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کارگاه آموزشی بهبود مستمر طی 7 ماه با تدریس پروفسور عباس برآبادی ) استاد دانشگاه UIT نروژ( در شرکت معادن زغالسنگ 
البرز شرقی برگزار گردید و حدود 40 نفر از کارشناسان و مدیران شرکت آموزش دیدند.

یکی از مباحث آموزشی نظام آراستگی 5S ژاپنی است و در نهایت افراد در 6 گروه آموزشی ساماندهی شدند و به اجرای پروژه 
آموزشی در سطح شرکت پرداختند.
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سخن اول

  تهیه شده توسط روابط عمومی        
    شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی
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 شهرستانیطراح جدول: هومن 

افقی
1ـ نوعی شیرینی هندی ـ ماده ای که از ترکیبات کربن، هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن و گوگرد تشکیل 

شده است.
2ـ به گویش مازنی، به معنای »آن سمت آب« است ـ گروهی مرکب از دو نفر یا بیشتر ـ کسی که در 

کاری صاحب اراده و قاطعیت باشد.
3ـ شهری در ایالت اکالهما آمریکا ـ حیوانی از تیره ی راسویان ـ تاجی از گل که در روزهای جشن بر سر میگذارند

4ـ مؤسسۀ آموزش عالی بزرگی که شامل چند دانشکده و رشته های گوناگون می باشد ـ خمیازه
5ـ حرف ربط ـ تلخی و ناگواری ـ پسوند نسبت به زبان تبری ـ مفلوج و بی حس

6ـ مدرسه و بازارچه ای در تهران، مقابل شمس العماره ـ خشک، سفت و سخت ـ نامی دخترانه به معنای ستاره و اختر
7ـ مالتی مرکب از آب، سیمان و ماسه ـ اوراق بهاداری که از طرف شرکت های حمل و نقل صادر می شود

8ـ نفع و فایده ـ انس و خوگرفتن ـ نام سیستم هشدار دهنده ای برای رانندگان
9ـ نام منطقه ای مسکونی در آلمان ـ نام مناطق معدنی زغالسنگ شاهرود

10ـ پیوستگی ـ در صورتی که انتهای کلمه ای واو یا الف باشد، به جای حرف ربطی »اند« بکار می رود
11ـ برهنه ـ پرادعا وخودبین ـ پوشیده شدن ـ یازده

12ـ فال گوش ایستادن ـ کارزار در شاهنامه
13ـ انگار و شاید ـ حوزه زغالسنگ در دامنه شمالی منطقه اولنگ

14ـ تزویر ـ ستاره ای کم نور در دب اصغر ـ علمی که درباره ی مقادیر و اعداد بحث می کند
15ـ نام دهی در الیگودرز بروجرد ـ به رشد و استحکام استخوانها از طریق کنترل تعادل و افزایش 

میزان جذب کلسیم، فسفر و منیزیم 
کمک می کند

عمودی
1ـ کشوری در غرب آفریقا ـ مزه ی پوست 

انار ـ مخفف اگر ـ جانوری وحشی شبیه سگ
2ـ ضمیر منفصل سوم شخص مفرد ـ 

روزی که در آن هستیم ـ تعبیر و 
تشریح

3ـ روستایی در شهرستان اردکان ـ 
نام شرکتی ایرانی که کار آن واردات 

و صادرات مواد شیمیایی است ـ نام 
مدلی برای خودروی سوزوکی

4ـ زیرمجموعه ی مشخصی از رنگ ها 
در صنعت عکاسی و گرافیک 
کامپیوتری ـ نوعی برنج هندی

5ـ منطقی که جایگزین منطق باینری 

شده و تکنیک های طراحی آن میتواند باعث بهینه سازی انرژی و ساده سازی مدارهای الکتریکی شود 
ـ در عربی به معنای »سرزده بر کسی وارد شدن« است ـ آب بند

6ـ حرف شانزدهم از حروف یونانی ـ در زبان عبری به معنای »جای« می باشد ـ موی انسان یا حیوان ـ 
پایتخت نجوم ایران

7ـ نام فنی است در کشتی آزاد ـ جداکننده حق از باطل ـ ضمیر منفصل سوم شخص مفرد غایب
8ـ لقب دومین ماه پائیز ـ یکی از مراتب و مقامی برای شناخت خداوند

9ـ مصاف، جنگ و جدال ـ کسی که بار بر پشت خود حمل کند ـ عیب، رنج  و سختی
10ـ حکم و فرمان ـ رازها ـ مرد نکونام نمیرد هرگز

11ـ نت ششم ـ باده و ساغر ـ نیستان ـ لقب و اسم
12ـ تالش ـ به اقدام اجتماعی با هدف ایجاد پیشرفت های مطلوب در سالمت یک اجتماع، رفاه و 

عملکرد کلی جامعه می گویند ـ روستایی در شهرستان اسفراین
13ـ شرکتی که کارش نگرش تحلیل سیستم ها و تجهیزات سخت افزاری آی تی است ـ نماینده دوره 

نهم مجلس شورای اسالمی در بوشهر ـ هر چیز برهم چیده و دوتاکرده
14ـ به معنای اسالمی کردن ـ پرنده ای خوش آواز شبیه گنجشک

15ـ سه گانه ـ گوشه ای در دستگاه همایون ـ سردترین ماه سال  
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      مذهبی  

به بهانه هفته دفاع مقدس
برگ هایی از دفتر خاطرات شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی در 8 سال دفاع مقدس

تمدید گواهینامه های 
سیستم مدیریتی ایزو

در  خارجي  ممیزي  افتتاحیه  جلسه 
با  جاری  سال  ماه  شهریور   26 تاریخ 
مدیران،کارشناسان  مدیرعامل،  حضور 
بخش هاي مرتبط و نمایندگان شرکت 
دکتر  آلمان    TUV-INTERCERT
مهندس  و  سرممیز  عنوان  به  شاهسون 
انجام  جهت  ممیز  عنوان  به  محمدی 
محل  در  اول  نوبت  مراقبتی  ممیزی 
شد  برگزار  شرکت  کنفرانس  سالن 
کارخانه  مرکزی،  ستاد  از  ممیزی  و 
انجام  طزره  معدنی  منطقه  و  زغالشویی 

گردید.
مهندس  ورود  ابتدای  از 
راستای  در   1396 سال  در  شریف 
تدوین  به  دستور  شرکت،  ساماندهی 
استقرار  و  کاری  دستورالعمل های 
مدیریتی  استاندارد  سیستم های  مجدد 
صادر گردید وشرکت در شهریور ماه 
به  موفق  با تالش کلیه همکاران   1398

اخذ  ....

با پایان یافتن ممیزی خارجی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی انجام شد

3

دیدار مدیرعامل شرکت 
با مدیرکل دفترحقوقی و 

قراردادهای واگذاری

2

سین جیم این شماره با 
معاونت مالی،بازرگانی 

و منابع انسانی

صفحه 4

  به مناسبت ماه محرم تعداد 1030 پایه پرچم در کارگاه فلز کاری منطقه طزره با هزینه حدود 12 میلیون تومان از طرف شرکت 
معادن زغالسنگ البرز شرقی به هیات های عزاداری امام حسین علیه السالم شهرستان شاهرود اهدا شد.                                                                                                                         

 هر ساله در آستانه ماه محرم مراسم عزاداری سرور وساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل  الحسین)ع( و یاران با وفایش برگزار و طی 
آن، پرچم ها به رنگ مشکی در می آید، اما شیوع دوباره ویروس کرونا و اعمال برخی محدودیت ها برای پیشگیری از افزایش 

مبتالیان و قربانیان باعث شده امسال در ایام ماه محرم بسیاری از هیأت های مذهبی این مراسم را با رعایت پروتکل های بهداشتی و 
اجتماعی برگزار نمایند و از تجمعات و سوگواری خودداری کنند.

امسال اگرچه مراسمات به دلیل شیوع کرونا با محدودیت هایی برگزار شد، اما مردم به پویش »هر خانه، یک حسینیه، یک پرچم« با 
هدف ترویج شعائر حسینی و زنده نگه داشتن ارزش های واالی قیام عاشورا پیوسته اند و بر سر درب منازل خود پرچم سیاه حسینی 

را نصب و با راه اندازی هیئت خانوادگی، مراسم عزاداری را برگزار کردند.
در پایان از زحمات سرپرست کارگاه فلزکاری آقای سید احمد حسینی و همکارانشان که در انجام این طرح همکاری الزم را 

داشته اند قدردانی شد.

جدول

اهدا بیش از 1000 پایه پرچم به هیات های عزاداری امام حسین علیه السالم
مؤثر  و  مهم  نقش  بر  عالوه  شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت 
اقتصادی که در شهرستان شاهرود و کشورمان بر عهده دارد، در هشت 
سال دفاع مقدس همچون کوهی آهنین از انقالب و جنگ حمایت کرد 

و نقش بسزایی را بر عهده داشت. 
در آستانه فرارسیدن هفته دفاع مقدس به سراغ رزمندگانی می رویم که 
روزگاری نه چندان دور به عنوان عضوی از خانواده بزرگ  البرز شرقی 
در سنگر تولید و اشتغال مشغول تالش بودند و با آغاز جنگ تحمیلی 
گفتند. لبیک  رهبرشان   » ینصرنی  ناصر  من  هل   « ندای  به  عاشقانه 

می  معدنکار  از  شماره  این  در  را  گو  و  گفت  این  ای   گزیده 
خوانید.

به همین بهانه با آقای مهندس محمد نوروزی جانباز دوران دفاع 
مقدس همکالم شده ایم تا بدانیم چگونه 
خورد. رقم  عزیز  روزهای  این 

ضمن  گفتگو  ابتدای  در  رزمنده  این 
بیوگرافی  مقدس،  دفاع  هفته  تبریک 
محمد  کرد:  بیان  خود  از  مختصری 
 1345 متولد:  نوروزی، 
سال ورود شما به شرکت البرز شرقی؟

سال 1367 وارد شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی شدم و اولین اعزام 
بنده به صورت داوطلبانه همزمان با  اوایل شروع کارم رقم خورد و بیش از 

53 ماه به صورت بسیجی وداوطلبانه در جبهه حضور داشته ام.
در چه مناطق عملیاتي از جبهه حضور داشتید؟

 اسفندماه سال 1360 در سن 15 سالگی توفیق اولین حضور خود در 
جبهه را داشته ام و در عملیات های والفجر مقدماتی، والفجر 3، والفجر4، 
والفجر8، بدر، بیت المقدس6، عملیات مرصاد و ...شرکت کرده ام.

قدری از حال و هوای آن دوران بفرمایید؟
آن فضا و فرهنگ در طول تاریخ نخواهد برگشت، وظیفه شناسی، 
اخالص و صمیمیت آن دوران تکرار ناشدنی است روزی نیست که 
بیاید و من غصه نخورم که چرا ماندم و چرا توفیق رفتن با شهدا را پیدا 

نکردم آن دوران لبریز از انسانیت و خدا بود.
آیا واقعیات جنگ به درستی به نسل جوان منتقل شده است؟

در این دوره بیشتر باید از رزمندگان مطلع دفاع مقدس و کسانی که به 
قدر کافی در عملیات ها حضور داشته اند استفاده کرد تا خاطرات را به 
دهند. انتقال  شفاف  بطور  را  ها  حقیقت  و  نمایند   بازگو  درستی 

خاطره ای از جنگ برایمان بگویید؟
همه جنگ خاطره بود و برای تک تک لحظاتش می شود کتابها خاطره 
نوشت شهادت برادرم و حضور در عملیات بدر به واسطه امدادهای 
غیبی و اخالص رزمندگان خاطره ای به یادماندنی از آن دوران است.

حال و هوای شرکت البرز شرقی در دوران دفاع مقدس؟
در دوران دفاع مقدس همیشه شاهد اعزام ها از طریق اتوبوس های البرز 
شرقی بوده ایم و شرکت امکانات بسیار زیادی را در اختیار جبهه ها 

قرار داده بود.
خواسته شما از مسئولین چیست؟

خواسته ای از مسئولین ندارم فقط اینکه مسئولین پاسدار خون شهدا 

باشند چون هر چه آبرو داریم از خون شهدا است، رزمندگان دوران 
دفاع مقدس به بسیجی بودن افتخار میکردند و هدف اصلی فقط خدمت 
بود و آنها به راستی پیرو راه امام حسین )ع( برای دفاع از اسالم بودند، 

ان شااهلل امام حسین )ع( از ما بپذیرند.
گفت وگوی خود را  با آقای حاج عباسعلی اسماعیلی رزمنده ای 

دیگر که قریب به 3 سال در دفاع مقدس 
حضور داشت، و رفتن به جبهه را وظیفه 

خود می داند ادامه می دهیم.
سال ورود شما به شرکت البرز شرقی؟ 

سال 1360
در چه مناطق عملیاتي از جبهه حضور 

داشتید؟
در عملیات های بیت المقدس، والفجر3، والفجر4، والفجر8، کربالی 

4، کربالی5، مرصاد و ...حضور داشتم.
البرز شرقی را در چند سطر توصیف فرمایید.

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی یکی از شرکتهای مطرح و شناخته 
شده در کشور است که نقش تاثیرگزاری در اعزام نیروهای رزمنده و 
است. داشته  برعهده  را  مقدس  دفاع  دوران  در  آالت  ماشین  تامین 

را در خصوص خدمات شرکت در دوران دفاع مقدس  توضیحاتی 
بفرمایید. 

از  بیش  حضور  شاهرود،  شهرستان  در  انقالب  شهید  اولین  تقدیم 
چهارهزار رزمنده در دوران دفاع مقدس، تقدیم 94 شهید و 400 جانباز 
و چهار نفر آزاده سرافراز، تأمین و تدارک  حدود 1800 دستگاه ماشین 
آالت مورد نیاز در جنگ تحمیلی و… در زمره خدمات و تأثیرات 

البرز شرقی در هشت سال دفاع مقدس است.
شهیدم همرزمان  و  مقدس؟امام)ره(  دفاع  دوران  در  شما  الگوی 

از خاطرات خود در هفته دفاع مقدس بگویید؟
با آغاز این هفته و دیدن تصاویر جبهه از تلویزیون خاطرات بسیاری 
برایم تداعی می شود، چگونه می شود شبهای خاطره انگیز و سرشار 
را  عبدالهی  ابوالقاسم  شهید  مانند  همرزمانی  و  ها  جبهه  معنویت  از 

فراموش کرد.
آیا جوانان نسل امروز به مانند آن زمان حاضر به دفاع از کشور هستند؟

امروز شاید خیلي از شرایط نسبت آن زمان تغییر کرده و وسایل ارتباط 
جمعي بین جوانان نفوذ زیادي داشته است اما این جوانان نیز اهل همین 
آب و خاک هستند و ایراني هستند و مردم ایران همواره ثابت کرده اند 
که در سختي ها پشتیبان هم هستند و قطعا براي دفاع از میهن عزیزمان 

ایران جانفشاني میکنند.
کارمند  رضایی  ابراهیم  آقای 
دیگراز  یکی  شرقی  البرز  بازنشسته 
است  مقدس  دفاع  دوران  رزمندگان 
که گفت و گو با ایشان پنجره ای دیگر 
ما  روی  به  را  دوران  این  خاطرات  از 

گشوده است.
سال ورود شما به البرز شرقی؟سال1354

نقش رزمندگان و نیروهای اعزامی البرز شرقی را در دفاع مقدس از 
دیدگاه خود چگونه ارزیابی می کنید؟

ما از نیروهای اعزامی شرکت شهدای بزرگ و گران قدری مانند حاج 
عبداهلل عرب نجفی،صالح اهل بوب، سید حسین میری، علی خواجه و 
و  شجاعت ها  تدابیر،  عملیات ها،  در  که  داشتیم  جنگ  در  را   ...
مقاومت های زیادی در مقابل دشمنان انجام دادندکه امروز باعث افتخار 

همه ما هستند.  
در خصوص چگونگی اعزام به جبهه بفرمایید.

با شروع جنگ من و تعدادی از دوستانم از اولین گروههایی بودیم که 
جهت اعزام به جبهه ثبت نام کردیم و پس از گذراندن یک دوره کوتاه 
داشتیم. حضور  منطقه  در  ماه   3 و  شدیم  اعزام  آموزشی 

مخاطب بعدی گفت و گوی ما آقای حسن آدینه است.
زمان ورود شما به شرکت؟   

سال 1356
دوران دفاع مقدس چندسال سن 

داشتید؟  19 سال
مدت حضور شما در جبهه؟ 

 42 ماه
در چه عملیات هایی شرکت داشتید؟

در عملیات رمضان،والفجر 8 ، 
کربالی 4، کربالی 5 و ... شرکت داشتم

قدری از حال و هوای جبهه بگوئید. 
در آن زمان جبهه تنها میدان جنگ نبود بلکه یک دانشگاه بود که به ما 
درس زندگی وعشق وایثار می داد به ما یاد می داد چطور با سختی ها 
ومشکالت کنار بیاییم واین یکی از افتخارات ما بود که در راه خدا شهید 

شویم.
خاطره ای از دوران دفاع مقدس برایمان بگویید.

در یکی از عملیات ها که قریب به 70 درصد از نیروهای گردان به 
شهادت رسیده و پیکرهای مطهرشان بر روی زمین نقش بسته بود، شهید 
محسن شریف )برادر مدیرعامل فعلی شرکت(  زمان برگشت با ناراحتی 
بسیار گفت: من در این شرایط روی آمدن به شاهرود را ندارم تا اینکه 
چند روز بعد در عملیات رمضان بین خاکریزهای نیروهای ایرانی فاصله 
ای ایجاد و به دلیل نرسیدن لودر ادامه کار با مشکل مواجه شد در حالی 
که تعدادی از رزمندگان در خاکریز مقابل با فاصله 50 تا 60 متری زیر 
آتش دشمن که مانع رسیدن ماشین های حمل مهمات به آنها شده بود 
یکباره  این جوان  19 ساله به سرعت یکی از ماشین های مهمات را به 
خاکریز رساند و ساعتی بعد در مسیر بازگشت فاصله بین دو خاکریز 
به شهادت رسید.   و  قرار گرفت  ها  عراقی  تیر  مستقیم  اصابت  مورد 

پیام شما برای جوانان چیست؟
انسانهای  ما  باشند، شهدای  امام و شهدا  راه  ادامه دهنده  باید  جوانان 
بزرگترین سرمایه خود فدای  بودند که آسمانی شدند و  ای  وارسته 
باشد. پایدار  اسالمی  ایران  تا  نمودند  رهبر  و  انقالب 
مقاومت. و  زندگي  درس  گرفتید؟  جبهه  از  هایی  درس  چه 

گفت و گوی خود را با آقای حمید موذن یکی دیگر از رزمندگان 

دوران مقدس به پایان می رسانیم.
خودتان را معرفی بفرمایید.

سال 1347،  متولد  موذن،  حمید 
کمی  سن  اینکه  علت  به  جنگ  زمان 
داشتم شناسنامه ام را دستکاری کردم و 
بتوانم  تا  دادم  تغییر   1345 سال  به 
باشم. داشته  حضور  درجبهه 

زمان ورورد شما به شرکت؟ 
سال 1369

مدت حضور شما در جبهه؟  
جمعا 20 ماه و 20 روز در 7 مرحله به جبهه اعزام شدم.

اولین اعزام شما در چه سالی بود؟ سال 1362 
انگیزه شما از رفتن به جبهه چه بود؟

هدف من از رفتن به جبهه عشق به وطن،عشق به رهبری ،دفاع از ناموس 
واینکه احساس کردیم این دینی است بر گردن ما که با ید آن را ادا 

کنیم.
در چه عملیات هایی حضور داشتید؟

کربال4، کربال 5 و والفجر 8
نحوه مجروحیت؟

در عملیات کربالی 5 به علت آلودگی منطقه، شیمیایی شدم و مورد 
اصابت ترکش خمپاره دشمن قرار گرفتم.

دارد  وجود  مقدس  دفاع  تاریخ  در  بزرگی  روزهای 
که درباره هریک از آنها می توان کتابی عظیم و ارزشمند 
نگاشت ولی باز هم حق مطلب ادا نمی شود، دفاع مقدس 
چشمه ای است که از قله کربال جاری شد و فرهنگ عاشورایي 
است. رزمندگان  و  شهدا  زندگي  سبک  کانوني  عنصر 

در پایان از زحمات و پیگیری های آقای رضا ابراهیمی مدیر حراست 
و مسئول امور ایثارگران، آقای مظفر شعبانی رییس روابط عمومی و رفاه 
و آقای حبیب حجاری فرمانده پایگاه مقاومت مالک اشتر شرکت که ما 
را در تهیه این گزارش یاری داده اند کمال تشکر و قدردانی را داریم.

و  مرتبط  هاي  بخش  مدیران،کارشناسان  مدیرعامل،  با حضور  جاری  سال  ماه  شهریور   26 تاریخ  در  ممیزي خارجي  افتتاحیه  جلسه 
نمایندگان شرکت TUV-INTERCERT  آلمان دکتر شاهسون به عنوان سرممیز و مهندس محمدی به عنوان ممیز جهت انجام ممیزی 
مراقبتی نوبت اول در محل سالن کنفرانس شرکت برگزار شد و ممیزی از ستاد مرکزی، کارخانه زغالشویی و منطقه معدنی طزره انجام 

گردید.
از ابتدای ورود مهندس شریف در سال 1396 در راستای ساماندهی شرکت، دستور به تدوین دستورالعمل های کاری و استقرار مجدد 
سیستم های استاندارد مدیریتی صادر گردید وشرکت در شهریور ماه 1398 با تالش کلیه همکاران موفق به اخذ گواهینامه های استاندارد 
 ISO14001:2015 و مدیریت زیست محیطی ISO45001:2018 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO9001:2015 مدیریت کیفیت
باید مورد ممیزی مراقبتی ساالنه )در دو نوبت پیاپی( از طرف شرکت  از شرکت TUVشد که جهت تمدید این گواهینامه ها شرکت 

TUV قرار گیرد.
در این نشست نقاط مثبت مشاهده شده در راستای بهبود مستمر، توصیه های بهبود جهت ارتقاء سیستم های مدیریتی و یک مورد عدم 
انطباق جهت اصالح عنوان گردید و اجرای 5S در شرکت و نظم کاری در قسمت های مختلف، به عنوان شاخص بهبود مستمر مطرح 

شد که شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی آمادگی الزم جهت اخذ گواهینامه 5S از شرکت TUV را دارد.
اجرای  در  ساغری  خانم  سرکار  و  طاهری  مهندس  ویژه  به  شرکت،  کارکنان  کلیه  همکاری  از  قدردانی  ضمن  شرکت،  مدیرعامل 
سیستم های استاندارد مدیریتی در شرکت، بر پیگیری جدی در زمینه های قابل بهبود و تعمیم آن به تمامی فرآیندها و بخش های سازمان 
تاکید و ابراز داشتند که نتیجه تمدید گواهینامه های اخذ شده در این دوره، موید این است که در شرکت، امور بر اساس استاندارد های 
بین المللی انجام می شود؛ اما در هر حال باید دستورالعمل ها به ویژه مباحث مربوط به ایمنی با دقت و جدیت فزاینده تری رعایت شوند. 

با پایان یافتن ممیزی خارجی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی انجام شد؛

تمدید گواهینامه های سیستم مدیریتی ایزو

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

برندگان وام دویست میلیون ریالی

7019711محمد رضا رمضانی1
7015095تقی عادلی نردین2
7013447سعید دادرس3
7013143اسماعیل آجودانی4
7017167احمد جاللی5
7014343علی علی یاری6
7017207محمود حسین پور7
701575فرزام دلیجان8
7018703سید محمد آقاشانی9

7015655جواد کارگر10
7017511عبداهلل شمشیری11
7019815ابوالفضل فرومدی12
7016975محمد حسن باقریه13
7011015حسن غفاری توران14
7011263امام وردی قزلسفلی15

شماره پرسنلینام و نام خانوادگیردیف

7016599محسن قزلسفلی16
7016055محمد قزلسفلو17
7016279بشیر قزلسفلو18
7011039محمد رضا رجب لو19
7018111ذبیح اهلل کشیری20

برندگان وام پنجاه میلیون ریالی قرض الحسنه
7019719سید کمال حبیبی1
7020087حسین عرب اسماعیلی2
7013935علیرضا نظری3
7013167مجتبی حسین پور4
7017423احمد یکه باش5
7019623سید احمد مظفری6
7015359غالمرضابرزگر7
7011063رمضان کهساری8
7016623حبیب بای9

7010207زهرا نوریان10
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دنیا  یک  و  کم  زمان  محدود،  فضاهای 
هستند  آشنایی  تصویرهای  شده،  انباشته  کار 
می آورند،  هجوم  همیشه  از  بیشتر  معموال  که 
محیط  در  معموال  آثارش  تحمل  که  هجومی 
از قضا  ما می ماند و  زندگی و کارمان همراه 
این یک اتفاق تکراری است که همیشه دامان 
یک  از  استفاده  با  آنکه  حال  می گیرد  را  ما 
برای  بار  یک   )5S(نام به  مدیریتی  سیستم 
همیشه به این ماجرای تکراری فیصله خواهید 

داد.
تمام  ژاپن،  در  دوم  جهانی  جنگ  از  بعد 
ژاپنی ها  بنابراین  شد،  یکسان  خاک  با  منابع 
کشور  طبیعی  منابع  به  دسترسی  نظر  از  که 
فقیری به شمار می روند، به دنبال این بودند تا 
با مدیریت درست همین منابع محدود بتوانند 
دست  مناسب تر  شرایط  و  باال  بهره وری  به 

پیداکنند.
دستیابی  برای  ژاپنی ها  تحقیقات  حاصل   
محدود،  منابع  وجود  با  ایده آل  شرایط  به 
سیستمی  بود،  اس«  »فایو.  سیستم  به  رسیدن 
که همان طور از نام آن پیداست، در 5 مرحله 
محدود  شرایط  از  بهتر  بهره وری  امکان 
برای مصرف کننده فراهم می کند.  موجود را 
حاال ما خیال داریم همین  مراحل را در محیط 
همین  کردن  پیاده  با  و  کنیم  پیاده  کارمان 

سیستم، محیط کارمان را اساسی بتکانیم!
از  کدام  هر  در   )5S( فایو.اس  سیستم 
مراحل خود روش هایی را معرفی می کند که 
نتیجه  به  مرحله،  هر  در  آنها  بردن  کار  به  با 

نزدیک تر می شوید. 
جرات  شما  به  به سادگی  روش  این 

و  مهم ترین ها  داشته هایتان،  میان  در  می دهد 
پرکاربردترین آنها را انتخاب کنید و باقی را 

به فراموشی بسپارید.
بسیاری  این روش خواهید دید  به کمک   
کرده اند،  اشغال  را  اطرافتان  که  وسایلی  از 
باشند،  داشته  برایتان  کاربردی  اینکه  بدون 
محدودتر  را  فضا  و  آشفته   را  ذهنتان  تنها 
می کنند. این روش در حقیقت جرات اجرای 

تصمیم را در شما بیشتر می کند.
 ، شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
دکتر  همراه  به  شرکت  محترم  مدیرعامل 
 ،UIT دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  برآبادی) 
البرز   5S آموزشی  پروژه  مدرس  و  نروژ 
شرقی ( و تعدادی از مدیران وکارشناسان از 
نحوه اجرای پروژه 5S در منطقه معدنی طزره 

بازدید بعمل آوردند.
اصل   5 برآبادی  دکتر  آموزشی  دوره  در 
5S ژاپنی به ج5 البرز شرقی ترجمه و تدوین 

گردید.
در این خصوص با یاسر عامریان،سرپرست 
ابوالفضل  و  طزره  معدنی  منطقه  بهداری 
نجات  و  امداد  گروه  سرپرست  خراشی، 
منطقه معدنی طزره گفت و گویی انجام داده 
ایم که در این شماره از معدنکار می خوانید.

بخشی  اثر  به   اشاره  با  عامریان،  آقای 
 )5S کار)  محیط  آراستگی  نظام  آموزش 
گفت: روش ) 5S(  یک شیوه قدرتمند برای 
سازمانهای  در  کار  محیط  به  بخشیدن  بهبود 
مراقبت بهداشتی است که موجب بهبود و باال 

رفتن میزان بهره وری پرسنل می شود.
طزره  معدنی  منطقه  بهداری  سرپرست 
تصریح کرد: جداسازی ، جانمایی، جالدهی 
و  سازی  استاندارد  دهی،  جهت  بازبینی،  و 

فرآیند  از  مرحله   پنج  جاری سازی همیشگی 
)ج5( هستند که از اشتباهات و حتی حوادث 
کاهش  موجب  نهایتا  و  می کند  جلوگیری 
بیشتر،  بهره وری  باالتر،  کیفیت  هزینه ها، 
ایمن تر  کار  محیط  و  کارکنان  رضایت 

می شود.
وی ، ایجاد روحیه نظم ، ساماندهی، 

ایمنی و بهداشت، بهره وری ، صرفه جویی 
در هزینه ها ، جلوگیری از انبارشدن بیهوده، 
جدا سازی ضروری ها را از غیر ضروری 

ها و ... را ازجمله نتایج این پروژه برشمرد .
وی، یکی از اثرات اجرای طرح ) ج5( را 
ایجاد نظم و ساماندهی انبار بهداری پس از 20 
این طرح  با اجرای  افزود:  سال عنوان کرد و 
آزمایشگاهی  وسایل  و  تجهیزات  از  بسیاری 
فضا،  شلوغی  و  ریختگی  بهم  دلیل  به  که 
خارج از دید بودند مورد استفاده قرار گرفت.

در  طزره  معدنی  منطقه  بهداری  سرپرست 
شرکت  در  خود  فعالیت  سال   14 به  ادامه 
عنوان  به   92 سال  از  افزود:  و  کرد  اشاره 
سرپرست بهداری منطقه معدنی طزره مشغول 

فعالیت هستم.
عامریان تصریح کرد: در حال حاضر تعداد 
 3  ، خدمه  یک  پزشکیار،  غالب2  در  نفر   7
اورژانس  تکنسین  و  سرپرست  یک  و  راننده 
مشغول  ساعته   24 صورت  به  بهداری  در 

خدمت رسانی به بیماران می باشند.
اورژانس  و  داروخانه  به  اشاره  با  وی 
گفت:  طزره  معدنی  منطقه  بهداری  فعال 
ارائه  جهت  خوبی  امکانات  از  بهداری  این 

خدمات به مراجعین برخوردار است.

طزره  معدنی  منطقه  بهداری  سرپرست 
سال  حوادث  از  دیده  آسیب  افراد  تعداد   ،
از  افزود:  و  کرد  عنوان  نفر   367 را  گذشته 
والیت  درمانی  مراکز  به  نفر   69 تعداد  این 

شاهرود  حسین)ع(  امام  بیمارستان  و  دامغان 
اعزام شدند.

هزار   6 تعداد  مراجعه  به  اشاره  با  عامریان 
دیدگان  حادثه  نفر  و یک  و چهل  هفتصد  و 
گذشته  سال  در  قلبی  و  داخلی  بیماران  و 
این  به  مراجعین  درصد   70 کرد:  خاطرنشان 
بهداری از ناحیه سر، صورت، کمر و پا دچار

 آسیب و حادثه شده اند.
وی، آمار مراجعین حادثه دیده از ابتدای 

سال تا کنون را 190 نفر برشمرد و افزود: 
اعزام  درمانی  مراکز  به  نفر   33 تعداد  این  از 

شده اند.
طزره  معدنی  منطقه  بهداری  سرپرست 
حادثه  بر  عالوه  ما  درمانی  کادر  یادآورشد: 
در  شاغل  پرسنل  به  شرکت  معادن  دیدگان 
مسافران  و  روستا  اهالی  شخصی،  معادن 

عبوری خدمات درمانی ارائه می دهد.
الکتروشوک  دستگاه  کمبود  عامریان، 
جهت احیای بیماران قلبی را امری مهم عنوان 
کرد وگفت: به دلیل اینکه تا نزدیکترین مرکز 
درمانی 40 دقیقه فاصله داریم و زمان طالیی 
نجات بیمار 4 تا 6 دقیقه اول می باشد، وجود 
قلبی  ایست  از  جلوگیری  جهت  دستگاه  این 

در آمبوالنس، بسیار ضروری و حیاتی است.
شیوع  و  گرفتن  شدت  خصوص  در  وی، 
وجود  با  گفت:  کرونا  بیماری  دوم  موج 
بیماری  این  که  بسیاری  مشکالت  و  استرس 
کمبود  دچار  خوشبختانه  است  کرده  ایجاد 
با  ایم  توانسته  و  ایم  نبوده  امکانات  و  دارو 
پوشش  تحت  را  مناطق  کلیه  اولیه  کمکهای 

قرار دهیم. 

 ، طزره  معدنی  منطقه  بهداری  سرپرست 
نقل  و  حمل  وسایل  وگندزدایی  عفونی  ضد 
کارگاهی  های  رختکن  شرکت،  عمومی 
های  ساختمان  بهداشتی،  های  سرویس  و 

مواد  محیط،تامین  عفونی  ضد  شرکت، 
اختیار  در  و  ساختمان  نظافت  برای  شوینده 
جمله  از  را  دستکش،   و  ماسک  قراردادن 
اقدامات شرکت جهت کنترل ویروس کرونا 

برشمرد.
و  حمایت  از  تشکر  عامریان،ضمن 
بروزرسانی  در  شریف  مهندس  های  پیگیری 
امکانات و تجهیزات بهداری، کمبود دستگاه 
و  اینترنت  ضعیف  دهی  آنتن  الکتروشوک، 
درخواست  از  را  نیرو  کمبود  و  همراه  تلفن 

های این قسمت عنوان کرد.
با  ابوالفضل خراشی  این گزارش  ادامه  در 
امداد  در گروه  فعالیت خود  سال   9 به  اشاره 
تعداد  گفت:  طزره  معدنی  منطقه  نجات  و 
مشغول   24-48 کاری  شیفت  سه  در  نفر   15
فعالیت می باشند که از این تعداد 12 نفر در 
انجام  نفر در آتش نشانی  امداد و نجات و 3 

وظیفه می نمایند.
منطقه  نجات  و  امداد  گروه  سرپرست 
مدیرعامل  دستور  با  گفت:  طزره  معدنی 
محترم شرکت در پاییز 97 پایگاه آتش نشانی 

و پایگاه امدادو نجات ادغام شد.
را  نیروها  تخصصی  آموزش  به  نیاز  وی 

با  داشت:  اذعان  و  برشمرد  ضروری  امری 
توجه به قدیمی بودن لوازم و تجهیزات امداد 
نیازمند  قسمت  این  آتشنشانی  و  نجات  و 

سالن  تنفسی،  دستگاه  مانند  جدید  تجهیزات 
ورزشی و ... است.

 )5S  ( پروژه  اجرای  خراشی در خصوص 
کاری  انضباط  ایجاد  منافع  به  توجه  با  گفت: 
و ساماندهی، مدیر عامل شرکت ، آموزش ) 
5S( را در دستور کار این شرکت قرار دادند 
موفقیت   به  دستیابی  در   سزایی  به  نقش  که 

سازمان ها دارد.
منطقه  نجات  و  امداد  گروه  سرپرست 
به دلیل حساسیت  معدنی طزره تصریح کرد: 
و  نجات  و  امداد  بخش  در  که  ای  ویژه 
این  اجرای  از  قبل  دارد  وجود  آتشنشانی 
طرح نیز کلیه قوانین مربوطه مانند ایجاد نظم، 
صورت  ...به  و  بهداشت  و  ایمنی  ساماندهی، 

روزانه انجام می گرفت.

)5S( خانه تکانی اساسی با
   گزارش این شماره: پیاده سازی نظام آراستگی در واحد بهداشت و امداد و نجات طزره

سین جین  

جیــــــــــمسیـــــــــن 

سین: لطفا خودتان را برای ما معرفی کنید؟
جیم:   جواد تجری هستم، متولد 2/27/ 1356  در شهرستان  علی آباد کتول  
و هم اکنون به عنوان معاون مالی، بازرگانی و منابع انسانی  در شرکت معادن 

زغالسنگ البرز شرقی مشغول خدمت هستم. 
سین: چندمین فرزند خانواده هستید؟

جیم: دوقلو هستیم، فرزند اول
سین: چه سالی ازدواج کردید؟

جیم: 1382
سین: تحصیالت شما در چه مقطعی است؟

جیم: کارشناس ارشد حسابداری 
سین: بهترین و بدترین روز زندگی؟

جیم: بهترین: آشنایی با همسرم و بدترین: از دست دادن پدرم
سین: از بیست چه نمره ای به خود می دهید؟

جیم:  19
سین: ویژگی منحصر به فرد شما؟

جیم: رک گویی
سین: انتخاب شما برای سفر؟

جیم: شهرهای شمالی
سین: بهترین هدیه ای که گرفتید چه بود؟

جیم: تولد فرزندانم
سین: زمان ورود شما به شرکت البرز شرقی؟

جیم: 1383
سین: مهمترین دغدغه شما در محل کار؟

جیم: انجام به موقع و درست کارها
سین: ورزش مورد عالقه شما؟

جیم: فوتبال ، طرفدار تیم پرسپولیس
سین: در روز، چند ساعت کار میکنید؟

جیم: حدود 12 ساعت
سین: غذای مورد عالقه تان؟

جیم:  آبگوشت
سین: مصلحت را بر حق ترجیح می دهید؟

جیم:  سعی میکنم همیشه حق را بگویم
سین: تعهد بهتر است یا تخصص؟

جیم: تخصص همراه با تعهد
سین: چه پیشنهادی به مدیرعامل شرکت دارید؟

شریف  مهندس  هوشمندانه  و  موفق  مدیریت  به  توجه  با  جیم: 
از  و  باشند  داشته  حضور  شرکت  در  بازنشستگی  از  بعد  امیدوارم 

راهنمایی ایشان بهره مند شویم
سین: تکیه کالم شما چیست؟

جیم: عرضم به حضور شما
سین: اگر دوباره متولد شوید دوست دارید در همین جایگاه باشید؟

جیم:  خیر
سین: در چه قسمتی از شرکت عالقه دارید مشغول به کار شوید؟

جیم: شغل آزاد را ترجیح می دهم
سین: در محیط کار آدم خوش اخالقی هستید  یا بد اخالق؟

جیم:  خوش اخالق ولی کم کاری و بی مسئولیتی را به هیچ عنوان نمی پذیرم
سین: اصلی ترین مشغله ذهنی تان؟

جیم: آینده فرزندانم 
سین: ایده و پیشنهاد شما برای کاهش هزینه های شرکت؟

جیم: اگر همه پرسنل در انجام کارها متعهد و مسئولیت پذیر باشند 
موجب کاهش هزینه ها میشود.

سین: پرهزینه ترین قسمت در شرکت؟
جیم: قسمت تعمیر و نگهداری 

سین: اهداف و برنامه های شما برای سال 1400؟
جیم: ورود به فرابورس، تداوم سود دهی سال مالی 98 و پیگیری بازنشستگی 

پیش از موعد پرسنل
سین: آیا روند پرداخت به موقع حقوق پرسنل در سالهای آتی ادامه دار خواهد بود؟

جیم: انشاهلل، بیشترین نگرانی من این است که بعد از رفتن مدیرعامل 
در شرکت چه اتفاقی خواهد افتاد

سین: نظر شما در خصوص وضعیت بورس کشور؟
جیم: زمانی میتوان در بورس سرمایه گزاری کرد که اطالعات 

کافی و پول مازاد داشته باشیم  
سین: نظر شما در خصوص سهام ترجیهی شرکت؟

جیم: با توجه به روند رو به رشد و با ارزش شدن شرکت جای رشد دارد
سین: چه زمانی سهام ترجیهی وارد بورس می شود؟

جیم:  خروج از ماده 141 موجب افزایش سرمایه، سودهی شرکت 
و به دنبال آن سهام ترجیهی ورود به بورس خواهد شد

سین: نظر شما در خصوص واحد روابط عمومی چیست؟
جیم: این واحد از تعامل خوبی با سایر قسمت ها برخوردار است و 

نسبت به گذشته متحول شده است 
سین: نظر شما در مورد ماهنامه معدنکار؟ 

جیم: عالی، معدنکار در راستای انعکاس اقدامات و اخبار شرکت به 
بیرون از سازمان بسیار موفق  بوده است.

اخبــــــــا  ر

دیدار مدیرعامل شرکت 
با مدیرکل دفتر حقوقی و 

قراردادهای واگذاری

امور  رئیس  همراه  به  شریف  مهندس 
حقوقی شرکت در تاریخ 99/6/16 با مدیرکل 
دیدار  واگذاری  قراردادهای  و  حقوقی  دفتر 
کرد و موضوع انتقال سهم شرکت از اراضی 
شهرسازی شاهرود مورد پیگیری قرار گرفت.

دیون  کلیه  نمود:  اعالم  مدیرعامل شرکت 
شرکت به سازمان توسعه و نوسازی معادن و 
صنایع معدنی ایران و شرکت های زیر مجموعه 
شامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
، شرکت زغال سنگ البرز مرکزی و شرکت 
کلیه  و  شده  تسویه  غربی  البرز  سنگ  زغال 
را  مطالبات  وجود  عدم  مذکور  شرکت های 

کتباً به آن سازمان اعالم داشتند. 
شرکت  تکالیف  کلیه  کرد:  تصریح  وی 
قرارداد  خصوص  در  شاهرود  شهرداری  و 
و  است   رسیده  انجام  به  مابین  فی  جانبه  سه 
طبق قرارداد باید سهم این شرکت از اراضی 

شهرسازی شاهرود انتقال یابد.
در ادامه این نشست مدیرکل دفتر حقوقی 
حساب  تسویه  به  واگذاری  قراردادهای  و 
و  اشاره  سازی  خصوصی  سازمان  با  شرکت 
افزود: موضوع انتقال سند امالک البرز شرقی 
در شهرسازی شاهرود به زودی تسهیل خواهد 

شد.
و  شریف  مهندس  های  پیگیری  از  وی 
همکاران ایشان که طی چندسال اخیر موجب 
سازمان  با  شرکت  این  کامل  حساب  تسویه 

مذکور شده است قدردانی نمود.

دیدارهای مدیرعامل شرکت 
با معاون سازمان بازرسی کل 
کشور و معاون مدیرکل برنامه 
ریزی  ونظارت وزارت کشور

در راستای تعامل هر چه بیشتر و تسریع در 
پیگیری امور شرکت، مهندس شریف به همراه 
رئیس امور حقوقی شرکت با حجت االسالم 
حاج آقای عرب انصاری و دکتر رحمانی در 
محل دفتر ایشان دیدار و گفت و گو و طرفین 
مابین  فی  تعامالت  و  ها  همکاری  افزایش  بر 

تاکید نمودند.
به  اشاره  با  شریف  مهندس  دیدار  این  در 
اقدامات  با  رابطه  در  گذشته شرکت  کارنامه 
داشت:  ابراز  اخیر  چندساله  در  شده  انجام 
بیش  با  البرز شرقی  شرکت معادن زغالسنگ 
عنوان  به  و  معدنکاری  فعالیت  قرن  نیم  از 
 ، سمنان  استان  اشتغالزایی  بنگاه  بزرگترین 
زغالسنگ  کنسانتره  از  بخشی  کننده  تامین 
به  تا  و  است  اصفهان  آهن  ذوب  نیاز  مورد 
با روند روبه  اشتغال  و  تولید  امروز در بخش 

رشد در خور توجهی حرکت نموده است.

 بازدید مدیرعامل شرکت 
از روند اجرای پروژه 5S در کارخانه زغالشویی

با  ماه   7 طی  مستمر  بهبود  آموزشی  کارگاه 
استاد   ( برآبادی  عباس  عباس  پروفسور  تدریس 
دانشگاه UIT  نروژ( در شرکت معادن زغالسنگ 
از  نفر   40 حدود  و  گردید  برگزار  شرقی  البرز 

کارشناسان و مدیران شرکت آموزش دیدند.
 5S آراستگی  نظام  آموزشی  مباحث  از  یکی 
ژاپنی است و در نهایت افراد در 6 گروه آموزشی 
در  آموزشی  پروژه  اجرای  به  و  شدند  ساماندهی 

سطح شرکت پرداختند.
گروه آموزشی A پروژه 5S کارخانه زغالشویی 
پرسنل  و  مدیران  همکاری  با  و  مربی  عنوان  به  را 
و  مدیرعامل  نهایت  در  و  کردند  اجرا  کارخانه 
معاون معدنی جهت تحویل پروژه و تقدیر از دست 

اندرکاران به کارخانه مراجعه نمودند.
در این بازدید مراحل مختلف 5S در کارگاههای 
مورد  بیرونی  محوطه  و  فرآوری  سالن  انبار،  فنی، 
بررسی قرار گرفت و در ادامه جلسه ای با حضور 
مشاور  برداری،  بهره  و  معدنی  معاون   ، مدیرعامل 
زغالشویی  کارخانه  کارشناسان  و  مدیر   ، شرکت 

برگزار شد.
این  در  را  نشست  این  از  مختصری  گزارش 

شماره از معدنکار می خوانید.  
در این نشست که با موضوع بررسی روند اجرای 
شد  تشکیل  زغالشویی  کارخانه  در   5S پروژه 
مهندس شریف ضمن عرض تسلیت ماه محرم و ایام 
کلیه  از  السالم،  علیه  حسین  امام  حضرت  شهادت 
شرکت  زحمتکش  پرسنل  و  کارشناسان  مدیران، 
که با همت و تالش خستگی ناپذیر خود نسبت به 

اجرای این پروژه تالش می کنند قدردانی کردند.
وی با اشاره به اقدامات خوبی که طی چندسال 
روشهای  داشت:  ابراز  شده  انجام  شرکت  در  اخیر 

مستمر  بهبود  های  سیستم  قالب  در  که  استانداردی 
مطرح است مطابق آموزه های دین اسالم و توصیه 
های قرآنی است و افرادی آن را در سراسر دنیا به نام 
خود نشر داده و استانداردسازی کرده اند که نشان 

دهنده کوتاهی و کم کاری ما در این حوزه است.
در  پیگیری  و  ممارست  شرکت،  مدیرعامل 
کارها را یکی از مهم ترین راههای تداوم اقدامات 

انجام  در شرکت  امروز  به  تا  که  موثری  و  خوب 
بهبود  کارها  در  تداوم  افزود:  و  کرد  عنوان  شده 
سیستم و به دنبال آن رضایتمندی قلبی فرد  را به 

همراه خواهد داشت که با پاداش مادی قابل مقایسه 
نیست.

( در   rea tag  ( ها  داد:  رد تگ  ادامه  شریف 
واقع نوعی یادآوری برای رفع مشکالتی است که 
از آنکه زمان  پیش  باید  و  مانده  ما مخفی  نگاه  از 
یا  نابود  به هر دلیلی  زیادی از نصب آن بگذرد و 
رفع  آن  اشکاالت  و  بررسی  مورد  فراموش گردد 

گردد.
روش  اصالح  داشت:  ابراز  شرکت  مدیرعامل 

زندگی موجب رفع بسیاری از دغدغه های ذهنی 
ما  زندگی  در  که  درشتی  و  ریز  موارد  شود،  می 
پیش می آید ناخودآگاه ذهن را درگیر و موجب 
کند شدن وعدم پیشرفت خواهد شد که ثمره آن 

آشفتگی و بی نظمی است.
وی با اشاره به اینکه بهترین ساعات عمر ما در 
محیط کار سپری می شود خاطرنشان کرد: استفاده 
درست و بهینه از تجهیزات و توجه به ریزه کاری 
وموجب  است  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  ها 
تر خواهد  ایمن  انگیزه در کارها و محیطی  ایجاد 

شد.
شریف، محیط کار را به یک کشتی تشببیه کرد 
که هریک از پرسنل در جایگاه خودش می تواند با 
انجام صحیح و بهبود شرایط در رسیدن به اهداف 

کمک نماید.
مدیرعامل شرکت تصریح کرد: همه ما به اندازه 
عمر و جوانیمان، با استفاده از تمام توان و هنر خود 
در محیط کار می توانیم منشا اثر باشیم و موجب 

بالندگی خود، شرکت، شهر و کشورمان شویم.
وی، ترویج فرهنگ آموزش، پیگیری، دغدغه 
امری  را  کارها  موقع  به  و  درست  انجام  و  داشتن 
در  شده  تعریف  قالبهای  افزود:  و  برشمرد  مهم 

اجرای طرح 5S نیازمند پیگیری مستمر است.
شریف خاطرنشان کرد: هم اکنون با لطف خدا 
وهمکاری کلیه پرسنل، شرکت در بهترین شرایط 
خود قرار دارد که باید شکرگزار باشیم و قدر این 

فرصت ها را بدانیم.
اسدی  مهندس  به  خطاب  شرکت  مدیرعامل 
)مدیرکارخانه زغالشویی( گفت: با توجه به مساعد 

از  برخی  سرما،  فصل  شروع  از  قبل  تا  هوا  بودن 
کارخانه  سقف  تعمیر  مانند  تعمیراتی  کارهای 
بازسازی  جهت  بعدی  های  گام  تا  دهید  انجام  را 

کارخانه برداشته شود.
وی، کارخانه زغالشویی را  قلب سیستم عنوان 
کرد و افزود:  افزایش و کاهش راندمان زغالشویی 
وابسته به میزان تالش پرسنل در معادن و کارخانه 

است.
شریف یادآور شد: شرکت از هر نوع اقدامات 
اصالحی در جهت بهبود کارخانه که دارای توجیه 

اقتصادی باشد حمایت می کند.
مدیرعامل شرکت ابراز داشت:  مدیران باید در 

خود  زیرمجموعه  کمک  با  شرکت  رشد  راستای 
راهی را که در این مدت شروع شده است، تقویت 
نمایند تا با افتخار شاهد تولید بیشتر و تثبیت جایگاه 

شرکت باشیم.
وی در پایان این نشست از کلیه پرسنل شرکت 
اقدام ساماندهی  تعیین شده  براساس معیارهای  که 
گفت:  و  کرد  قدردانی  نمودند  خود  کار  محیط 
امیدواریم تمام قسمتها بتوانند به شرایط ایده ال و 

مورد نظر نزدیک شوند.
استاندارد  بر  تاکید  با  ادامه  در  قنبری  مهندس 
سازی، اصول)5S(و فرهنگسازی آن اذعان داشت: 
امور می  پیشرفت در کلیه  پیگیری مستمر موجب 

شود.
معاونت معدنی و بهره برداری شرکت به اجرای 
و  اشاره کرد  در شرکت   5S از طرح   مرحله  سه 
به  به خوبی  نیز  بعدی  مرحله  دو  امیدواریم  افزود: 

اجرا گردد.
شریف  مهندس  های  گفته  به  استناد  با  وی 
خاطرنشان کرد: در حال حاضر با توجه به شرایط 
اقتصادی، شیوع بیماری کرونا و سیل سال گذشته 
که مشاغل بسیاری را تحت تاثیر قرار داد، شرکت 
عقب  خود  روزمره  و  تولیدی  وظایف  انجام  از 

نمانده و در بهترین وضعیت ممکن قرار دارد. 
و  پذیری  مسئولیت  قنبری تصریح کرد: روحیه 
پیگیری مدیرعامل شرکت در راستای انجام هر چه 
بهتر کارها قابل تقدیر است که باید کلیه پرسنل به 
عنوان الگو از آن استفاده نمایند و از این فرصتی 

که در اختیار شرکت است بهره مند شوند.
معاونت معدنی و بهره برداری شرکت با اشاره به 

2 مرحله باقیمانده طرح 5S در خصوص نصب رد 
تگ ها گفت: در راستای سرعت بخشیدن و انجام 
بهینه این طرح باید دستورالعملی جهت ثبت شماره 

بر  وسایل  تعویض  و  تعمیر  به  مربوط  کدهای  و 
اساس زمان بندی تعیین شده در مکانهای مختلف 

کارخانه تهیه گردد.
زحمات  از  قدردانی  ضمن  یوسفی  مهندس 
دکتر  برداری،  بهره  و  معدنی  معاون  مدیرعامل، 
ابراز  زغالشویی  کارخانه  مجموعه  و  برآبادی 
داشت: امیدواریم پیگیری و آموزش در خصوص 
اجرای طرح 5S و تالشهایی که تا به امروز انجام 

شده در مراحل باقیمانده نیز تداوم یابد.

مشاور شرکت با اشاره به 3 اصل انجام شده در 
طرح 5S گفت: در اصل اول، با عنوان 

مورد  تجهیزات  و  وسایل  )جدایش(    Sort
استفاده و الزم، از هر آنچه غیرقابل استفاده است و 
یا نیاز به تعمیر داشته و یا ضایعات است جداسازی 
 rea ( گردید و این مهم با نصب برچسب های قرمز

tag ( صورت پذیرفت.
 Set in order دوم   اصل  در  افزود:  وی 
)جانمایی( هر وسیله ای به صورت مرتب در جای 
مورد  نیز  مستمر  صورت  به  و  میگیرد  قرار  خود 

کنترل واقع خواهد شد.
 Shaine( یوسفی به سومین اصل این طرح با عنوان
جالدهی و بازبینی( اشاره کرد و افزود: پس از جداسازی 
و جانمایی باید محیط کار تمیز و پاکیزه گردد که شامل 
زمین، در، دیوار، پنجره و کلیه ابزار کار و ماشی آالت 

و تجهیزات می باشد.
شده  ترجمه  کلمات  داد:  ادامه  شرکت  مشاور 
پیشنهاد  با  فکری(   طوفان   ( جلسه  در  اصول  این 
انتخاب  شده  حساب  صورت  به  و  برآبادی  دکتر 
برخوردار  پرمحتوایی  بسیار  معانی  از  که  گردید 
است که میتوان این )پنج ج( را به عنوان یک برند 

به نام البرز شرقی ثبت نمود.
باقیمانده  اصل  دو  امیدواریم  کرد:  تصریح  وی 
شامل Standardiz ) جهت دهی و استانداردسازی( 
ماههای  طی  همیشگی(  سازی  )جاری   Sustain و 
آتی عملیاتی گردد تا فرهنگ آراستگی صنعتی در 

البرز شرقی نهادینه گردد.
این فرهنگ، هر  نهادینه شدن  با  یوسفی گفت: 
دیده  آموزش  افراد  توسط  )ج5(   5S ممیزی  ماه 

انجام می شود و نمره آن در پاداش بهره  شرکت 
خواهد  لحاظ  ها  قسمت  مسئولین  و  مدیران  وری 

شد.

سرپرست بهداری منطقه 
معدنی طزره گفت:  

بهداری طزره از امکانات 
خوبی جهت ارائه 

خدمات به مراجعین 
برخوردار است.

مدیرعامل شرکت 
گفت:  افزایش و کاهش 
راندمان زغالشویی وابسته 
به میزان تالش پرسنل در 
معادن  و کارخانه است.

سرپرست امداد و نجات  
منطقه معدنی طزره گفت: 
، نیاز به آموزش تخصصی 
نیروها در این واحد امری 

ضروری است.


