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بهبود مستمر )countinuse improvment( ، یکی از اهداف شرکت معادن زغالسنگ البرز 
شرقی بوده و در حال اجراست. در نیمه دوم سال 98 ، کارگاه آموزشی 7 ماهه  بهبود مستمر با 
مشارکت بیش از 40 نفر از کارشناسان شرکت ، توسط پرفسور برآبادی ، استاد دانشگاه uit نروژ 

برگزار گردید و مباحث زیر تدریس گردید :
TPM، 5S، RCA، VSM، Lean Management، Visual Management، Risk Analysis  

در این راستا در شرکت البرز شرقی ، واحد نوپای برنامه ریزی نت و نظام آراستگی جهت پیاده 
سازی دو آیتم TPM ( total productive maintenance( به معنای نگهداری و تعمیرات 
بهره ور فراگیر و 5S ژاپنی یا نظام آراستگی صنعتی زیر مجموعه معاونت بهره برداری و معدنی 

شکل گرفت . 
شروع کار 

پس از اصالح چارت سازمانی و تبیین شرح وظایف ، جلسات هم فکری و هم اندیشی بین 
پرسنل واحد برگزار گردید و یک برنامه اجرایی چهار ماهه تا پایان سال 99 تدوین گردید.

سیستم نگهداری و تعمیرات مکانیزه یا CMMS اولین گام در راه رسیدن به  TPM است. در 
این بستر بایدکلیه تجهیزات فنی شرکت شناسایی و لیست شوند. سیستم کدگذاری نت برای آنها 
تعریف شود . برنامه سرویس و نگهداری برای تجهیزات تبیین و گردش کار واحدهای بهره 

بردار و اجرایی تعمیرات مشخص وکلیه توقفات و شرح تعمیرات در سیستم درج گردد.
بیرونی و  و  تونلی  میدانی کلیه تجهیزات داخل  پایش   ، پایه تجهیزات  ثبت اطالعات  از  پس 
مطلوب  تعمیرات  و  نگهداری  سرویسکاری،   ، آنها  عملکرد  صحت  از  اطمینان  و  کارخانه 

تجهیزات از وظایف ذاتی این واحد خواهد بود.
پیش بینی میشود حداقل 1000 تجهیز اصلی و 50000 تجهیز فرعی در زیر چتر نت ) نگهداری و 

تعمیرات ( قرار بگیرد.
این  از تعمیرات RTF به سمت PM و CM است.گزارش تفصیلی فعالیتهای  هدف ما گذر 

بخش در سرفصلهای نت و 5s را در شماره های بعدی این ماهنامه معدنکار می خوانید.
در ادامه این مطلب به برخی از مفاهیم کلیدی واحد برنامه ریزی نت و آراستگی صنعتی و معدنی 

پرداخته می شود.
روشهای نگهداری و تعمیرات 

) Run to Failure ( روش کار تا خرابی  RTF
 یکی از روش های نگهداری و تعمیرات را می توان روش کار تا خرابی نامید. در این روش 

ماشین آنقدر کار می کند تا خراب شود.

 RTF مزایا و معایب
ویژگی های روش نگهداری و تعمیرات کار تا خرابی :

✓ تعمیر به هنگام شکست
✓ خرابی ناگهانی ماشین 

✓ توقف برنامه ریزی نشده تولید 
✓  عدم تولید تا زمان انجام تعمیرات 

✓  هزینه تعمیرات باال 
               
بدلیل اینکه در این روش خرابی ها بسیار توسعه یافته است و اجزای بسیار زیادی از ماشین دچار 

خرابی می شوند ، روش مطلوبی نیست.
 )Prventive Maintenance ( روش پیشگیرانه PM

جهت پیگیری از عواقب استرس زا و پر هزینه روش نگهداری و تعمیرات کار تاخرابی روش 
نگهداری و تعمیراتی پیشگیرانه به وجود آمد که به اختصار به آن PM گفته می شود .  
         
         
         
         
         
         

در این روش بصورت دوره ای بازرسی و تعمیرات در بازه زمانی مشخص انجام می پذیرد و قطعات 
بصورت دوره ای تعویض می گردند هزینه های دوره ای روش پیشگیرانه با رنگ زرد نشان داده 

شده اند
 PM مزایای

✓ عمر قطعه یک متغیر تصادفی با توزیع نرمال 
✓ فاصله زمانی تعمیرات کمتر از عمر متوسط

✓کاهش تعداد خرابی های ناگهانی و توقف های خارج از برنامه
 PM معایب

✓ نیاز به دوره های بازرسی و تعمیرات متعدد 
✓ احتمال وقوع خرابی با وجود بازرسی های متوالی 

✓ نیاز به زمان زیاد در دوره های بازرسی و تعمیر و عدم دسترسی به ماشین در این مدت 
✓ هزینه لوازم یدکی باال - با توجه به در نظر گرفتن نیمه عمر جهت تعویض قطعه عموما 

قطعاتی تعویض می گردند که هنوز سالم هستند .
     )Corrective Maintenance (روش اصالحی CM
         
         
         
         
         

        
نگهداری تعمیرات اصالحی ) CM ( شامل اقداماتی جهت اصالح یک مشکل بوجود آمده ) یا 
موجود در( دارایی و بازگرداندن آن به وضعیت عملیاتی عادی می باشد . این روش نگهداری و 

تعمیرات می تواند برنامه ریزی شده باشد یا برنامه ریزی نشده .
CM ویژگی های ✓

 در این روش نگهداری و تعمیرات بر روی هر یک از تجهیزات کارخانه یک برچسب زده می 
شود برچسب: 

  A وضعیت عالی 
B وضعیت قابل قبول  

C وضعیت تحت مراقبت
 D وضعیت نیاز به اقدام       

 

هر یک از تجهیزات مهم کارخانه از وضعیت A شروع به کار می کنند و باالخره به وضعیت D می رسند 

CM ویژگی های
 برای زدن برچسب A,B,C و یا D بر روی تجهیزات مهم کارخانه می بایست از تجهیزات 

اطالعاتی اخذ شود که وضعیت ماشین را نشان دهد این اطالعات می تواند مواردی به شرح ذیل باشد:
✓ اندازه گیری و آنالیز ارتعاشات

 ✓ اندازه گیری و آنالیز دما
✓ اندازه گیری و آنالیز روغن
✓ اندازه گیری و آنالیز صدا 

✓ اندازه گیری و آنالیز راندمان 
...✓

CM مزایای
✓ با دانستن وضعیت هر تجهیز از توقف ناگهانی جلوگیری می شود

✓ با دانستن وضعیت هر تجهیز تعمیرات به موقع و بدون اینکه خرابی ها بخواهد توسعه پیدا 
کنند و سایر اجزا را معیوب میگردانند انجام خواهد شد ) کاهش هزینه با اجرای به موقع تعمیرات(

✓  با دانستن وضعیت هر تجهیز در تعمیرات اساسی تجهیزاتی که واقعا باید تعویض گردند 
تعویض می شوند و نه همه آنها ) کاهش هزینه با مصرف بهینه قطعات (

✓ با دانستن وضعیت تجهیز می توان برای زمان تعمیرات برنامه ریزی نمود و زمان بهینه انتخاب شود 
✓ با دانستن وضعیت تجهیز می توان سفارش گذاری قطعات رو بهینه نمود

✓ با دانستن وضعیت هر تجهیز  تعداد دفعات تعمیرات و تعداد تجهیزات نیازمند تعمیر ، کاهش 
می یابد و بدین ترتیب ماشین مدت زمان بیشتری در دسترس است و تولید افزایش می یابد .

 Emergency Maintenance ) EM (
 نگهداری و تعمیرات اضطراری ، گونه ای از نگهداری تعمیرات واکنشی ) Reactive ( و زیر 
مجموعه ای از نگهداری و تعمیراتی اصالحی می باشد . این گروه از فعالیت های نگهداری و 

تعمیرات زمانی انجام می شوند که مشکلی در دستگاه بوجود آمده و امکان برنامه ریزی و به 
تعویق انداختن رسیدگی به آن ، وجود نداشته باشد . 

الزم به ذکر است:واحد نت ونظام آراستگی البرز شرقی در حال حاضر دارای 7 نفر پرسنل 
می باشد که عبارتند از:

1- ابوالفضل خدادادی )ارشد متالوژی(سرپرست نت طزره
2- غفار آقابابائیان )کارشناس معدن( کارشناس نت طزره

3- محمد رضا رمضانی )کارشناس معدن( کارشناس نت طزره
4- رضا مصدریان )کارشناس معدن(-سرپرست نت معادن تخت و رضی

5- سعید امیری )کارشناس حسابداری(-سرپرست نت کارخانه زغالشویی و ناحیه صنعتی
6- فریبا اکبری)کارشناس حسابداری(کارشناس نت کارخانه

7- ابراهیم یوسفی )کارشناس مکانیک(رئیس واحد
تهیه کننده : ابراهیم یوسفی

واحد برنامه ریزی نت و آراستگی صنعتی و معدنی

رهبر معظم انقالب:
اگر یک کشور مایل است که اقتصاد 

پیشرفته ، مستقّل  و پررونقی داشته باشد 
، باید به قشر کارگر اهّمّیت بدهد.

بعد از ظهر سرد زمستانی شنبه، بازهم غوغا بود یک بار دیگر 
مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ االبرز شرقی به همراه تعدادی 
از مدیران این مجموعه دوشادوش مردم و مسئولین در میعادگاه 

عاشقی شان گردهم آمدند تا این بار مهمانی را بدرقه کنند.
 قرار است شهیدی گمنام در شاهرود به خاک سپرده شوند 
و همه چیز آماده است ،گروه موزیک و تشریفات ارتش و سپاه 
هم اینجا است و گلزار شهدای شاهرود آماده پذیرایی مهمانی از 

جنس نور است.
به  از همه جا  به صورت مورب  فاطمیه  پرچم های عزاداری 
پایین کشیده شده اند و تصاویر شهید سلیمانی همه جا قرار دارد، 
تقارن این همه مناسبت یک جا باعث شده تا مردم از فیض نورانی 

شهدا بی نصیب نمانند و مهمان عجب روزی را هم برای آمدن 
انتخاب کرده است … نخستین سالگرد سردار دل ها.

منطقه  مهمان شهید جوان 19 ساله ای است که سال 62 در 
پنجوین به شهادت رسیده و امروز بزرگ تر از همه مردمی است 

که اینجا حضور دارند.

حضور مدیر عامل شرکت در مراسم 
وداع با شهید گمنام 
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تولید ماهانه 8000 تن زغالسنگ 
در معدن تخت

 

تولید  به   ، گلستان(  معدنی  منطقه  ارشد  زینتی)مدیر  میثم 
کرد  اشاره  ماه  هر  در  تخت  معدن  از  زغالسنگ  تن   8000
جغرافیایی  موقعیت  و  هوایی  شرایط آب  به  توجه  با  وگفت: 
این منطقه معدنی حفظ این میزان تولید تا پایان سال از اهمیت 

باالیی برخوردار است.
نیرو  افزایش    ، استخراج  های  تعداد کارگاه  افزایش  وی، 
در بخش پیمانی و باز شدن دهانه تونل 7 جهت افزایش تولید 

را از دیگر اقدامات پیشرو در منطقه ی معدنی تخت برشمرد.
شایان ذکر است: هم اکنون تعداد 230 نفر در بخش امانی 
بزرگترین  عنوان  به  تخت  معدن  پیمانی  بخش  در  نفر  و130 

بنگاه معدنی استان گلستان فعالیت دارند.

گپ و گفت کوتاه:
با سرپرست حمل و نقل منطقه معدنی تخت

به پاس خدمات ارزشمند  ناوگان حمل ونقل شرکت و در 
گویی  و  گفت  واحد  این  صادقانه  از خدمات  آگاهی  راستای 
کوتاه را با محسن محمودی )سرپرست حمل ونقل معدن تخت( 

داشته ایم که در ذیل می خوانید.
بیوگرافی  بیان  با  ابتدا  سرپرست حمل ونقل معدن تخت در 
در شرکت  سابقه 13 سال خدمت  با  از خود گفت:  مختصری 
مدت 5 سال است که به عنوان سرپرست قسمت حمل ونقل در 

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی مشغول فعالیت می باشم.
افزود:  و  برشمرد  نفر   7 را  مجموعه  این  پرسنل  تعداد  وی، 
سرویس دهی از معادن به شهرهای گنبد ،آزادشهر و مینودشت 
انجام  باشد که در 2 شفیت  نقل می  از خدمات واحد حمل و 

می پذیرد.
محمودی خاطرنشان کرد: در راستای رعایت پروتکل های 
همچنین  و  اجتماعی  گذاری  فاصله  ایجاد  اهمیت  و  بهداشتی 
بیماری کووید 19 یک دستگاه مینی بوس  از شیوع  پیشگیری 

به شیفت کاری اضافه گردیده است.
پایان ضمن قدردانی  سرپرست حمل ونقل معدن تخت، در 
از زحمات وهمراهی مدیر عامل شرکت و مدیریت ارشد معدن 
تخت، رسیدگی به خودروهای فرسوده با عمر باالی 25 سال را 

از جمله درخواست های این واحد عنوان کرد.

ت
         اخبــار  معــدن  تــخــ

اخبــا ر

همراه  به  شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت  مدیرعامل 
حسینی  مهندس  برداری،  بهره  و  معدنی  معاون  قنبری  مهندس 
مدیر HSE و مهندس حسام مدیر معدن تخت با عبدالرحیم لطفی 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در راستای افزایش 

تعامالت بیشتر دیدار و گفت و گو کرد.
مهندس شریف در ابتدای این نشست ضمن عرض خداقوت و 
قدردانی از ابوطالب قزلسفلی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری 
اسبق گلستان،  انتصاب شایسته عبدالرحیم لطفی را در این جایگاه 
تبریک گفت و از خداوند متعال خواستار توفیقات روزافزون برای 

ایشان شد.
در ادامه مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان نیز ضمن 
خوشامدگویی و قدردانی از حضور مهندس شریف و هیئت همراه 

خواستار توسعه هر چه بیشتر سطح همکاری های فی مابین شد.

مهندس  با  شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت  مدیرعامل 
شهرستان  عمران  و  توسعه  تعاونی  شرکت  مدیرعامل  قلیچی 
شاهرود و هیئت مدیره این مجموعه در خصوص افزایش تعامالت 

کاری و توسعه فعالیت های بیشتر دیدار و گفت و گو کرد.
توسعه سرمایه گزاری و ارتقای سطح کیفی،کمی و خدمات 
فعالیت های تعاونی، افزایش رضایتمندی کلیه ذی نفعان باالخص 
متعادل  توزیع  از طریق  اجتماعی  عدالت  برقراری   ، سهامداران 
درآمدها در شهرستان و حفظ و ارتقای ارزش هر سهم را میتوان 
از ماموریت های شرکت تعاونی توسعه عمران شهرستان شاهرود 

برشمرد.
الزم به ذکر است: شرکت توسعه و عمران شهرستان شاهرود 
اندازی  راه  و  احداث  جمله  از  اقتصادی  متعدد  های  زمینه  در 
اولین واحد تولید نشاء در سطح استان، پروژه واحد مکانیزاسیون 
تعاون،  نمایندگی صندوق ضمانت سرمایه گزاری  کشاورزی، 
احداث  شاهرود،  در  فتوولتائیک  پراکنده  های  نیروگاه  مجری 
اولین واحد نیروگاه خورشیدی در شهر بسطام، تاسیس تاکسی 
تلفنی توسعه پرواز، چارترینگ پرواز های فرودگاه بین المللی 
گل  تولید  پروژه  پیمانکاری،  و  ساختمانی  شرکت  شاهرود، 

محمدی و ... فعالیت می نماید.

رونمایی از پیراهن تیم هندبال بانوان شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی
به گزارش روابط عمومی شرکت، عصر سه شنبه 30 دی ماه 1399 طی مراسمی با 
حضور مدیرعامل، معاونین شرکت، تعدادی از مسئولین شهرستان، اعضا تیم و مربیان از 
پیراهن تیم هندبال بانوان شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی برای شرکت در مسابقات  

لیگ دسته یک هندبال بانوان کشور رونمایی شد. 
در ابتدای این مراسم خانم اکرامی معاون اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود  
ضمن قدردانی از زحمات مهندس شریف مدیرعامل شرکت و خانواده بزرگ البرز 
شرقی در راستای حمایت از تیم های هندبال بانوان و بدمینتون آقایان در لیگ دسته 
یک کشور گفت: حمایت های مادی و معنوی یکی از نیازهای ورزش بوده و باید 

تالش کرد تا این فرهنگ در ورزش بیشتر شود.
 وی تصریح کرد: باید تالش کنیم تا روحیه ورزش در جامعه پابرجا بماند و تحقق 

این مهم نیازمند حمایت همه جانبه مسئوالن است.
 اکرامی ابراز داشت: سالیان سال است که البرز شرقی گام های موثری را در حمایت 
از ورزش شاهرود برداشته است که قابل تقدیر است و امیدواریم از سوی دیگر مسئوالن  

نیز مورد حمایت قرار گیرد و روز به روز توسعه پیدا کند.
در ادامه مهندس شریف مدیرعامل شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ضمن عرض 
تبریک به اعضا تیم هندبال بانوان شرکت به جهت صعود به لیگ دسته یک کشور 

توضیحاتی را در خصوص اقدامات و عملکرد شرکت طی چندسال اخیر ارائه نمود.
وی بیان داشت: باعث افتخار است که دراین مقطع زمانی در خدمت تیم هندبال 

نوجوانان می باشم، امیدواریم درآینده نیز تیم منتسب به البرز شرقی بتواند درخشانتر و 
توامندتر از گذشته درمسابقات ظاهر گردد و راهی به سوی پیشرفت یکایک شما آینده 

سازان کشور باشد.
مدیرعامل شرکت، پیروزی ها و تالش های تیم هندبال بانوان شرکت را موجب 
تقویت برند البرز شرقی و ترویج روحیه ورزش در شهرستان و کشور عنوان کرد و 
افزود: این تالشها به نوعی قدردانی از خانواده بزرگ البرز شرقی خصوصا کارگران 

پرتالش است که با مشقت فراوان در این شرکت مشغول کار و فعالیت می باشند.
در این مراسم با اهدا لوح تقدیری از سوی آقای پاکدل رئیس هیئت هندبال استان 
سمنان از حمایت های مهندس شریف به نمایندگی از شرکت معادن زغالسنگ البرز 

شرقی قدردانی شد.
در پایان این مراسم نیز با اهدا یک شاخه گل و جوایزی از تیم هندبال بانوان شرکت 

تقدیر بعمل آمد.
الزم به ذکر است مسابقات لیگ دسته یک هندبال بانوان کشور که مزین به نام 
یادواره 94 شهید شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی است در قالب 12 تیم از سراسر 
کشور به میزبانی شاهرود  از تاریخ 4 بهمن ماه 1399 در سالن دانشگاه صنعتی شهرستان 

شاهرود برگزار می گردد که اسامی اعضا تیم و مربیان به شرح ذیل می باشد.
سرمربی: صفیه قاسمی پور

مربی: مریم باباعلی

سرپرست: اشرف یونسی
مدیر فنی: معصومه ناظمی

اعضا تیم:
ستاره شبانی_ فرشته متقی_ اعظم حسن زاده_ سمیه نجفی_ فاطمه غالمی

نرگس شکری_ زینب یاری_ ملیکا تراکمی_ فاطمه احمدی
آرمینه آجودانی_ سپیده وحیدیان_ نازنین رستگار مقدم_ یلدا میربلوچ

آیلین تیموری_ مهیال ذاکری_ نرگس ساغری

دیدار مدیرعامل شرکت 
با مدیرکل منابع طبیعی و 

آبخیزداری گلستان

دیدار مهندس شریف با 
مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه 

و عمران شهرستان شاهرود


