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

برندگان وام دویست میلیون ریالی

7012575سید مهدی موسوی1

7015519اکبر قره خانی2

7013127جواد فرمانی3

7018039سید ابوطالب حسینی4

7011295مهدی آریامنش5

7011583محمد مطواعی6

7013167مجتبی حسین پور7

7018831وحید رستمی8

7017735رضا قره خانی9

7012783سید علی اصغر حبیب زاده10

7010711محمد رضائی 11

7019551مهدی خواجه 12

7020391محمد مهدی خان بیکی13

7016519زلفعلی شهمرادی14

7010127فرزانه منوچهری  فرد15

7015383موسی رنجبر16

7016743ابوالحسن قزلسفلی17

7012223نیاز قلی بابایی18

7013087احمد سارانی19

7019119محمد علی قزلسفلی20

  تهیه شده توسط روابط عمومی        
    شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

شنبه 20 آبان ماه 85  همواره به عنوان روزی فراموش نشدنی در تاریخ شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ثبت و نمازخانه شرکت به عنوان قدمگاه حضرت آقا متبرک شد.
در نیمه دوم آبان   85 مردم شهرستان شاهرود در استقبالی پرشکوه، خورشید والیت را چون نگینی در آغوش گرفتند و امروز با گذشت 14 سال از این روز فراموش نشدنی 

تبرک نمازخانه شرکت با قدم های حضرت آقا
اعضا هیئت بدمینتون شهرستان شاهرود با مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی دیدار و گفت و گو نمودند.

بدمینتون  رئیسه  هیئت  و  رئیس  شرکت،  رفاه  و  عمومی  روابط  رئیس  مدیرعامل،  حضور  با  که  نشست  این  در 
شهرستان شاهرود برگزار شد رئیس هیئت بدمینتون شهرستان 
ضمن تشکر از نگاه ویژه مهندس شریف در حمایت از ورزش 
و ورزشکاران گفت: بی شک بدمینتون شاهرود با دارا بودن 

پتانسیل ها و استعداد های فراوان توانسته نظر مدیران کارآمد 
شهرستان را جلب و حمایت های مادی و معنوی آنها را 

دریافت نماید.
مجتبی پیشدادیان ابراز داشت: اعتالی ورزش در سطح شهر 
و ایجاد سالمت همگانی جز با حمایت مدیران بخش دولتی

 و خصوصی امکان پذیر نخواهد بود.
در این دیدار تفاهم نامه ای فی مابین هیئت بدمینتون شهرستان 

پرسنل  و  خانواده  در  شادابی  و  نشاط  انگیزه،  ایجاد  اهداف  با  شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت  و  شاهرود 
شرکت، شناسایی استعدادهای برتر ورزشی در بین فرزندان پرسنل، ایجاد فضای رقابتی و تالش همگانی، حمایت 

از استعدادهای برتر ورزشی شهرستان و حمایت از ورزش قهرمانی شهرستان منعقد گردید. 
بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد 6 سانس در هفته )صبح و عصر( سالن آکادمی بدمینتون شهرستان به همراه مربی 

در اختیار پرسنل شرکت قرار گیرد.
در پایان مجتبی پیشدادیان به نمایندگی از جامعه بدمینتون کشور با اهدا لوح تقدیر فدراسیون بدمینتون از شرکت 

معادن زغالسنگ البرز شرقی به عنوان حامی ورزش بدمینتون تجلیل نمود.

دیدار هیئت رئیسه بدمینتون شهرستان شاهرود با مدیرعامل شرکت

همچنان در گرمای خاطرات خوش آن ایام مردم این استان به سر می برند.
 به بهانه سالگرد این روز بزرگ  با حاج عباسعلی اسماعیلی همکالم شده ایم تا بدانیم
را خود  ماندگار  خاطرات  از  یکی  وی  خورد.  چطوررقم  شرکت  در  عزیز  روز  این   
 اینگونه بیان کرد: سال 85 به عنوان مدیر روابط عمومی و فرمانده پایگاه مقاومت بسیج
و  حفاظت  مسئولیت  روز  این  در  و  بودم  خدمت  مشغول  شرکت  در  اشتر  مالک   

سازماندهی مجموعه نیروهای بسیجی را بر عهده داشتم.
انقالب معظم  رهبر  منتظر حضور  نمازخانه شرکت  در  که  زمانی  داد:  ادامه  اسماعیلی 
آمدند  من  به سراغ  نمازخانه  در  از روحانیون حاضر  یکی  موسوی  آقای  بودیم حاج   

پذیرفتم.و خواستند که وظیفه خطیر مکبری و موذن بودن در محضر حضرت آقا را بر عهده بگیرم و من با  افتخار این مسئولیت را 

شماره پرسنلینام و نام خانوادگیردیف

برندگان وام قرض الحسنه پنجاه میلیون ریالی

6627927عباس خالق وردی1

7019159یداهلل غزائیان2

7012591یداهلل غریب نژاد3

7015759غالمرضا منصوری4

8035237خدایار بور5

7020375عابدین عرب لو لو6

7016767شعبان قزلسفلی7

7013055حسین رجبلو8

7015359غالمرضا برزگر9

7015263ابراهیم عرب یارمحمدی10

7020303فهیمه آج قلی11

7013007علی اکبر سلمانی12

7012612مهدی تیموری13

7012343حمید عموئی14

7012959احمد جاللیان15

7013687علیرضا گندمی16

7017599علی عرب بخشی17

7013439جواد صادق خوردی18

7010679حسن حجی19

7015919موسی الرضا کوهی20
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به گزارش روابط عمومی شرکت، ظهر پنجشنبه 
22 آبان مهندس احسان منصور کیایی به همراه 
منطقه  ای  جاده  مسیر  از  شرکت  مدیرعامل 
نمودند. بازدید  زرین  ایستگاه  و  طزره  معدنی 
ها  همکاری  افزایش  بر  طرفین  بازدید  این  در 
مدیرکل  و  کردند  تاکید  مابین  فی  تعامالت  و 
سمنان  ای  جاده  نقل  و  حمل  و  راهداری 
سازی  ایمن  خصوص  در  را  الزم  دستورات 
نصب  زرین،  و  طزره  جاده  کنار  بسترسازی  و 
نیوجرسی  بلوک  رانندگی،  تابلوهای 

بتنی و خط کشی جاده طزره صادر نمود.

اعضا هیئت بدمینتون شهرستان شاهرود با 
مدیرعامل شرکت دیدار نمودند.

   رهبر معظم انقالب:

جمهوری  و  اسالمی  نظام  هست،  بسیج  تا 
نخواهد  تهدید  دشمنان  سوی  از  اسالمی 

شد؛ این یک رکن اساسی است.

 آبان ماه 1399 
 شماره 16 

Nov 2020 

صفحه 2 , 3

.
صفحه 4

نشست مدیران عامل ذوب آهن اصفهان
 و  البرز شرقی با نمایندگان مجلس

صفحه 1

سخن اول

توسعه  و  ریزی  برنامه  معاون  جاللی  ابوطالب  همراه  به  سمنان  استاندار  معاون 
فرمانداری ویژه شاهرود با مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی دیدار 

و گفتگو نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت، نادر فخری در نشست صمیمی با مهندس شریف 
ضمن قدردانی از اقدامات خوب و عملکرد امیدوارکننده مجموعه بزرگ البرز شرقی، 
از مجموعه ستاد مرکزی بزرگترین واحد اشتغالزایی استان سمنان بازدید و در خصوص 

مسائل گوناگون بحث و تبادل نظر نمودند.

بازدید فرماندار شاهرود از بزرگترین واحد اشتغالزایی استان سمنان

بازدید فرماندار شاهرود از
 بزرگترین واحد اشتغالزایی استان سمنان

برنامه  معاون  ابوطالب جاللی  به همراه  استاندار سمنان  معاون 
با مدیرعامل شرکت  ریزی و توسعه فرمانداری ویژه شاهرود 

معادن زغالسنگ البرز شرقی دیدار و گفتگو کرد.
نشست  در  فخری  نادر  شرکت،  عمومی  روابط  گزارش  به 
و  خوب  اقدامات  از  قدردانی  ضمن  شریف  مهندس  با  صمیمی 
مجموعه  از  شرقی،  البرز  بزرگ  مجموعه  امیدوارکننده  عملکرد 
و  بازدید  سمنان  استان  اشتغالزایی  واحد  بزرگترین  مرکزی  ستاد 

در خصوص مسائل گوناگون بحث و تبادل نظر نمودند.
مایه  را  البرز شرقی  زغالسنگ  معادن  شاهرود، شرکت  فرماندار 
و  ظرفیت  از  شاهرود  افزود:  و  کرد  عنوان  شهرستان  افتخار 
پتانسیل های بی نظیری در حوزه معادن و دیگر بخش ها برخوردار 

است و می تواند نقش تاثیرگزاری در استان داشته باشد.
ترین  شاخص  از  معدن  و  کشاورزی  حوزه  در  کرد:  تصریح  وی 
شهرستان ها در کشور هستیم که باید با تالش و ایجاد بستر مناسب

 از این ظرفیت ها در راستای توسعه شهرستان استفاده گردد.
معاون استاندار ، ارزشمندترین سرمایه شاهرود را مردم باایمان، 
فهیم و اخالق مدار آن عنوان کرد و افزود: این خصلت ها در 

هر جایی به این فراوانی دیده نمی شود.
گردشگری های  جاذبه  معرفی  اهمیت  بر  تاکید  با  فخری 

به  توجه  با  داشت:  ابراز  شاهرود  های شهرستان  و ظرفیت   
عبور حدود 20 میلیون زائر و توریست مذهبی معرفی جاذبه 
برخوردار باالیی  اهمیت  از  شهرستان  گردشگری  های 

 است.
در  مشارکت  جهت  گذار  سرمایه  از  دعوت  راستای  در  وی، 
پروژه های شهری خواستار برگزاری جلسه ای مشترک با حضور 

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی و شهرداری شاهرود شد.
مدیرعامل شرکت، در ابتدای این نشست ضمن عرض خیرمقدم 
ارائه  شرکت  اقدامات  خصوص  در  را  گزارشی  خداقوت  و 
نمود و گفت: شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی موسوم به 
عنوان  با  معدنکاری  فعالیت  قرن  نیم  با  اصفهان  آهن  ذوب 
آهن  ذوب  مرکزیت  با  و  زمان  آن  آهن  ذوب  ملی  شرکت 
اصفهان تاسیس شد که کلیه معادن سنگ، زغال و تمام زنجیره 

های فوالد تحت همین نام فعالیت داشتند.
وی یادآورشد: 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 
ساکن  پرسنل  از  درصد   50 حدود  تعداد  این  از  که  دارند  فعالیت 

شاهرود و 50 درصد دیگر در دامغان و گلستان ساکن می باشند.
مدیرعامل شرکت با اشاره به بزرگترین زغالشویی منطقه 
 2 در  منطقه  سازی  کنستانتره  واحد  بزرگترین  تقریبا  گفت: 
استان سمنان و گلستان به شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی 
اختصاص دارد که در منطقه طزره مستقر است و کنستانتره را 

عمدتا از طریق کامیون به ایستگاه زرین  و پس از آن توسط 
واگن به ذوب آهن اصفهان ارسال می گردد.

ذوب  سازی  کک  واحد  در  کنستانتره  کرد:  تصریح  شریف 
آهن تبدیل به کک شده و نهایتا در کوره بلند برای احیا سنگ 

آهن مورد استفاده قرار می گیرد.

خصوصی  سازمان  توسط  شرکت  این  واگذاری  با  افزود:  وی 
که  افتاد  واگذاری  بخش  در  نادر  اتفاقی   93 سال  در  سازی 
شرکت به 2 بخش تقسیم شد و ذوب آهن اصفهان با شرکت 
در مزایده بخش معادن را خریداری کرد و همچنین بخش زمین 
شهرداری  توسط  که  شاهرود  شهرسازی  زمین  به  موسوم 

خریداری شد.
مدیرعامل شرکت ابراز داشت: قبل از واگذاری شرکت جمعا 
20 هکتار در دو مرحله )5 و 15 هکتار( به علوم پزشکی واگذار 
شد و 3 هکتار هم صندوق بازنشستگی فوالد خریداری کردکه 
قاعدتا این زمین 60 هکتاری باید از 4 سند برای شرکت معادن 
صندوق  و  پزشکی  علوم  شهرداری،  شرقی،  البرز  زغالسنگ 

بازنشستگی برخوردار باشد.
با محوریت دکتر حسینی  ای  منطقه  شریف، همدلی مسئولین 
نماینده وقت و کمک موثر ذوب آهن اصفهان  را از عوامل 
حفظ این شرکت 50 ساله برشمرد و افزود: ما همچنان به دنبال 

تقویت این مجموعه هستیم.
وی با اشاره به روند صعودی شرکت در افزایش تولید گفت: 
زغالسنگ 2 بار در لیست تحریم های ظالمانه استکبار جهانی 
قرار گرفته است که با لطف خدا و تالشگران مجموعه بزرگ 
البرز شرقی توانستیم شرایط مطلوبی را در حوزه افزایش تولید 

و اشتغال داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت ، به ثبت رکورد 7 ساله شرکت در شهریور 
ماه سال جاری با تولید بالغ بر 20 هزارتن کنستانتره زغالسنگ 

اشاره کرد و افزود: هدف ما این است که در این شرایط اقتصادی 
با تولید یک تن بیشتر به دفع تحریم ها کمک کنیم.

 3 ظرف  شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت  گفت:  شریف 
به  پیمانی  بخش  در  نفر   660 بر  بالغ  مستقیم  اشتغال  با  سال، 
و  سمنان  استان  اشتغالزایی  واحد  بزرگترین  عنوان 
بزرگترین معدنکار استان گلستان شناخته شده است و رونق 

این مجموعه رونق معادن خصوصی را به همراه داشته است.
و  اشاره کرد  ماه گذشته  در  سابقه شرکت  بی  به رکورد  وی 
افزود: در سال 96  بالغ بر 30 میلیارد تومان بدهکاری شرکت 
به اداره دارایی و امور مالیاتی تسویه و بدهکاری به اداره تامین 

اجتماعی نیز تا آخر این ماه به روز خواهد شد.
خروج  یادآورشد:  تولید  افزایش  بر  تاکید  با  شرکت  مدیرعامل 
از ماده 141 و وارد شدن به فرابورس از اهداف مهم شرکت است. 
اهداف  از  یکی  را  اجتماعی  های  درفعالیت  حضور  شریف 
زمان  شهید   2 تقدیم  با  شرکت  گفت:  و  برشمرد  شرکت 
انقالب، 92 شهید دوران جنگ تحمیلی، 400 جانباز، 4 آزاده، 
حضور 5 هزار رزمنده و کمک های فنی مهندسی در آن زمان 

برگ زرینی را در افتخارات خود بر جای گذاشت.
در پایان جلسه مقرر گردید در هفته های آتی با حضور فرماندار 
شاهرود و تعدادی از مسئولین ذیربط بازدید میدانی از مناطق 

معدنی زیرمجموعه البرز شرقی انجام پذیرد.

 چهارشنبه 28 آبان ماه جلسه ای با حضور دکتر آریان پور، نماینده حوزه شرق استان گلستان، مهندس کوهساری، نماینده شهرستان های 
آزادشهر و رامیان، مهندس یزدی زاده، مدیر عامل شرکت سهامی ذوب آهن......

به گزارش روابط عمومی شرکت، چهارشنبه 28 آبان ماه جلسه ای با حضور 
کوهساری،  مهندس  گلستان،  استان  شرق  حوزه  نماینده  پور،  آریان  دکتر 
عامل  مدیر  زاده،  یزدی  مهندس  رامیان،  و  آزادشهر  های  شهرستان  نماینده 
شرکت  عامل  مدیر  شریف،   مهندس  و  اصفهان  آهن  ذوب  سهامی  شرکت 
معادن زغالسنگ البرز شرقی در محل مجلس شورای اسالمی برگزار گردید.

 این نشست با هدف تقویت اقتصاد منطقه و به منظور دریافت دیدگاه و بررسی 
موانع تولید و اشتغال برگزار گردید و همچنین پیرامون مسائل مختلف بحث و 

تبادل نظر صورت گرفت.
خصوص  در  مختصری  توضیحات  به  زاده  یزدی  مهندس  جلسه  ابتدای  در 
و  پرداختند  معادن  با  ارتباط  نوع  و  اصفهان  آهن  در ذوب  فوالد  تولید  روش 

محدودیتهای مربوطه را مورد بررسی قرار دادند .
در  شده  انجام  های  فعالیت  و  اقدامات  به  اشاره  با  شریف  مهندس  ادامه  در 
خواستار  شرکت،  کاری  فضای  بهبود  و  اشتغال  تولید،  افزایش  راستای 

رسیدگی و رفع موانع تولیدی در منطقه شدند.
نمایندگان حوزه شرق استان گلستان و شهرستان های آزاد شهر و رامیان در 
این نشست ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده به ذکر درخواستهای مردم 
و مسئولین استان گلستان از شرکتهای معدنی در مورد ارائه خدمات، بررسی 
ایجاد کارخانه زغالشویی، ایجاد دفتر منطقه ای، فعالیت های اجتماعی، جاده 
های مورد تردد و...پرداختند و حضار بر آمادگی شرایط برای حل مسائل فی 

مابین از مسیر تعامل سازنده در این جلسه تاکید کردند.
ارسال  به  انجام نسبت  قابل  اقدام در خصوص موارد  پایان مقرر شد ضمن  در 
همراهی  با  منطقه  در  اشتغال  و  تولید  افزایش  و  حفظ  با  مرتبط  درخواستهای 
مورد  آتی  جلسات  در  و  گرفته  انجام  الزم  اقدامات  گلستان  استان  مسئولین 

پیگیری قرار گیرد.  
شایان ذکر است از نمایندگان در خصوص بازدید میدانی از کارخانه ذوب 

آهن اصفهان دعوت به عمل آمد.

نشست مدیران عامل ذوب آهن اصفهان 
و  البرز شرقی با نمایندگان مجلس

بازدید مدیرکل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای سمنان 

از منطقه معدنی طزره

دیدار هیئت رئیسه بدمینتون 
شهرستان شاهرود با 

مدیرعامل شرکت

صفحه 4 صفحه 1

رویکرد معادن زغالسنگ البرز شرقی
در راستای حفظ محیط زیست
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