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جدول سودوکو
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از 

سرگرمی های رایج در کشورهای مختلف جهان به شمار 
می آید.

سودوکو یک جدول 9x9 است. کل جدول هم به 9 
جدول 

کوچک تر 3x3 تقسیم شده است. در این جدول چند عدد 
قرار داه شده که باید باقی اعداد را با رعایت سه قانون زیر 

یافت.
قانون اول: در هر سطر جدول اعداد 1 الی 9 بدون تکرار 

قرار گیرد.
قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد 1 الی 9 بدون تکرار 

قرار گیرد.
قانون سوم: در هر ناحیه 3x3 جدول اعداد 1 الی 9 بدون 

تکرار قرار گیرد.
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پیامبر اعظم )ص( فرمودند: 
هر کس مژده ماه ربیع االول 
را بدهد، من بشارت بهشت را 

به او می دهم.
یاد  با  را  صفر  و  محرم  ماه  دو 
علیه  الحسین  عبداهلل  ابا  آقا  عظمت 
خزان  از  و  گذاشتیم  سر  پشت  السالم 
و  محرم  های  اشک  برکت  به  غفلت 
صفر به ربیع االول، بهار ماه ها رسیدیم 
و اکنون وقت آن است که در این ماه 
که آثار رحمت خداوند هویداست و 
فرود  زمین  بر  خداوند  برکات  ذخایر 
دوباره  رویش  یمن  به  است  آمده 
سجده شکر به جای آوریم و این بهار 

را قدر بدانیم و بندگی کنیم.
با پایان ماه عزاداری خاندان آل اهلل 
و فرا رسیدن بهار ماه ها آثار رحمت 
خداوندی  برکات  ذخایر  و  الهی 
یکبار دیگر برای مسلمانان جلوه گر 
می شود و انوار جمال الهی بر زمین 
و زمینیان می تابد؛ مسلمانان در این 
و  وحدت  سفیر  والدت  یمن  به  ماه 
مولودی خوانی  و  به جشن  مهربانی 
می پردازند و مولود برترین برکت ها 

و زیباترین نور ها را جشن می گیرند.
است؛  شده  آغاز  االول  ربیع  ماه 
تاریخی  حوادث  آن  در  که  ماهی 
آن  از  که  است  افتاده  اتفاق  مهمی 
لیله  تاریخی  و  مهم  حادثه  جمله، 
محمد  حضرت  هجرت  المبیت، 
به  مکه  از  آله  و  علیه  اهلل  صلی 
)ص(  اکرم  پیامبر  والدت  مدینه، 
السالم،  علیه  صادق  جعفر  امام  و 
صلی  محمد  حضرت  ازدواج 
حضرت  با  سلم  و  آله  و  علیه  اهلل 
امامت  السالم، آغاز  خدیجه علی ها 
و  فرجه  تعالی  اهلل  مهدی عجل  امام 
جمله  از  معاویه  بن  یزید  هالکت 
است. ماه  این  فرخنده  حوادث 

در این ماه اعمال بسیاری سفارش 
ماه  این  اعمال  مهم ترین  که  شده 
خواندن  هالل،  رویت  هنگام  دعای 
است. ماه  اول  نماز  و  حمد  سوره 

فرا  شرکت  عمومی  روابط 
ماه  االول،  ربیع  ماه  رسیدن 
جشن و سرور اهل بیت)ع( را 
به خانواده بزرگ البرز شرقی 

تبریک می گوید.
همکاران ارجمــــند 

آقایان محمد قره خانی، رضا عبداللهی ، ابوالقاسم مخبریان، یوسف یعقوبی
اکنون که پس از سالها خدمت به افتخار بازنشستگی نایل آمده اید ، شایسته است از تالش و کوشش بی دریغ شما 

در  پیشرفت ،ارتقاء و گسترش شرکت تشکر و قدردانی بعمل آید.
خانواده بزرگ البرز شرقی فرصت را مغتنم دانسته ، از درگاه احدیت ، دوران بازنشستگی توام با سعادت و 

موفقیت را برای جنابعالی و خانواده محترمتان مسئلت می نماییم.
روابط عمــــومی شرکت

در راستای تعامل هر چه بیشتر و تسریع در پیگیری امور شرکت، مهندس شریف و هیئت همراه در سفری یک روزه به شهرستان دامغان با 
دکتر علی اکبر علیزاده برمی) نماینده دامغان( و مهندس مهدی بندرآبادی) فرماندار دامغان(  دیدار و گفت و گو کردند و طرفین بر افزایش 

همکاری ها و تعامالت فی مابین تاکید نمودند.
اذعان داشت:  اخیر  انجام شده چندساله  اقدامات  و  معرفی  با  رابطه  در  به کارنامه گذشته شرکت  اشاره  با  مهندس شریف  دیدار  این  در 
استان سمنان  اشتغالزایی  بنگاه  بزرگترین  عنوان  به  و  معدنکاری  فعالیت  قرن  نیم  به  قریب  تاریخچه  با  البرز شرقی  زغالسنگ  معادن  شرکت 
تامین کننده بخشی از کنستانتره زغالسنگ مورد نیاز ذوب آهن اصفهان است وتا به امروز در بخش تولید و اشتغال با روند مالیم روبه رشد 

حرکت کرده است.
وی تصریح کرد: قریب به 2 هزار نفر پرسنل مستقیم در واحد تولیدی مناطق البرز شرقی مشغول به فعالیت هستند و این شرکت 50 ساله 

دارای 7 پروانه معدنی و یک واحد زغالشویی می باشد.
مدیرعامل شرکت با بیان اینکه پس از گذشت 2 سال و نیم توانستیم با همت و تالش همه همکاران عزیز مشکالت و سختی ها را یکی 
پس از دیگری پشت سر بگذاریم خاطرنشان کرد: در سال 95 شرکت 39 میلیارد تومان زیان داشته است که در سال جاری پیش بینی می 

شود بالغ بر 15 میلیارد تومان مثبت شویم.

شریف، معادن البرز شرقی را راهی برای توسعه رونق تولید عنوان کرد و افزود: با منطقی شدن قیمت زغالسنگ، افزایش تولید و همچنین 
2 ونیم برابری رشد تولید توانستیم با لطف خدا رشد خوبی را در شرکت داشته باشیم.

وی با بیان اینکه الویت اول ما ایمنی و سالمت منابع انسانی و الویت دوم تولید و اشتغال است ابراز داشت: درخواست ما این است که تمام 
سازمانهای باالدستی ما را همراهی نمایند تا بتوانیم در این رابطه تالش کنیم.

تجدید نظر در نحوه محاسبه ضریب سختی مشاغل زیان آور به ویژه معدنکاران، حذف قوانین دست و پاگیر برخی از ادارات، تجدید نظر 
در نحوه قراردادکارگران معدن که به صورت دائم و مستمر مشغول کارند و پیگیری آسفالت جاده خاکی از معدن طزره به سمت شهرهای 

دیباج و کالته رودبار، از درخواست های مطرح شده توسط رئیس شورای کارگری شرکت در این دیدارها بود.
در پایان این دیدارها دکتر علی اکبر علیزاده برمی و مهندس مهدی بندرآبادی ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل شرکت، همراهی و 
همکاری همه دستگاه ها در طرح مسائل و رفع مشکالت پیش رو را یک ضرورت برشمردند و انجام راهکارهای اجرایی در جهت تسریع 

امور در دستور کار قرار گرفت.
شایان ذکر است در این نشست مدیرعامل و معاون معدنی و بهره برداری ، مدیر حراست، مدیر کارخانه زغالشویی، مدیر منطقه معدنی 

طزره و رئیس شورای کارگری حضور داشتند.

سفر یک روزه مدیرعامل شرکت به شهرستان دامغان

گفت:  و  خبرداد  طزره  معدنی  منطقه  در   43 تونل  افتتاح  از  شرکت  معدنی  مشاور 
K25 در تونل بزرگ با حفر تونل دنباله الیه آماده سازی و  سال گذشته افق پایین الیه 
الیه  این  باالی  های  افق  به  دسترسی  برای   43 تونل  و  گردید  آغاز  آن  از  استخراج 

طراحی شده است.
تونل  این  ذخیره  کریمی،   مهندس 
را حدود 35 هزار تن زغالسنگ اعالم 
نقش  تونل  این  افتتاح  گفت:  و  کرد 
و  تولید  افزایش  در  سزایی  به 
داشت. خواهد  منطقه  در  اشتغالزایی 

صورت  در  داشت:  ابراز  وی 
سالیانه  الزم،  سازی  آماده  و  پیشروی 
زغالسنگ  تن  هزار   10 حدود 
شود. می  استخراج  تونل  این  از 

باالی  افق  در  زغال  به  دستیابی  منظور  به  شد  بنا  فنی  دفتر  مجموعه  تصمیم  براساس 
شود. باز  سطح  از  تونل  این  ذخیره  میزان  باالترین  از  بردن  بهره  همچنین  و  مادر  تونل 

روی  پیمایش  و    K25 الیه  هیپسومتری  نقشه  بررسی  به  شرکت  معدنی  مشاور 
تونل  دهانه  اکتشافی،  قدیمی  های  جاده  احیای  با  افزود:  و  کرد  اشاره  الیه  این 
است. شده  باز  شده  طراحی  پیش  از  نقطه  در  و  الیه  این  به  دسترسی  هدف  با   43

 )K21( اقتصادی  ، دو الیه   K25 بر الیه   این محدوده عالوه  کریمی تصریح کرد: در 
و )K23(  نیز وجود داردکه با رسیدن به این الیه ها مطالعات و بررسی های الزم انجام 

خواهد شد.
وی در پایان از زحمات دکتر یوسفی، مهندس افضلی و مهندس رضایی قدردانی نمود.

و  پیشکسوتان  از  یکی  عنوان  به  کریمی،  عبدالمحسن  مهندس  است:  ذکر  شایان 
رضی،  معدن  مدیر  جمله  از  هایی  سمت  در  گذشته  سالهای  در  شرکت  زبده  کارشناسان 
معدنی  معاون  و  طزره  منطقه  شناسی  زمین  سرپرست  طزره،  معدنی  معاون  فنی،  دفتر  مدیر 
مدیرعامل  معدنی  مشاور  عنوان  به  نیز  بازنشستگی  از  اند که پس  داشته  فعالیت  در شرکت 

همچنان در سنگر تولید شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی حضور فعال و موثری دارند.
بهره برداری از تونل 43 منطقه معدنی طزره

ماه ربیــــع االول بهــــار ماه ها
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عنوان  به  شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت 
یکی از واحدهای زیر مجموعه ذوب آهن اصفهان 
شو  کک  زغالسنگ  کنسانتره  کنندگان  تامین  از  و 

در سالیان اخیر روند رو به رشدی را در زمینه توسعه 
درآمد  و  تولید  معادن،  شبکه  و  زغالسنگ  ذخائر 
نموده  تجربه  را  ده  زیان  شرایط  از  خروج  و  زایی 
الطاف خداوند متعال،  این دستاوردها را مدیون  که 
مقاومتی،  اقتصاد  از  شرکت  عالی  مدیران  درک 
شدن  منطقی  معادن،  زحمتکش  کارگران  تالش 
قیمت گذاری زغالسنگ و پشتوانه حمایتی شرکت 

سهامی ذوب آهن اصفهان می داند. 
به گزارش روابط عمومی شرکت، هدف گذاری 
تن  هزار   200 تولید   1399 سال  برای  شده  انجام 
کنسانتره زغالسنگ با کیفیت قابل قبول است و این 
خام،  زغالسنگ  تن  هزار   317 تولید  مستلزم  هدف 
خرید 72 هزار تن زغالسنگ از معادن منطقه، و البته 
افزایش  منظور  به  کارخانه  فرآوری  فرآیند  توسعه 
راندمان می باشد که با هدف حفظ و افزایش ذخیره 
سازی  آماده  معادن،  در  استخراج  قابل  زغالسنگ 
تولید(  از  بیش  408 هزار تن زغالسنگ )30 درصد 

در برنامه سال جاری پیش بینی شده است. 
کرونا  گیری  همه  از  متاثر  و  تعطیلی  با   99 سال 
مطابق  ماه  فروردین  تولید  نتیجه  در  که  شد  آغاز 
و  کارگران  همت  و  تالش  لیکن  نشد،  انجام  برنامه 

در  قبولی  قابل  رشد  به  رو  روند  شرکت  کارکنان 
تولید  که  طوری  به  آورد  ارمغان  به  ماهانه  تولید 
کنسانتره زغالسنگ از 10 هزار تن در فروردین ماه به 

متوسط 18 هزار تن در ماه های خرداد و تیر افزایش 
تولید  رکورد  ماه  شهریور  در  نهایت  در  و  داشت 

20.286 تن ثبت شد.
از  اول سال  نیمه  در  تولید کنسانتره  ترتیب  بدین   
از  تولید  مقدار  این  که  تن گذشت،  هزار   100 مرز 
بوده  سابقه  بی  شرکت  در   1392 سال  شهریورماه 
تولید، آماده سازی ذخیره  افزایش  است و در کنار 
های قابل استخراج معادن نیز همگام با برنامه ریزی 
از  درصد   93/1 سال  اول  نیمه  در  و  داشته  پیشرفت 

برنامه آماده سازی انجام شده است.
شرکت ضمن اهتمام به حفظ دستآوردهای فعلی، 
و  توسعه  و   بوده  واقف  نیز  خود  ضعف  نقاط  به 
خود  کار  دستور  در  را  شرکت  روزافزون  اعتالی 

قرار داده است.
پیش  متعددی  های  برنامه  و  اهداف  راستا  این  در 
جاری،  سال  پایان  تا  آنها  اجرای  که  شده  بینی 
انطباق  هدف  با  عملکرد  مداوم  پایش  کنار  در 
قرار  نظر  مد  معدنی،  عملیات  برنامه  با  حداکثری 
دارد که می توان به تجهیز شبکه تهویه و ارتقا سطح 
منطقه  در  تر  پایین  های  افق  تجهیز  معادن،  ایمنی 
تجهیز  تخت،  زغالسنگ  معدن  شبکه  توسعه  طزره، 
ناوگان ترانسپورت زیرزمینی، بازبینی برنامه تولید با 
رویکرد کیفی، و ارتقاء عملکرد کارخانه زغالشوئی 

با هدف افزایش راندمان فرآوری اشاره کرد.

ثبت رکورد تولید بالغ بر 20 هزار تنی کنسانتره 
زغالسنگ در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

سیـــن جیــــم  

جیــــــــــمسیـــــــــن 

سین: لطفا خودتان را برای ما معرفی کنید؟
جیم:   الهه حسنی هستم، متولد  1355/12/20  در شهرستان شاهرود 
و هم اکنون به عنوان رئیس واحد آموزش و مرکز علمی کاربردی 

البرز شرقی شاهرود در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی مشغول 
خدمت هستم. 

سین: چندمین فرزند خانواده هستید؟
جیم: دومین

سین: چه سالی ازدواج کردید؟
جیم: 1386

سین: نحوه آشنایی شما با همسرتان؟
جیم: محل کار

سین: سمت همسرتان زمان اشتغال در شرکت ؟
جیم: معاونت مالی 

سین:آیا همسرتان در رسیدن به جایگاه فعلی شما نقش داشتند؟
جیم: خیر، فرآیند انتخاب من در این جایگاه طبق نظر مدیرعامل وقت اتفاق افتاد.

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

سین: زمان ورود شما به شرکت البرز شرقی؟
جیم: 1382

سین: بهترین و بدترین روز زندگی؟
جیم:  بهترین: تولد فرزندم و بدترین: فوت پدرم

سین: در اوقات فراغت ترجیح می دهید چه کاری انجام دهید؟
جیم: مطالعه و نقاشی

سین: از بیست چه نمره ای به خود می دهید؟
جیم:  18

سین: ویژگی منحصر به فرد شما؟
جیم: پرانرژی

سین: انتخاب شما برای سفر؟
جیم: کشور مصر

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

سین: ورزش مورد عالقه شما؟
جیم: تکواندو

سین: در روز، چند ساعت کار میکنید؟
جیم: 7 ساعت

سین: غذای مورد عالقه تان؟
جیم:  فسنجون

سین: مصلحت را بر حق ترجیح می دهید؟
جیم:  آنچه نباید حقیقت را فدایش کرد منفعت است نه مصلحت.

سین: تعهد بهتر است یا تخصص؟
جیم: تخصص همراه با تعهد

سین: چه پیشنهادی به مدیرعامل شرکت دارید؟
جیم: ضمن قدردانی از مدیریت موفق و اخالق محور  مهندس شریف 
که طی این چند سال بسیاری از غیرممکن ها را به ممکن تبدیل کردند 
امیدواریم بعد از دوران بازنشستگی در شرکت حضور داشته باشند و 

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

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

جیم:  بر خالف ظاهرم که جدی است خوش اخالقم. 
سین: اصلی ترین مشغله ذهنی تان؟

جیم: تربیت صحیح فرزندم
سین:با توجه به شیوع بیماری کرونا در حوزه آموزش مجازی چه 

اقداماتی را انجام داده اید؟
جیم: از طریق سایت جهاد دانشگاهی کالسها و جلسات به صورت 

آنالین برگزار می شود.
سین: اهداف و برنامه های شما برای سال 1400؟

جیم: عضویت در انجمن صنفی ایمنی و بهداشت، آموزش مسئولین 
ایمنی، افزایش تعداد دانشجویان و آموزش اثربخش

سین: واحد آموزش در خصوص جابجایی پرسنل چه نقشی دارد ؟
جیم: مدیریت دانش، توسعه منابع انسانی وایجاد بهبود مستمر در 

فرآیند شغلی افراد از وظایف واحد آموزش است که در خصوص 
جابجایی پرسنل باید مورد توجه قرار گیرد.

سین: نظر شما در خصوص واحد روابط عمومی چیست؟
جیم: واحد روابط عمومی نسبت به گذشته پیشرفت چشمگیری داشته 

است و از عملکرد خوبی برخوردار است.
سین: نظر شما در مورد ماهنامه معدنکار؟ 

جیم: ماهنامه خوبی است، پیشنهاد من این است که قسمتی از معدنکار 
به مطالبی در راستای آموزشهای نوین اختصاص داده شود. 

اخبــــــــا  ر

به مناسبت هفته دفاع مقدس:

 مراسم تجلیل از 
ایثارگران شرکت

 برگزار شد 

هفته  سالگرد  چهلمین  مناسبت  به 
خاطره  و  یاد  وگرامیداشت  مقدس  دفاع 
شرکت  در  مراسمی  مقام،  واال  شهدای 
برگزار  شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن 
شاغل  ایثارگران  و  رزمندگان  واز  شد 
. آمد  بعمل  وتجلیل  تقدیر  شرکت 

مدیرعامل،  حضور  با   ، مراسم  این 
مقاومت  پایگاه  فرمانده  معاونین، 
عمومی  روابط  رئیس  اشتر،  مالک 
ایثارگران  از  نفر   25 تعداد  و  رفاه  و 
شد. برگزار  جلسات  سالن  در  شرکت 

گرامیداشت  ضمن  شرکت  مدیرعامل 
همکاران  به  آمدگویی  وخوش  ایام 
ابراز  شرکت  ایثارگران  وهمچنین  رزمنده 
داشت: آسایش و آرامش امروز ما به دلیل 
رزمندگان  جانفشاني  و  ایثار  رشادت ها، 
است. مقدس  دفاع  سال  هشت  طول  در 

امروز  کرد:  تصریح  شریف  مهندس 
فرصتي است براي تجلیل از ایثار و گذشت 
آن دوران و اینکه بدانیم دستاوردهاي حاصل 
باید  را مرهون خون شهدا هستیم که  شده 
ضمن پاسداشت، حافظ این ارزش ها باشیم.

سال  هشت  دوران  در  افزود:  وی 
از  کشور  ارکان  تمام  مقدس  دفاع 
اقتصادی  و  تولیدی  مراکز  جمله 
شد. واقع  دشمنان  تهدید  مورد 

در  داشت:  ابراز  شرکت  مدیرعامل 
ایثارگری ها  شرایط فعلی کشور نیز شاهد 
که  هستیم  جدیدی  های  آفرینی  وحماسه 
است  گرفته  کاروتولیدشکل  درسنگرهای 
وکوچک  بزرگ  تولیدی  واحدهای  و 
هستندکه  مقدس  دفاع  میادین  همان 
خاطره  توان  می  وتالش  باکار  باید 
تجدید کرد. را  دوران  آن  های  ایثارگری 

 2 زغالسنگ  اینکه  به  اشاره  با  شریف 
استکبار  ظالمانه  های  تحریم  لیست  در  بار 
جهانی قرار گرفته است یادآورشد: با تالش 
کلیه پرسنل توانستیم شرایط مطلوبی را در 
حوزه افزایش تولید و اشتغال داشته باشیم.

در  ساله شرکت   7 ثبت رکورد  به  وی، 
بر 20  بالغ  تولید  با  شهریورماه سال جاری 
کرد  اشاره  زغالسنگ  کنستانتره  هزارتن 
وجود  با  شرکت  پرتالش  پرسنل  افزود:  و 
ظالمانه  تحریم های  از  ناشی  سختی های 
گامی  شده،  ایجاد  محدودیت های  و 
برداشتند  سال  شعار  تحقق  مسیر  در  بلند 
گفتند. لبیک  انقالب   رهبر  ندای  به  و 

کرد:  تصریح  شرکت  مدیرعامل 
ماهه   6 در  را  تولید  این  بتوانیم  امیدواریم 
تولید  افزایش  با  و  نماییم  حفظ  سال  دوم 
باشیم. اثرگذار  ها  تحریم  خنثی کردن  در 

در ادامه مراسم رزمندگان و پیشکسوتان 
دوران  در  باطل  علیه  حق  نبرد  های  جبهه 
دفاع مقدس به بیان خاطرات خود پرداختند  
با  را  خود  مشکالت  و  مسایل  از  برخی  و 
میان  در  شرکت  معاونین  و  مدیرعامل 
لوح  اهدا   با  یادگار  رسم  وبه  گذاشتند 
تقدیر و هدایایی از این عزیزان تجلیل شد.

شایان ذکر است این مراسم با همکاری 
پایگاه  فرمانده  ایثارگران،  امور  مسئول 
روابط  رئیس  و  اشتر  مالک  مقاومت 
گردید. برگزار  شرکت  رفاه  و  عمومی 

بدهکاری  پرونده  به  رسیدگی  ختم 
شرکت تهیه و تولید پس از 5 سال

ختم جریان رسیدگی پرونده بدهکاری به ختم جریان رسیدگی 
پرونده بدهکاری شرکت تهیه و تولید پس از 5 سال حاصل شد.

جریان  ختم  به  اشاره  با  شرکت  حقوقي  امور  رئیس 
مواد  تولید  و  تهیه  شرکت  بدهکاري  پرونده  رسیدگي 
و  تهیه  شرکت  داشت:   ابراز  سال   5 از  پس  ایران  معدني 
البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت  از  ایران  معدني  مواد  تولید 
است. بوده  طلبکار  ریال  میلیارد   314 مبلغ  حدود  شرقي 

تولید  و  تهیه  کرد: شرکت  تصریح  عبداللهیان  کاظم  محمد 
میلیارد ریال  و سپس مبلغ 50  ابتدا مبلغ 40  ایران  مواد معدني 
میلیارد ریال با طرح شکایت از شرکت مطالبه نمود که نهایتا منتج 
به پرداخت اصل  به صدور دادنامه مبني بر محکومیت شرکت 
دادخواست  تقدیم  تاریخ  از  تادیه  تاخیر  خسارت  ها،  خواسته 
لغایت اجراي حکم و سایر هزینه هاي دادرسي و غیره گردید.

به  صادره  هاي  دادنامه  از  شرکت  اعتراض  افزود:  وي 
حدودا  و  نبرده  جایي  به  راه  سمنان  استان  نظر  تجدید  محاکم 
گردید. صادر  شرقی  البرز  علیه  اجرائیه  ریال  میلیارد   90 مبلغ 

عبداللهیان، به توقیف یک قطعه زمین به مساحت 9800 متر 
آپارتمان  باب  یک  و  مینودشت  شهرستان  تخت  روستاي  در 
تولید  و  تهیه  شرکت  توسط  آزادشهر  شهرستان  در  چهارطبقه 
هاي  پیگیري  با  یادآورشد:  و  کرد  اشاره  ایران  معدني  مواد 
شمش  با  شرقی   البرز  شرکت  بدهی  کلیه  چندماهه  مکرر 
شد. تسویه  و  تهاتر  اصفهان  آهن  ذوب  شرکت  تولیدی 

رئیس امور حقوقی شرکت بیان داشت: شرکت تهیه و تولید 
طریق  از    1399 ماه  شهریور   31 تاریخ  در  ایران  معدني  مواد 
شاهرود  شهرستان  مدني  احکام  اجراي  شعبه  به  اي  نامه  ارسال 
اعالم نمود شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقي در تاریخ 16 
شهریور ماه سال جاری کلیه دیون خود به این شرکت را تسویه،  
شود. مي  تقاضا  اجرایي  جریان  ختم  و  توقف  بدینوسیله  لذا 

مهندس  زحمات  از  قدرداني  ضمن  پایان  در  عبداللهیان 
مدیرعامل  حمایت  و  ها  پیگیري  داشت:  ابراز  شریف 
در  موفقیت  موجب  دیون  پرداخت  راستاي  در  شرکت 
گردید.  سال   5 از  پس  آن  جریان  توقف  و  پرونده  این 

دیدار قائم مقام مدیرعامل و رئیس 
امور حقوقی شرکت با دادستان کل 

مرکز استان سمنان
مدیرعامل  مقام  ،قائم  شرکت  عمومی  روابط  گزارش  به 
سال  شعار  تحقق  راستای  در  شرکت  حقوقی  امور  رئیس  و 
با  بررسی موانع و مشکالت حقوقی شرکت  تولید( و  )جهش 
دادستان کل مرکز استان سمنان دیدار و گفت و گو کردند.

اخبـــار حقــو قــی

برگزاری جلسه اتاق فکر با موضوع
  ) 5s (نظام آراستگی صنعتی 

دوم  ماهه   6 در  فکر  اتاق  جلسه  اولین 
سال جاری با حضور مدیرعامل، معاونین، 
سالن  در  شرکت  کارشناسان  و  مدیران 

جلسات برگزار شد.
نظام  موضوع  با  که  نشست  این  در 
شد،  برگزار   )  5s صنعتی)  آراستگی 
به  خوشامدگویی  ضمن  شریف  مهندس 
حاضرین در جلسه و اعالم دستور جلسه، 

قدردانی  شرکت  پرسنل  کلیه  زحمات  از 
5ج(  طرح)  اجرای  خصوص  در  و  کرد 
در  پیگیری  و  ممارست  داشت:  ابراز 
تداوم  راههای  مهمترین  از  یکی  کارها 
تا  باشدکه  می  موثری  و  خوب  اقدامات 

به امروز در شرکت انجام گردیده است.
وی، ترویج فرهنگ آموزش، پیگیری، 
کارها  موقع  به  انجام  و  داشتن  دغدغه 
قالبهای  افزود:  و  برشمرد  مهم  امری  را 
 )  5s طرح)  اجرای  در  شده  تعریف 

نیازمند پیگیری مستمر است. 
تداوم  کرد:  تصریح  شرکت  مدیرعامل 
آن  دنبال  به  و  سیستم  بهبود   ، کارها  در 
خواهد  همراه  به  را  فرد  قلبی  رضایتمندی 

داشت که با پاداش مادی قابل مقایسه نیست.
شریف با اشاره به اینکه بهترین ساعات 
عمر ما در در محیط کار سپری می شود 
گفت: استفاده درست و بهینه از تجهیزات 
و توجه به ریزه کاری ها از اهمیت بسیاری 
برخوردار است و موجب ایجاد انگیزه در 

کارها و محیطی ایمن تر خواهد شد.
یوسفی  مهندس  نشست،  این  ادامه  در 

و   )  5s  ( طرح  اجرای  روند  به  اشاره  با 
آخر  بند   2 خصوصا  طرح  این  ممیزی 
استاندارد سازی(  و  ) جهت دهی  ممیزی 
و ) جاری سازی همیشگی( توضیحاتی را 
در راستای مباحث تکمیلی آن ارائه نمود.

ثبات  را  موفقیت  رمز  شرکت،  مشاور 
  )  5s  ( افزود:  و  کرد  عنوان  هدف  در 
مجموعه ای از فعالیت ها و استانداردهایی 
است که موجب ارتقا سطح بهره وری می 

گردد.
وی تصریح کرد: برای تداوم این طرح 
باید جهت دهی به سمت استانداردسازی 
باشد و به عنوان یک عادت و فرهنگ در 

نظر گرفته شود.

ایرانی  5ج(   ( به  اشاره  با  یوسفی 
شده  ترجمه  کلمات  کرد:  خاطرنشان 
به  و  دکتربرآبادی  پیشنهاد  با  اصول  این 
که  گردید  انتخاب  شده  حساب  صورت 
از کلمات گویا و معانی بسیار پرمحتوایی 
پنج ج   ( این  توان  می  و  است  برخوردار 
( را به عنوان یک برند به نام البرز شرقی 

ثبت نمود. 

نهادینه  با  داشت:  ابراز  شرکت  مشاور 
 5s  ( ممیزی  ماه  هر  فرهنگ،  این  شدن 
شرکت  دیده  آموزش  افراد  توسط   )
انجام می شود و نمره آن در پاداش بهره 
لحاظ  ها  وری مدیران و مسئولین قسمت 

خواهد شد.
معانی  خصوص  در  همچنین  وی 
ارائه  را  توضیحاتی  5ج(   ( نظام  کلمات 

نمود که در تصویر آمده است. 
 ( طرح  اجرای  روند  نشست  این  در 
بررسی  مورد  طرح  این  ممیزی  و    )  5s
سئواالت  به  نیز  پایان  در  و  گرفت  قرار 
و  معاونین  سوی  از  حاضرین  ابهامات  و 

کارشناسان پاسخ داده شد.


