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گفتگوی رئیس روابط عمومی شرکت با روزنامه صمت به مناسبت روز خبرنگار

      اخبـار  

خبــــــر

دوره های آموزشی » نگهداری و کنترل سقف در معادن« و 
» تخریب در کارگاه استخراج« در سطح کارشناسی و باالتر در 
معدن تخت استان گلستان و دوره آموزشی» ایمنی و بهداشت 
   »H.S.E «کار« ویژه کارگران معادن زغالسنگ و دوره آموزشی
ویژه کارشناسان در منطقه طزره توسط معاون معدنی و بهره 

برداری شرکت برگزار شد.
معاون معدنی و بهره برداری شرکت، هدف از برگزاری دوره 
های آموزشی h.s.e  و ایمنی و بهداشت کار ویژه کارگران 
در  ریسک  مدیریت   ، ایمنی  مفاهیم  و  اصول  با  آشنایی  را 

معادن،حوادث ناشی از کار و ... عنوان کرد.
مهندس قنبری اظهار داشت : طبق برنامه ریزی انجام شده دامنه 
تمام  در  کار  محیط  بهداشت  و  ایمنی  مهارتی  های  آموزش 
سطوح معدنی توسعه خواهد یافت تا در آینده شاهد شکوفایی 

استعدادها ، مهارتهای کاری و توسعه شغلی باشیم.
وی، برگزاری این دوره های آموزشی را  موجب ایجاد هماهنگی 
وهم افزایی رویکرد سیستماتیک در اجرای نظارت بر برنامه های  
ایمنی و بهداشت کار در راستای بهبود ارتقاء وضع موجود عنوان 

کرد و افزود: لزوم ترویج فرهنگ ایمنی باید نهادینه شود.

معاون معدنی و بهره برداری شرکت، آموزش ها و گزارشاتی 
از اقدامات انجام شده در خصوص آشنایی با اصول و مفاهیم 
ایمنی و مدیریت ریسک در معادن، آشنایی با حوادث ناشی از 
کار در معادن، آشنایی با ایمنی در بارگیری و حمل و نقل معادن 
ایمنی در عملیات حفاری  با  زیرزمینی و زغالسنگ، آشنایی 
و آتشباری در معادن زیرزمینی، آشنایی با نگهداری سقف و 
خطرات مربوط به ریزش در معادن زیرزمینی، آشنایی با اصول 
ایمنی برق و آتشنشانی ، پیشگیری از حریق و انفجار در معادن 
زیرزمینی و زغالسنگ و ایمنی در کارگاه های فنی و تعمیرگاه 

را به حاضرین ارائه نمود.
قنبری، در راستای برگزاری دوره های تخصصی نگهداری و 
ابراز  استخراج  کنترل سقف در معادن و تخریب در کارگاه 
داشت:  با توجه به شرایط معدنکاری زغالسنگ در استان گلستان 
نگهداری  زیاد  فصلی  بارانهای  و  محیط جنگلی  واسطه  به  و 
کارگاههای استخراج در این استان همواره با مشکالتی روبرو 

بوده است.
های  سیستم  با  کارشناسان  آشنایی  کرد:  خاطرنشان  وی 
نگهداری،کنترل سقف، بازیابی، ارزیابی و نگهداری کارگاهی، 
بررسی الزامات تخریب، پیش بینی قابلیت تخریب با شیوه های 
تجربی و تحلیلی و همچنین تخریب مصنوعی و بکارگیری این 
آموزشها  نه تنها کمک به افزایش بهره وری در تولید دارد بلکه 

در جهت ایمنی کارکنان نیز اثر گذار خواهد بود.
وی از همکاری سازمان های نظام مهندسی معدن استان های 
سمنان و گلستان و  اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان 

دامغان بابت برگزاری کالسهای یادشده قدردانی نمود.
 این دوره آموزشی با حضور 100 نفر برگزار شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شاهرود، به مناسبت » روزخبرنگار« با مدیرعامل 
شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی دیدار و از زحمات و عملکرد خوب دست اندرکاران 

ماهنامه داخلی معدنکار قدردانی کرد. 
رضا مهدیان، ضمن تبریک و خداقوت به هیات تحریریه ماهنامه معدنکار گفت: نشریات داخلی 
به ویژه معدنکار نقش بسیار مهم و تاثیرگزاری در اطالع رسانی و انعکاس اقدامات و عملکرد 

داخلی دستگاه خودشان دارند.
وی، از معدنکار به عنوان یکی از قوی ترین و بی حاشیه ترین نشریات داخلی نام برد و  افزود: 
هم اکنون 14 نشریه و بیش از 23 دفتر نمایندگی استان سمنان در شاهرود فعالیت دارند که به 

نسبت شهرستانهای دیگر در این حوزه  از آمار بسیار خوبی برخوردار است.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان شاهرود تصریح کرد: خبرنگاران در شهرستان 

شاهرود از اطالعات و سواد رسانه ای خوبی در سطح استان برخوردارند.
مهدیان خطاب به مدیرعامل شرکت گفت: دغدغه شما به عنوان یک مدیر رسانه ای و حمایت 

از نشریات داخلی قابل ستایش است. 
وی با اشاره به نوع کاغذ، نظم در چاپ ، انتخاب تیترهای مناسب و عملکرد خوب تیم ماهنامه 

معدنکار گفت: با توجه به فعالیت یکساله این نشریه پیشنهاد ما این است که برای آرشیو این 
ماهنامه کتاب سال تهیه شود. 

عضو اصلی هیات مدیره خانه مطبوعات استان سمنان با بیان اینکه باید بسیاری از دستگاهها از 
اقدامات و عملکرد  خوب شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی آگاه شوند ابراز داشت: ماهنامه 

داخلی معدنکار از قابلیت انتشار در سطح شهرستان و کشوری برخوردار است.
مهدیان ضمن اعالم حمایت خود از حوزه نشریات داخلی ادامه داد: امیدواریم روزی برسد که 

معدنکار به عنوان اولین هفته نامه و به دنبال آن اولین روزنامه داخلی تخصصی در سطح استان منتشر شود.  
در ادامه مدیر عامل شرکت ضمن عرض خیرمقدم، خداقوت و تبریک روز خبرنگار، هدف 

از ایجاد و نشر ماهنامه داخلی معدنکار را انعکاس اقدامات و عملکرد شرکت به ویژه در ارتباط 
با افزایش تولید ، اشتغال و ارتقا حس همدلی و پویایی عنوان نمود.

مهندس شریف با تاکید بر افزایش تولید بعنوان مهمترین الویت و دغدغه شرکت گفت: تولید 
این شرکت طی سه سال حدود 2 و نیم برابر افزایش داشته و در حوزه اشتغالزایی نیز برای 

بالغ بر 650 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده که این تعداد با اشتغال غیرمستقیم به 1000 
نفر رسیده است.

وی تصریح کرد: با خرید زغال از معادن بخش خصوصی ضمن حفظ اشتغال، بر افزایش تولید 
هم کمک شایانی شده است.

مدیر عامل شرکت در پایان از زحمات پرسنل روابط عمومی و دست اندرکاران ماهنامه 
معدنکار قدردانی کرد و افزود: امیدواریم غنای اطالعاتی و فرهنگی این نشریه افزایش یابد.

در پایان مظفر شعبانی رییس روابط عمومی شرکت ضمن قدردانی از راهنمایی ها و حمایت 
مهندس شریف گفت: طی یکسال اخیر که از انتشار ماهنامه داخلی معدنکار می گذرد این نشریه 

از تحول و روند رو به رشد خوبی برخوردار بوده است.
گفتنی است در این نشست رییس اداره فرهنگ ارشاد و اسالمی شاهرود با اهدای لوحی، از 

تالش های هیئت تحریریه نشریه »معدنکار« تقدیر نمود.

تقدیر از دست اندرکاران ماهنامه معدنکار 

گفتگوی صمیمانه مدیرعامل شرکت با کارگران معدن تخت دوره عمومی )مقدماتی( ایمنی و بهداشت کار در معادن برگزار شد
مدیر عامل شرکت، در سفر یک روزه خود 
به منطقه معدنی تخت با کارگران این معدن در 
و  بحث  به  چهره  به  چهره  و  دوستانه  دیداری 
گفتگو نشست و مشکالت آنها را مورد بررسی 

قرار داد.
از  قدردانی  ضمن  کارگران  دیدار  این  در 
اخیر  مسائل  شرکت،درخصوص  مدیرعامل 
رفع  همچنین  و  کاری  شیفت  تغییر  جمله  از 
سپس  و  مطرح  را  سواالتی  خود،  مشکالت 

مهندس شریف به سواالت پاسخ دادند.

طریق  از  باید  مشکالت  کرد:  تصریح  وی 
امانی  پرسنل  کل  عصاره  که  کارگری  شورای 
به  و   گیرد  قرار  بررسی  مورد  هستند  شرکت 

مدیرعامل و معاونین منتقل شود. 
شورای  اینکه  بیان  با  شرکت  مدیرعامل 
کارگری در راستای رفع مشکالت از  نظرات و 
ابراز  برخوردار است  پیشنهادات جامع و کاملی 
اخیر  چندسال  این  در  شرکت  عملکرد  داشت: 

شیب  از  اشتغال  و  تولید  افزایش  که  داده  نشان 
مالیمی برخوردار بوده است.

شریف یادآورشد: به دنبال راهکاری برای راه 
پیگیری  این  2 معدن تخت هستیم و  فاز  اندازی 
کماکان در خصوص تونل 7 این معدن نیز ادامه 

دارد.
وی، به درخواست مسئولین استان گلستان در 
اشاره  استان  در  واحد  مدیریت  یک  خصوص 
پروژه  جهت  شد  گرفته  تصمیم  افزود:  و  کرد 
یک  وطن  و  رضی  تخت،  معادن  توسعه  های 

مدیر ارشد برای منطقه گلستان تعیین شد.
مدیرعامل شرکت در ادامه از انتصاب مهندس 
استان  معدنی  منطقه  ارشد  مدیر  عنوان  به  زینتی 
به  جلسات  در  ایشان  گفت:  و  داد  خبر  گلستان 
دیگر  کنار  در  گلستان  استان  واحد  مدیر  عنوان 
راه  به  رسیدن  و  مذاکره  جهت  معادن  مدیران 
تا  داشت  خواهند  حضور  اشتغال  و  توسعه  های 

در این راستا گام های موثرتری برداریم.
خصوص  در  را  توضیحاتی  همچنین  شریف 
و  داد  ارائه  اخیر  سال   3 طی  شرکت  عملکرد 
افزود: این شرکت تا به امروز اقداماتی در جهت 
قرار  مانند  پرسنل  خدمت  پایان  و  فعلی  مزایای 
پرداخت   ، بیمه  در  تولید  کارو  اضافه  گرفتن 
مشاغل سخت  درصد   4 بحث   ، موقع حقوق  به 
توان  حد  در  رفاهیات  دادن  قرار  آور،  زیان  و 

شرکت و ...انجام داده است. 

عنوان  به  را  زینتی  مهندس  انتصاب  همچنین 
تبریک  گلستان  استان  معدنی  منطقه  ارشد  مدیر 

گفت.
اعتصاب  برای  بهانه ای  یادآور شد: هیچ  وی 
در  اگر  و  نیست  توجیه  قابل  کار  شدن  وتعطیل 
مواردی ابهام ومشکلی وجود دارد باید در حیطه 

خانواده البرز شرقی مطرح و رفع گردد.
با  نیز  شرکت  برداری  بهره  و  معدنی  معاونت 
شرکت  اقدامات  خصوص  در  توضحاتی  ارائه 
توانسته  کارگران  شما  تالش  و  همت  با  گفت: 
ایم با افزایش تولید و بهبود شرایط به موفقتهای 

خوبی برسیم.

از  قدردانی  ضمن  پایان  در  زینتی  مهندس 
مدیرعامل شرکت ابراز داشت: امیدواریم بتوانیم 
بیشتر از گذشته در کنار شما عزیزان باشیم و تا 
جایی که قانون و ساختار شرکت اجازه می دهد 
مورد  و مشکالت شما  مسائل  نزدیک  آینده  در 

بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتگوی صمیمانه 
مدیرعامل شرکت با 
کارگران معدن تخت

یک  سفر  در  شرکت،  عامل  مدیر 
تخت  معدنی  منطقه  به  خود  روزه 
دیداری  در  معدن  این  کارگران  با 
و  بحث  به  چهره  به  چهره  و  دوستانه 
گفتگو نشست و مشکالت آنها را مورد 

بررسی قرار داد.
ضمن  کارگران  دیدار  این  در 
شرکت  مدیرعامل  از  قدردانی 
تغییر  از جمله  اخیر  مسائل  درخصوص 
شیفت کاری و همچنین رفع مشکالت 
سپس  و  مطرح  را  سواالتی  خود، 

مهندس شریف به سواالت پاسخ دادند.
باید  مشکالت  کرد:  تصریح  وی 
عصاره  که  کارگری  شورای  طریق  از 
مورد  هستند  شرکت  امانی  پرسنل  کل 
و  مدیرعامل  به  و   گیرد  قرار  بررسی 

معاونین منتقل شود. 
اینکه  بیان  با  شرکت  مدیرعامل 
رفع  راستای  در  کارگری  شورای 

مشکالت از  نظرات....

به دنبال راهکاری برای راه اندازی فاز 2 معدن تخت هستیم

1

 دوره عمومی 
)مقدماتی( ایمنی 
و بهداشت کار در 
معادن برگزار شد

3

دیدار مدیرعامل 
شرکت با رییس اداره 
منابع طبیعی مینودشت

صفحه 1

رئیس روابط عمومی شرکت در گفت و گو با  روزنامه صمت گفت: ماهنامه  داخلی«معدنکار« از خرداد ماه سال گذشته انتشار 
خود را در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی آغاز کرده است.

مظفر شعبانی ضمن قدردانی از راهنمایی ها و حمایت 
مدیرعامل شرکت گفت: طی یکسال اخیر که از 

انتشار ماهنامه داخلی معدنکار می گذرد این نشریه از 
تحول و روند رو به رشد خوبی برخوردار بوده است.

وی ادامه داد: در شرایطی که بعضی افراد، دانسته یا 
ندانسته صرفاً به انعکاس اخبار مایوس کننده در جامعه 

پرداختند و باعث دلسردی مردم می شوند ، هدف 
از ایجاد و نشر ماهنامه داخلی معدنکار  را انعکاس 
اقدامات و عملکرد مثبت شرکت به ویژه در ارتباط

 با افزایش تولید ، اشتغال، ارتقا حس همدلی و پویایی 
عنوان نمود.

رئیس روابط عمومی شرکت، با تاکید بر افزایش 
تولید بعنوان مهمترین الویت و دغدغه شرکت گفت: 
تولید این شرکت طی سه سال حدود 2 و نیم برابر 

رسیده و در حوزه اشتغالزایی نیز برای بالغ بر 650 نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد شده که با اشتغال غیرمستقیم به 1000 
نفر رسیده است.

شعبانی تصریح کرد: با فعال کردن معادن بخش خصوصی و خرید زغال از آنها اشتغال حفظ و افزایش پیدا کرده و فرصتهای 
خوبی در بخش اشتغال ایجاد شده است.

وی خاطرنشان کرد: در این 12 شماره با انتشار بیش از 48 صفحه روزنامه موفق شدیم سیمای جدیدی از روزنامه نگاری داخلی را معرفی 
کنیم و این نکته را برای خود افتخار می دانیم که معدنکار را در شهر و دیار خودمان و برای خانواده البرز شرقی منتشر کرده ایم.

رئیس روابط عمومی شرکت ، انتشار ماهنامه معدنکار را یکی دیگر از ابزارهای روابط عمومی در راستای انعکاس عملکرد و 
برنامه  های شرکت عنوان کرد و افزود: این ماهنامه تالش کرده با انتشار چهار صفحه، خبرهای اختصاصی شرکت  را در اختیار 

مخاطبان خود در دو استان سمنان و گلستان قرار دهد.
شعبانی، برگزاری مراسم ویژه مذهبی مانند افطاری ماه مبارک رمضان در دامغان، گنبد و شاهرود، برگزاری جشن و مسابقات 
ورزشی فوتبال و والیبال به مناسبت دهه فجر ،برگزای یادواره شهدا، اختصاص ویالی خزرآباد ، هماهنگی و تهیه بلیط سفر 
زیارتی مشهد مقدس جهت خانواده پرنسل و ... را از جمله اقدامات رفاهی شرکت طی 3سال گذشته برشمرد که به صورت 

ماهانه اخبار آن در معدنکار به اطالع کلیه پرسنل می رسد.
وی، در پایان به تمام عزیزانی که  از ابتدا با معدنکار بودند و کسانی که همچنان تالش می کنند به ماهنامه شرکت کمک کنند 

خسته نباشید و خداقوت گفت.
گفتنی است به مناسبت روز خبرنگار،  رییس اداره فرهنگ ارشاد و اسالمی شهرستان شاهرود ضمن ارسال نامه تشکر آمیز، با 

حضور در دفتر مدیرعامل شرکت و  اهدای لوحی، از تالش های هیئت تحریریه نشریه »معدنکار« تقدیر نمود.

شماره: 9910791   تاریخ: 1399/05/25
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چندین ماه از آغاز پروژه پیاده سازی نظام 
آراستگی محیط کار )5S( در شرکت معادن  

زغالسنگ البرز شرقی میگذرد . 
شرکتی که نزدیک به 50 سال از آغاز به 
در  نفر  هزار   7 گذشته  در  میگذرد،  کارش 
هم  و  اند  بوده  کار  به  مشغول  شرکت  این 
بخش   2 در  نفر  هزار   2 به  نزدیک  اکنون 

امانی و پیمانی فعالیت دارند.

 ، شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر  همراه  به  شرکت  محترم  مدیرعامل 
برآبادی )عضو هیئت علمی دانشگاه ترومسو، 
از  وکارشناسان  مدیران  از  تعدادی  و  نروژ( 
معدنی  منطقه  در   5S پروژه  اجرای  نحوه 

طزره بازدید بعمل آوردند.
از  شریف  مهندس  بازدید،  این  ابتدای  در 
کلیه مدیران، کارشناسان و پرسنل زحمتکش 
خود  ناپذیر  خستگی  تالش  و  همت  با  که 
کنند  می  تالش  پروژه  این  اجرای  به  نسبت 

تقدیر نمود.
دامغانی  محمد  با  خصوص  این  در 
طزره  معدنی  منطقه  تعمیرگاه  سرپرست 
شماره  این  در  که  ایم  داده  انجام  گفتگویی 

از معدنکار می خوانید.
طزره  معدنی  منطقه  تعمیرگاه  سرپرست 
آموزش  بخشی  اثر  و  ارزیابی  خصوص  در 
نظم  5S( گفت:  نظام آراستگی محیط کار) 
به  دستیابی  پارامترهای  مهمترین  از  ترتیب  و 

به همین منظور   ، موفقیت در سازمان هاست 
 ، کاری  انضباط  ایجاد  منافع  به  توجه  با  و 
مدیر عامل شرکت ، آموزش نظام آراستگی 
این  کار  دستور  در  را   )5S  ( کار  محیط 

شرکت قرار دادند .

ناشی  هزینه های  کاهش  دامغانی،  محمد 
تعمیر  دوباره کاری،  خرابی،  توقف،  از 
طول  افزایش  و  خرابی  از  جلوگیری  ابزار، 
ایجاد  ماشین آالت،  و  اداری  ابزارهای  عمر 
کاهش  تعمیر،  به جای  نگهداری  ترویج  و 
و  نابسامانی  از  ناشی  خدمات  شدن  ضایع 
انبارشدن  از  جلوگیری  درهم ریختگی، 
ازجمله  را  اداری  ابزار  وگم شدن  بیهوده 

اهداف این پروژه برشمرد.

عنوان  با  خود  فعالیت  سال   3 به  وی 
طزره  معدنی  منطقه  تعمیرگاه  در  سرپرست 
شیفت  یک  در  نفر   12 افزود:  و  کرد  اشاره 
سازی،  باطری  قسمتهای  در  ساعته   8 کاری 
مکانیزاسیون  کار،  سرویس  و  چی  آپارات 
مکانیک  سبک،  و  سنگین  آالت  ماشین 
برقی  کمپرسورهای  و  راهساز  آالت  ماشین 

و دیزلی مشغول کار هستند.
طزره  معدنی  منطقه  تعمیرگاه  سرپرست 
تعمیرات   (  CM به صورت  تعمیرات  گفت: 
تعمیرات   (  PM مانیتورینگ(،   اساس  بر 
برای  سنسور  نصب   (  CDM، پیشگیرانه( 
یابی  ریشه   (  Practive نقایص(،  از  اطالع 
از  پیشگیری   (  Design Out و  نقایص( 
به  طزره  تعمیرگاه  شود،  می  انجام  آسیب( 
خودروهای  کلیه  به  مادر  تعمیرگاه  عنوان 
منطقه  برقی  و  دیزلی  سنگین،  سبک، 
و  صنعتی  ناحیه  زغالشویی،  طزره،کارخانه 

ایستگاه زرین خدمات رسانی می نماید.
دامغانی ابراز داشت: پروژه  5s درراستای 
ساختار  در  کیفیتی  فضای  حفظ  و  برقراری 
شرکت  در  بهره وری  افزایش  و  سازمانی 
برنامه زمان بندی در  انجام شده است و طبق 

سازمانی این شرکت پیاده سازی گردید.
آراستگی  نظام  یا   )5S اینکه)  بیان  با  وی 
منجر به پیشگیری از حوادث و افزایش بهره 
 5S وری می گردد یادآورشد : هدف نهایی
پیشگیری از اتالف است که برای رسیدن به 
و در همه  اجرامی شود  متعددی  هدف های 

جا قابل پیاده سازی است .
طزره  معدنی  منطقه  تعمیرگاه  سرپرست 
ها  هدف  ترین  مهم  از  برخی  کرد:  تصریح 

وری  بهره   ، بهداشت  و  ایمنی  از  عبارتند 
و  ،کیفیت  ها  هزینه  در  جویی  صرفه   ،
که  هایی  محیط  در  ها  خرابی  از  پیشگیری 
بااجرای نظام آراستگی مدیریت می شوند و 
اقالم موجود با نظمی خاص مرتب می شوند 
و این امرتا حد زیادی موجب صرفه جویی و 

ایمنی محیط خواهد شد . 
خانه  نوع  یک    5s داد:  ادامه  دامغانی 
مراحل  منظم  اجرای  است،  صنعتی  تکانی 
وبهداشتی  پاکیزه  محیطی  آراستگی  نظام 
ترتالش  مهم  همه  از  و  آورد  می  رافراهم 
درکارکنان  صحیح  های  عادت  ایجاد  برای 
مهم ترین عامل درتحقق محیط های آراسته 

است.
یافته  سامان  وجودمحیطی  به  اشاره  با  وی 
باکیفیت  خدمات  ارائه  یا  تولید  ازلوازم 
پروژه  این  اجرای  از  حاصل  نتیجه  گفت: 
یافته،افزایش  سازمان  و  تمیز  کاری  ،محیط 
ها،  هزینه  کار، کاهش  و آالت  وسایل  عمر 
افزایش انگیزه و روحیه کاری و بازدهی باال 

است.
طزره،  معدنی  منطقه  تعمیرگاه  سرپرست 
ترتیب،  و  نظم  سازی،  پاکیزه  ساماندهی، 

از  واژه  پنج  را  انضباط  و  استانداردسازی 
به  افزود:  و  کرد  عنوان    5S اصول  و  مبانی 
منظور موفقیت در ساماندهی باید به اولویت 
غیر  از  را  ها  ضروری  پرداخت،و  بندی 

ضروری ها جدا سازی نمود. 
دامغانی تصریح کرد: هنگامی که هر چیز 
به کارکرد و در نظر گرفتن کیفیت  با توجه 
و ایمنی کار در جای مناسب و مشخص قرار 
داشته باشد، محل کار همواره منظم و مرتب 

وسایل،  همه  باید  منظور  بدین  بود،  خواهد 
شناسایی  که  را  نیاز  مورد  فرمهای  و  اقالم 
نیز  را  آنها  از  یک  هر  کارکرد  و  نموده 
قرار  مناسب  جای  در  را  نموده ایم  مشخص 
با سرعت و سهولت قابل  به نحوی که  دهیم 

دسترس باشند. 
این  سازی  پیاده  با  اینکه  به  اشاره  با  وی 
پروژه نزدیک به 85 درصد از نظام آراستگی 
یادآورشد:   پذیرفت  صورت  تعمیرگاه  در 
در  آن  کردن  نهادینه  و  انضباط  ایجاد 
مجموعه از طریق آموزش شیوه هاي درست 
در  آنان  دادن  تمرین  و  افراد  به  کار  انجام 
این  همچنین  و  شد  خواهد  انجام  زمینه  این 
پیروي  و  مقررات  وضع  طریق  از  تمرینها 

جدي از آنها محقق می شود.
طزره  معدنی  منطقه  تعمیرگاه  سرپرست 
پیمانکار،  به  بخش  این  واگذاری  پایان،  در 
بازنشستگی  به  توجه  با  پروری  جانشین 
با  جدید  خودروهای  جایگزینی  پرسنل، 
و  امکانات  به  نیاز  و  فرسوده  خودروهای 
دستگاه  برقی،  جرثقیل  مانند  تجهیزاتی 
های  درخواست  از  را   ... و  لیفتراک  تراش، 

این قسمت عنوان کرد.

اجرای آموزش نظام آراستگی 
محیط کار )5S(  در شرکت 

سرپرست تعمیرگاه  منطقه 
  5s  :معدنی طزره گفت

یک نوع خانه تکانی 
صنعتی است، اجرای منظم 

مراحل نظام آراستگی 
محیطی پاکیزه  و بهداشتی 

را فراهم می آورد.

سین جین  

جیــــــــــمسیـــــــــن 

سین: لطفا خودتان را برای ما معرفی کنید؟
جیم:  امیر یوسفی هستم، متولد سال 1355/12/6 در شهرستان 

شاهرود و هم اکنون به عنوان مدیر دفتر فنی و طراحی در 
شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی مشغول خدمت هستم. 

سین: چندمین فرزند خانواده هستید؟
جیم: دوم

سین: چه سالی ازدواج کردید؟
جیم: 95

سین: نحوه آشنایی با همسرتان؟
جیم: محل کار

سین: از اینکه در یک محیط با همسرتان همکار هستید چه 
احساسی دارید؟

جیم؟ مزایا و معایب را همزمان دارد البته مزایا بیشتر است، بسیار 
خوب است که از مشکالت و شرایط هم اطالع داشته باشیم.

سین: تحصیالت شما در چه مقطعی است؟
جیم: دکترای تخصصی

سین: بهترین و بدترین روز زندگی؟
جیم: بهترین روز خبر پدر شدنم ، روز بدی که در خاطرم بماند 

نداشته ام
سین: در اوقات فراغت ترجیح می دهید چه کاری انجام دهید؟

جیم: مطالعه
سین: از بیست چه نمره ای به خود می دهید؟

جیم:  16
سین: ویژگی منحصر به فرد شما؟

جیم: ترجیح می دهم دیگران قضاوت کنند
سین: انتخاب شما برای سفر؟

جیم: ارمنستان
سین: بهترین هدیه ای که گرفتید چه بود؟

جیم: یک ساعت رومیزی با طرح جغد که از همسرم هدیه 
گرفتم

سین: زمان ورود شما به شرکت البرز شرقی؟
جیم: 1380

سین: مهمترین دغدغه شما در محل کار؟
جیم: انجام به موقع و دقیق کارها

سین: ورزش مورد عالقه شما؟
جیم: دوچرخه سواری
سین: آشپری می کنید؟

جیم: بله
سین: غذای مورد عالقه تان؟

جیم:  عدس پلو
سین: اهل فست فود هستید؟

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

جیم: در بحث چند محصولی خوب است به مواد معدنی دیگر 
هم فکر کنیم.

سین: تکیه کالم شما چیست؟
جیم: عرضم به حضورتان

سین: اگر دوباره متولد شوید دوست دارید در همین جایگاه 
باشید؟

جیم:  نه
سین: در چه قسمتی از شرکت عالقه دارید مشغول به کار 

شوید؟
جیم: فکر میکنم در حال حاضر مناسب ترین جایگاه را در 

شرکت دارم، اگر زمانی قرار به تغییر باشد قسمت مورد عالقه 
ام  ایمنی یا تحقیق پژوهش است.

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

سین: اصلی ترین مشغله ذهنی تان؟
جیم: سالمتی خانواده

سین: پیشنهاد شما در راستای کمک به شرکت؟
جیم: سرمایه گزاری در بخش آماده سازی و ماشین آالت 

معادن از الزامات شرکت برای سالیان آینده است
سین: نظر شما در خصوص واحد روابط عمومی چیست؟

جیم: روابط عمومی علی رغم آنچه که تصور می شود یکی از 
تخصصی ترین واحدهای شرکت است که باید بیشتر مورد 

توجه قرار گیرد.
سین: نظر شما در مورد این بخش از ماهنامه معدنکار؟ 

جیم: بخشی متفاوت است 

ســتــان
اخبــــــــا  رگل

دیدار مدیرعامل شرکت
 با رییس اداره منابع طبیعی 

شهرستان مینودشت

ادارات  با  بیشتر  چه  هر  تعامل  راستای  در 
شرکت،  اداری  امور  پیگیری  در  تسریع  و 
طبیعی  منابع  اداره  رییس  با  شریف  مهندس 

مینودشت ، دیدار و گفتگو کرد.
ضمن  شرکت  مدیرعامل  دیدار  این  در 
موفقیت  آرزوی  و  انتصاب  تبریک  عرض 
در  را  توضیحاتی  گرایلو  مهندس  برای 
اقدامات  و  کارنامه گذشته شرکت  خصوص 

انجام شده چندساله اخیر اذعان داشت. 
وی، تقویت فعالیت ها در استان گلستان را 
یکی از اهداف شرکت برشمرد و افزود: تا به 
امروز در بخش تولید و اشتغال با روند مالیم 

روبه رشد حرکت کرده ایم.
شریف با بیان اینکه افزایش تولید و اشتغال 
بیشتر باید در سرلوحه فعالیت های معدن قرار 
گیرد خاطرنشان کرد: روش ما در حیطه های 
جنگلی این است که پس از استخراج و اتمام 
تونل تجهیزات بازیابی شود و مناطق جنگلی 

به حالت اولیه خودش بازگردد.
مدیرعامل شرکت، به اشتغال جدید قریب 
و  کرد  اشاره  گذشته  سال  در  نفر   600 به 
باید  اقتصادی  فعلی  به شرایط  توجه  با  افزود: 
و  ملی  دیدگاه  از  موجود  موانع  و  مشکالت 

کشوری مورد بررسی قرار گیرد. 
در ادامه رییس اداره منابع طبیعی مینودشت 
داشت:  ابراز  پایدار  اشتغال  انجام  بر  تاکید  با 
با  مختلف  شرایط  در  طبیعی  منابع  اداره 
از  حفاظت  در  توانند  می  جانبه  دو  همکاری 
تخلفات  کاهش  و  طبیعی  منابع  های  عرصه 
داشته  مؤثری  نقش  شهرستان  این  اراضی  در 

باشند.

و  مسائل  طرح  ضمن  نشست  این  در 
منابع  درحوزه  شرکت  روی  پیش  مشکالت 
طبیعی انجام راهکارهای اجرایی جهت تسریع 

امور در دستور کار قرار گرفت.

برادر گرامی جناب 
آقای  مهندس میثم زینتی

خانواده بزرگ البرز شرقی انتخاب بجا وشایسته 
جنابعالی را به سمت مدیرارشد منطقه معدنی 

استان گلستان که بیانگر تعهد، کارآمدی و 
شایستگی های برجسته شما می باشد، صمیمانه 

تبریک و تهنیت عرض نموده توفیقات روز 
افزون و سالمتی شما را از درگاه خداوند منان 

آرزومند است.
امید است در پناه ایزد منان در پیشبرد اهداف 

شرکت پیش از پیش موفق و مویدباشید.
اقدام های ارزشمند و ماندگار جنابعالی در طول 

مدت تصدی مسئولیت معاون معدنی منطقه 
طزره، به یادماندنی و قابل تقدیر است.

                      روابط عمومی شرکت

دیدار مدیرعامل شرکت با مدیرکل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 

با مدیرکل  البرز شرقی  معادن زغالسنگ  مدیرعامل شرکت 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان در خصوص هماهنگی 
و بررسی موانع و مشکالت این حوزه دیدار و گفتگو کردند و 
طرفین بر افزایش همکاری ها و تعامالت فی مابین تاکید نمودند.

مهندس شریف به همراه معاون معدنی و بهره برداری و مدیر 
مرادی  جعفر  مهندس  انتصاب  تبریک  H.S.E  شرکت ضمن 
حقیقی به عنوان مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان 
همچون  مجموعه،   2 کارکنان  تعامل  و  همکاری  داشت:  ابراز 

گذشته در حفظ بیشتر منابع طبیعی استان اثر بخش خواهد بود.
معادن  شرکت  گفت:  شرکت  مدیرعامل  دیدار  این  در 
فعالیت  قرن  نیم  به  قریب  تاریخچه  با  شرقی  البرز  زغالسنگ 
تامین کننده  اشتغالزایی  بنگاه  بزرگترین  به عنوان  معدنکاری و 
اصفهان  آهن  ذوب  نیاز  مورد  زغالسنگ  کنستانتره  از  بخشی 

است.
شرکت  پوشش  تحت  زغالسنگ  معادن  اینکه  بیان  با  وی 
پروانه  سه  و  سمنان  استان  در  برداري  بهره  پروانه  چهار  شامل 
بهره برداري در استان گلستان مي باشد تصریح کرد: در گذشته 
7 هزار نفر در این شرکت مشغول به کار بوده اند و هم اکنون 

نزدیک به 2 هزار نفر در 2 بخش امانی و پیمانی فعالیت دارند.
شریف بیان داشت: همانطور که از نام شرکت مشخص است 
از معادن منطقه در 2 استان سمنان و گلستان استخراج زغالسنگ 

را داریم و پس از آن تبدیل به کنستانتره می شود.
مدیرعامل شرکت خاطرنشان کرد: کنستانتره در واحد کک 
سازی ذوب آهن تبدیل به کک شده و نهایتا در کوره بلند برای 

احیا سنگ آهن مورد استفاده قرار می گیرد.

و   اشاره  شرکت  این  مالي  هاي  صورت  شدن  مثبت  به  وی 
در  و   تجارت  قانون   141 ماده  از  بمنظور خروج  ریزي  برنامه 

ادامه ورود به فرابورس را از دیگر برنامه های شرکت برشمرد.
با بیان اینکه حوزه معادن زیرزمینی نسبت به معادن  شریف  
روباز کمترین آسیب را به منابع طبیعی وارد می کنند خاطرنشان 
و  مسئولین  همدلی  و  همکاری  با  شرقی  البرز  مجموعه  کرد: 
مردم برای حفظ این شرکت 50 ساله تالشهای بسیاری کرده و 

همچنان نیز به دنبال تقویت آن است.
در ادامه این نشست مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان 
سمنان ضمن تشکر از حضور و همکاری مدیرعامل شرکت در 
همکاری  و  همراهی  گفت:  طبیعی  منابع  طرح های  از  حمایت 
منابع طبیعی یک  از عرصه های  امر حفاظت  همه دستگاه ها در 

ضرورت است.
جعفر مرادی حقیقی، منابع طبیعی را بستر مناسبی برای سرمایه 
که  هستیم  طبیعی  منابع  حافظ  ما  افزود:  و  کرد  عنوان  گزاری 

زغالسنگ به عنوان یک سرمایه درون آن قرار دارد.
هوایی،  و  آب  تنوع  ازلحاظ  شاهرود  اینکه  بیان  با  وی 
کشور  در  مهم  قطب  آن  قدمت  و  هیرکانی  جنگل های 
محسوب می شود، ابراز داشت: با حمایت، همراهی، آموزش و 
پیش  به خوبی  را  عرصه  این  از  می توان حفاظت  فرهنگ سازی 

برد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان گفت: جلب 
نیرو های بومی  از دانش ظرفیت  مشارکت های مردمی، استفاده 
و محلی می تواند در راستای حفاظت از منابع طبیعی مؤثر باشد.

منابع  بهترین حافظان عرصه های  داشت:  بیان  مرادی حقیقی 
طبیعی خود مردم هستند که نقش اساسی در حفظ این مواهب 

الهی دارند.
حریق  کاهش  و  پیشگیری  حوزه  در  کرد:  خاطرنشان  وی 
محسوب  برتر  استان های  ازجمله  سمنان  مراتع،  و  جنگل ها 

می شود.
مرادی حقیقی از همکاری خوب کارکنان شرکت در منطقه 

معدنی طزره قدردانی نمود.

اخبــــــــار

بازدید نماینده شهرستان مینودشت ،گالیکش ،کالله 
و مراه تپه استان گلستان از معدن زغال سنگ تخت 

از  جمعي  و  پور  آریان  رضا  دکتر 
سنگ  زغال  معدن  از  شهرستاني  مسئولین 
تخت شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي 

بازدید نمودند.
در این نشست نماینده مردم در مجلس 
شوراي اسالمي، صنعت فوالد را  به عنوان 
یکي از صنایع مادر در کشور عنوان کرد 

اقتصادي  شرایط  در  صنعت  این  گفت:  و 
کشور  در  اصلي  هاي  پایه  از  یکي  فعلي 
است که کلیه صنایع به این صنعت وابسته 

مي باشد.
تراز  هم  زغالسنگ  کرد:  تصریح  وي 
نفت مي  از  نیز جلوتر  مواردي  نفت و در 
را  چیزي  فوالد  صنعت  در  چراکه  باشد، 

نمي توان جایگزین زغالسنگ کرد.
حفظ  اهمیت  به  اشاره  با  پور  آریان 
داشت:   ابراز  بیشتر  تولید  و  زیست  محیط 
مطالبات  از  دفاع  ما  وظیفه  نماینده  بعنوان 
مردم است، زماني مي توان رضایت مردم 
را جلب و تبعات منفي را کم کرد که مردم 
اشتغال  آبادي،  عمران،  مانند  منافعي  از 

برخوردار شوند.
نماینده مردم در مجلس شوراي اسالمي 
خاطرنشان کرد: صنعت فوالد باید عوارض 
و مالیات ناشي از تولیدات زغال سنگ این 

منطقه را به مردم منطقه ارائه نماید.
با  نشست  این  در  شرکت  مدیرعامل 
اشاره به بومي بودن پرسنل شاغل در معدن 
تخت گفت: بالغ بر 95 درصد این پرسنل 

بومي منطقه هستند.
ترین  مهم  را  ایمني  شریف،  مهندس 
با  ما  افزود:  و  برشمرد  شرکت  در  الویت 
اشتغال  تولید،  عالقه و پشتکار در راستاي 

و توسعه حرکت میکنیم.
راستاي  در  تولید  افزایش  بر  وي، 
تاکید کرد  برنامه ریزي  افزایش سرمایه و 
و گفت: خروج از ماده 141 و وارد شدن 
به فرابورس از اهداف مهم شرکت معادن 

زغالسنگ البرز شرقي در سال 99 است.
 معاونت معدني و بهره برداري شرکت 
وکارخانه  معادن  عملکرد  ارائه  نیزضمن 
تشریح  را  جدید  سال  تولیدي  اهداف 

نمودند.
معادن  گفت:  قنبري  کرامت  مهندس 
گستره  یک  در  شرقي  البرز  زغالسنگ 
220 کیلومتري در شمال شرقی شهرستان 

جنوب  تا  سمنان  استان  در  واقع  دامغان 
شهرستان مینودشت واقع در استان گلستان 

قرار دارد.
وي با بیان اینکه ذخایر کیفي در معدن 
دارد خاطرنشان  قرار  گلستان  استان  رضي 
و  قطعي  ذخیره  میزان  باالترین  کرد: 
پتانسیل اصلي توسعه شرکت معدن تخت 

مینودشت است.
با  معاون معدني و بهره برداري شرکت 
سال  سه  طی  شده  تعیین  اهداف  به  اشاره 
 99 سال  در  شرکت  هاي  برنامه  و  اخیر 
تن  میلیون   14 را  شرکت  قطعي  ذخیره 
عنوان کرد و افزود: حدود 7 میلیون تن آن 
در معدن تخت مینودشت و 50 درصد باقي 

مانده در معادن دیگر است.
شرکت  برداري  بهره  و  معدني  معاون 
آموزش  انجام  با  معادن  ایمني  تقویت   ،
عوامل  تجهیزات،  تامین  نیاز،  مورد  هاي 
انگیزشي،فرهنگسازي، اعتمادسازي مجدد 
تامین کنندگان را ازدیگر اهداف شرکت 

برشمرد.
قنبري اظهار داشت: بهینه سازي کارخانه 
با  فرآوری  تنها واحد  به عنوان  زغالشویي 
هدف افزایش کیفیت، بهینه سازي سیستم 
تهویه شبکه معادن و نوسازي تجهیزات آن 

انجام شده است.
شرکت  برداري  بهره  و  معدني  معاون 
با اشاره به روند افزایشي در طي این چند 
بر 120 درصدي  بالغ  افزایش  سال گفت: 
تولید کنستانتره از 7300 تن به 16000 تن 

رسیده است.
وی افزود: این میزان در سال 98  به مرز 
تولید 180 هزارتن کنستانتره رسید که این 
بوده  تن  هزار  پنج  نودو   96 سال  در  عدد 
ومتوسط تولید ماهانه در سه ماهه اول سال 
99 از متوسط سالهاي گذشته پیشي گرفته 

است.
شرکت  برداري  بهره  و  معدني  معاون 
روند  و  شریف  مهندس  ورود  به  اشاره  با 
ارقام  و  آمار  گفت:  شرکت  رشد  به  رو 
سال  سه  در  شرکت  که  دهد  مي  نشان 
که  است  برخوردار  خوبي  رشد  از  اخیر 
مدیریتي  تغییرات  مدیون  را  لطف  این 
و  معادن  تولیدي  ساختار  شرکت،  در 
و  حقوق   پرداخت  زغالشویي،  کارخانه 
متاثر  نهایت  در  و  پرسنل  معوقه  مطالبات 

به  توجه  با  زغالسنگ  قیمت  افزایش  از 
اینکه زغالسنگ یکي از موارد تحریم شده 

توسط استکبار جهاني است مي دانیم.
ماه  از دي  قنبري تصریح کرد: شرکت 
تسویه  عدم  مانند  مشکالتي  با   96 سال 
سازي،  خصوصي  سازمان  به  زغال  بدهي 
مزایاي  و  حقوق  پرداخت  در  نابساماني 

معوق،  مطالبات  و  حقوق  افتاده،  عقب 
میان  اختالف  ایمیدرو،  کالن  بدهي 
شرکت و شهرداري شاهرود در خصوص 
زمینها و عدم توجه کافي به مساله حساس 
و  اجتماعي  تامین  دارایي،  به  بدهي  ایمني 
... روبرو بود که با حضور مهندس شریف 

پیگیری انجام و رفع شد.
خام  زغالسنگ  مقدار  به  اشاره  با  وي 
سالیان  در  کارخانه  عملکرد  و  ورودي 
تن  هزار   200 تولید  داشت:  ابراز  گذشته 
شده  ریزي  برنامه   99 سال  در  کنستانتره 

است.
قنبري، اصلي ترین موانع تولید شرکت 
دریافت  محدودیت  را  گلستان  استان  در 
مجوز برای حفر دهانه تونل 7 معدن تخت 
از  وطن  معدن  برداری  بهره  پروانه  اخذ  و 
و  کرد  عنوان  استان  این  زیست  محیط 
در  بسیاري  مزایاي  موضوع  این  افزود: 
به  شهرستان  توسعه  و  اشتغالزایي  راستاي 

همراه دارد.
بودن  بروز  از  فرماندار،  معاون  ادامه  در 
حقوق و مطالبات کارگران قدرداني نمود  
شهرستان  این  در  تخت  معدن  گفت:  و 
و  تولید  جهت  در  مهم  بسیار  فرصت 

اشتغالزائي است.
محیط  حفظ  بر  تاکید  با  لو  مصطفي 
عرصه  تخریب  از  جلوگیري  و  زیست 
در  آن  برگسترش  و  حفظ  جنگلي  هاي 
نفر   300 حدود  اشتغال  اشتغالزائي،  جهت 
 200 بر  بالغ  استخراج  و  تولید  معدن،  در 
ارزشمندي  و  بزرگ  کار  را  روزانه  تن 

برشمرد.
نشست  این  در  است  ذکر  شایان 
برداري  بهره  معدني   معاون  و  مدیرعامل 
در  مینودشت  مردم  نماینده  شرکت، 
برنامه  معاون  اسالمي،  شوراي  مجلس 
فرماندار  عمراني  امور  هماهنگي  و  ریزي 
از  چند  تني  و  مرکزي  بخشدار  اتفاق  به 

مدیران معدن تخت حضور داشتند.

جلسه شورای کارگری با حضور  اعضا شورای کارگری، مدیر 
و پرسنل کارخانه زغالشویی برگزار شد.

در این دیدار  اعضا شورای کارگری با پرسنل کارخانه 
زغالشویی به بحث و گفتگو نشستند و مشکالت آنها را مورد 

بررسی قرار دادند.
کارگران نیز ضمن قدردانی از مدیرعامل شرکت درخصوص 

مشکالت خود، سواالتی را مطرح و سپس اعضا شورا به 
سواالت آنها پاسخ دادند.

همچنین اعضای شورای کارگری  توضیحاتی را در خصوص 
قوانین و مقررات کار ارائه نمودند. 

برگزاری جلسه شورای کارگری در کارخانه زغالشویی


