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شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی در سال 1349 شمسی، ابتدا با عنوان حوزه زغالی شاهرود، فعاليت اکتشافی و بهره برداری از 
معادن مربوطه را آغاز و سال 1353 در زیرمجموعه شرکت ملی ذوب آهن ایران، به ادامه فعاليت مشغول شد. 
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 در تقویم دفاع مقدس همانند بسياری از روزهای مهم تاریخ که به واسطه تحوالت منحصر به فردشان معروف شده 
و در خاطر بسياری از انسان ها باقی مانده اند، روزهایی از تيرماه نيز با نام و خاطره تعدادی از شهدای گرانقدر شرکت 

معادن زغالسنگ البرز شرقی گره خورده است که هرگاه نامشان مرور می شود، مقاومت مردم این خاک از جلوی 
چشمانمان می گذرد.
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  تهیه شده توسط روابط عمومی        
    شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

یداهلل شاه حسينيسيد محمود رضا ميري محمد حبيبي

شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت  مدیرعامل 
تعامل آفرینی و همکاری های دو جانبه  در راستای 
با مهندس عليرضا حاجی محمدعلی شهردار شاهرود 

دیدار وگفت وگو کرد.
در این دیدار که مهندس منصور شریف به همراه 
شرکت  کارشناسان  و  مدیران  از  جمعی  معاونين، 
و  بحث  مختلف  مسائل  داشتند در خصوص  حضور 

تبادل نظر شد.
ضمن  شرکت   مدیرعامل  نشست  این  ابتدای  در 
جدید  شهردار  انتصاب  تبریک  و  خداقوت  عرض 
شاهرود بر تعامل و همکاری های دوجانبه تاکيدکرد 
و در خصوص معرفی و عملکرد شرکت توضيحاتی 

را ارائه نمود.
البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت  گفت:  شریف 
شرقی موسوم به ذوب آهن اصفهان قریب به 50 ساله 
با  و  زمان  آن  آهن  ذوب  ملی  عنوان شرکت  با  قبل 
کليه  که  شد  تاسيس  اصفهان  آهن  ذوب  مرکزیت 
معادن سنگ، زغال و تمام زنجيره های فوالد تحت 

همين نام فعاليت داشتند.
در  سالهاست  شرکت  این  کرد:  تصریح  وی 
شاهرود و سایر نقاط به نام شرکت معادن زغالسنگ 
عنوان ذوب  با  را  آن  مردم  و  ثبت شده  البرز شرقی 

آهن می شناسند.
 7 گذشته  در  یادآورشد:  شرکت  عامل  مدیر 
و  اند  بوده  کار  به  مشغول  شرکت  این  در  نفر  هزار 
هم اکنون نزدیک به 2 هزار نفر در 2 بخش امانی و 

پيمانی فعاليت دارند.
کنستانتره  واحد  بزرگترین  تقریبا  افزود:  شریف 
سازی منطقه در 2 استان سمنان و گلستان به شرکت 
که  دارد  اختصاص  شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن 
کنستانتره توليدی را عمدتا از ایستگاه زرین به ذوب 

آهن اصفهان ارسال می گردد.
در  کنستانتره  کرد:  تصریح  شرکت  مدیرعامل 
شده  کک  به  تبدیل  آهن  ذوب  سازی  کک  واحد 
مورد  آهن  سنگ  احيا  برای  بلند  کوره  در  نهایتا  و 

استفاده قرار می گيرد.
توسط  شرکت  این  واگذاری  با  گفت:  شریف 

سازمان خصوصی سازی در سال 93 اتفاقی نادر در 
تقسيم  2 بخش  به  افتاد که شرکت  واگذاری  بخش 
شد وذوب آهن اصفهان با شرکت در مزایده بخش 
زمين  بخش  همچنين  و  کرد  خریداری  را  معادن 
موسوم به زمين شهرسازی شاهرود که شرکت در آن 

مستقر است توسط شهرداری خریداری شد.

وی افزود: پس از برگزاری چند جلسه با شهردار 
و شورای وقت از نظر ارزشی تقریبا 60 به 40 توافق 
شد و مناطق به صورت 12 هکتار، 6 هکتار و 3 هکتار 

واگذار گردید.
یک  پيگيری  با  داشت:  ابراز  شرکت  مدیرعامل 
را  بدهی  تومان  ميليارد   83 به  نزدیک  توانستيم  ساله 
تهاتر کنيم و با مطالبات تامين اجتماعی از دولت هم 

اکنون در مرحله انتقال سند قرار داریم.
 546 و   545 پالک  انتقال  به  اشاره  با  شریف 
از واگذاری شرکت جمعا 20 هکتار) 5  قبل  گفت: 
به علوم پزشکی  از پالک 545  هکتار و 15 هکتار( 
واگذار شد و 3 هکتار هم صندوق بازنشستگی فوالد 
خریداری کردکه قاعدتا این زمين 60 هکتاری باید 
از 4 سند برای شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی، 
بازنشستگی  صندوق  و  پزشکی  علوم  شهرداری، 

برخوردار باشد.
شهرداری  همکاری  با  اميدواریم  افزود:   وی 
مشکالت رفع و کار انتقال سند به ویژه آن بخش که 
با سرعت  به علوم پزشکی واگذار شده   از سال 90 

بيشتری انجام شود.
در  همکاری  پيشنهاد  ضمن  شرکت  مدیرعامل 
خصوص استفاده از فضای زمين شهرسازی و ایجاد 
به  توجه  با  کرد:  تصریح  شهر  برای  ماندگار  اثری 
تخصص کارشناسان شهرداری و ظرفيت البرز شرقی 
فضایی  خلق  راستای  در  خوبی  مشارکت  توان  می 

مناسب و ماندگار برای شاهرود داشت.
شریف تصریح کرد: این اثر می تواند با مشارکت 
شرکت و شهرداری در ابعاد مختلف و چند منظوره 
برای  شهر  در  ماندگار  ای  پروژه  عنوان  به  و  باشد 

سالهای طوالنی ثبت گردد.
وی در پایان مهمترین درخواست این مجموعه را 
حال  در  افزود:  و  کرد  عنوان  حفاری  مجوز  داشتن 
باالدست  در  آب  چاه  حلقه  یک  شرکت  حاضر 
استخر  نامه  توافق  طبق  که  دارد  البرز  شهرک 
در  و همچنين  کند  می  استفاده  آن  از  نيز  شهرداری 
زمان پيک مصرف و کمبود آب کمک قابل توجهی 

برای شهر است.
مدیرعامل شرکت، حضور در فعاليتهای اجتماعی 
یادآورشد:   و  برشمرد  شرکت  اهداف  از  یکی  را 
 92 تقدیم  با  شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت 
شهيد در جنگ تحميلي، 2 شهيد زمان انقالب، 400 
هزار   5 حضور  سرافراز،  آزاده  نفر  چهار  و  جانباز 
رزمنده و همچنين تامين و تدارک تجهيزات و ماشين 
آالت مورد نياز جبهه هاي جنگ برگ زرینی را در 

افتخارات خود ثبت کرده است.
در ادامه این دیدار شهردار شاهرود ضمن استقبال 
از همکاری مشترک بين شهرداری و شرکت معادن 
زغالسنگ البرز شرقی به بيان گزارشی از پروژه های 
عمرانی اولویت دار  شهرداری در سال جدید پرداخت.

علی رضا حاجی محمدعلی گفت:12 هکتار زمين 
البرز شرقی قرار دارد  در اختيار شهرداری و اراضی 
به معابر خوب، دسترسی  که از مزایای آن می توان 
مناسب ، عدم تراکم جمعيتی وتوجيه اقتصادی باال در 

حوزه سرمایه گزاری اشاره کرد.
وی، همچنين از استقرار ساختمان  جدید شهرداری 

در اراضی البرز شرقی در آینده نزدیک خبر داد.
مدیرعامل  پيشنهاد  از  استقبال  با  شاهرود  شهردار 
ابراز  شهرداری  با  مشارکت  خصوص  در  شرکت 
داشت:  ابتدا باید تفاهم نامه ای با نظارت مشاورین در 
نياز شهر  زمان مناسب وبا توجه به سنجش مکانی و 
شرکت  مردم،  گزاری  سرمایه  مثلث  سپس  و  تنظيم 

البرز شرقی و شهرداری تشکيل شود.
صورت  به  شاهرود  گفت:  علی  محمد  حاجی 
مزایایی  و  معایب  از  و  کرده  رشد  افقی  و  گسترده 
برخوردار است چرا که شهرها به صورت افقی  هزینه 

ها را برای دستگاههای خدمات رسان باال می برد.
وی، در خصوص انجام تعدادی از پروژه های شهر 

توضيحاتی را ارئه داد و گفت: به زودی طراحی پل
 شهيد قاسم سليمانی با مبلغی نزدیک به 40 ميليارد 

اسناد مناقصه کار  با رسيدن  اتمام رسيده و  به  تومان 
شروع خواهد شد.

از  دیگر  یکی  را  شاهوار  پل  علی،  محمد  حاجی 
پروژه ها ی شهری برشمرد که از آبشار به نقطه مقابل 
)2 کوه( را به هم متصل می کند و با 120 متر شبيه پل 

ورسک می باشد.
جاده  عابر  پل  کرد:  تصریح  شاهرود  شهردار 
اعظم  پيامبر  مصالی  سمت  به  کيلومتر   3 تندرستی 
این پروژه  اکنون طراحی  اضافه خواهد شد که هم 

نيز تمام شده و اسناد مناقصه هم رسيده است.
به  جهانگردی  هتل  از  هایی  پل  احداث  وی، 
170متری  از  همچنين  و  فردوسی  خيابان  سمت 
اهداف  دیگر  از  را  گمنام  شهدای  پل  شيب  ابتدای 

و پروژه های شهرداری برشمرد.
شهردار شاهرود گفت: سنگ فرش شدن خيابان 
بافت  و  جایگاه  به  بازگشت  و  مزار  و  های شبدری 
به  است  شهرداری  های  برنامه  دیگر  از  آن  سنتی 
و  شده  جمع  سازی  کف  و  آسفالت  که  ای  گونه 
دیگر هيچ آثاری از تاسيسات شهری در این خيابان 

ها قابل مشاهده نيست.
درخواست  ضمن  شریف  نشست  این  پایان  در 

فضای  از  ميدانی  بازدید  جهت  شاهرود  شهردار  از 
شرکت زغالسنگ البرز شرقی خاطرنشان کرد: مهم 
ترین هدف ما حفظ و تداوم بقای این مجموعه 50 

ساله می باشد که با نام شاهرود عجين شده است.

جدول

دیدار مدیر عامل شرکت با شهردار شاهرود

اخبار

مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی و هيئت همراه با جناب آقای دکتر خانی 
نماینده منتخب یازدهمين دوره مجلس شورای اسالمی شهرستان های شاهرود و ميامی دیدار 

و گفت و گو کردند.
منصور شریف به همراه معاونين و جمعی از مدیران شرکت با حضور در دفتر نماینده مردم 
شهرستان های شاهرود و ميامی در مجلس شورای اسالمی، ضمن تبریک و آرزوی موفقيت 
برای ایشان بر لزوم و اتخاذ تدابير و راهکارهایی موثر جهت همکاری بيشتر فی مابين تاکيد 

نمود.
وی با اشاره به ظرفيت ها و مشکالت مجموعه البرز شرقی، انگيزه تالش مجموعه را عشق 
به توليد و اشتغالزایی عنوان کرد و افزود: در این شرایط اگر یک نفر هم  بر سفره البرز شرقی 

بنشيند باعث افتخار است.
سال  در  صمت  وزارت  زغالسنگ  پشتيبانی  کميته  مصوبه  به  اشاره  با  شرکت،  مدیرعامل 
91 عنوان کرد: شرکت البرز شرقی از آن تاریخ طی 2 سال به تعهدات خود در زمينه خرید 
از  تومانی  ميليارد   8 حدود  مطالبات  پيگيری  خواستار  و  نموده  عمل  کيفيت  بی  زغالسنگ 

وزارت مذکور گردید. 
معادن  شرکت  مدیرعامل  حضور  از  تشکر  با  دیدار  این  در  نيز  خانی  اصغر  علی  دکتر 
زغالسنگ البرز شرقی و هيئت همراه بيان داشت: از خداوند خواستاریم تا بتوانيم اعتماد مردم 

را به خوبی پاس داشته و در راستای حل مشکالت آنان تالش کنيم.
 وی از البرز شرقی به عنوان مجموعه ای پر انرژی یاد کرد و گفت: اميدواریم در آینده 

گامی مثبت در جهت پيشرفت هر چه بيشتر و رفع مشکالت این مجموعه برداریم.
انتخابات مجلس شورای  یازدهمين دوره  ميامی در  نماینده مردم شهرستان های شاهرود و 
انتخابات کمک به حل و فصل  ابتدای ورود به عرصه  اسالمی خاطرنشان کرد:  تالش ما از 

مشکالت مردم بوده و از هيچ کوششی دریغ نخواهيم کرد و ما خود را همچنان سرباز نظام و 
انقالب و والیت می دانيم و در این راستا تمام توان خود را خواهيم گذاشت.

دیدار مدیرعامل شرکت با نماینده منتخب 
یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی شهرستانهای شاهرود و میامی

طرح پيشگيری از شيوع و مبارزه با سوسک پوستخوار 
درخت کاج در محوطه فضای سبز ستاد مرکزی اجرا شد.

خدمات  و  رفاه  عمومی،  روابط  گزارش  به 
با  مبارزه  و  شيوع  از  پيشگيری  طرح  شرکت، 
نگهداری  و  حفظ  هدف  با  پوستخوار  سوسک 
شد.  اجرا  مرکزی  ستاد  سبز  فضای  در  کاج  درخت 
شرکت  کاری  جنگل  مشاور  پيشنهاد  با  راستا  این  در 
مطالعات  از  پس  و  یوسفی  مهندس  و  راستين  مهندس 
استفاده  روش  نهایت  در  ميدانی  دقيق  بررسی های  و 
تکنيک  قالب  در  آفت،  تجمعی  )هورمون(  فرمون  از 
طرح،  این  پایلوت  مرحله  در  و  انتخاب  انبوه  شکار 
جلوگيری  و  نابودی  جهت  تراپ  کراس  تله    10
جمعيت  که  شد  نصب  و  خریداری  حشرات  این 
افتادند. دام  به  آفت  بالغ  حشرات  از  باالیی  بسيار 

درختان  آفات  ترین  مهم  از  یکی  اینکه  به  توجه  با 
است  کاج  سوسک  شاهرود،  شهرستان  در  برگ  سوزنی 
رعایت  و  شيميایی  سموم  هرگونه  از  نکردن  استفاده 
 ، آفت  انبوه  شکار  محيطی،  زیست  استانداردهای 
جلوگيری از خسارت بيش از اندازه وتوجيه اقتصادی این 

روش نسبت به روش شيميایی و همچنين کاربردی بودن 
آن در کاهش ميزان خسارت به درختان کاج و جلوگيری 
جمله  از  مفيد  گونه های  و  حشرات  به  آسيب  هرگونه  از 
رود. می  شمار  به  انبوه  شکار  طرح  از  استفاده  مزایای 

الرو سوسک پوستخوار کاج با تغذیه از ناحيه کامبيوم 
نباتی را مختل کرده  و قطع آوندهای آبکشی عبور شيره 
و باعث خشک شدن کامل درختان کاج می شود الروها 
وبا  کامل  حشره  به  تبدیل  آلوده  درخت  پوست  زیر  در 
درختان  سمت  به  و  خارج  درخت  تنه  از  کردن  سوراخ 
سایر  انتقال  سبب  این  بر  عالوه  و  کرده  پرواز  دیگر 
عوامل بيماری زای گياهی مانند قارچ ها و ضعيف شدن 
درختان شوندکه جمعيت زیاد آن ها به درختان سالم نيز 
شود. می  آنها  خشکيدگی  سبب  و  کرده  وارد  خسارت 

زیادی  تعداد  وجود  دليل  به  آلوده  و  خشک  درختان 
و  شوند  معدوم  و  قطع  بایستی  کامل  حشره  و  الرو 
زندگی  درخت  پوست  داخل  در  آفات  این  چون 
حتی  مختلف  سموم  با  درختان  تنه  سمپاشی  کنند  می 
است. تاثير  بی  عمال  سيستميک  و  تدخينی  سموم 

پرواز سوسک ها از خردادماه آغاز و تا اوایل شهریورماه 

بازه  این  در  تله ها  نصب  با  می شود  تالش  که  دارد  ادامه 
زمانی و شکار حشرات نر بالغ جمعيت حشرات را کنترل 
کرده و در نتيجه از افزایش خسارت به درختان کاسته شود. 

پوستخوار درخت کاج درمحوطه فضای سبز ستاد مرکزی  با سوسک  مبارزه  اجرای طرح 

ن َوالَْقلَِم َوَما یَْسُطُروَن
نون سوگند به قلم و آنچه می  نویسند

ماهنامه »معدنکار« که از خرداد ماه سال گذشته انتشار خود را در شرکت معادن زغالسنگ 
البرز شرقی آغاز کرد، یکساله شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت،  این نشریه با صاحب امتيازی شرکت معادن زغالسنگ 
تحریریه  و  عامری  عرب  عباسعلی  سردبيری  شعبانی،  مظفر  مدیرمسئولی  شرقی،  البرز 
معصومه بابکی از خرداد  ماه 98 توانسته به صورت منظم طی یکسال گذشته منتشر شود.

سال گذشته در چنين روزی اولين شماره از ماهنامه معدنکار منتشر شد، در طول این دوره 
زمانی یک ساله که خيلی سریع گذشت؛ معدنکار تالش کرد صریح وشفاف باشد و مهم 

تراز همه خود را وامدار خانواده بزرگ البرز شرقی بداند.
در این 12 شماره برای خود افتخار می دانيم با انتشار بيش از 48 صفحه روزنامه موفق 

شدیم سيمای جدیدی از روزنامه نگاری داخلی را به خانواده بزرگ البرز شرقی معرفی 
کنيم.

انتشار چهار صفحه تمام رنگی بازتاب  با  معدنکار تالش کرد برای همه پرسنل باشد و 
اخبار شرکت را در اختيار مخاطبان خود قرار دهد.

ماندند و کسانی که  بودند،  با معدنکار  ابتدا  از  تمام عزیزانی که  از  اینجا جا دارد  در 
محترم  مدیرعامل  جمله  از  کنند،  کمک  شرکت  ماهنامه  به  کنند  می  تالش  همچنان 

شرکت، معاونين و مدیر حراست خسته نباشيد و خداقوت گویيم.
همواره پيشنهاد و انتقادات ارزنده شما همکاران گرامی باعث پيشرفت و دلگرمی ما بوده 

است، از این رو مشتاقانه منتظر ارسال ایده ها و اخبار از سوی شما عزیزان هستيم.

به بهانه ی یک سالگی انتشار ماهنامه معدنکار

دیدار مدیر عامل شرکت با نمایندگان 
مردم آزادشهر ، رامیان و مینودشت، 

گالیکش، کالله ، مراوه تپه 
صفحه4

علی اصغر خانی نماینده محترم مردم شهرستانهای شاهرود و میامی

4

دیدار مدیر عامل شرکت با فرماندار مینودشت

مدیر عامل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی  و هيئت همراه با نمایندگان منتخب مردم 
آزادشهر و مينودشت در یازدهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی دیدار و گفت و گو کردند.

منصور شریف به همراه تعدادی از مدیران شرکت  با مهندس غالمعلی کوهساری نماینده محترم 
مردم شهرستان های آزادشهر و راميان و دکتر رضا آریان پور نماینده محترم مردم شهرستان 

های مينودشت، گاليکش، کالله و مراوه تپه دیدار و گفت و گو کرد.
وی ضمن تبریک این انتخاب و آرزوی موفقيت بر لزوم اتخاذ تدابير و رفع موانع توليد و 

اشتغال تاکيد نمود.

فرماندار  نيا   ابوالفضل حسينی  سيد  با  دیداری  مدیران شرکت طی  از  تعدادی  همراه  به  منصور شریف 
. کرد  گفتگو  ایشان  با  شهرستان  این  جدید 

در این دیدار مدیر عامل شرکت معادن البرزشرقی ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقيت برای ایشان بر 
کرد. تاکيد  دوطرف  های  همکاری  افزایش 

البرز شرقی برخوردار است خاطر بيان اینکه توسعه اشتغال و توليد از اهميت فراوانی برای مجموعه  با  وی 
است . شده  ریزی  برنامه  اشتغال  و  توليد  افزایش  برمبنای  وهمکارانم  بنده  تالش  تمام  کرد:  نشان 

وی افزود: اميدواریم در این مسير روز به روز گام های خوبی را برداریم .
با تقدیر ازحضور مدیر عامل و مدیران   نيز  ابوالفضل حسينی  فرماندار مينودشت  در ادامه این نشست سيد 
شرکت معادن زغال سنگ البرز شرقی  در فرمانداری مينودشت این اقدام را یکی از الزمه های آشنایی نزدیک با 

دانست. موانع   و  مشکالت 

دیدار مدیر عامل 
شرکت با 

فرماندار مینودشت

دیدار مدیر عامل شرکت با نمایندگان آزادشهر و مینودشت 
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گزارش اقدامهای شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ظرف 3 سال گذشته

مدیر عامل رشکت معادن زغالسنگ الربز رشقی در گفت و گو با روابط عمومی ضمن تشکر و قدردانی از زحمات کليه پرسنل 
،گزارش عملکرد شرکت را ظرف سه سال گذشته به شرح ذیل اعالم کرد.

مقدمه:
شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی در سال 1349 شمسی، ابتدا با عنوان حوزه زغالی شاهرود، فعاليت اکتشافی و بهره 

برداری از معادن مربوطه را آغاز و سال 1353 در زیرمجموعه شرکت ملی ذوب آهن ایران، به ادامه فعاليت مشغول شد. 
متعاقب تاسيس شرکت ملی فوالد و در ادامه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، به مالکيت آنها درآمده 

و سپس در راستای اجرای سياست های اصل 44 قانون اساسی، 95 درصد از سهام آن در ابتدای سال 93 توسط سازمان 
خصوصی سازی به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و 5 درصد باقی مانده در قالب سهام ترجيهی به کارکنان شرکت واگذار 

شد.

ماموریت شرکت:
ایفای نقش در تامين بخشی از کنسانتره زغالسنگ مورد نياز ذوب آهن اصفهان در قالب ایجاد محيطی امن برای کارگران.

ارزشهای سازمانی:
تکریم سرمایه های انسانی، مشارکت جمعی و کار تيمی، تکریم مشتریان و تامين کنندگان و ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی.

نقاط قوت:
* بزرگترین فرصت اشتغال استان سمنان با نيم قرن سابقه فعاليت معدنی و اشتغال مستقيم حدود2000 نفر.

معادن طزره در شمال شرقی  از  البرز  فرآوری زغالسنگ خام شرق سلسله جبال  و  معادن  از  برداری  بهره  اکتشاف،   *
شهرستان دامغان واقع در استان سمنان تا جنوب شهرستان مينودشت واقع در استان گلستان.

* در اختيار داشتن بزرگترین واحد فرآوری و کنسانتره سازی زغال سنگ در منطقه.
* کيفيت خوب کنسانتره توليدی از دیدگاه صنعت فوالد.

* سومين توليد کننده کنسانتره زغالسنگ در کشور.
* توجه ویژه به منابع انسانی به عنوان بزرگترین و اصلی ترین سرمایه های شرکت.

* گروه امداد و نجات تخصصی و با تجربه در حوزه معادن شرق البرز.
* صيانت از اصل حفاظت محيط زیست و پياده سازی استانداردها و دستورالعملهای معدن کاری در قالب سيستم مدیریت     

یکپارچه ایزو 14001 با هدف حفظ منابع ملی از قبيل جنگل، مراتع، منابع آب، خاک، هوا، زیست بوم و بهداشت محيط.
* تخریب حداقلی محيط زیست و احياء مجدد پس از پایان عمليات معدنکاری )به عنوان مثال در معدن تخت، پس از

انداز کنونی  و چشم  اقدام  معدنی  های  باطله  و جمع آوری  به درختکاری  نسبت  تونل یک،  زغالسنگ  استخراج  پایان   
این محدوده کاماًل طبيعی و فاقد نشانه های معدنکاری است(.

فعالیت های اجتماعی:
* تقدیم 2 شهيد انقالب اسالمی در شهرستان های شاهرود و دامغان.

* بيش از 5000 رزمنده در دوران دفاع مقدس.
* تقدیم 92 شهيد در جنگ تحميلی.

* بالغ بر 400 جانباز و چهار نفر آزاده سرافراز.
* تامين و تدارک تجهيزات و ماشين آالت مورد نياز جبهه های جنگ.

* مشارکت در پروژه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.  
وضعیت قبلی شرکت:

اقتصادی  در شرایط  این شرکت  مسائل مختلف،  از  ناشی  موانع موجود  و  به مشکالت  توجه  با  و  طی چند سال گذشته 
نامساعدی قرار گرفته بود به طوری که نه تنها توان ادامه توليد و سرمایه گذاری در جهت اشتغالزائی در منطقه را نداشت 

بلکه حفظ سطح اشتغال فعلی نيز با سختی مواجه گشت از جمله:
1(عدم تسویه بدهی ذوب آهن اصفهان به سازمان خصوصی سازی بابت خرید البرز شرقی.

2(نابسامانی در پرداخت حقوق و مزایای پرسنل امانی و پيمانی )عقب ماندگی چهار ماهه حقوق(.
3(سلب اطمينان تامين کنندگان )اعم از زغالسنگ، ملزومات توليدی و ...( به دليل معوق شدن مطالبات.

4(بدهی به دارائی، تامين اجتماعی، سنوات پایان خدمت بازنشستگان و...
5(بدهيهای کالن به سازمان ایميدرو، شرکت تهيه و توليد و شرکت ملی فوالد ایران.

6(کاهش توليد کنسانتره در پائين ترین سطح خود )در خرداد ماه 96 معادل 7100 تن(.
7(اختالف فيمابين شرکت و شهرداری شاهرود پس از واگذاری زمين شهرسازی شاهرود توسط سازمان خصوصی سازی.

8( عدم توجه کافی به مقوله حساس ایمنی معادن.
9(عدم توجه به آماده سازی و تجهيز معادن و در نتيجه کاهش ذخائر کارگاههای استخراج.

با استعانت از ایزد منان، حمایتهای بی دریغ هيئت مدیره محترم و مدیر عامل محترم شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، 
تالش وافر تمامی کارکنان و کارگران البرز شرقی و همدلی و همراهی مسئولين شهری و منطقه ای، این فرآیند اصالح 
و موانع و مشکالت تا حد زیادی مرتفع شده که آثار آن در شرکت و منطقه مشهود است.  اهم اهداف، اقدامها و برنامه های 

انجام شده عبارتند از:
اهداف تعیین شده:

1(تقویت ایمني معادن با انجام ارزیابي ریسک، آموزش، تامين تجهيزات، عوامل انگيزشي و فرهنگ سازي.
2(اعتمادسازي مجدد تامين کنندگان با پرداخت برنامه ریزي شده بمنظور تسریع در افزایش توليد و پوشش زیان.

3(افزایش توليد با ایجاد انگيزه در پرسنل )در قالب بهبود رفتار سازمانی، تسهيالت رفاهی، سالمت شغلی و...(.  
4(بهينه سازي کارخانه زغالشوئي با هدف افزایش راندمان و کيفيت توليد.

5(بهينه سازی سيستم تهویه شبکه معادن و تجهيز و نوسازی تجهيزات حمل و نقل تونلی.
6(استفاده از فن آوریهاي جدید در راستاي افزایش بهره وري سيستمهاي استخراج و پيشروي.

7(اکتشاف محدوده هاي در اختيار و توسعه بهره برداري از معادن.
8(توسعه همکاري با دانشگاهها و مراکز آموزش عالي.

9(برون سپاري فعاليتها در راستاي کاهش هزینه ها و افزایش توليد.
10(استفاده از انواع روشهاي نوین تامين مالي بمنظور توسعه فعاليتها.

11(بررسي افزایش سرمایه شرکت جهت پوشش بدهي.
12(انجام امور طبق دستورالعمل و در قالب فرآیندهای بهبود مستمر )انضباط کاری در شرکت(.

13(استفاده از خدمات و تجربيات شرکت های دانش بنيان در ارتقای فنآوری معدنکاری در شرکت.
اقدامهای انجام شده:

1(افزایش بالغ بر 71 درصدی توليد زغالسنگ خام از متوسط ماهانه 13460 تن در سه ماه ابتدای سال 96 به متوسط ماهانه                                                  
23094 تن در یک سال اخير )تير 98 تا خرداد 99(.

2(افزایش بالغ بر 110 درصدی توليد کنسانتره زغالسنگ از متوسط ماهانه 7343 تن در سه ماه ابتدای سال 96 به  متوسط 
ماهانه 15450 تن در یک سال اخير )تير 98 تا خرداد 99(.

پرداخت  تامين کنندگان زغالسنگ خام بخش خصوصی،  به  البرز شرقی  تومانی  ميليارد   10 بدهی حدود  3(تسویه حساب 
با هدف ایجاد امکان جذب حداکثری  96 تاکنون و بعضاً مشارکت در توليد آنها  به ایشان از بهمن ماه  برنامه ریزي شده 

زغالسنگ خام منطقه و مقابله با تحریمهای ظالمانه آمریکای جنایتکار )این ماده اوليه در ليست تحریم هاست(.
4(اصالح فرآیندهای شرکت )از جمله حسابداری صنعتی( با هدف ایجاد کنترل بيشتر، افزایش راندمان و کاهش هزینه.

5(تسویه حدود 54 ميليارد تومان بدهی ذوب آهن اصفهان به سازمان خصوصی سازی از محل تهاتر مطالبات سازمان تامين 
اجتماعی از دولت و در قالب اوراق تسویه خزانه.

6(تسویه حدود 9 ميليارد تومان بدهی شرکت به سازمان امور مالياتی از محل تهاتر مطالبات سازمان تامين اجتماعی از دولت 
و در قالب اوراق تسویه خزانه )که صرفه جوئی حدود 10 ميليارد تومان از محل بخشودگی جرائم را در پی داشته است(.

7(توافق با شورای محترم شهر درخصوص تقسيم زمين شهرسازی شاهرود با هدف حذف اعتراضهای کارگری، حفظ 
برند البرز شرقی، ایجاد امکان تداوم توليد و افزایش انگيزه کاری پرسنل با تسویه حدود 83 ميليارد تومان بدهی به سازمان 

خصوصی سازی از محل تهاتر مطالبات سازمان تامين اجتماعی از دولت و در قالب اوراق تسویه خزانه.
8(کاهش بالغ بر5.4 ميليارد تومان از مبالغ جریمه دیرکرد تسویه بدهی سازمان خصوصی سازی به نفع شرکت با پيگيری 

های انجام شده.
9(تسویه حدود 70 ميليارد تومان بدهی البرز شرقی به شرکت تهيه و توليد، شرکت ملی فوالد و سازمان ایميدرو در قالب 

تهاتر با شمش فوالدی ذوب آهن اصفهان.
10( تسویه بالغ بر 98 ميليارد تومان بدهی البرز شرقی به ذوب آهن اصفهان در قالب افزایش سرمایه.

11( کاهش بالغ بر 8 ميليارد تومان از مبالغ حسابرسی شده تامين اجتماعی به نفع شرکت با ارائه مستندات الزم و پيگيری از 
محل قوانين جاری کشور.

با مطالبات ذوب آهن اصفهان از این  بازنشستگی فوالد  البرز شرقی به صندوق  بالغ بر یک ميليارد تومان  12( تهاتر بدهی 
صندوق.

13( کاهش معنا دار زیان صورت های مالی این شرکت از حدود 39 ميليارد تومان در سال 95 ، معادل 27 ميليارد تومان در 
سال 96 ، معادل 8 ميليارد تومان در سال 97 ، مثبت شدن صورت های مالی در سال 98 در حدود 7 ميليارد تومان و پيش بينی 

افزایش سود تا 10 ميليارد تومان در سال مالی 99 .

14( برنامه ریزی بمنظور خروج از ماده 141 قانون تجارت )ورشکستگی( و همچنين ورود به فرابورس. 
15( بروز رسانی سيستم تهویه معدن رزمجا، آماده سازی تونل 14 رضی و شروع استخراج زغالسنگ از بهمن ماه سال 98.

16( دریافت مجوز زیست محيطی معدن وطن سه.
17( تمرکز پرسنل امانی در معادن رزمجا و تخت با هدف ارتقاء بهره وری منابع انسانی و ایجاد فرصت اشتغال جدید 

پيمانکاری. بصورت 
18( بروز رسانی حقوق پرسنل امانی و پيمانی از اسفند ماه 96 تاکنون و افزایش تسهيالت رفاهی به کارکنان که باعث ایجاد 

آرامش در اتمسفر کاری، تقویت روحيه و انگيزه کار و توليد گشته است.
19( تسویه حساب کامل و پرداخت بالغ بر 3 ميليارد تومان پاداش پایان خدمت کليه بازنشستگان البرز شرقی.

20( مشمول بيمه قرار گرفتن مبالغ افزایش توليد )افزایش حقوق زمان بازنشستگی( با هدف افزایش انگيزه کارگران.
21( انعقاد قرارداد فرآوری و فروش دو ميليون تن از دپوی کم عيار زغالشوئی.

22( شستشو و رمق گيری از زغالهای کم عيار درشت دانه توسط کارخانه زغالشوئی و فروش آنها. 
23( چابک سازی چارت سازمانی شرکت با حذف بالغ بر 150 پست غير ضروری و ادغام پستهای همتراز.

24( ارائه تسهيالت و تامين نقدینگی مورد نياز بمنظور ایجاد شرایط بازنشستگی و بازنشستگی پيش از موعد کارگران مشاغل 
سخت و زیان آور.

25( افزایش اشتغال مستقيم حدود 650 نفر در قالب پيمانکاری )با در نظر گرفتن اشتغال غيرمستقيم حدود 800  نفر(.

26( پذیرش و دریافت کد بورس کاالی ایران و بورس انرژی بمنظور انجام امور بازرگانی.
27( راه اندازی آنتن تلفن همراه مجموعه معدنی کالریز و کارخانه زغالشوئی که عالوه بر افزایش راندمان کاری، 

رضایتمندی کارگران را در پی داشته است.
28( بهبود عملکرد کارخانه زغالشوئی با نصب سرند آبگير و همچنين نصب تجهيزات خرد کن و دانه بندی بمنظور توليد و 

تامين بخشی از زغال حرارتی مورد نياز سایر صنایع.
29( تنوع بخشی به توليد و افزایش سبد محصوالت )شامل زغالسنگ حرارتی، ضایعات، اقالم مازاد رسوبی و اسقاط انبار و 

سایر فعاليت های بازرگانی(.
30( بروز رسانی مجوز تعدادی از چاههای آب شرکت.

31( پوشش شبکه بی سيم شرکت در استان سمنان و اخذ مجوز استان گلستان بمنظور ایجاد امکان ارتباط در مواقع ضروری.
32( حفظ و توسعه محيط زیست با کاشت بالغ بر 12000 اصله نهال در اسفند ماه 97.

33( گاز رسانی به مناطق معدنی طزره، کارخانه زغالشوئی و ... با هدف حذف سوختهای فسيلی و رفع مشکالت کارگری.
34( جذب110 نفر دانشجوی جدید در مرکز علمی کاربردی البرز شرقی.

35( برنامه ریزی در جهت استقرار و پياده سازی سيستم های کنترل موجودی، تامين و نگهداری و تعميرات )PM( در شرکت.
36( برون سپاری نگهداری ماشين آالت حمل و نقل.

37( تاکيد بر انجام امور طبق دستورالعمل و فرآیندهای تعيين و تعریف شده )انضباط کاری در امور(.
38( برگزاری مميزی خارجی سيستمهای کيفيتی و دریافت گواهينامه های مدیریت کيفيت )ایزو9001(، مدیریت محيط زیست 

)ایزو 14001( و مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی )ایزو 45001( از شرکت توف )TÜV( آلمان.
39( برق رسانی به تونلهای شماره 5 و 6 معدن تخت بمنظور جایگزینی لوکوموتيوهای برقی با دیزلی.

40( نوسازی تجهيزات حمل و نقل تونلی اعم از معدن تخت.
41( احداث و بازسازی سنگرهای زغال و باطله تونلهای 6 و 3 معدن تخت.

42( توسعه اکتشاف در مجموعه معدن رضی با هدف پتانسيل سنجی توسعه تونل 14 معدن.
43( دسترسی به ذخيره بلوک صفر معدن رضی

44( اتمام پيشروی برای دسترسی رابط اکلون نوار و افق دوم معدن برناکی.
45( برگزاری دوره آموزشی و اجرائی بهبود مستمر در راستای مدیریت سرمایه و چابک سازی.

46( کاهش هزینه های توليد با استفاده از بکارگيری کارگران مشمول طب کار در مشاغل سبک و خدماتی خارج تونل، 
واگذاری انبارک مواد ناریه به ناجا، کاهش و هدفمند نمودن ميزان اضافه کار با اصالح ساختار نيروی انسانی، واگذاری 

قسمت اعظم هزینه های سربار توليد در قالب پيمان عمليات معدنی )استخراج و پيشروی( و...   

برنامه های سال 99 :
1( توليد حداقل 200 هزار تن کنسانتره و همچنين حفظ تنوع و سبد محصوالت توليدی.

2( پایش و بازبينی مستمر برنامه توليد با هدف دستيابی به توليد، آماده سازی و ذخائر قابل استخراج در الیه های با کيفيت 
باالتر.

3( پيشبرد اهداف مدیریت هزینه و اقدام های عملياتی بمنظور خروج از ماده 141 قانون تجارت )ورشکستگی(.
4( برنامه ریزی بمنظور ایجاد مقدمات ورود به فرابورس و سپس بورس اوراق بهادار.

5( بهبود سيستم تهویه شبکه معادن برناکی و تخت.
6( دریافت پروانه بهره برداری معدن وطن.

7( دسترسی به افقهای زیرین تونل 6 معدن تخت ترجيحاً از مسير جاده جنگلی.
8( دسترسی به افق سوم معدن رزمجای غربی.

9( راه اندازی سامانه پایش مستمر تهویه معدن رزمجای غربی.
10( نوسازی تجهيزات حمل و نقل تونلی اعم از لوکوموتيو، واگن و ...

11( جذب حداکثری زغال خام از معادن بخش خصوصی با مشارکت در توليد آنها.
12( تداوم بر بازنشستگی و بازنشستگی پيش از موعد پرسنل امانی و جایگزینی آنها با پيمانکاری. 
13( برنامه ریزی بمنظور سرمایه گذاری در پروژه های مختلف از محل سایر درآمدهای شرکت.

14( تکميل آماده سازی و برنامه ریزی استخراج از ذخائرمعدن رضی )تونل های 3 و 14(.
15( بازبينی ذخيره قطعی معدن کالریز با هدف اصالح پروانه بهره برداری.

16( تصميم گيری در مورد پيشروی های فاقد ذخيره اقتصادی و برنامه ریزی تخریب و بازیابی اقالم تونلی.
17( حفر بونکر و تجهيز اکلون نوار معدن برناکی برای ترانسپورت از افق دوم.

18( حفر بونکر و تجهيز نوار افق دوم تونل مادر.
19( بررسی واگذاری ذخيره های با پتانسيل توسعه پایين تر به متقاضيان واجد شرایط در قالب اجاره.

20( احداث جاده دسترسی به تونل های باالدست مجموعه رزمجای غربی.
21( تعيين تکليف اکلن شماره سه تونل مادر.

22( برنامه ریزی برای کوراشالک های ميانآب.
23( اخذ مجوزهای اجرای طرح توليد آب معدنی طالو در منطقه مهماندوست.

24( توسعه آموزش تخصصی و تبادل فنآوری و دانش با مراکز علمی مانند دانشگاه ها و شرکت های دانش بنيان.

در پایان بر خود فرض می دانيم از همراهی و حمایت تمامی مسئولين گرامی در رفع مشکالت این شرکت و ایجاد رضایتمندی 
اجتماعی، وزرای محترم  رفاه  و  تعاون، کار  فعلی  و  به ویژه وزرای محترم سابق  برای کارکنان و کارگران زحمتکش شرکت، 
آهن  ذوب  سهامی  شرکت  فعلی  و  سابق  محترم  عامل  مدیران  و  محترم  مدیره  هيئت  دارائی،  و  اقتصادی  امور  فعلی  و  سابق 
مدیران  الدین(،  تاج  دکتر  و  نوربخش  دکتر  آقایان  ارواح  بر  سالم  و  درود  )با  اجتماعی  تامين  سازمان  محترم  روسای  اصفهان، 
تحسين  اقدامهای  اسالمی خصوصاً  شورای  مجلس  محترم  نمایندگان  تامين،  صدر  و  شستا  شرکتهای  فعلی  و  سابق  محترم  عامل 
این  های  بدهی  تهاتر  رسيدن  ثمر  به  و  مشکالت  حل  راستای  در  ميامی  و  شاهرود  شهرستانهای  وقت  محترم  نماینده  برانگيز 
تامين، معاون استاندار و فرماندار، شورای شهر، دادگستری،  امام جمعه، اعضاء شورای  شرکت و سایر مسئولين محترم از جمله 
سازمان  دارائی،  اداره  اجتماعی،  رفاه  و  کار  تعاون،  اداره  تجارت،  و  معدن  صنعت،  اداره  انتظامی،  نيروی  انقالب،  دادسرای 
حفاظت محيط زیست، اداره منابع طبيعی، اداره اطالعات و... تشکر و قدردانی خالصانه به عمل آورده، توفيق و سالمتی همگی 
نمائيم. از خداوند متعال مسئلت  نام گذاری گردیده است  نام سال جهش توليد  به  به فرموده مقام معظم رهبری  را در سالی که 

                                                          
                                                                                              روابط عمومی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

معدن تخت

معدن طزره

ایستگاه زرین

بازدید مهندس یزدی زاده مدیر عامل ذوب آهن اصفهان از معدن طزره


