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    شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

گفتگو با مهندس کرامت قنبری، عضو هیئت مدیره ، معاون معدنی و بهره برداری شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی 
و کاندیدای هیئت مدیره هفتمین دوره انتخابات نظام مهندسی معدن استان سمنان

به بهانه پنجم اسفندماه، روز مهندس
به سراغ مهندس  ، زادروز خواجه نصیرالدین طوسی و روز مهندس  اسفندماه  بهانه 5  به 
قنبری رفته ایم تا در قالب گفت و گویی کوتاه با  سوابق، مسئولیت ها و همچنین عملکرد، 
اهداف و برنامه های  معاونت معدنی و بهره برداری و  عضو هیئت مدیره شرکت معادن 

زغالسنگ البرز شرقی آشنا شویم.
مهندس قنبری، ضمن تبریک این روز به کلیه مهندسان به ویژه همکاران خود در مجموعه 
بزرگ البرز شرقی از مدیریت هوشمندانه مهندس شریف و زحمات کلیه پرسنل پرتالش 
شرکت قدردانی نمودند و توضیحاتی را در خصوص سوابق، مسئولیت ها و برنامه های  خود 

ارائه دادند که در این شماره از معدنکار می خوانید.
  کرامت قنبری تیلمی متولد 10 دی ماه 1353 در شهرستان سوادکوه، فارغ التحصیل رشته 
مهندسی استخراج معدن در مقطع کارشناسی از دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران و کارشناسی 
ارشد از دانشگاه صنعتی شاهرود  می باشم و  در حال حاضر دانشجوی مقطع دکتری رشته 
مواد  استخراج  معدن،  مهندسی 
شاهرود  صنعتی  دانشگاه  معدنی، 

هستم.
  در یکم اردیبهشت سال 1381 در 
البرز شرقی  شرکت معادن زغالسنگ 
مشاغل  در  و  ام  شده  فعالیت  مشغول 
دفتر  کارشناس  معدن،  کارشناس 
نظارت، کارشناس دفتر فنی و طراحی، 
سرپرست  برداری،  نقشه  سرپرست 
 ، معدن  ارشد  ناظر   ، معدن  پیشروی 
معاون  معدن،  رییس   ، معدن  معاون 
ایمنی،  مدیر  معدنی،  منطقه  معدنی 
بهداشت و محیط زیست شرکت  کار 
کرده و از تیر ماه سال 1397 به عنوان 
این  بر  نمایم. درحال حاضرعالوه  می  انجام وظیفه  برداری در شرکت  بهره  و  معدنی  معاون 
مسئولیت ، به عنوان عضو هیات مدیره ، رییس کمیسیون معامالت ، رییس کمیته انضباطی و 

عضو شورای اداری شرکت نیز می باشم..
  در کنار کارهای اجرایی معدنی، همواره سعی کردم به یادگیری نیز بپردازم ودر این 
مدت بیش از 2000 ساعت دوره های آموزشی و مطالعاتی  با سرفصل های مدیریتی، بهره 
وری، معدنکاری،  ایمنی، بهداشت حرفه ای، محیط زیست، تهویه ،بحران و ... شرکت در 
سمینارها، همایش ها، کنفرانس ها به همراه گواهینامه های معتبر مربوطه در داخل و خارج 
از کشور در حضور اساتید از کشور های ایران، روسیه، اوکراین، لهستان، کانادا، اسپانیا و...  

را در کارنامه خود دارم.
   زکات علم، نشر آن است. 
تدریس دروس ریاضی و فیزیک 
دانشگاه،   و  دبیرستان  مقطع  در 
و  ایمنی  های  دوره  تدریس 
تهویه،  نشانی،  آتش  و  نجات 
اصول معدنکاری دراستخراج و 

آماده سازی معادن خصوصاً معادن زیرزمینی زغالسنگ و... در سطوح کارگری، تکنسینی، 
کارشناسی رادر  شرکت ها از جمله زغالسنگ البرز شرقی ، البرز مرکزی ، موسسه آموزشی 
و پژوهشی وزارت صنایع و معادن وقت و برگزاری سمینارهای آموزشی ایمنی و نجات، 
تهویه ، آتش نشانی و... برای بهره برداران ، مسئولین فنی، سرپرستان ایمنی و کارکنان معادن 
استانهای سمنان، گلستان، زنجان، خراسان رضوی، کرمان، هرمزگان، سازمان های فنی و 

حرفه ای استان های گلستان و سمنان و ...  از سوابق اینجانب می باشد.
بنده عضو سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان به مدت 15 سال در رسته استخراج 
معدن و در زمینه نظارت پایه ارشد و در زمینه طراحی پایه یک می باشم. از سوابق اینجانب 
در سازمان نظام مهندسی معدن  می توان عضو و رییس کمیته تخصصی معدن، عضو کمیته 
سربازرس  سازمان،  این  پنجم  دوره  مدیره  هیات  عضو  صالحیت،  تشخیص  و  بندی  رتبه 

سازمان، عضو کارگروه آموزش، بازرسی و تجهیزات و ایمنی سازمان نظام مهندسی معدن 
کشور، مدرس دوره های آموزشی تهویه در معادن، ایمنی و ارزیابی HSE در معادن، اطفاء 
حریق در معادن و اصول بازرسی و ...جهت ارتقاء پایه اعضاء سازمان نظام مهندسی معدن 

کشور و همچنین مسئول فنی معادن زیرزمینی و روباز  را اشاره کرد.
ایران،  ایمنی، بهداشت و محیط زیست شرکت تهیه و تولید مواد معدنی    عضو کمیته 
عضو کمیته تخصصی HSE وزارت صنعت، معدن و تجارت، عضو کارگروه اتاق فکر 
انجمن زغالسنگ ایران در حال حاضر، عضو هیات علمی  و مدیر گروه بخش معدن 
دانشگاه جامع علمی و کاربردی ، عضو کارگروه معدن هلدینگ صدرتامین، 
مشاور دانشجویان رشته مهندسی معدن کارشناسی، ارشد و دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود 

و ...  از دیگر فعالیت های اینجانب می باشد.
تعداد مقاالت چاپ شده اینجانب در مجالت علمی و پژوهشی )انگلیسی( 4 مورد، در 
مجالت علمی پژوهشی )فارسی( 3 مورد و مقاالت کنفرانسی چاپ شده در نشریات داخلی 

25 مورد می باشد.

افتخار و دریافت جوایز  نشان  معدنکاری، کسب  فعالیت  به 20 سال  نزدیک   در مدت 
علمی و تقدیرنامه در جشنواره ها و مراسم مختلف  از جمله شرکت تهیه و تولید مواد معدنی 
ایران، ارزیابی های وزارت کار، وزارت درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام مهندسی 
معدن، سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری واز دست وزیر محترم صنعت، معدن 
و تجارت وقت به عنوان کمک رسانی، حمایت و مدیریت امداد و نجات در حادثه معدن 

زغالسنگ زمستان یورت را کسب نمودم.

وی، در ادامه به دستاوردهای شرکت طی دوران تصدی سمت معاونت معدنی از جمله 
افزایش 17500 تن در سه ماهه سال 96 به 26000 تن در سه ماه اخیر که با افزایش حدود 
50 درصدی همراه بوده است اشاره کرد و افزود: همچنین طی همین دوره تولید زغالسنگ 
برابر شدن میزان  افزایش داشته و سه  به 21000 تن  از متوسط ماهانه 10500 تن  کنسانتره 

خرید زغالسنگ خام و جذب تولید منطقه از 4000 تن به 12000 تن نیز قابل توجه است.
قنبری ابراز داشت: تجهیز اکلون 14 معدن رضی، احداث تونل 43 طزره و P10  برناکی، 
پیشروی در بلوک صفر معدن رضی، ادامه پیشروی در اکلون رزمجا با هدف دسترسی به افق 
سوم، احداث اکلون نوار برناکی و ... از طرح های توسعه ای اصلی در این بخش بوده که طی 

دوره یکساله اخیر اجرایی شده است.
لوکوموتیوهای  خرید  و  نوسازی  به  همچنین   ، شرکت  برداری  بهره  و  معدنی  معاونت 
و  معادن  برقی  و  دیزلی  کمپرسورهای  بازسازی  غربی،  رزمجا  تهویه  شبکه  تجهیز  تونلی، 
احداث شبکه تهویه معدن برناکی بعنوان فعالیت های انجام شده در بخش تجهیز اشاره کرد.

وی، افزایش توان تولید معادن با تمرکز بر تولید کیفی، توسعه تجهیزات به ویژه بخش 
و  کنسانتره  تن  هزار   20 ماهانه  تولید  حفظ   ، فرآوری  تهویه،  ایمنی،  تونل  ترانسپورت 
دستیابی به تولید کنسانتره 250000 تن در سال 1400، تخریب شبکه های قدیمی 

با هدف بازیافت تجهیزات تونلی و ... را از جمله اهداف آتی شرکت برشمرد.
توسعه  مانند  هایی  برنامه  نیز  ای شرکت  توسعه  اهداف  راستای  قنبری تصریح کرد: در 
شبکه معدن میاناب در افق های پایین تر، فعال سازی افق سوم کالریز، نصب تجهیزات تهویه 
در معادن برناکی و تخت و بروزرسانی شبکه تهویه، استفاده از ذخائر در حال آماده سازی 

معدن رضی و ... برای اجرا در سالیان پیش رو برنامه ریزی شده است.

جلسه تعاملی ارتباط معدن با دانشگاه صنعتی شاهرود به صورت ویدیو کنفرانس  با عنوان بهبود پارامترهای قلیائیت، 
خاکستر و گوگرد در تاریخ 5 بهمن ماه  1399 با حضور مهندس شریف مدیر عامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی، 
، مهندس عالیی  برداری، مهندس طاهری رئیس تحقیقات و پژوهش شرکت  بهره  قنبری معاون معدنی و  مهندس 
مدیر  پرور  شیرین  مهندس   ، مرکزی  آزمایشگاه  مدیر  شعبان  پوری  مهندس  شیمیایی،  مواد  و  تولیدات کک  مدیر 
ژئو  و  معدن،نفت  دانشکده  رئیس  و  معدن  مهندسی  علمی  قطب  مدیر  عطایی  دکتر  آهن،  ذوب  توسعه  و  تحقیق 
دانشگاه بصورت ویدئوکنفرانس  این  اساتید  و دکتر کارآموزیان  دانشگاه صنعتی شاهرود، دکتر سرشکی  فیزیک 

برگزارشد.
عالی  شوری  از  را  طرح  اجرای  مصوبه  اصفهان  آهن  ذوب  توسعه  و  تحقیق  مدیر  گردید  مقرر  جلسه  این  در 
فنی  بهبود شرایط  در خصوص  شاهرود  دانشگاه صنعتی  تعهد  به  منوط  کامل طرح  اجرای  و  نموده  اخذ  تحقیقات 
بر عهده شرکت سهامی ذوب آهن  تائید آزمایشگاه مرکزی  از  قلیائیت، خاکستر و گوگرد پس  زغالسنگ شامل 

اصفهان خواهد بود.
همچنین با توجه به اینکه این طرح در شرکت زغالسنگ البرز شرقی انجام می شود مقرر گردید شرکت مذکور 

همکاری الزم را با دانشگاه صنعتی شاهرود بعمل آورد.
این روش جهت کلیه زغالسنگ های  از  به ذکر است در صورت موثر واقع شدن طرح در رفع مشکالت  الزم 

تولید داخل کشور استفاده شود.

جلسه تعاملی ارتباط معدن با دانشگاه صنعتی شاهرود
به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد

حضور  با  صنعتی  تعمیرات  و  نگهداری  نت،  موضوع  با  فکر  اتاق  اندیشی  هم  جلسه 
مدیرعامل، معاونین، مدیران و کارشناسان شرکت در محل سالن جلسات برگزار شد.

در ابتدای این نشست مهندس شریف بیان داشت: برگزاری این جلسات می تواند ما را 
یک قدم در رسیدن به اهدافمان نزدیکتر نماید، افرادی که در مسیر نت و نظام آراستگی 
هر  در  ها  انسان  ذات  باشند،  داشته  را  انتقاد  پذیرش  آمادگی  باید  نمودند  قدم  صنعتی 
جایگاهی این است که در برابر انتقادات جبهه گیری نمایند و این روند تا زمانی که افراد 

به بلوغ فکری و سازمانی نرسند ادامه خواهد داشت.
مانند یک مجموعه کار  باید  پرسنل در بخش های گوناگون  وی تصریح کرد: کلیه 
کنند و خود را در کنار هم ببینند نه مقابل یکدیگر چراکه اگر فردی هنری دارد افتخار 

آن برای مدیران آن بخش است و اگر توفیقی حاصل شود متعلق به همه است.

ابراز داشت: ما اگر ذهنیت خود را عوض کنیم و فرض را بر این  مدیرعامل شرکت 
می  باشند  می  مسئول  نت  و  فنی  های  بخش  در  نوعی  به  افراد  همه  که  دهیم  قرار  اصل 

توانیم کشتی البرز شرقی را به ساحل یا مقصد مورد نظر برسانیم.
شریف، اساس نت را بر ممارست و سرعت عنوان کرد و افزود: PM یعنی دیدن نکات 
کوچک، پیگیری و اصالح آن، اصل وجودی این بخش برای مجموعه البرز شرقی امری 
اجتناب ناپذیر است و همه با علم به این موضوع وارد میدان شده اند که دستیابی به این 
به عبارتی راه  برنامه ریزی امکان پذیر است و  برداشتن گام های کوچک و  با  موفقیت 

صدساله را نمی توان در یک شب پیمود.

به صورت مداوم مورد  باید  مانند یک خانه 50 ساله است  وی تصریح کرد: شرکت 
اهمیت  از  زمانی  بازه  این  در  نگهداری  و  مراقبت  که  گیرد  قرار  رسیدگی  و  نگهداری 

بسیار باالیی برخوردار است.
ما  شد:  یادآور  شرکت  مدیرعامل 
آمادگی ایجاد هرگونه شرایط مناسب 
در  منسجم  تیم  یک  تشکیل  جهت 
راستای حفظ، استانداردسازی، نصب 
تولید قطعات  تولید و  و نوسازی خط 
تعللی  هیچ  بدون  باید  که  داریم  را 

انجام پذیرد.
یوسفی  مهندس  نشست  این  در 
نظام  به  اشاره  با  شرکت  مشاور 
توضیحاتی   )5s( صنعتی  آراستگی 
و  نگهداری  نت،  خصوص  در  را 
بهبود  گفت:  و  داد  ارائه  تعمیرات 
مستمر، یکی از اهداف شرکت معادن 

زغالسنگ البرز شرقی بوده و در حال اجراست.
وی تصریح کرد: در این راستا در شرکت البرز شرقی ، واحد نوپای برنامه ریزی نت و 
نظام آراستگی جهت پیاده سازی دو آیتم TPM به معنای نگهداری و تعمیرات بهره ور 
فراگیر و 5s ژاپنی یا نظام آراستگی صنعتی زیر مجموعه معاونت بهره برداری و معدنی 
شکل گرفت و پس از اصالح چارت سازمانی و تبیین شرح وظایف ، جلسات هم فکری 
و هم اندیشی بین پرسنل واحد برگزار و برنامه اجرایی چهار ماهه تا پایان سال 99 تدوین 

گردید.
یوسفی ، سیستم نگهداری و تعمیرات مکانیزه یا CMMS را اولین گام در راه رسیدن 
شناسایی  شرکت  فنی  تجهیزات  بایدکلیه  بستر  این  در  افزود:  و  کرد  عنوان   TPM به  
برنامه  باید  آن  از  پس  و  شده  تعریف  آنها  برای  نت  کدگذاری  سیستم  شده،  لیست  و 
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.
ابراز داشت: در  این نشست مهندس صدقی مدیر تعمیرات آلومینای جاجرم  ادامه  در 
آراستگی صنعتی )5s(، عمده فعالیت های شرکت به 2 بخش آموزش و معرفی تجهیزات 
تقسیم می گردد که باید با اجرای آن ابتدا نقایص و مشکالت شناسایی و برررسی شده 

سپس تعمیرات الزم انجام پذیرد.

وی،  به پتانسیل های باالی کارگاه تراشکاری واقع در کارخانه زغالشویی اشاره کرد 
و گفت: مشکل اصلی این است که با توجه به وجود این ظرفیت ارزشمند تعمیرات در 

داخل کارخانه انجام نمی شود.
کالسیک  کار  یک  سازی  استاندارد  داشت:  بیان  جاجرم  آلومینای  تعمیرات  مدیر   
نیست بلکه یک ضرورت است که به وسیله تعمیرات مناسب و بازسازی می توان بسیاری 

از استرسها را در راستای پایداری شرکت از بین برد.
نگهداری  سیستم  اجرای  سهولت  )5s(گفت:  صنعتی  آراستگی  خصوص  در  صدقی 
کار  محیط  و  منابع  مطلوب  کیفیت  به  دستیابی  فرهنگ سازی جهت  نظر  از  خودگردان 
حس  ایجاد  صحیح،  رفتارهای  اصول  و  عادات  به  آموزش  اصولی  ارتباطات  ایجاد  با 
با  تیمی  و  گروهی  کارهای  انجام  در  کارکنان  جانبه  همه  مشارکت  جلب  و  مسئولیت 
با تعیین و شناسایی مدیریت اولویت ها  بهبود مستمر  ابزارها و ترویج فرهنگ  از  استفاده 
و  موانع  نمودن  ریشه کن  جهت  راهکار  ارائه  و  تحلیل  و  تجزیه  تکنیک  از  استفاده  و 
مشکالت،  توسعه دانش فردی و اجتماعی که برای ایجاد یک سازمان یادگیرنده به وقوع 

می پیوندد از پیامدهای مهم این اصل است.

و  نگهداری  نت،  طرح  اجرای  روند  با  حاضرین  نشست  این  در  است  ذکر  به  الزم 
و  مشکالت  مدیران  از  تعدادی  همچنین  و  شدند  آشنا  شرکت  در  صنعتی  تعمیرات 
درخواست های خود در بخشهای مختلف مانند کارخانه زغالشویی، تونل مادر، رزمجا 

غربی ، منطقه معدنی تخت و ...  را بیان نمودند که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جلسه اتاق فکر با موضوع نت، نگهداری و تعمیرات صنعتی برگزار شد

بازدید امام جمعه از شرکت زغالسنگ البرز شرقی
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 امام بزرگوار ماست.

وداع با شهید جستجوگر نور در 
شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

آئین وداع با شهید تفحص محمود حاج قاسمی صبح دوشنبه 4 اسفند ماه 99  
با شکوه خاصی همراه با ذکر مصیبت اهل بیت عصمت و طهارت توسط مداح 

اهل بیت)ع( در محل ستاد مرکزی شرکت برگزار شد تا یک بار دیگر نشان 
دهند خانواده بزرگ البرز شرقی اهل قدردانی از ایثارگران و شهدا هستند.

و حضور خودرویی  استقبال  با  مقام  واال  این شهید  پیکر  تشییع   نیز  آن  از  پس 
مردم از کانون بسیج جوانان در خیابان امام )ره( شاهرود آغاز شد تا در نهایت 

بسطام، زادگاه این شهید غیور و دالور، میزبان پیکر پاکش باشد.
شهید محمود حاجی قاسمی از رزمندگان دوران دفاع مقدس بود که رخت رزم 
با داعش را در قامت مدافع حرم نیز بر تن کرد و پس از پا رکابی شهید سلیمانی 

و ایثارگری و جانبازی در سوریه، به تفحص شهدا پرداخت تا در نهایت به 
همراه شهید گل محمدی پس از چهار دهه مجاهدت و رزمندگی از پای ننشست 
و در نهایت پنجشنبه 30 بهمن ماه 1399 همزمان با شب لیله الرغائب در جریان 
شهیدش  یاران  به  عراق،  زرباطیه  در  شهدا  مطهر  پیکرهای  تفحص  عملیات 

پیوست. 
پیشگاه  به   را  خود  عزیز  همکار  شهادت  شرقی  البرز  بزرگ  خانواده 
تبریک  ایشان  گرامی  خانواده  و  انقالب  معظم  ،رهبر  )عج(  زمان  امام 
و تسلیت عرض نموده،صبر و بردباری برای ایشان از خداوند متعال مسئلت داریم.

 بهمن ماه 1399 
 شماره 19 

Feb 2021 

جلسه اتاق فکر با موضوع نت، نگهداری و 
تعمیرات صنعتی برگزار شد

 این دیدار که با حضور امام جمعه شاهرود، مدیرعامل، معاونین و برخی از مدیران شرکت در محل سالن جلسات برگزار شد مواردی 
.از قبیل برخی ازمشکالت شهرستان مانند اشتغالزایی جوانان و محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت

در ابتدای این نشست مهندس شریف ضمن عرض خوشامدگویی و تبریک میالد باسعادت حضرت جواداالئمه علیه السالم توضیحات 
مختصری را در خصوص اقدامات و عملکرد چندساله شرکت ارائه داد.

سخن اول

اللهم ارزقنا توفیق الشهادة فی سبیل اهلل بحق الزینب سالم اهلل علیها ...

دیدار شهردار شاهرود 
با مدیر عامل شرکت

انتصاب اعضا جدید هیئت مدیره 
شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی
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بهبود توان تولید در معادن 
زغالسنگ با استفاده از 
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دریافت لوح تقدیر از دست وزیر 
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پایه ارشد سازمان نظام مهندسی معدن
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سین جیم  

جیــــــــــمسیـــــــــن 

سین: لطفا خودتان را براي ما معرفي کنید؟
جیم:  محمد ابراهیم نوروزی  هستم، متولد 1359/7/1  در  
شاهرود  و هم اکنون به عنوان مدیر امور مالی  در شرکت 

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

جیم: دومین
سین: چه سالی ازدواج کردید؟

جیم: 1387 
سین: تحصیالت شما در چه مقطعي است؟

جیم: کارشناسي ارشد حسابداری
سین: تعداد فرزندان؟

جیم: 2  فرزند
سین: زمان ورود شما به شرکت البرز شرقي؟

جیم: سال 1386
سین: بهترین روز زندگی ؟

جیم: ازدواج با همسرم
سین : در اوقات فراغت ترجیح می دهید چه کاری انجام دهید؟

جیم: طبیعت گردی و ورزش 
سین: ویژگي منحصر به فرد شما؟

جیم: خوشرویی ، جدیت در انجام کارها و مسئولیت پذیری
سین: مهمترین نصیحت پدرتان؟

جیم: راستگویی و سختکوشی در کارها
سین: اگر چند روز تنها باشید به کجا سفر می کنید؟

جیم:  ساحل دریا
سین: مهمترین دغدغه شما در محل کار؟

جیم: نظم و انضباط و تعهد کاری پرسنل زیر مجموعه
سین: از بیست چه نمره اي به خود مي دهید؟

جیم: 18 تا 19
سین: به غیر از سمت فعلی در چه قسمتی از شرکت عالقه 

دارید مشغول به کار شوید؟
جیم: هر قسمت از شرکت که مدیران ارشد تشخیص بدهند 

که بتوانم مفید باشم
سین: غذاي مورد عالقه تان؟

جیم: قرمه سبزی
سین: تکیه کالم شما چیست؟

جیم: مثال
سین: ورزش مورد عالقه شما و طرفدار کدام تیم هستید؟

جیم: والیبال و طرفدار تیم پرسپولیس 
سین: اگر دوباره متولد شوید دوست دارید در همین جایگاه 

باشید؟
جیم: بله

سین: اصلي ترین مشغله ذهني تان؟
جیم:  آینده فرزندانم

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

سین: چه پیشنهادي به مدیرعامل شرکت دارید؟
جیم: با توجه به روند رو به رشد شرکت و تسویه بدهی ها و 

خروج از زیان و رسیدن شرکت به سوددهی ،انشااهلل مدیر 
عامل شرکت بعد از بازنشستگی در سمت خود باقی بماند.

سین: بهترین هدیه ای که گرفتید؟
جیم: تولد فرزندانم

سین: چه برنامه هایي براي آینده دارید؟ 
جیم: بروزرسانی و ارتقاء اطالعات و قوانین و مقررات مالی و 

تجاری خود و همکاران محترم مالی
سین: انتظار شما از پرسنل زیر مجموعه؟

جیم: احترام به یکدیگر و تالش مضاعف جهت ارتقاء واحد 
مالی

سین: نظر شما در خصوص واحد روابط عمومي چیست؟
جیم: نسبت به سالهای گذشته وجود روابط عمومی بیشتر 

احساس می شود و امیدوارم شاهد پیشرفتهای بیشتر در این 
واحد باشیم.

سین: نظر شما در مورد ماهنامه معدنکار؟
جیم: عالی، چرا که با انعکاس اتفاقات و اخباری که در شرکت 
روی می دهد به پرسنل آگاهی داده و نقش موثری را در ایجاد 

ارتباط متقابل بین بخش های مختلف شرکت ایفا می کند.
سین: هر چه میخواهد دل تنگت بگو...

جیم: امیدوارم درشرایط کنونی که با مدیریت هوشمندانه 
مهندس شریف و تالش کلیه پرسنل از زیان دهی جدا شده 

به رونق و سودهی رسیده ایم این روند رو به رشد تداوم داشته 
و مجموعه البرز شرقی از این موضوع منتفع گردد. 

اخبــــــــا  ر

برگزاری جشن والدت حضرت 
فاطمه )س( در شرکت 

به مناسبت زادروز والدت حضرت فاطمه )س( 
روز  جشنی  مراسم  شرکت  بانوان  از  تجلیل  و 
پنجشنبه16 بهمن ماه99 با حضور معاونین، رئیس 
کل  اداره  سرپرست  شرکت،  عمومی  روابط 
ورزش و جوانان استان سمنان ، سرپرست اداره 
خانواده  از  تعدادی  و  شاهرود  جوانان  و  ورزش 
معادن  شرکت  تئاتر  آمفی  سالن  در  پرسنل  های 

زغالسنگ البرز شرقی برگزار شد.
و  معدنی  معاون  قنبری  مهندس  مراسم  این  در 
بهره برداری شرکت ضمن عرض تبریک والدت 
حضرت فاطمه )س( ،  ایام اهلل دهه فجر و چهل و 
دومین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی توضیحاتی 
را در خصوص اقدامات و عملکرد شرکت معادن 
زغالسنگ البرز شرقی طی چندسال اخیر ارائه نمود.

دیدار فرماندهی انتظامی 
شهرستان رامیان با مدیرعامل

سرهنگ ابوالفضل وزیری فرماندهی انتظامی به 
پیشگیری  پلیس  رئیس  همراه سرهنگ کوهساری 
و عملیات شهرستان رامیان با مهندس شریف مدیر 
عامل و رضا ابراهیمی مدیر حراست شرکت معادن 
زغالسنگ البرز شرقی در محل دفتر ایشان  ) ستاد 

مرکزی( دیدار و گفتگو نمودند.
ضمن  شریف  مهندس  نشست  این  ابتدای  در 
مجموعه  روزی  شبانه  زحمات  از  خوشامدگویی 
آرامش  و  امنیت  حفظ  جهت  در  انتظامی  نیروی 

شهرستان قدردانی نمود.
خصوص  در  مختصر  توضیحات  ارائه  با  وی 
اقدامات و عملکرد شرکت طی این چند سال اخیر

 بر ادامه همکاری های فی مابین تاکید نمود.
الزم به ذکر است این نشست در راستای افزایش 
معدن  خصوص  در  بیشتر  همکاریهای  و  تعامالت 

رضی  واقع در استان گلستان برگزار گردید.

استقرار میز خدمت تامین 
اجتماعی در منطقه معدنی تخت

در راستای اجرای دستورالعمل حقوق شهروندی 
با  خدمت  میز  شرکت  پرسنل  به  پاسخگویی  و 
هیات  و  مینودشت  اجتماعی  تامین  رئیس  حضور 

همراه در معدن تخت مستقر شد.
رسیدگی  برای  خدمت  میز  این  است  گفتنی 
جهت  تخت  معدن  پرتالش  پرسنل  مشکالت  به 
منشور  اجرای  و  فرآیندها  سازی  روان  و  اصالح 
ضروری  اقدامات  از  یکی  که  شهروندی  حقوق 
اداره تامین اجتماعی برای تحقق حقوق شهروندی 

است برگزار گردید.

دیدار مدیرعامل شرکت
 با شهردار شاهرود 

مدیر  همراه  به  شاهرود  شهردار  علی  محمد  حاجی  علیرضا 
حقوقی  امور  رئیس  و  مدیرعامل  با  شهرداری  امالک  حقوقی 
شرکت در راستای افزایش تعامالت کاری و توسعه فعالیت های 

بیشتر دیدار و گفتگو کرد.
شهرسازی  مالکیت  سند  اخذ  نحوه  موضوع  با  نشست  این 
وکاستی  مشکالت  رفع  راستای  در  شد  مقرر  و  برگزارگردید 
های پیش رو اقدامات الزم جهت مراجعه به سازمان خصوصی 

سازی با همکاری امور حقوقی 2 مجموعه انجام پذیرد. 
تعامل و همکاری شرکت  از  این دیدار شهردار شاهرود  در 
مالکیت  اسناد  اخذ  راستای  در  شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن 

قدردانی نمود.
مدیرعامل شرکت البرز شرقی نیز ضمن قدردانی از اقدامات 
فی  های  همکاری  ادامه  بر  شاهرود  شهرداری  مجموعه  موثر 

مابین تاکید نمود.

حضور متفاوت البرز شرقی
 در راهپیمایی 22 بهمن 99 

خانواده بزرگ البرز شرقی با حضور حماسی خود بار دیگر 
در راهپیمایی 22 بهمن وفاداری خود را به نظام مقدس جمهوری 
اعالم  واالمقام  شهدای  و  راحل)ره(  امام  های  آرمان  اسالمی، 
بر  مرگ  و  آمریکا  بر  مرگ  شعارهای  سردادن  با  و  کردند 
اسرائیل از دشمنان و مستکبران جهان برائت جستند و با لبیک 
به  را  اقتدار و وحدت خود  از  ندای رهبری، شکوه دیگری  به 

نمایش گذاشتند.
پایگاه  و  عمومی  روابط  همکاری  با  شرقی  البرز  مجموعه 
مقاومت مالک اشتر شرکت در یوم اهلل 22 بهمن امسال به دلیل 
با  شده  اعالم  های  محدودیت  وجود  و  کرونا  بیماری  شیوع 
برگزاری راهپیمایی خودرویی و موتوری نشان دادند که همواره 

و در هر شرایطی حافظ انقالب و ارزش های اسالمی هستند.

انتصاب اعضا جدید هیئت مدیره 
شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

 

به گزارش روابط عمومی شرکت دوشنبه عصر در جلسه ای 
که با حضور مدیرعامل، معاونین و مدیران شرکت برگزار شد 
پاکزاد  مهندس  و  مختاری  مهندس  زحمات  از  قدردانی  ضمن 
جدید  اعضا  عنوان  به  ابراهیمی  رضا  و  قنبری  کرامت  آقایان 
مدیره  هیئت  دبیر  عنوان  به  تجری  جواد  آقای  و  مدیره  هیئت 

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی انتخاب معرفی شدند.
خانواده بزرگ البرز شرقی انتصاب به جا و شایسته همکاران 
خود را در جایگاه اعضا جدید هیئت مدیره و دبیر هیئت مدیره 
شرکت که نشان دهنده تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده ایشان 
متعال  خداوند  از  و  نماید  می  عرض  تبریک  صمیمانه  است 
می  عزیزان  این  برای  بیشتر  هرچه  شکوفائی  و  رشد  خواستار 

باشد.

اخبــــــــار

صعود تیم هندبال زغالسنگ البرز شرقی به لیگ برتر کشور
تیم زغالسنگ البرز شرقی با اقتدار قهرمان لیگ دسته یک بانوان کشور شد

شرکت،  عمومی  روابط  گزارش  به 
رقابت های لیگ دسته یک هندبال بانوان 
کشور از چهارم تا دهم بهمن ماه با حضور 
هندبال شهرستان  هیات  میزبانی  به  تیم   12
شاهرود در سالن های فجر دانشگاه صنعتی 
شاهرود آغاز شد، این دیدارها که به دلیل 
همچون  بهداشتی  های  پروتکل  رعایت 
تماشاگری  که  ورزشی  مسابقات  دیگر 
معادن  شرکت  های  تیم  حضور  با  ندارند 
آتریسا  شاهرود،  شرقی  البرز  زغالسنگ 
مالیر، صنعت مس  پاالیش  کیهان  تهران، 
آوران  نام  گچساران،  گاز  و  نفت  پاریز، 
نوشهر، همیاری آذربایجان، شیشه قزوین، 

 ، پیشوا  شهرداری  اورانیا  اصفهان،  ریف 
شد  دنبال  یزد  سما  و  اسفراین  گستر  لوله 
معادن  شرکت  تیم  های  بازی  نتایج  که 

زغالسنگ البرز شرقی به شرح ذیل است:
تیم زغالسنگ البرز شرقی در اولین روز 
میزبانی خود با نتیجه 37 بر 15 توانست بر 
حریف یزدی خود غلبه کند و پیروز میدان 
نتیجه  با  البرز شرقی  نیز  دوم  روز  و  گردد 
25 بر 28 مغلوب تیم نفت و گاز گچساران 

شد.
تیم   2 زیبای  نمایش  با  مسابقات  سوم  روز 
البرز شرقی و لوله گستر اسفراین با برتری تیم 

البرز شرقی و نتیجه 29 بر 25 به پایان رسید.
تیم  ها  رقابت  این  روز  چهارمین  در 
بر  نتیجه27  با  شاهرود  زغالسنگ  توانمند 
پیشوا را شکست  اورانیا شهرداری  تیم   25
به مرحله بعد صعود کرد و در روز  داد و 
 26 بر   33 نتیجه  با  پاریز  مس  تیم  پنجم 

مغلوب زغالسنگ البرز شرقی شد.
روز ششم رقابت های دسته اول هندبال 
نیم  مرحله  های  بازی  انجام  با  نیز  بانوان 
ها  بازی  این  طی  که  شد  پیگیری  نهایی 
 26 بر   34 نتیجه  با  شاهرود  سنگ  زغال 
و  داد  شکست  را  مالیر  کیهان پاالیش 
گاز  و  نفت  با  مصاف  در  تهران  آتریسا 
میدان  پیروز   18 بر   28 نتیجه  با  گچساران 

شد و به فینال رسیدند. 

در روز هفتم و پایانی این رقابت ها راس 
ساعت 11 در بازی فینال آتریسا و شاهرود 
رودرروی هم صف آرایی کردند که تیم 
زغال سنگ شاهرود موفق شد با نتیجه 33 
بر 29 تیم آتریسا تهران را شکست دهد و 
قهرمان این دوره شود و در بازی رده بندی 
و  نفت  و  مالیر  پایش  کیهان  تیم  دو  هم 
گاز گچساران رودرروی هم قرار گرفتند 
با نتیجه 36 بر 25 پیروز این  که تیم مالیر 

رقابت شد و در رده سوم ایستاد.
بانوان  اختتامیه مسابقات هندبال   مراسم 
حضور  با   1399 ماه  بهمن   10 جمعه  روز 
مدیرعامل، معاونین و رئیس روابط عمومی 

فدراسیون  رئیس  پاکدل  دکتر  شرکت، 
دکتر  ایران،  اسالمی  جمهوری  هندبال 
و  ورزش  کل  اداره  سرپرست  مرادی 
جوانان استان سمنان، مجید محمدی معاون 
جاللی  جوانان،  و  وررزش  اداره  ورزش 
شاهرود  جوانان  و  ورزش  اداره  سرپرست 
و  استانی  های  هیئت  روسای  و  مسئولین   ،
صنعتی   دانشگاه  فجر  سالن  در  شهرستانی 

برگزار گردید. 
شریف  مهندس  مراسم  این  پایان  در 
اعضا  به  تبریک  و  ضمن عرض خداقوت 

تیم هندبال بانوان شرکت به جهت قهرمانی 
داشت:  بیان  کشور  برتر  لیگ  به  صعود  و 
به  منتسب  تیم  که  است  افتخار  باعث 
با  توانسته  شاهرود  شرقی  البرز  زغالسنگ 
حضور مقتدرانه خود در رقابت های لیگ 
دسته یک بانوان موجب تقویت برند البرز 

شرقی در کشور گردد.
 وی از البرزشرقی به عنوان یک شرکت

 تولیدی که سخت ترین کار تولید

سمنان  منطقه  در  را  استخراج  یعنی   
و  برد  نام  دارد  عهده  بر  گلستان  استان  و 
همگانی  های  ورزش  از  حمایت  افزود: 
منطقه  در  ما  فعالیت  قهرمانی حوزه  رده  و 
یکی از وظایف و تکالیف اجتماعی است 
که باید در جامعه با فرهنگ سازی مناسب 

موجب ترویج آن شویم.
فدراسیون  رییس  پاکدل  ادامه دکتر  در 
میزبانی  از  ایران  هندبال جمهوری اسالمی 
زحمات  و  شاهرود  شهرستان  شایسته 
مجموعه عزیزانی که با وجود شیوع بیماری 
را  مسابقات  برگزاری  شرایط   19 کووید 

فراهم کردند قدردانی نمود.

اولین  از  را  هندبال  فدراسیون  وی، 
به  موفق  که  برشمرد  هایی  فدراسیون 
های  پرتوکل  تایید  و  مجوز  دریافت 

بهداشتی شده است.
فدراسیون  کرد:  خاطرنشان  پاکدل   
لیگ  گوناگون  سنی  های  رده  در  هندبال 
پیشتاز است و خون هندبال در  دسته یک 
رگهای کشورمان در شرایطی که ویروس 
کرونا به نوعی زندگی را مختل کرده هنوز 

جریان دارد.
ضمن  کشور،  هندبال  فدراسیون  رییس 
شاهرود  زغالسنگ  قهرمان  تیم  به  تبریک 
ابراز داشت: خوشحالیم که در این دیدارها 
12 تیم قدرتمند در لیگ دسته یک حضور 

پیدا کردند.
 رییس فدراسیون هندبال کشور، پشتوانه 
سازی در رده های پایه هندبال بانوان را از 
و  کرد  عنوان  فدراسیون  این  های  الویت 
در  حاضر  مربیان  و  سرپرستان  به  خطاب 

سالن گفت: سکو و مقام برای فدراسیون
 هندبال در گزینه های بعد از اخالق قرار 
به  مهم  موارد  از  یکی  ما  برای  و  دارد 

شمار می رود.
شرکت  های  تیم  است  ذکر  به  الزم 
آتریسا  شرقی،  البرز  زغالسنگ  معادن 
تهران و کیهان پاالیش مالیر به ترتیب اول 

تا سوم شدند.

به مناسبت گرامیداشت 42 سالگرد پیروزی انقالب اسالمی مسابقات بستن آرک تونلی، برش 
چوب و طناب کشی در مناطق معدنی طزره و تخت برگزار گردید.

و  فجر  مبارک  دهه  اهلل  ایام  تبریک  مسابقات ضمن عرض  این  در  با حضور  مهندس شریف 
چهل و دومین سالگرد شکوهمند پیروزی انقالب اسالمی توضیحات مختصری را در خصوص 

اقدامات و عملکرد شرکت طی چندسال اخیر ارائه نمود.
مدیرعامل شرکت ، به ثبات و پایداری شرکت طی چند سال اخیر اشاره کرد و گفت: طی 2 
سال اخیر زیانهای میلیاردی شرکت مثبت شده و هم اکنون زیان 39 میلیاردی سال 95 به مثبت 
78 میلیارد تومان رسیده که این روند موجب شد بتوانیم زیان انباشته و امورات جاری شرکت 

را تا حدود زیادی مدیریت نمائیم.
وی با تاکید بر به روزرسانی تجهیزات خصوصا تجهیزات حفاظت فردی، ایمنی ، تجهیزات 
مرتبط با کار و تولید و همچنین برنامه های توسعه خاطرنشان کرد: حفاظت از جان و سالمت 
کلیه پرسنل از مهمترین دغدغه ها و الویت های شرکت است که امیدواریم این روند همچنان 

تداوم داشته باشد.
الزم به ذکر است: این مسابقات با همکاری روابط عمومی و پایگاه مقاومت مالک اشتر شرکت 
ماه در منطقه  بهمن  تونلی، برش چوب و طناب کشی در روزهای 20  بستن آرک  مسابقات 
معدنی طزره با حضور مهندس شریف ، معاونت معدنی و بهره برداری شرکت و روئسای اداره 
کار دامغان و شاهرود و همچنین 21 بهمن ماه در منطقه معدنی تخت با حضور مهندس شریف 
، معاونت معدنی و بهره برداری شرکت و بازرسین اداره کار و اداره صنعت، معدن و تجارت 

مینودشت برگزار گردید در پایان از تیم های برگزیده با اهدا جوائزی تقدیر بعمل آمد.

برگزاری مسابقات گرامیداشت پیروزی انقالب اسالمی در شرکت

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی در شانزدهمین نمایشگاه بین 
المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت، تجهیزات و صنایع وابسته 

)Iran Conmin( تهران 99 حضور یافت.
به گزارش روابط عمومی شرکت، شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
 Iran(   معدن، صنایع معدنی، ماشین آالت، تجهیزات و صنایع وابسته
Conmin( تهران 99 روز شنبه  11 بهمن ماه با حضور معاونان وزارت 
صنعت و فعاالن بخش معدن در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی 

تهران افتتاح شد.
هدف از برگزاری این نمایشگاه آشنا شدن بازدیدکنندگان با شرکت 
های جدید، محصوالت و تجهیزات به روز صنایع معدنی ، ماشین آالت 
و همچنین نمایش توانمندی های شرکت های ایرانی در برآورده کردن 
نیاز جامعه معدنی کشور و معرفی بسترهای سرمایه گذاری خارجی در 

این بخش مهم از اقتصاد کشورمان است.
آهن  ذوب  غرفه  کنار  در  شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت 
اصفهان و صدرتامین با ارائه نمونه زغال های تولیدی، تولید آرک و 
نمایش فیلم شرکت برخی از اقدامات و عملکرد شرکت را معرفی نمود 
و پس از آشنایی با شرکت طالیه داران اصفهان زمینه تهیه واگن نفربر 

جهت کارگران پرتالش شرکت به داخل تونل فراهم گردید.
در این رویداد عالوه بر بازدید و استقبال بازدیدکنندگان، مهندس 

یزدی زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، دکتر سلیمانی مدیرعامل 
شرکت سرمایه گذاری صدر تامین ومهندس شریف مدیرعامل شرکت 
Iran Con� )از غرفه البرز شرقی شاهرود در نمایشگاه بین المللی معدن  

min( بازدید نمودند.
گفتنی است، شرکت های پویش معادن و زغالسنگ سوادکوه نیز در 
کنار شرکت معادن زغالسنگ البررشرقی شاهرود در نمایشگاه حضور 

داشتند.

حضور شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی در
)Iran Conmin(  شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 

 4 دوشنبه  صبح  شرکت،  عمومی  روابط  گزارش  به 
جمعه  امام  امینی  عباس  السالم  حجه   1399 سال  اسفندماه 
معادن  شرکت  عامل  مدیر  شریف  مهندس  با  شاهرود 

زغالسنگ البرز شرقی دیدار و گفت و گو کرد.
مدیرعامل،  شاهرود،  جمعه  امام  حضور  با  که  دیدار  این 
در محل سالن جلسات  مدیران شرکت  از  برخی  و  معاونین 
شهرستان  ازمشکالت  برخی  قبیل  از  مواردی  شد  برگزار 
قرار  بررسی  مورد  زیست  محیط  و  جوانان  اشتغالزایی  مانند 

گرفت.
عرض  ضمن  شریف  مهندس  نشست  این  ابتدای  در 
خوشامدگویی و تبریک میالد باسعادت حضرت جواداالئمه 
علیه السالم توضیحات مختصری را در خصوص اقدامات و 

عملکرد چندساله شرکت ارائه داد.

واالمقام  شهید  وداع  مراسم  برگزاری  به  اشاره  با  وی 
البرز  شرکت   و  شهر  امروز  گفت:  قاسمی  حاج  محمود 
به  امیدواریم  شد،  قاسمی  حاج  شهید  عطر  به  معطر  شرقی 
برکت خون این شهدا امورات مادی و معنوی شرکت، شهر 

و کشورمان  بیشتر از گذشته سامان بگیرد.
مدیرعامل شرکت ابراز داشت: در حال حاضر بسیاری از 
مشکالت شرکت رفع شده است و با لطف خدا و به برکت 
که  است  مانده  جا  به  موفقی  و  خوب  کارنامه  شهدا  خون 
اصفهان،  آهن  ای، ذوب  منطقه  مسئولین  با همکاری خوب 
کلیه  بسیار  زحمات  و  سابق  نماینده  حسینی  دکتر  تالشهای 

پرسنل مسائل کالن شرکت برطرف شده است.
وی خاطرنشان کرد: شرکت البرز شرقی از سالیان گذشته 
تا به امروز حضور گسترده و درخشانی را در حوزه فعالیت 

داشته  مقدس  دفاع  دوران  و  انقالب  زمان  اجتماعی  های 
است.

بازدید امام جمعه شاهرود از شرکت

آئین وداع با شهید تفحص محمود حاج قاسمی صبح دوشنبه 
اهل  مصیبت  ذکر  با  همراه  خاصی  شکوه  با    99 ماه  اسفند   4
بیت عصمت و طهارت توسط مداح اهل بیت)ع( در محل ستاد 
مرکزی شرکت برگزار شد تا یک بار دیگر نشان دهند، خانواده 

بزرگ البرز شرقی اهل قدردانی از ایثارگران و شهدا هستند. 

در ادامه این آیین تشییع  پیکر شهید واال مقام با حضور مردم 
عاشق ایثار و شهادت شهرستان شاهرود از کانون بسیج جوانان 
از خیابان های  امام )ره( شاهرود آغاز شد وبا گذر  در خیابان 
فروغی بسطامی ، خیابان شهدا ، میدان بسیج ، میدان استاندارد، 
به  بسطام  شهدای  گلزار  در  تهران  خیابان   ، کمربندی  خیابان 

خاک سپرده شد .
شهید حاجی قاسمی افتخار آفرینی در کربالی پنج و مرصاد 
در  نیز  را  )س(  زینب  حضرت  جانبازی  و  داعش  با  مقابله  و 
کارنامه پر افتخار خود داشت و حضور پر شور خودرویی مردم 
این  نشانگر  اسالمی،  انقالب  شهید  هزار  یک  دیار  قدرشناس 

نقش آفرینی و اهمیت بود.
در مراسم تشییع پیکر این شهید دو پیام تسلیت و تعزیت نیز 
قرائت شد که نخستین آن ها پیام رئیس ستاد مشترک نیروهای 

مسلح بود. 
سرلشگر باقری در این پیام تاکید کرد: با درود و صلوات بر 
محّمد و آل محّمد و اهدا سالم و تحیات وافر الهی، بی شک 
شهدای به معراج رفته تفحص، ادامه دهندگان رسالت زینبی اند 
که در راه نورانی و پر خطر یافتن دردانه های ملت، قدم نهادند و 
با تالش ها و ایثارگری های خویش در نهایت گمنامی، مجاهدانه 
عزیزترین سرمایه خود را در راه خدا و اهداف متعالی اسالم و 

نظام فدا نمودند.
دالور  فرمانده  است:  آمده  باقری  سرلشگر  پیام  ادامه  در 
میانی،  جبهه  در  مفقودین  جستجوی  کمیته  عملیاتی  قرارگاه 
در  که  محمدی  گل  علیرضا  شهید  مجاهد  و  سرافراز  پاسدار 
مأموریت مقدس جستجوی شهدا به افتخار جانبازی نائل شد و 
بارها تا مرز شهادت پیش رفت و جستجو گر نور، بسیجی رشید 
و شجاع شهید محمود حاجی قاسمی که در دوران دفاع مقدس 
و دفاع از حرم اهل بیت علیهم السالم مفتخر به عنوان جانبازی 

شد، از مصادیق عینی همین مجاهدان فی سبیل اهلّل بودند که عمر 
با برکت و نورانی خویش را در راه خدمت به اسالم، انقالب و 

خانواده معظم شهدا صرف کردند و عاقبت، پاداش تالش های 
شهدا  تفحص  عملیات  در  را  خود  مخلصانه  و  ناپذیر  خستگی 

گرفتند و عاشقانه به مقام عالی شهادت نائل آمدند.
پیام مدیرکل حفظ آثار دفاع مقدس سمنان در پی شهادت 
سردار »گل محمدی« و »حاجی قاسمی« نیز در این مراسم قرائت 

شد، سرهنگ محمد حسن سالمی در این پیام نوشت: شهادت 
در  مفقودین  جستجوی  کمیته  عملیاتی  قرارگاه  دالور  فرمانده 
و  محمدی«  گل  »علیرضا  شهید  سرافراز  پاسدار  میانی،  جبهه 
همزمان  قاسمی«  »محمود حاجی  شهید  و شجاع  رشید  بسیجی 
از چهار دهه  الرغائب در جریان عملیات، که پس  لیله  با شب 
یاران  به  نهایت  در  و  ننشستند  پای  از  رزمندگی  و  مجاهدت 

شهیدشان پیوستند را تبریک و تسلیت عرض می نمایم.
به  پیکر پاک شهید حاجی قاسمی  پیام ها  این  از قرائت  پس 

خاک سپرده شد.
شهر  در   1345 متولد  قاسمی  حاجی  محمود  بسیجی  شهید   
البرزشرقی  زغالسنگ  معادن  شرکت  پیمانکاران  از  و  بسطام 

شاهرود بود که 2پسر و یک دختراز وی به یادگار مانده است.

وداع با شهید جستجوگر نور در شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی 
قهرمان مرصاد به خانه رسید


