5/29 دوشنبه 99/5/27 صفر علی قربانیان23

ستاد100235چهارشنبه 99/5/29 دوشنبه 99/5/27 الهه حسنی24

ستاد7015255جمعه 99/5/31 چهارشنبه 99/5/29 اسماعیل عابدینی25

ستاد7020439جمعه 99/5/31 چهارشنبه 99/5/29 محمد کاظم عبدالهیان26

به اطالع کلیه همكارن محترم می رساند عزیزانی که تا کنون از ویالهای خزرآباد استفاده ننموده اند جهت ثبت نام به واحد روابط عمومی 
و رفاه مناطق مراجعه نمایند.الزم به ذکر است با توجه به شیوع بیماری کرونا و رعایت فاصله اجتماعی اعزام بیش از 6 نفر مجاز نمی باشد.

به اطالع کلیه همكاران محترم  قرارداد معین، رسمی و پیمانی می رساند جهت صدور کارت شناسایی) کارت تردد( 
یک قطعه عكس پشت نویسی شده به واحد روابط عمومی ستاد و مناطق تحویل نمایند.

برادر ارجمند جناب آقای رضا مهدیان
ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شاهرود

با سالم و احترام؛
خبر مسرت بخش انتصاب شایسته ی حضرتعالی را به عنوان عضو اصلی هیات مدیره خانه 
مطبوعات استان سمنان که نشان از تجارب گران سنگ، تخصص و شایستگی شما در این 

عرصه دارد صمیمانه تبریک عرض می نماییم.
آرزومندیم در سایه دلسوزی جنابعالی و با توانمندی هایتان، شاهد رشد و رسیدن به نقاط تعالی 

در پیشبرد اهداف و برنامه های اصحاب مطبوعات و رسانه استان سمنان باشیم.
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اخبــــــــار

حضور تعدادی از همکاران 
شرکت در »مسابقه 

تلویزیونی دستپخت« 

برنامه »دستپخت« در حالی روی آنتن می رود که 
زغالسنگ  معادن  شرکت  همكاران  از  تعدادی 
البرز شرقی را به چالش آشپزی می کشاند وحال 
به  دوستانه  رقابت  این  کنار  در  شادی  هوای  و 

وجود می آورد.

به گزارش روابط عمومی شرکت، این بار برنامه  
از  تعدادی  میزبان  سیما  یک  شبكه  دستپخت 

همكاران شرکت به همراه خانواده هایشان بود.
با پخت  اول  برنامه سه خانواده در روز  این  در 
غذاهای سنتی شامل کوکوی مازندرانی، تهچین 
شاهرودی و مانی پلو در مسابقه آشپزی شرکت 
تماشاچی  عنوان  به  نیز  خانواده   6 و  کردند 

حضور داشتند.

دستپخت  برنامه  کننده  تهیه  نیز  دوم  روز  در 
فضای محل مسابقه را همانند تونل معادن شبیه 

سازی کردند.
ابراهیم  و  صالحی  مرتضی  فراتی،  رضا  آقایان 
میرحسینی از همكاران البرز شرقی طی2 روز به 

رقابت پرداختند.
ایرانی  و  سنتی  غذاهای  موضوع  با  مسابقه  این 
برگزار شد و هیات داوران پس از بررسی نوع 
مواد بكار برده شده وطعم غذا ، از نفر برگزیده  

با اعطاء کارت هدیه تقدیر نمودند.

»دستپخت« کاری از گروه اجتماعی شبكه یک 
سیماست و به تهیه کنندگی سید وحید حسینی از 

این شبكه پخش می شود.

دیدار ریاست حوزه بانک ملی 
شهرستانهای شاهرود، میامی و دامغان

 با مدیر عامل شرکت 

مالی،  معاون  و  عامل  مدیر  با  احسانی  اله  لطف 
بازرگانی و منابع انسانی شرکت دیدار و گفت 

و گو کردند.
تسهیالت  دریافت  خصوص  در  نشست  این 
و  پرسنل  نفرات  تعداد  افزایش  و  بانكی 

پیمانكاران جهت دریافت وام برگزار شد.
منصور شریف ضمن تقدیر از عملكرد رضایت 
بخش بانک ملی خواستار حمایت بیش از پیش 

و گسترش تعامالت با این بانک شد.

مدیرعامل شرکت:

زغالشویی قلب شرکت است

سین جین

سیـــــــــن جیــــــــــم

سین: لطفا خودتان را برای ما معرفی کنید؟
جیم:بهمن گیلكی هستم، متولد سال 1361 در شهرستان 
گنبد و هم اکنون به عنوان سرپرست H.S.E معدن تخت 

مشغول خدمت هستم. 
سین: چندمین فرزند خانواده هستید؟

جیم: اولین فرزند
سین: چه سالی ازدواج کردید؟

جیم: سال1389 
سین: چند فرزند دارید؟

جیم: 1 فرزند
سین: تحصیالت شما در چه مقطعی است؟

جیم: کارشناسی استخراج معدن
سین: بهترین و بدترین روز زندگی؟

جیم: بهترین روز، تولدم پسرم، با لطف خدا تا کنون روز 
بدی که در ذهنم ماندگار باشد را نداشته ام.

سین: در اوقات فراغت ترجیح می دهید چه کاری انجام دهید؟
جیم: رفتن به جنگل همراه خانواده و یا تماشای تلویزیون

سین: از بیست چه نمره ای به خود می دهید؟
جیم: نمره را باید دیگران به ما بدهند 

سین: تعهد بهتر است یا تخصص؟
جیم: هر دو مكمل یكدیگرند

سین: ویژگی منحصر به فرد شما؟
جیم: سعی میكنم کاری که به من محول شده را به نحو    احسن 

انجام دهم
سین: اگر چند روز تنها باشید به کجا سفر می کنید؟

جیم: به شهرهای شمال کشور 
سین: بهترین هدیه ای که گرفتید چه بود؟

جیم: تولد پسرم آقا کیان
سین: زمان ورود شما به شرکت البرز شرقی؟

جیم: 1384/12/20
سین: مهمترین دغدغه شما در محل کار؟

جیم: استرس وقوع حادثه
سین: ورزش مورد عالقه شما؟

جیم: بدنسازی
سین: آشپری می کنید؟

جیم: فقط املت 
سین: غذای مورد عالقه تان؟

جیم:  اکبر جوجه  دستپخت همسرم
سین: اهل فست فود هستید؟

جیم:  گاهی اوقات
سین: چه پیشنهادی به مدیرعامل شرکت دارید؟

جیم: جابجایی پست سازمانی کارشناسان و سرپرستان به صورت 
دوره ای

سین: تكیه کالم شما چیست؟
جیم: تكیه کالم خاصی ندارم

سین: اگر دوباره متولد شوید دوست دارید در همین جایگاه باشید؟
جیم:  بله، به لطف خدا از شغل و جایگاه خود راضی ام
سین: در چه قسمتی از شرکت عالقه دارید مشغول به کار شوید؟

جیم: استخراج
سین: در محیط کار آدم خوش اخالقی هستید  یا بد اخالق؟

جیم:  سعی میكنم خوش اخالق باشم
سین: اصلی ترین مشغله ذهنی تان؟

جیم: صاحب خانه شدن
سین: پیشنهاد شما در راستای کمک به شرکت؟

جیم: شرکت باید به دنبال روش هایی در راستای ایجاد 
منبع درآمدی جدید باشدکه فقط متكی به زغال نباشد مانند 

ایده آب معدنی که بسیار خوب است.
سین: به نظر شما عملكرد شرکت چگونه می تواند بهتر شود؟

سین: شرکت باید در معدن تخت که آینده البرز شرقی به 
شمار می رود سرمایه گزاری ویژه ای نماید و تونل هایی را 
که در آینده حفر می شود به سوی مكانیزه شدن سوق دهد.

سین: نظر شما در خصوص واحد روابط عمومی چیست؟
جیم: کار در این واحد خوب و جذاب است

سین: نظر شما در مورد این بخش از ماهنامه معدنكار؟ 
جیم: بسیار عالی است به دلیل اینكه همه می توانند بدون 

هیچ گونه تعارفی عالیق خود را بازگو کنند

کارگاه  در  شرکت  مدیرعامل 
کارکنان  عملكرد  بهبود  آموزشی 
البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت 
شرقی که با حضور معاونین، مدیران، 
کارکنان  از  تعدادی  و  کارشناسان 
شرکت برگزار شدگفت: زغالشویی 
قلب تپنده شرکت است، هر فعالیتی 
که در معادن و مكانهای دیگر شرکت 
انجام می شود نتیجه آن در زغالشویی 

مشاهده می گردد.

منصور شریف با اشاره به اینكه ارائه 
به  این کارگاه  گزارش گروه ها، در 
شده  معطوف  زغالشویی  کارخانه 
افراد  تک  تک  نقش  کرد:  تصریح 
ما  برای  زغالشویی  در  تجهیزات  و 
بسیار مهم است و باید تالش شود تا 
نسخه ای که این قسمت برای شرکت 

میپیچد عمل شود.
حوزه  و  شرکت  در  افزود:  وی 
کاری هیچكس کارشناس تر از خود 
شما نیست و بر اساس تجربه و شرایط 

در  که  اقدامی  و  حرکت  هر  فعلی 
شرکت انجام می شود باید در راستای 
شرکت  اهداف  و  ها  دستورالعمل 

باشد.
داشت:  ابراز  شرکت  مدیرعامل 
فرآیند خرید و فروش در شرکت از 
است  برخوردار  باالیی  بسیار  اهمیت 
می  حوزه  این  در   عمل  سرعت  و 
و  افزوده  ارزش  ایجاد  باعث  تواند 

رضایتمندی مشتری شود.
لطف  با  کرد:  خاطرنشان  شریف 
از  ای  عمده  بخش  برای  خداوند 
مشتری  شرکت  زغالسنگ  تولیدات 
این  در  و  دارد  وجود  آماده  حاضر 
بخش فشار کمی به شرکت وارد می 

شود.
بخش  در  کرد:  تصریح  وی 
تولید  سبد  به  که  جانبی  محصوالت 

اضافه کرده ایم نیازمند توجه ویژه ای 
هستیم چون با نفر بیرونی با نام مشتری 

و تامین کننده در ارتباط هستیم.

هر  گفت:  شرکت  مدیرعامل 
راندمان  افزایش  درصد  دهم  یک 
 500 موجب  زغالشویی  کارخانه  در 
میلیون تومان آورده برای شرکت می 

گردد.
شریف در خصوص برگزاری این 

اصل  داشت:  ابراز  آموزشی  کارگاه 
نهضت یادگیری مقدس است که می 
تواند پیامدهای مثبتی را برای شرکت 

داشته باشد.
ابتدایی  افزود: ما در گام های  وی 
این راه قرار داریم و به واسطه گرفتاری 
از این اساس  ها مدتی است شرکت 
غافل شده که تبعات آن را دیده ایم، 
برگزاری این دوره آموزشی موجب 
شده فعالیت های شرکت از راندمان 

بهتری برخوردار شود.
مدیرعامل شرکت با اشاره به سیستم 
5s بیان داشت:  5S یا نظام آراستگی 
منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش 
بهره وری می گردد وهدف نهایی این 

سیستم پیشگیری از اتالف است .
 ، 5S شریف تصریح کرد: دیدگاه
استانداردسازی عبارت است از کنترل 
 ، نظم   ، و اصالح دائمی سازماندهی 
در  اصلی  تاکید  پاکیزگی  و  ترتیب 
استانداردسازی متوجه مدیریت است 
که با استفاده از چک لیستهای مناسب 
و استاندارد کردن مقررات با استفاده 
از نوآوری و خالقیت، محیط کار را 
به نحوی استاندارد و کنترل نماید که 
همواره همه عوامل با سرعت و دقت 

الزم مورد استفاده قرار گیرند.
مدیرعامل شرکت همچنین به تئوری 
پنجره شكسته اشاره کرد وگفت: اگر 

به پنجره های شكسته توجه نشود بعد از 
مدتی به مرور این پنجره های شكسته 
تبدیل به معضل های بزرگ در کسب 
معضل های  این  و  می شود  کار  و 
بزرگ را دیگر نمی شود جبران کرد 

وی با بیان اینكه مدیران باید برای از 
بین بردن خطاها  در سازمان به منظور 
ایجاد تصویری از اثربخشی مدیریت، 
کیفیت،  کارایی،  سیستم سازی، 
مراقبت و نظارت روزانه تالش کنند 
در  انسان  رفتار  بر  تأکید  یادآورشد: 
این تئوری باعث می شود در تنظیماتی 
که مستلزم  یا تأثیرگذاری بر رفتارهای 
مدیران  باشد  اجرا  قابل  است  افراد 
کسب و کار می توانند از این تئوری 

عملكرد  استراتژیک  تقویت  برای 
رفتار  کاهش  طریق  از  کار  نیروی 
رفتار  تشویق  و  کارمندان  نامطلوب 
مثبت مشتری نسبت به کسب و کار 

سازمان استفاده کنند. 
شریف همچنین به رویكرد نمودار 
و  تجزیه  راستای  در  ماهی  استخوان 
و  کرد  اشاره  معلول  و  علت  تحلیل 
می شود،  کامل  نمودار  وقتی  افزود: 
می توان یافته ها را با هم تجزیه و تحلیل 

کرد.
مدیرعامل شرکت، ضمن  قدردانی 
با  امیدواریم  گفت:  دکتربرآبادی  از 
این حرکت مشكالت و موارد  آغاز 
ذکر شده بهتر از گذشته اصالح گردد.

وی در پایان این کارگاه آموزشی 
ابراز داشت: موارد اشاره شده توسط 
شما عزیزان مشتی از خروار مشكالت 
باید  که  است  شرکت  در  موجود 
آسیب شناسی و رفع گردد و به عنوان 
شما  زحمات  و  جرات  نخست  ارائه 

قابل تحسین است.
الزم به ذکر است  در این کارگاه 
شرکت  پرسنل  و  مدیران  آموزشی 
و  موارد  ارائه  به  گروه   6 قالب  در 
شیوه  موضوع  با  شرکت  مشكالت 

تفكر A3  پرداختند.
برای  جدید  تفكر  روش  یک   A3
علمی  اصول  پایه  بر  مشكالت  حل 

است.
خالصه ای از ارائه های گروههای 
معدنكار  بعدی  شماره  در  مختلف 

منعكس خواهد شد.

مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ البرز 
شرقی با اهدای لوح تقدیر از دکتر سیدحسن 
حسینی شاهرودی نماینده دوره دهم مجلس 
شورای اسالمی در شهرستان های شاهرود و 

میامی تقدیر کرد.
به  خطاب  نشست  این  در  شریف  منصور 
دکتر حسینی گفت: از اینكه در سایه الطاف 
الهی چهارسال را در جایگاه خدمت به مردم 
کسوت  در  میامی  و  شاهرود  شهرستان های 
بخش  ثمر  وظیفه  انجام  به  مردم  نمایندگی 
پاس  به  است  شایسته  اید،  پرداخته  موثر  و 
راستای  در  شما  مستمر  زحمات  و  تالش ها 
شهرستان های  جانبه  همه  پیشرفت  و  توسعه 
شاهرود و میامی، نهایت سپاس و قدر دانی 

را خدمت حضرت عالی ابراز داریم.

و  این شهرستان ها  مردم  اینكه  بیان  با  وی 
هیچ  شرقی  البرز  بزرگ  خانواده  خصوصا 
و  پیگیری  وقفه،  بی  تالش های  خاطره  گاه 
سخت کوشی شما را در ابعاد مختلف از یاد 
در  شما  تالش های  کرد:  تصریح  نمی برند 
راستای حل مشكالت حوزه انتخابیه خود و 
شهرستان  بزرگ  و  فهیم  مردم  سال  سالیان 
تالش ها  و  خدمات  این  اثرات  از  شاهرود 

بهره مند خواهند شد.
مراسم تقدیر از نماینده دوره دهم مجلس 
شورای اسالمی در شهرستان های شاهرود و 
میامی با حضور مدیرعامل، معاونین، مدیران 
معادن  شرکت  کارگری  شورای  رئیس  و 

زغالسنگ البرز شرقی برگزار شد.

تقدیر خانواده بزرگ البرز شرقی از دکتر سید حسن حسینی شاهرودی

مدیر منطقه معدنی تخت:

یک دستگاه لوکوموتیو 
4/5 تن خریداری شد

تن   4/5 لوکوموتیو  اندازی  راه  و  نصب  خرید،  از  حسام  موسی 
در منطقه معدنی تخت خبرداد و گفت: با توجه به بهره برداری از 
سالروز  در  گذشته  سال  که   5 و   6 های   تونل  رسانی  برق  پروژه 
پیروزی انقالب اسالمی انجام شد امكان استفاده از لوکوموتیوهای 

برقی فراهم گردید.
یک  مناقصه  برگزاری  و  شرکت  معامالت  کمسیون  مصوبه  با 
دستگاه لوکوموتیو برقی از نوع 4/5 تن خریداری و هم اکنون در 

این معدن مشغول به کار است.
از  باربری و عدم آلودگی محیط زیست  سرعت، قدرت، میزان 

مزایای این نوع لوکوموتیو نسبت به لوکوموتیوهای دیزلی است

پایگاه انتقال خون شاهرود به بهره برداری رسید

ساختمان جدید انتقال خون شاهرود با حضور دکتر عشقی مدیرعامل 
از مسئوالن شهرستان گشایش  تعدادی  و  انتقال خون کشور  سازمان 

یافت.
عملیات ساخت این ساختمان در سه طبقه با یک هزار و 830 متر مربع 
زیر بنا از سال 90 آغاز و برای این طرح 40 میلیارد و 450 میلیون ریال 

اعتبار هزینه شده است.
و  پالکت  مجهز  و  مجزا  بخش  مانند  بیشتر  تجهیزاتی  با  مكان جدید 
پالسما و … قطعاً می تواند در ارتقای خدمت رسانی در حوزه انتقال 

خون مؤثر واقع شود.
شایان ذکر است مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی نیز در 

این مراسم حضور داشتند.

دیدار مدیرعامل شرکت با 
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

سند  دریافت  خصوص  در  چمن  رضا  دکتر  با  شریف  مهندس 
کرد. گو  و  گفت  و  دیدار  شرکت  همجوار  پزشكی  علوم  اراضی 

در این نشست رییس دانشگاه علوم پزشكی شاهرود از همكاری 
و خدمات مهندس شریف در پیشگیری و قطع زنجیره انتقال بیماری 

کرونا قدردانی نمود.

دیدارهای مدیرعامل شرکت به
 مناسبت هفته قوه قضاییه 

به گزارش روابط عمومی شرکت معادن زغالسنگ البرزشرقی،
همزمان با هفته قوه قضاییه مدیرعامل به همراه تعدادی از مدیران 

شرکت با دادستان استان گلستان،دادستان و رئیس دادگستری 
شهرستان رامیان، دادستان ورییس دادگستری مینو دشت دیدار و 

ضمن عرض خداقوت هفته قوه قضاییه را تبریک گفتند.
مدیرعامل شرکت با اشاره به جایگاه ویژه این قوه که یكی از مهم 

ترین دستگاه های اجرای عدالت و برقراری نظم و امنیت در جامعه 
است گفت: قوه قضائیه مبین برقرارِی عدل و رساندن حق به صاحبان 

آن است.

اخبــــــــار

زغالشویی قلب 
شرکت است، هر 

فعالیتی که در معادن 
و مکانهای دیگر 
شرکت انجام می 
شود نتیجه آن در 

زغالشویی مشاهده 
می گردد.

منصور شریف با ریاست سازمان صمت استان 
سمنان دیدار و گفت و گو کرد.

شرکت  مدیرعامل  حضور  با  نشست  این 
 HSE مدیر  شرقی،  البرز  زغالسنگ  معادن 
صمت  ریاست  دل  تشنه  دکتر  شرکت، 
استان سمنان ، مهندس فروهر معاون معدنی 
صالحی  مهندس   ، استان  صمت  سازمان 
رئیس اداره صمت دامغان ، مهندس صفری 
و  استان  صمت  سازمان   HSE اداره  رئیس 
اداره  معادن  امور  رئیس  علیخانی  مهندس 

صمت استان برگزار شد.
علی  دکتر  انتصاب  تبریک  ضمن  وی 
سازمان صمت  ریاست  جایگاه  در  دل  تشنه 
و  گذشته  وضعیت  تشریح  به  سمنان  استان 
شرایط فعلی شرکت از جایگاه مسائل مالی و 

کارگری در استان سمنان پرداختند. 
معادن  شرکت  گفت:  شرکت  مدیرعامل 

قریب  تاریخچه  با  شرقی  البرز  زغالسنگ 
عنوان  به  و  معدنكاری  فعالیت  قرن  نیم  به 
کننده  تامین  اشتغالزایی  بنگاه  بزرگترین 
نیاز  مورد  زغالسنگ  کنستانتره  از  بخشی 

ذوب آهن اصفهان می باشد.
شریف با بیان اینكه عملیات معدنكاری 

سوانح  و  حوادث  با  همواره  زغالسنگ 
خاطرنشان  است  بوده  همراه  گوناگونی 
با  اکنون  هم  شرقی  البرز  شرکت  کرد: 
قسمت  در  نیرو  نفر   80 به  قریب  بكارگیری 
شده  تعریف  معیارهای  به  توجه  با   HSE
نیروهای  تعداد  خصوص  در  کار  وزارت 
از  شاغلین  به  نسبت  شده  بكارگیری  ایمنی 
به صورت  و  است  معیارهای مذکور جلوتر 
نقاط  از  مستمر  بازرسیهای  و  کنترل  روزانه 
فعال معدنی وکارگاههای استخراج انجام می شود.

های  نامه  از  تعدادی  نشست  این  در 
شرکت  به  صمت  سازمان  ازسوی  ارسالی 
وقوع  از  پیشگیری  موضوع  با  شرقی  البرز 
و  ایمنی  مقررات  رعایت  و  معدنی  حوادث 

معدنی مورد بررسی قرار گرفت.

ابراز  با  دل  تشنه  دکتر  آقای  ادامه  در 
صورت  های  فعالیت  مجموعه  از  قدردانی 
تولید  چشمگیر  افزایش  جهت   در  گرفته 
البرز  شرکت  در  جدید  اشتغال  وتوسعه 
فعالیت  در  ایمنی  مسائل  رعایت  بر  شرقی 
با  ایشان  نمودند   تاکید  معدنكاری  های 
های  فعالیت  همه  در  که  نكته  این  پذیرش 
است  ناپذیر  اجتناب  حوادث  وقوع  انسانی 
نمی  صفر  حوادث  وقوع   احتمال  وهیچگاه 
ها  دستورالعمل  رعایت  با  میتوان  اما  گردد 
وقوع  احتمال  از  علمی  روش  گیری  وبكار 
آقای  درپایان  نمود  کم  حوادث  وشدت 
اولین  در  نمودند  امیدواری  ابراز  دل  تشنه 
فرصت از منطقه معدنی طزره بازدید نمایند.

دیدار مدیرعامل شرکت با ریاست سازمان صمت استان سمنان

و  فروشندگان  با  اندیشی  هم  جلسه 
معادن  از  خام  زغالسنگ  کنندگان  تامین 
مدیرعامل،  حضور  با  خصوصی  بخش 
معاونین شرکت، مدیر قراردادها و نظارت 
در سالن جلسات ستاد مرکزی برگزار شد.

زغالسنگ  معادن  شرکت  مدیرعامل 
البرز شرقی در این نشست به همكاری فی 
مابین این شرکت و فروشندگان زغال خام 
وهمچنین لزوم بهره گیری مطلوب از توان 
کنندگان  تامین  و  فروشندگان  امكانات  و 
معادن بخش خصوصی  از  زغالسنگ خام 
جلسه  این  تشكیل  از  هدف  و  کرد  اشاره 
بر  آنها  پیشنهادات  و  مشكالت  استماع  را 

شمرد.
برگزاری  به  اشاره  با  شریف  منصور 
زغالسنگ  انجمن  انتخابات  دوره  دومین 
تهران   99 ماه  خرداد   25 تاریخ  در  ایران 
از  نماینده  نفر  یک  حداقل  شد:  یادآور 
انجمن  در  کشور  شرق  زغالسنگ  معادن 

باید حضور داشته باشد.
فروشندگان و تامین کنندگان زغالسنگ 
انجام  خصوصی،  بخش  معادن  از  خام 
شرکت  توسط  زغالسنگ  حمل  خدمات 
البرز شرقی از معادن خصوصی تا کارخانه، 
نیمه  تا  امورمالی  از  زغالسنگ  مبلغ  واریز 
تضمین  آزمایشگاه  همكاری  بعد،  ماه 

کیفیت در خصوص اعالم آمارهای مغایر 
فروشندگان  به  وقت  اسرع  در  قرارداد  با 
نظارت  و  قراردادها  مدیر  طریق  از  زغال 
سال  زغالسنگ  قیمت  افزایش  وهمچنین 
و  دستمزد  حقوق،  افزایش  جهت  در   99
... را از مشكالت مشترك بین کلیه معادن 

عنوان نمودند.
درپایان ، فروشندگان و تامین کنندگان 
معادن بخش خصوصی  از  زغالسنگ خام 
از  تشكر  ضمن  نشست  این  در  حاضر 
واریز  خصوص  در  شرکت  مدیرعامل 
مطالبات طی سه سال گذشته به مشكالت 
موجود اشاره نمودند و توضیحات الزم از 

سوی مسئولین ذیربط ارائه گردید.
محمدحسین  سوسرایی،  عبدالرضا 
محمدرضا  کالت(،  شرق  سوسرایی) 
عبدالعلی  کوه(،  تاش  زغالسنگ  اردیانی) 
شاهرود(  کک  سیمین  منتظری)زغالسنگ 
پیشرو  آدینه)  نورگستران(،  عطاردی)   ،
البرز  میری)  احمد  سید  شرق(،  کار 
نوران(،  کار  بهینه  خزائلی)  حمید  گان(، 
ربیعی علی  وطن(،  نگین  دیواندری)  رضا 

) گرانیت شاهرود( از فروشندگان و 
تامین کنندگان زغالسنگ خام معادن 
بخش خصوصی حاضر در این جلسه 

بودند.

جلسه هم اندیشی با فروشندگان و تامین کنندگان زغالسنگ خام از معادن بخش خصوصی برگزار شد

برگزاری دوره آموزش رانندگی تدافعی در منطقه معدنی تخت 
استان گلستان در  نظام مهندسی معدن  از طرف سازمان  تدافعی  رانندگی  دوره آموزشی 
راستای آشنایی کلیه رانندگان  و برخی از کارکنان منطقه معدنی تخت با موضوع رانندگی 

تدافعی و کاهش تصادفات با تدریس آقای مهندس علی یادگاری برگزار شد. 
عمومی  مقررات   ، تدافعی  روش  به  رانندگی  اهمیت  کلیات  شامل  دوره  این  محتوای 
رانندگی و آشنایی با مجموعه مقرارت راهنمایی و رانندگی ، انواع تصادفات و بررسی علل 
رانندگی و ویژگی  ، محورهای  بازرسی خودرو  و  بازدید  رانندگی  ایمنی در  نكات   ، آنها 

های راننده بوده است.
های  ویژگی  تدافعی،  روش  به  رانندگی  اهمیت  مانند  مباحثی  آموزشی،  دوره  این  در   
راننده با تجربه، مقررات عمومی رانندگی، هدف رانندگی تدافعی، انواع تصادفات و بررسی 
دالیل وقوع آن ها، نقش راننده خوب در کاهش تصادفات، نكات ایمنی در رانندگی و ... 

مطرح شد. 
شرکت کنندگان در جلسه هر کدام به نوبه خود به ارائه دیدگاه ها و نظرات و راهكارهای 

خود پرداختند.
این دوره آموزشی با حضور 35 نفر  در راستای اجرای دستورالعمل HSE  در زمینه ایمن 
سازی ناوگان حمل و نقل شرکت طی 2 روز بمدت 16ساعت در منطقه معدنی تخت برگزار 

و در پایان به کلیه شرکت کنندگان گواهینامه اعطا گردید.

و  است  رانندگی  در  ایمنی  و  تكمیلی  های  مهارت  دهنده  ارائه  ریس  پرشین  شرکت 
بصورت تخصصی در زمینه آموزش ایمنی و مهارت های تكمیلی در رانندگی فعالیت دارد.

روابط عمومی شرکت از نظام مهندسی استان گلستان بابت برگزاری این کالس آموزشی 
کمال تشكر و قدردانی را دارد.

مطالعه  روند  موضوع  با  شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت  مدیره  هیات  اعضا  جلسه 
زغالسنگ مورد نیاز ذوب آهن اصفهان در سالن جلسات کارخانه زغالشویی برگزار شد.

مدیره  هیات  اعضای  از  و  اصفهان  آهن  ذوب  سازی  کک  محترم  معاون  ربیعی  مهندس 
تفكیک  به  شناسایی  را  این جلسه  برگزاری  از  البرز شرقی، هدف  زغالسنگ  معادن  شرکت 
انجام  جهت  اصفهان  آهن  ذوب  به  ارسال  آنها،  شده  شسته  های  نمونه  زغالسنگ،  معادن 
و  زغال(  نمونه  چند  ترکیب   (  blend تهیه   مرتبط،  پارامترهای  شناسایی  از  پس  آزمایش 

دستیابی به نمونه های مورد نظر عنوان کرد.
پتانسیل  که  معادنی  و  منابع  تمام  شناسایی  از  پس  یادآورشد:  شرکت  مدیره  هیات  عضو 
چندین  نهایت  در  و  شده  مشخص  آنها  درصدهای  دارند  را  مناسب    blend تهیه  ظرفیت  و 
کارشناسان  توسط  و   ارسال  اصفهان  آهن  ذوب  به  آنالیز  برای  شده  تهیه  پیشنهادی  ترکیب 

داخلی و خارجی نمونه های مصرفی عملیاتی خواهد شد. 
نشست چهار  این  در  ذکر شده  های  فعالیت  انجام  زمان، جهت  داد: حداکثر  ادامه  ربیعی 
هفته می باشد و پس از نهایی شدن مرحله نیمه صنعتی و انجام blend نسبت به تهیه زغال در 

حجم وسیع تدابیر الزم صورت گیرد.
بازدید  زرین  ایستگاه  و  زغالشویی  کارخانه  از  مدیره  هیات  اعضا  نشست  این  پایان  در 

نمودند. 

جلسه اعضاء هیات مدیره با مدیران و کارشناسان شرکت


