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پیام تبریک مدیر عامل
 شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

 به مناسبت آغاز سال نو
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 گزارش اقدامهای شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی 
ظرف 44 ماه گذشته
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نشست تعاملی تعدادی از
 مدیران ذوب آهن اصفهان با

 اعضاء جدید هیئت مدیره شرکت برگزار شد
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عملکرد مالی شرکت 
در سال 99 از نگاه 

معاونت مالی، بازرگانی 
ومنابع انسانی 
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حبیب اله حجازی :

 سه هزار و چهارصد و سی و 
پنج  نفر در شرکت از بیمه تکمیل 

درمان برخوردار می باشند.

1

برگزاری اولین جلسه معرفی اعضا جدید 

هیئت مدیره شرکت در ذوب آهن اصفهان

خبــرکـوتاه

چهارشـنبه 20 اسـفندماه 1399 بـا حضور مدیرعامـل، معاون معدنی 
و بهـره بـرداری شـرکت، 2 سیسـتم آب پاشـی در خروجـی انتظامات 

طـزره و خروجـی معـدن رزمجـا غربی طـزره راه اندازی شـد.
نیــا مدیــر منطقــه معدنــی طــزره، در  میثــم فریــدی محمــد 

ــرم  ــل محت ــتور مدیرعام ــه دس ــا ب ــت: بن ــراز داش ــوص اب ــن خص ای
ــرکت  ــی ش ــت محیط ــات زیس ــتای اقدام ــا در راس ــتم ه ــن سیس ای
توســط واحــد بازرگانــی بــا هزینــه ای بالــغ بــر 100 میلیــون تومــان 

ــد. ــداری ش خری

راه اندازی سیستم آب پاشی کامیون های زغالی

به مناسبت فرا رسیدن مبعث حضرت رسول اکرم صلی اهلل علیه و آله و سلم چهارشنبه 
20 اسفند ماه 1399 با حضور مدیر عامل، معاون معدنی و بهره برداری شرکت و تعدادی 

از مدیران و کارشناسان منطقه معدنی طزره، البی و حمام ویژه مهمانان راه اندازی شد.
میثم فریدی محمدنیا، هزینه بازسازی البی و حمام مذکور را حدود 1۵0 میلیون تومان 
عنوان کرد و افزود: البی و حمام ویژه مهمان در منطقه معدنی طزره با مساحتی قریب به 

۸0 متر مربع و ظرفیت استفاده حدود 3۵ نفر می باشد.
مدیر منطقه معدنی طزره خاطرنشان کرد: در نیمه اول سال 1۴00 آشپزخانه و حمام 

کارگری، مهندسین و تکنسین ها در کلیه مناطق معدنی بازسازی خواهد شد .

بازسازی البی و حمام ویژه مهمان در منطقه معدنی طزره

خبــرکـوتاه

خبــرکـوتاه

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت، در راســـتای رفـــاه خانـــواده پرســـنل 
ـــک  ـــر ی ـــغ ب ـــه ای بال ـــا هزین ـــزی ب ـــتاد مرک ـــل س ـــی در مح ـــازی پارک ـــه ب مجموع

میلیـــارد و ۵00 میلیـــون ریـــال نوســـازی شـــد.
ـــا تـــاش همـــکاران واحـــد بـــرق  ـــه ذکـــر اســـت: نوســـازی ایـــن مجموعـــه ب الزم ب

و مخابـــرات ســـتاد ، ســـاختمانی و روابـــط عمومـــی و رفـــاه صـــورت پذیرفـــت.

نوسازی مجموعه بازی در ستاد مرکزی

خبــرکـوتاه

اولین جلسه هیئت مدیره شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی با حضور 
اعضا جدید در تاریخ یکشنبه 17 اسفندماه سال 1399 برگزار شد. 

نائب  و  مدیرعامل  شریف  مهندس  حضور  با  که  نشست  این  در 
 ، مدیره  هیئت  رئیس  طاهری  افشین  مهندس   ، مدیره  هیئت  رئیس 
مهندس کرامت قنبری، رضا ابراهیمی اعضاء هیئت مدیره  و جواد 
تجری دبیر هیئت مدیره برگزار شد، اعضا جدید هیئت مدیره با بیان 
دیدگاه ها در زمینه سیاست های کلی شرکت، اهداف و برنامه ها به 

بحث و تبادل نظر پرداختند.

برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره شرکت با 
حضور اعضا جدید در ذوب آهن اصفهان

خبــرکـوتاه

به گزارش روابط عمومی شرکت، جلسه معارفه مهندس حبیب اله تیموری 
با حضور مهندس زینتی مدیر ارشد استان گلستان و مهندس حسام مدیر معدن 
رضی در محل معدن تخت برگزار و ایشان به عنوان سرپرست معدن تخت 

منصوب شدند.

جلسه معارفه سرپرست معدن تخت برگزار شد

خبــرکـوتاه

به گزارش روابط عمومی شرکت، بنا بر موافقت مدیرعامل محترم 
و تصویب کمیسیون معامات شرکت تعداد 20 عدد لوازم ورزشی 
نصب  و  خریداری  طزره  پرتاش  پرسنل  رفاه  راستای  در  پارکی 

گردیده است.
الزم به ذکر است:  مقرر گردید جهت رفاه کلیه پرسنل شرکت به 

زودی این اقدامات در مناطق معدنی دیگر نیز انجام پذیرد.

خرید لوازم ورزشی پارکی 
جهت رفاه پرسنل طزره

بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت  از تمدید  اله حجاری،  حبیب 
معادن زغالسنگ البرز شرقی خبر داد و گفت: در حال حاضر تعداد 
3 هزار و چهارصد و سی و پنج  نفر در شرکت از بیمه تکمیل درمان 

برخوردار می باشند. 
مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت، افزایش هزینه دندانپزشکی 
برای هر نفر از ۵00 هزار تومان به یک میلیون تومان، افزایش هزینه 
عینک از خانواده ای۵00 هزار تومان به یک میلیون تومان ، افزایش 
هزینه رفع عیوب انکساری چشم از مبلغ 2 میلیون تومان به 3 میلیون 
تومان ، افزایش هزینه خرید سمعک از 700 هزار تومان به 1 میلیون و 
پانصد هزار تومان و افزایش هزینه اوروتز از مبلغ ۵00 هزار تومان به 
یک میلیون تومان را از جمله تغییرات بیمه تکمیلی کوثر عنوان کرد. 

وی ، بر لزوم استفاده از پزشکان معتمد مورد تایید کارشناسان شرکت 
و اعمال قرارداد در شهرهای شاهرود، دامغان ، مینودشت و آزادشهر 
تاکید کرد و افزود: شرکت تاش کرده از این طریق با قیمتی مناسب 

خدمات بهتری را به پرسنل پرتاش البرز شرقی ارائه نماید. 
حجاری تصریح کرد: پرداخت هزینه های درمان سرپایی در منزل، 

هزینه درمانی کارمندان رسمی و ایثارگران شاغل در شرکت، پرداخت 
بیمه مذکور  از مزایای   ... نامحدود و بدون سقف هزینه تزریقات و 

است. 
مدیر امور اداری و منابع انسانی شرکت، ادامه داد: 7۵ درصد از حق 
بیمه تکمیل درمان بر عهده شرکت و 2۵ درصد نیز بر عهده کارکنان 

می باشد. 
وی با اشاره به لزوم درج مراحل پرداخت هزینه ها در سامانه جهت 
رویت پرسنل یادآورشد: امکان ملحق شدن افراد جدید نیز به مدت 3 

ماه از ابتدای سال 1۴00 افزایش یافته است. 
حجاری تصریح کرد: امکان ارائه درخواست کتبی مبنی بر ادامه 
نیز فراهم  بازنشستگان و سایر پیمانکاران شرکت  بیمه تکمیلی برای 

گردیده است .
 وی در پایان گفت: همکاران محترم درصورت هرگونه اعتراض 
نسبت به نحوه ارائه خدمات بیمه کوثر با در دست داشتن برگه رسید 
نسخه ها و مورد اعتراض خود به دفاتر امور اداری واقع در مناطق، ستاد 

مرکزی یا نمایندگی های بیمه کوثر در سطح  شهر مراجعه فرمایند.

بیمه تکمیلی درمان پرسنل شرکت تمدید شد

خبــرکـوتاه

برگزاری جلسه همفکری پایان سال شرکت
بـه گـزارش روابـط عمومـی شـرکت، چهارشـنبه مـورخ 27 اسـفند مـاه 1399 
جلسـه همفکـری پایـان سـال شـرکت بـا حضـور مدیرعامـل، معاونیـن، مدیـران و 

روئسـای شـرکت در محـل سـالن جلسـات برگـزار شـد.
پیگیـری،  از  قدردانـی  ضمـن   جلسـه  در  حاضریـن  نشسـت  ایـن   ابتـدای  در   
مدیریـت هوشـمندانه و تـاش های مهندس شـریف نظرات خـود را در قالب انتقاد 

و پیشـنهاد مطـرح نمودنـد.
جـواد تجـری معاون مالـی، بازرگانـی و منابع انسـانی شـرکت، توضیحاتی را در 
خصـوص گـزارش عملکـرد حوزه مالـی، بازرگانـی و آموزش شـرکت و همچنین 

برنامـه هـا و اهـداف زیـر مجموعه خود در سـال 1۴00 ارائـه نمود.
در ادامـه مهنـدس قنبـری معـاون معدنی و بهره برداری شـرکت، ضمـن قدردانی 
از زحمـات مهنـدس شـریف و عـرض خداقـوت بـه کلیـه پرسـنل شـرکت ارائـه 
گـزارش عملکـرد یـک سـاله شـرکت و اهـداف سـال جدیـد حـوزه معدنـی را بـه 

دکتـر یوسـفی سـپرد و ایشـان در ایـن خصـوص توضیحاتـی را مطـرح نمـود.
در پایـان ایـن نشسـت مهنـدس شـریف نیز ضمـن قدردانـی از تاش و کوشـش 
یکسـاله همکاران، به بیان موفقیت ها وافتخارات شـرکت در سـال 1399 پرداخت.

قاسـمی  همکارشـهیدمحمودحاج  یادوخاطـره  همچنیـن  شـرکت،  مدیرعامـل   
راگرامـی داشـتندوبا مـرور عملکـرد هـر یـک از واحدهـا در سـالی که گذشـت به 

خبــرکـوتاه

کلیـه پرسـنل خداقـوت گفتنـد.
وی، با تبریک فرارسیدن سال نو به خانواده بزرگ 
البرز شرقی از کلیه همکاران خواست در راه رسیدن به 

اهداف این مجموعه از هیچ تاشی دریغ ننمایند.

به گزارش روابط عمومی شرکت، شنبه 23 اسفند ماه 1399 نشست 
صمیمی و تعاملی تعدادی از مدیران ذوب آهن اصفهان و اعضاء 
جدید هیئت مدیره شرکت با حضور مهندس مرتضی یزده خواستی 
عضو هیئت مدیره ذوب آهن اصفهان ، مهندس روح اله فاضل پور 
اکبر  علی  مهندس  سهام،  و  مجامع  امور  و  شرکتها  راهبردی  مدیر 
مونس خواه معاونت حفاظت پرسنلی ذوب آهن اصفهان، مهندس 
شریف ، معاونین، مدیر حراست، رئیس روابط عمومی و تعدادی از 

مدیران مناطق در سالن جلسات شرکت برگزار شد. 
و  خیرمقـدم  عـرض  ضمـن  شـریف  مهنـدس  نشسـت،  ایـن  در 
توضیحـات  شـرکت  مدیـره  هیئـت  اعضـا  بـه  خوشـامدگویی 
طـی  شـرکت  عملکـرد  و  اقدامـات  خصـوص  در  را  مختصـری 

نمـود.  ارائـه  اخیـر  چندسـاله 
 مدیرعامـل شـرکت، همچنیـن مـواردی را در خصـوص وضعیـت 
قبلی شـرکت، خرید زغالسـنگ خام طی سـالهای 96 تا 99، تجهیز 
و شـروع آمـاده سـازی در تونـل 1۴ و بلـوک صفر رضـی، عملکرد 
فـروش کنسـانتره، برنامـه هـا و اهـداف آتـی شـرکت و اقـدام های 
انجـام شـده در بخـش های تولید، نیروی انسـانی، پشـتیبانی، مالی را 

مطـرح نمـود و ایـن موضوعـات مورد بررسـی قـرار گرفت.
در پایـان ایـن نشسـت بـا اهـدا لـوح تقدیـر از خدمات چندین سـاله 
همـکار بازنشسـته مهنـدس سـعید حسـنی تجلیـل و مهنـدس موسـی 
حسـام بـه عنـوان مدیـر معـدن رضـی و مهنـدس حبیب الـه تیموری 

بـه عنـوان سرپرسـت معـدن تخـت معرفی شـدند.

نشست تعاملی تعدادی از مدیران ذوب آهن اصفهان با اعضا هیئت مدیره شرکت

خبــرکـوتاه

خبــرکـوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت، مهنــدس منصــور 
شــریف، طــی پیامــی عیــد باســتانی نــوروز را بــه خانــواده 

بــزرگ البــرز شــرقی تبریــک گفــت.
در این پیام آمده است:

ــا  ــار، ی ــل والنه ــا مدبرالی ــار، ی ــوب و االبص ــب القل ــا مقل   ی
ــال. ــن الح ــي احس ــا ال ــول حالن ــوال، ح ــول و االح ــول الح مح

نــوروز  باســتاني و تولــد دوبــاره طبیعــت، همــواره نویــد 
ــه مراحــل  ــادآور تحــول ب ــو و ی بخــش افــکار، تصمیــم هــای ن

ــت.  ــر اس ــو و برت نیک
ســال 1399 بــا همــه فــراز و نشــیب هایــش ســالی سرشــار از 
ســازندگی و حرکــت در مســیر شــعار ســال تبییــن شــده توســط 

مقــام معظــم رهبــری بــود.
اکنــون کــه قــدم بــه ســال 1۴00 نهــاده ایــم، فرصــت را مغتنــم 
ــو،  ــه مناســبت ســال ن ــا عــرض تبریــک و شــادباش ب شــمرده ب
ــی  ــران و تمام ــن، مدی ــي معاونی ــاش و همراه ــیله از ت بدینوس
ــداف  ــه اه ــل ب ــرکت در نی ــرم ش ــران محت ــان و کارگ کارکن
ــد  ــوده از خداون ــي نم ــرقی، قدردان ــرز ش ــزرگ الب ــواده ب خان
ــي  ــئلت م ــي را مس ــات همگ ــداوم توفیق ــامتي و ت ــزرگ س ب

ــم. نمای
شــرکت معــادن زغــال ســنگ البــرز شــرقی در ســال 99 
ــرات  ــع اث ــد هفــت ســاله، در راســتاي دف ــا ثبــت رکــورد تولی ب
تحریــم هــاي ظالمانــه اســتکبار جهانــي قدمهــاي بزرگــي 

برداشــت.
ــه فضــل الهــي و در راســتاي شــعار ســال: تولیــد، پشــتیباني  ب
و مانــع زدائــي هــا، بــا همتــی مضاعــف در ســال جدیــد بــرگ 
ــر افتخــار تولیــد کشــور عزیزمــان  ــر کتــاب پ زریــن دیگــري ب

ــران خواهیــم افــزود، انشــاءاهلل. ای
                             منصور شریف

                             مدیر عامل شرکت
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آغاز  از  شرکت،  پشتیبانی  و  فنی  خدمات  مدیر  جالی  مسعود 
به فرسودگی  با توجه  بازسازی نفربرهای شرکت خبر داد و گفت: 
راستای  در  شرکت  عامل  مدیر  تاکید  و  معادن  کارکنان  نفربرهای 
همچنین  و  معادن  پرتاش  کارگران  ویژه  به  پرسنل  رفاه  و  ایمنی 
و  بازسازی  عملیات  معامات،  کمسیون  دریغ  بی  های  حمایت 
 ۴0 به  قریب  از  بعد  نقل  و  حمل  بخش  نفربرهای  اساسی  تعمیرات 

سال توسط واحد خدمات فنی، 
بازرگانی شرکت در  پشیبانی و 

خارج از استان آغاز گردید. 
دستگاه   ۸ تعداد  افزود:  وی 
جهت  معدنی  مناطق  در  نفربر 
سرویس دهی 2۴ ساعته در هر 
شیفت برای روزانه ۴00 نفر نیاز 

است. 

مدیر خدمات فنی و پشتیبانی شرکت ، برآورد بودجه مورد نیاز 
به  مقرر گردیده  افزود:  و  عنوان کرد  ریال  میلیارد  را 10  این طرح 
صورت یک دوره ۴۵ روزه هر دستگاه آماده و تحویل قسمت حمل 

و نقل مناطق گردد.
جالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر یکی از نفربرها بازسازی و 

در حال کار می باشد .

 بازسازی نفربرهای شرکت آغاز شد

خبــرکـوتاه
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گزارش اقدامهای شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ظرف 44 ماه گذشته

روابط  با  گو  و  گفت  در  شرکت  عامل  مدیر  شریف  مهندس 
عمومی گزارش مختصری را در خصوص اقدامهای شرکت معادن 

زغالسنگ البرز شرقی ظرف ۴۴ ماه گذشته ارائه نمود.
شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت  معرفی  راستای  در  وی، 
با عنوان حوزه زغالی شاهرود،  ابتدا  گفت: در سال 13۴9 شمسی، 
فعالیت اکتشافی و بهره برداری از معادن مربوطه را آغاز و سال 13۵3 
در زیرمجموعه شرکت ملی ذوب آهن ایران، به ادامه فعالیت مشغول 
شدکه متعاقب تاسیس شرکت ملی فوالد و در ادامه سازمان توسعه 
به مالکیت آنها درآمده و  ایران،  و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
 9۵ اساسی،  قانون   ۴۴ اصل  سیاست های  اجرای  راستای  در  سپس 
درصد از سهام آن در ابتدای سال 93 توسط سازمان خصوصی سازی 
به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان و ۵ درصد باقی مانده در قالب 

سهام ترجیهی به کارکنان شرکت واگذار شد.
کنسانتره  از  بخشی  تامین  در  نقش  ایفای  شرکت،  مدیرعامل 
زغالسنگ مورد نیاز ذوب آهن اصفهان در قالب ایجاد محیطی امن 
برای کارگران را از ماموریت های شرکت برشمرد و افزود: تکریم 
سرمایه های انسانی، مشارکت جمعی و کار تیمی، تکریم مشتریان 
و تامین کنندگان و ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی از ارزشهای سازمانی 

می باشد.

شـریف،  نقـاط قـوت شـرکت را بـه شـرح ذیـل اعـام 
: د نمو

معدنکار  بزرگترین  و  سمنان  استان  اشتغال  فرصت  بزرگترین   *
مستقیم  اشتغال  و  معدنی  فعالیت  سابقه  قرن  نیم  با  گلستان  استان 

حدود2000 نفر.
* اکتشاف، بهره برداری از معادن و فرآوری زغالسنگ خام شرق 
سلسله جبال البرز از معادن طزره در شمال شرقی شهرستان دامغان 
واقع در استان سمنان تا جنوب شهرستان مینودشت واقع در استان 

گلستان.
سازی  کنسانتره  و  فرآوری  واحد  بزرگترین  داشتن  اختیار  در   *

زغال سنگ در منطقه.
* کیفیت خوب کنسانتره تولیدی از دیدگاه صنعت فوالد.

* سومین تولید کننده کنسانتره زغالسنگ در کشور.
ترین  اصلی  و  بزرگترین  عنوان  به  انسانی  منابع  به  ویژه  توجه   *

سرمایه های شرکت.
* گروه امداد و نجات تخصصی و با تجربه در حوزه معادن شرق 

البرز.
* صیانت از اصل حفاظت محیط زیست و پیاده سازی استانداردها 
و دستورالعملهای معدن کاری در قالب سیستم مدیریت یکپارچه 
ایزو 1۴001 با هدف حفظ منابع ملی از قبیل جنگل، مراتع، منابع 

آب، خاک، هوا، زیست بوم و بهداشت محیط.
پایان  از  پس  مجدد  احیاء  و  زیست  محیط  حداقلی  تخریب   *

عملیات معدنکاری.

شاهرود  های  شهرستان  در  اسامی  انقاب  شهید   2 تقدیم  وی، 
تقدیم  مقدس،  دفاع  دوران  در  رزمنده   ۵000 از  بیش  دامغان،  و 
نفر آزاده  بر ۴00 جانباز و چهار  بالغ  92 شهید در جنگ تحمیلی، 
سرافراز، تامین و تدارک تجهیزات و ماشین آالت مورد نیاز جبهه 
های جنگ و مشارکت در پروژه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

را از جمله فعالیت های اجتماعی شرکت عنوان کرد.
در  شرکت  قبلی  وضعیت  خصوص  در  شرکت،  مدیرعامل 
مشکات  به  توجه  با  و  گذشته  سال  چند  طی  گفت:  )خرداد96( 
شرایط  در  شرکت  این  مختلف،  مسائل  از  ناشی  موجود  موانع  و 
اقتصادی نامساعدی قرار گرفته بود به طوری که نه تنها توان ادامه 
تولید و سرمایه گذاری در جهت اشتغالزائی در منطقه را نداشت بلکه 
حفظ سطح اشتغال فعلی نیز با سختی مواجه گشت که می توان به 

موارد زیر اشاره کرد:
خصوصی  سازمان  به  اصفهان  آهن  ذوب  بدهی  تسویه  عدم   )1

سازی بابت خرید البرز شرقی.
پیمانی  و  امانی  پرسنل  مزایای  و  پرداخت حقوق  نابسامانی در   )2

)عقب ماندگی چهار ماهه حقوق(.
ملزومات  زغالسنگ،  از  )اعم  کنندگان  تامین  اطمینان  سلب   )3

تولیدی و ...( به دلیل معوق شدن مطالبات.
خدمت  پایان  سنوات  اجتماعی،  تامین  دارائی،  به  بدهی   )۴

بازنشستگان و...
و  تولید  و  تهیه  شرکت  ایمیدرو،  سازمان  به  کان  بدهیهای   )۵

شرکت ملی فوالد ایران.
6( کاهش تولید ماهانه کنسانتره در پائین ترین سطح خود )معادل 

7100 تن(.
7( اختاف فیمابین شرکت و شهرداری شاهرود پس از واگذاری 

زمین شهرسازی شاهرود توسط سازمان خصوصی سازی.
۸(  عدم توجه کافی به مقوله حساس ایمنی معادن.

نتیجه کاهش  به آماده سازی و تجهیز معادن و در  9( عدم توجه 
ذخائر کارگاههای استخراج.

شریف ابراز داشت: با استعانت از ایزد منان، حمایتهای بی دریغ 
هیئت مدیره محترم و مدیر عامل محترم شرکت سهامی ذوب آهن 

و  شرقی  البرز  کارگران  و  کارکنان  تمامی  وافر  تاش  اصفهان، 
همدلی و همراهی مسئولین شهری و منطقه ای، این فرآیند اصاح و 
موانع و مشکات تا حد زیادی مرتفع شده که آثار آن در شرکت و 
منطقه مشهود است که اهم اهداف تعیین شده، اقدامها و برنامه های 

انجام شده عبارتند از:
تامین  ارزیابي ریسک، آموزش،  انجام  با  معادن  ایمني  تقویت   )1

تجهیزات، عوامل انگیزشي و فرهنگ سازي.
2( افزایش خرید زغالسنگ کیفی تولیدی معادن منطقه با توجه به 
برنامه  پرداخت  بواسطه  منطقه که  البرز شرقی در  اعتبار  بازگشت 

ریزي شده بهای محصول خریداری شده بدست آمده است.
با ایجاد انگیزه در پرسنل )در  3( افزایش تولید معادن و کارخانه 
قالب تشویق مالی، بهبود رفتار سازمانی، تسهیات رفاهی، سامت 

شغلی و...(.  
با هدف  زغالشوئي  بهینه سازي کارخانه  و  تجهیزات  نوسازی   )۴

افزایش راندمان و کیفیت تولید.
نوسازی  و  تجهیز  و  معادن  شبکه  تهویه  سیستم  سازی  بهینه   )۵

تجهیزات حمل و نقل تونلی.
وري  بهره  افزایش  راستاي  در  جدید  آوریهاي  فن  از  استفاده   )6

سیستمهاي استخراج و پیشروي.
7( اکتشاف و توسعه ذخائر زغالسنگ در محدوده هاي در اختیار 

شرکت  و توسعه بهره برداري از معادن.
۸( توسعه همکاري با شرکت های دانش بنیان، دانشگاهها و مراکز 

آموزش عالي با هدف در ارتقای فنآوری معدنکاری در شرکت.
9( برون سپاري فعالیتها در راستاي کاهش هزینه ها و افزایش تولید.
10( استفاده از انواع روشهاي نوین تامین مالي بمنظور توسعه فعالیتها.

11( افزایش سرمایه شرکت جهت پوشش بدهي.
بهبود  فرآیندهای  قالب  در  و  دستورالعمل  طبق  امور  انجام   )12

مستمر )انضباط کاری در شرکت(.

وی اقدامهای انجام شده را به شرح ذیل اعام نمود:
1( افزایـش بالـغ بـر 9۵ درصـد تولیـد زغالسـنگ خـام از متوسـط 
ماهانـه 13۴60 تـن در سـه مـاه ابتـدای سـال 96 بـه متوسـط ماهانـه 

26160 تـن در سـه مـاه منتهـی بـه بهمـن مـاه 99 .

از  زغالسـنگ  کنسـانتره  تولیـد  290درصـد  بـر  بالـغ  افزایـش   )2
متوسـط ماهانـه 73۴3 تـن در سـه مـاه ابتـدای سـال 96 به  متوسـط 

ماهانـه 21100 تـن در سـه مـاه منتهـی بـه بهمـن مـاه 99 .
3( دسـتیابی بـه رکـورد 7 سـاله تولید 21 هزار تن کنسـانتره در آذر 

ماه 99 و حفـظ آن تاکنون.
۴(تسـویه حسـاب بدهـی حـدود 10 میلیـارد تومانـی البـرز شـرقی 
بـه تامیـن کننـدگان زغالسـنگ خـام بخـش خصوصـی، پرداخـت 
برنامـه ریـزي شـده بـه ایشـان از بهمـن مـاه 96 تاکنـون و بعضـاً 
مشـارکت در تولیـد آنهـا بـا هدف ایجـاد امکان جـذب حداکثری 

زغالسـنگ خـام منطقـه. 
۵( اصـاح فرآیندهـای شـرکت )از جملـه حسـابداری صنعتـی( بـا 

هـدف ایجـاد کنتـرل بیشـتر، افزایـش راندمـان و کاهـش هزینه.
6( تسـویه حـدود ۵۴ میلیـارد تومـان بدهـی ذوب آهـن اصفهان به 
سـازمان خصوصـی سـازی از محـل تهاتـر مطالبـات سـازمان تامین 

اجتماعـی از دولـت و در قالـب اوراق تسـویه خزانـه.
7( تسـویه حـدود 9 میلیـارد تومـان بدهی شـرکت به سـازمان امور 
مالیاتـی از محـل تهاتـر مطالبات سـازمان تامین اجتماعـی از دولت 
تسـویه خزانـه )کـه صرفـه جوئـی حـدود 10  اوراق  قالـب  و در 
میلیـارد تومـان از محـل بخشـودگی جرائـم را در پـی داشـته اسـت(.

زمیـن  تقسـیم  درخصـوص  شـهر  محتـرم  شـورای  بـا  توافـق   )۸
شهرسـازی شـاهرود بـا هدف حـذف اعتراضهای کارگـری، حفظ 
برنـد البـرز شـرقی، ایجـاد امـکان تـداوم تولیـد و افزایـش انگیـزه 
کاری پرسـنل بـا تسـویه حدود ۸3 میلیـارد تومان بدهی به سـازمان 
خصوصـی سـازی از محـل تهاتر مطالبات سـازمان تامیـن اجتماعی 

از دولـت و در قالـب اوراق تسـویه خزانـه.
9( کاهـش بالـغ بـر۵.۴ میلیـارد تومـان از مبالـغ جریمـه دیرکـرد 
بـا  شـرکت  نفـع  بـه  سـازی  خصوصـی  سـازمان  بدهـی  تسـویه 

شـده. انجـام  پیگیریهـای 
10( تسـویه حـدود 70 میلیارد تومان بدهی البرز شـرقی به شـرکت 
تهیـه و تولیـد، شـرکت ملـی فـوالد و سـازمان ایمیـدرو در قالـب 

تهاتـر بـا شـمش فـوالدی ذوب آهـن اصفهان.
11( کاهـش بالـغ بـر ۸ میلیـارد تومـان از مبالـغ حسابرسـی شـده 
تامیـن اجتماعـی به نفع شـرکت بـا ارائـه مسـتندات الزم و پیگیری 

از محـل قوانیـن جـاری کشـور.
12( تهاتر بدهی بالغ بر یک میلیارد تومان البرز شرقی به صندوق 

بازنشستگی فوالد با مطالبات ذوب آهن اصفهان از این صندوق.
13( کاهـش معنـا دار زیـان صـورت هـای مالـی ایـن شـرکت از 
حـدود 39 میلیـارد تومـان در سـال 9۵ ، معـادل 27 میلیـارد تومـان 
در سـال 96 ، معـادل ۸ میلیـارد تومـان در سـال 97، مثبـت شـدن 
میلیـارد تومـان و  صـورت هـای مالـی در سـال 9۸ در حـدود 7 

افزایـش سـود 70 میلیـارد تومانـی در سـال مالـی 99 .
قانـون تجـارت  از مـاده 1۴1  بمنظـور خـروج  برنامـه ریـزی   )1۴

فرابـورس.  بـه  ورود  همچنیـن  و  )ورشکسـتگی( 
1۵( برق رسانی به تونلهای شماره ۵ و 6 معدن تخت و جایگزینی 

لوکوموتیوهای برقی با دیزلی.
16( احداث کانال تهویه مرکزی شبکه معادن برناکی.

17( دسترسی پیشروی نوار برناکی برای به افق 2230 و ادامه آماده 
سازی در این افق.

برای  مادر  تونل  نوار  تجهیز  هدف  با  بونکر  اصاح  شروع   )1۸
دسترسی به افق 2110.

19( دسترسی به افق سوم معدن رزمجای غربی.
20( احداث اشترک های دسترسی به ذخیره کارگاه های اکلون 

1۴ رضی.
جایگزینی  طریق  از  رزمجا  منطقه  های  پیشروی  دهی  پیمان   )21

نیروهای پیشروی در  بخش تعمیرات.
22( طراحی شبکه دسترسی به ذخیره میاناب در افق های پایینتر.

استفاده  برای   21 ود  ونتیاتورهای  بازسازی  برای  مذاکرات   )23
در معادن.

2۴( شروع آماده سازی در تونل ۴3
2۵( افزایش دیماند برق معدن تخت.

26( بازسازی کمپرسورهای دیزلی و برقی معادن.
و  ایمنی  ارتقاء  بمنظور  برقی  لکوموتیو  دستگاه  سه  خرید   )27

سامتی کارگران.
جهت  تخت  روستای  آسفالت  روکش  و  اصاحات  انجام   )2۸

افزایش رضایتمندی اهالی.
29( شستشو و رمق گیری از زغالهای کم عیار درشت دانه توسط 

کارخانه زغالشوئی و فروش آنها.
 96 ماه  اسفند  از  پیمانی  و  امانی  پرسنل  حقوق  رسانی  بروز   )30
ایجاد  باعث  که  کارکنان  به  رفاهی  تسهیات  افزایش  و  تاکنون 
تولید  و  کار  انگیزه  و  روحیه  تقویت  کاری،  اتمسفر  در  آرامش 

گشته است.
31( تسویه حساب کامل و پرداخت بالغ بر 3 میلیارد تومان پاداش 

پایان خدمت کلیه بازنشستگان البرز شرقی.
32( مشمول بیمه قرار گرفتن مبالغ افزایش تولید )افزایش حقوق 

زمان بازنشستگی( با هدف افزایش انگیزه کارگران.
بر 1۵0  بالغ  با حذف  33( چابک سازی چارت سازمانی شرکت 

پست غیر ضروری و ادغام پستهای همتراز.
ایجاد  بمنظور  نیاز  مورد  نقدینگی  تامین  و  تسهیات  ارائه   )3۴
شرایط بازنشستگی و بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل 

سخت و زیان آور.
حساب  تسویه  محل  از  جرائم  ریال  میلیارد   12۵ بخشودگی   )3۵

بدهی با اداره امور مالیاتی.
36( اشتغال مستقیم بالغ بر 900 نفر در قالب پیمانکاری. 

37( راه اندازی آنتن تلفن همراه مجموعه معدنی کاریز و کارخانه 
رضایتمندی  کاری،  راندمان  افزایش  بر  عاوه  که  زغالشوئی 

کارگران را در پی داشته است.
و  آبگیر  سرند  نصب  با  زغالشوئی  کارخانه  عملکرد  بهبود   )3۸
و  تولید  بمنظور  بندی  دانه  و  کن  خرد  تجهیزات  نصب  همچنین 

تامین بخشی از زغال حرارتی مورد نیاز سایر صنایع.
)شامل  محصوالت  سبد  افزایش  و  تولید  به  بخشی  تنوع   )39
زغالسنگ حرارتی، ضایعات، اقام مازاد رسوبی و اسقاط انبار و 

سایر فعالیت های بازرگانی(.
۴0( بروز رسانی مجوز تعداد 6 حلقه از چاههای آب شرکت.

۴1( پوشش شبکه بی سیم شرکت در استان سمنان و اخذ مجوز 
استان گلستان بمنظور ایجاد امکان ارتباط در مواقع ضروری.

۴2( گاز رسانی به مناطق معدنی طزره، کارخانه زغالشوئی و ... با 
هدف حذف سوختهای فسیلی و افزایش رضایت کارگران.

۴3( برنامه ریزی در جهت استقرار و پیاده سازی سیستم های کنترل 
موجودی، تامین و نگهداری و تعمیرات )PM( در شرکت.

تعیین و  فرآیندهای  و  امور طبق دستورالعمل  انجام  بر  تاکید   )۴۴
تعریف شده )انضباط کاری در امور(.

دریافت  و  کیفیتی  سیستمهای  خارجی  ممیزی  برگزاری   )۴۵
محیط  مدیریت  )ایزو9001(،  کیفیت  مدیریت  های  گواهینامه 
)ایزو  شغلی  بهداشت  و  ایمنی  مدیریت  و   )1۴001 )ایزو  زیست 

۴۵001( از شرکت توف )TÜV( آلمان.

۴6( اقدام برای تولید الرده بتونی از سرباره کوره بلند ذوب آهن با 
مشارکت شرکت تارابگین.

۴7( تعمیر و نگهداری جاده اولنگ با مشارکت معادن و اداره راه رامیان.
تقویت  هدف  با  مستعمل  کامیون  دستگاه  شش  بازسازی   )۴۸

ناوگان حمل داخلی شرکت.
۴9( همکاری در راه اندازی کارخانه کم عیار شوئی.

۵0( بازسازی واحد های ساختمانی و اداری.
۵1( گازوئیل پاشی کف واگن ها در فصول سرد سال.

۵2( ماس پاشی واگن های ارسالی در فصول گرم و بادخیز.
۵3( تصفیه فاضاب مجموعه معدن تخت و نصب سیستم ترسیب 

آب خروجی تونل ها.
۵۴( تصفیه فاضاب واحدهای خزرآباد با هدف استفاده در فضای سبز.

راستای  در  مستمر  بهبود  اجرائی  و  آموزشی  دوره  برگزاری   )۵۵
مدیریت سرمایه و چابک سازی.

کارگران  بکارگیری  از  استفاده  با  تولید  های  هزینه  کاهش   )۵6
تونل،  خارج  خدماتی  و  سبک  مشاغل  در  کار  طب  مشمول 
واگذاری انبارک مواد ناریه به ناجا، کاهش و هدفمند نمودن میزان 
اضافه کار با اصاح ساختار نیروی انسانی، واگذاری قسمت اعظم 
هزینه های سربار تولید در قالب پیمان عملیات معدنی )استخراج 

و پیشروی( و...

مدیرعامــل شــرکت برنامــه ه ای ســال 1400 را از جملــه 
ــمرد. ــوارد زیر برش م

تنوع و  تولید حداقل 2۴0 هزار تن کنسانتره و همچنین حفظ   )1
سبد محصوالت تولیدی.

حداکثری  خرید  و  شرکت  معادن  در  کیفی  تولید  رویکرد   )2
زغالسنگ کیفی معادن منطقه.

برنامه  به  با هدف دستیابی  تولید  برنامه  بازبینی مستمر  و  پایش   )3
تولید و آماده سازی.

بمنظور  عملیاتی  های  اقدام  و  هزینه  مدیریت  اهداف  پیشبرد   )۴
خروج از ماده 1۴1 قانون تجارت )ورشکستگی(.

۵( برنامه ریزی بمنظور ایجاد مقدمات ورود به فرابورس و سپس 
بورس اوراق بهادار.

6( تجهیز شبکه تهویه شبکه معدن برناکی به سیستم تهویه مرکزی.
7( دریافت پروانه بهره برداری معدن وطن.

۸( دسترسی به افقهای زیرین تونل 6 معدن تخت ترجیحاً از مسیر 
جاده جنگلی.

9( تجهیز اکلون و دسترسی به افق سوم معدن رزمجای غربی.
و  خرید  با  غربی  رزمجای  معدن  تهویه  سیستم  نوسازی   )10

جایگزینی بادبزن های اصلی.
11( نوسازی تجهیزات حمل و نقل تونلی اعم از لوکوموتیو، واگن و ...

12( تداوم بر بازنشستگی و بازنشستگی پیش از موعد پرسنل امانی 
و جایگزینی آنها با پیمانکاری. 

13( برنامه ریزی بمنظور سرمایه گذاری در پروژه های مختلف از 
محل سایر درآمدهای شرکت.

با هدف  1۴( تجهیز کارگاه های تونل های 3 و 1۴ معدن رضی 
بهره برداری ماهانه هزار تن زغالسنگ خام.

1۵( اصاح و تمدید پروانه بهره بردای معادن کاریز و رضی.
هدف  با  معادن  مازاد  زیرزمین  شبکه  تخریب  ریزی  برنامه   )16

کاهش هزینه های نگهداری و بازیابی اقام تونلی.
17( تجهیز اکلون نوار معدن برناکی برای ترانسپورت از افق دوم.

1۸( حفر بونکر و تجهیز نوار افق دوم تونل مادر.
19( حفر دویل اسکات و بهره برداری از افق سوم معدن کاریز.

مجموعه  باالدست  های  تونل  به  دسترسی  جاده  احداث   )20
رزمجای غربی.

21( تعیین تکلیف اکلن شماره سه تونل مادر.
22( برنامه ریزی و شروع عملیات دسترسی تونلی ذخیره معدن میانآب.

23( اخذ مجوزهای اجرای طرح تولید آب معدنی طالو در منطقه 
مهماندوست.

2۴( بازسازی شبکه مخابراتی طزره.
2۵( برق رسانی به تونل ۴3 و کلمدر.

26( تسویه بالغ بر 9۸ میلیارد تومان بدهی البرز شرقی به ذوب آهن 
اصفهان در قالب افزایش سرمایه.

مراکز  با  دانش  و  فنآوری  تبادل  و  توسعه آموزش تخصصی   )27
علمی مانند دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان در زمینه هایی 
پاک،  برق  تولید  معدنکاری،  فرآیند  و  تجهیزات  توسعه  مانند 
باطله کارخانه و معادن در صنایع دیگر، توسعه  از  استفاده مجدد 

محیط زیست و فضای سبز، و ....
2۸( بررسی امکان افزایش راندمان کارخانه با ایجاد درجه آزادی 

الواتور 2 .

گرامی  مسئولین  تمامی  حمایت  و  همراهی  از  پایان  در  شریف، 
کارکنان  برای  رضایتمندی  ایجاد  و  این شرکت  مشکات  رفع  در 
و  سابق  محترم  وزرای  ویژه  به  شرکت،  زحمتکش  کارگران  و 
فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزرای محترم سابق و فعلی امور 
اقتصادی و دارائی، هیئت مدیره محترم و مدیران عامل محترم سابق 
و فعلی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان، روسای محترم سازمان 
ارواح آقایان دکتر نوربخش و  بر  )با درود و سام  تامین اجتماعی 
دکتر تاج الدین(، مدیران عامل محترم سابق و فعلی شرکتهای شستا 
اسامی خصوصاً  شورای  مجلس  محترم  نمایندگان  تامین،  صدر  و 
اقدامهای تحسین برانگیز نماینده محترم وقت شهرستانهای شاهرود و 
میامی در راستای حل مشکات و به ثمر رسیدن تهاتر بدهی های این 
شرکت و سایر مسئولین محترم از جمله امام جمعه، اعضاء شورای 
دادسرای  دادگستری،  شهر،  شورای  فرماندار،  استاندار،  تامین، 
انقاب، نیروی انتظامی، اداره صنعت، معدن و تجارت، اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، اداره دارائی، سازمان حفاظت محیط زیست، 

اداره منابع طبیعی، اداره اطاعات و... قدردانی نمود.

سین: لطفا خودتان را برای ما معرفی کنید؟
ــاه و  ــد 1363/3/2۵در کرمانش ــتم، متول ــی هس ــی محب ــم : عل جی
هــم اکنــون بــه عنــوان مدیــر امــور بازرگانــی در شــرکت معــادن 

ــت هســتم.  ــرز شــرقی مشــغول خدم ــنگ الب زغالس
سین: چندمین فرزند خانواده هستید؟

جیم: فرزند اول
سین: چه سالی ازدواج کردید؟

جیم: 13۸۸
سین: چند فرزند دارید؟

جیم: 3 فرزند 
سین: تحصیات شما در چه مقطعی است؟

جیم: لیسانس مهندسی معدن گرایش استخراج
سین: زمان ورود شما به شرکت البرز شرقی؟

جیم: 1392/6/1 
ــام  ــه کاری انج ــد چ ــی دهی ــح م ــت ترجی ــات فراغ ــین: در اوق س

ــد؟ دهی
جیم: ورزش و تفریحات خانوادگی

سین: ویژگی منحصر به فرد شما؟
ــنایی  ــازار کاال و آش ــه ب ــراف ب ــاال، اش ــی ب ــط عموم ــم: رواب جی

ــادن ــی مع ــور فن ــا ام ــبی ب نس
سین: اگر چند روز تنها باشید به کجا سفر میکنید؟

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

جیــم: انجــام امــور طبــق دســتورالعمل و در اســرع وقــت، بــرآورده 
کــردن خواســته هــای همــکاران در محــل کار
سین: از بیست چه نمره ای به خود می دهید؟

جیم: 1۸
سین: غذای مورد عاقه تان؟

جیم: خورشت خال کرمانشاه
سین: ورزش مورد عاقه شما و طرفدار کدام تیم هستید؟

جیم: کشتی، استقال
ســین: اگــر دوبــاره متولــد شــوید دوســت داریــد در همیــن 

باشــید؟ جایــگاه 
جیم: بله

ــه کار  ــد مشــغول ب ــه داری ســین: در چــه قســمتی از شــرکت عاق
شــوید؟

 جیم:  خدمات فنی شرکت
سین: اصلی ترین مشغله ذهنی تان؟

جیــم:  انجــام بــدون نقــص وظایــف خانوادگــی و شــغلی در کنــار 
کســب رضایــت خداونــد

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

سین: چه پیشنهادی به مدیرعامل شرکت دارید؟
ــرکت  ــل ش ــد مدیرعام ــت توانمن ــی از مدیری ــن قدردان ــم: ضم جی
ــز در ســمت خــود  ــس از دوران بازنشســتگی نی ــدوارم ایشــان پ امی
باقــی بمانــد و بــا توجــه بــه اینکــه شــرکت بــه شــرایط پایــدار و رو به 
رشــدی رســیده اســت برنامــه ریــزی و تــاش خــود را در خصــوص 
دریافــت مجــوز مــورد نیــاز جهــت تغییــر وضعیــت پرســنل کارآمــد 
ــر  ــه زحمــات ایــن چنــد ســاله اخی ــار کلی ــا در کن ــد ت ــه کار گیرن ب

ایــن مــورد نیــز از طــرف ایشــان بــه یــادگار بمانــد.
سین: کار خود را در شرکت از چه قسمتی آغاز نمودید؟

جیــم:  تعمیــرات و پیشــروی تونــل کاریــز، سرپرســت خدمــات 
ــت  ــویی ، معاون ــزرگ و زغالش ــل ب ــی، تون ــز، برناک ــی کاری فن

ــی شــرکت ــور بازرگان ــر ام ــه طــزره و مدی ــی منطق فن
ســین: در حــوزه کاری خــود چــه برنامــه هایــی بــرای آینــده 

داریــد؟ 
جیــم: تســریع رونــد امــور خریــد در راســتای رعایــت آییــن نامــه 
معامــات، حفــظ منافــع شــرکت و جانشــین پــروری جهــت تامیــن 
ــه  ــفارش ب ــه س ــرح نقط ــدن ط ــی ش ــد و اجرای ــای کارآم نیروه
منظــور پیشــگیری از توقــف در امــر تولیــد و تامیــن کمبــود لــوازم 

و تجهیــزات مــورد نیــاز 
سین: انتظار شما از پرسنل زیر مجموعه؟

ــا و  ــه ه ــن نام ــق آیی ــف طب ــع وظای ــه موق ــق و ب ــام دقی ــم: انج جی
ــرکت ــع ش ــح و مناف ــن مصال ــر گرفت ــا در نظ ــداری ب ــظ امانت حف

سین: بزرگترین نقطه قوت حوزه کاریتان؟
جیــم: وجــود تیــم کارآمــد، دلســوز و پیگیــر اصلــی تریــن نقطــه 

قــوت واحــد بازرگانــی اســت
سین: نظر شما در خصوص واحد روابط عمومی چیست؟

ــی  ــط عموم ــم رواب ــن تی ــا بهتری ــه شــنیده ه ــا توجــه ب ــم: ب جی
ــه  ــده ک ــود دی ــه خ ــر ب ــه اخی ــرکت در دو ده ــه ش ــت ک اس
ــرز شــرقی درکشــور  ــد الب ــد در راســتای معرفــی برن مــی توان
بصــری  و  ســمعی  تبلیغــات  روش  از  اســتفاده  بــر  عــاوه 
اســتفاده  نیــز  ســازی  المــان  ماننــد  فیزیــکال  ازتبلیغــات  

نمایــد.
سین: نظر شما در مورد ماهنامه معدنکار؟ 

ــز برخــوردار  ــی اســت کــه از پتانســیل رشــد نی ــم: اتفــاق خوب جی
اســت.

سیــن جیــم

   در حالی به پایان سـال 1399 نزدیک می شـویم که طی 2 سـال 
اخیـر زیانهـای میلیـاردی و چنـد ده میلیـاردی شـرکت مثبت شـده و 
هـم اکنـون زیان 39 میلیاردی سـال 9۵ بـه مثبت 69/3 میلیـارد تومان 
رسـیده کـه ایـن رونـد موجـب شـد بتوانیـم زیـان انباشـته و امـورات 
جـاری شـرکت را تـا حـدود زیـادی مدیریت نمائیـم و ایـن بهانه ای 
شـد تـا  در ایـن راسـتا گفـت و گویـی را بـا مهنـدس جـواد تجـری 
معاونـت مالـی، بازرگانی و منابع انسـانی شـرکت انجـام دهیم در این 

شـماره از ماهنامـه معدنـکار میخوانید.
در  را  کاملـی  توضیحـات  خـود  معرفـی  ضمـن  ابتـدا  در  وی 
خصـوص عملکـرد بخـش مالـی شـرکت در سـال 99  ارائـه نمـود. 
جـواد تجـری، متولـد 27 اردیبهشـت 13۵6 در علـی آبـاد کتـول، 
دوران تحصیلـی ابتدایـی، راهنمایی و متوسـطه خود را در شهرسـتان 
فاضـل آبـاد اسـتان گلسـتان گذرانـدم و مـدرک تحصیلـی لیسـانس 
و فـوق لیسـانس خـود را از دانشـگاه آزاد شـاهرود دریافـت کـردم.

کار  سـال  چنـد  تجربـه   137۸ سـال  از  تحصیـل  بـا  زمـان  هـم 
حسـابداری و اجرایـی در شـرکتها را در رزومـه کاری خـود قبـل از 

ورود بـه البـرز شـرقی داشـته ام.
عنـوان  بـه  فـراوان  پشـتکار  و  انگیـزه  بـا   13۸3 سـال  تیرمـاه  در 
کارشـناس رسـیدگی وارد شـرکت معـادن زغالسـنگ البـرز شـرقی 
شـدم و پس گذشـت ۵ سـال مسئولیت رسیدگی شـرکت را بر عهده 
گرفتـم که مسـئول دفترداری شـرکت، مسـئول حسـابداری مدیریت 
و مدیـر امـور مالـی از دیگـر سـمت هـای مـن در ایـن شـرکت بود.

از جملـه  MIS مالـی شـرکت در سـال ۸6  پایـه ریـزی سیسـتم 
فعالیـت هـای کاری مـن در ایـن مدت بـود که با تاش شـبانه روزی 

بـه ثمر نشسـت.
از سـال 96 تـا بـه امـروز نیز در جایـگاه معـاون مالـی، بازرگانی و 
منابع انسـانی شـرکت معادن زغالسـنگ البرز شـرقی مشـغول فعالیت 

و خدمت رسـانی می باشـم.
منابـع  و  بازرگانـی  مالـی،  معاونـت  ایـن گفـت و گـو  ادامـه  در 
انسـانی شـرکت ، میـزان تولید شـرکت و خریـد از بخش خصوصي) 
شـرکتهاي طـرف قـرارداد ( در سـال مالـی منتهـي بـه 1399/9/30 را 
بـه همـراه جـدول و نمـودار مقایسـه اي بـا سـال گذشـته را بـه شـرح 

ذیـل اعـام نمود.
وی، همچنیـن ایجـاد فرصـت هـاي اشـتغال تـا حـدود 600 نفـر،  
ایجـاد فضـای سـبز در مناطـق مـورد فعالیـت، تامیـن رفـاه و امنیـت 
سـازماني،  ارتباطـات  تسـهیل  پیمانـی(،  و  )امانـی  کارکنـان  روانـي 
ایجـاد فرصت تحصیات دانشـگاهي و ایجاد امـکان ورزش، ترویج 
نشـاط، امیـدواري و انگیـزه در کارکنان شـرکت را از جمله گزارش 

عملکـرد اجتماعـي شـرکت در سـال 99 برشـمرد.
تجـری ابـراز داشـت: فعالیتهـاي توسـعه منابـع انسـاني در راسـتای 
ارتقـاء سـطح مهارت و دانایي پرسـنل، پرهیـز از بکارگیري نیروهاي 
غیـر ماهـر و ناکارآمـد ، افزایش مشـارکت و همـکاري کارکنان در 

انجـام امـور محولـه انجام مـی پذیرد.
معـاون مالـی، بازرگانی و منابع انسـانی شـرکت، افزایش ۵ درصد 
تولیـد زغالسـنگ خـام از 2663۸9 تن در سـال مالـی 9۸ به 279۵۸۴ 
جملـه  )از  شـرکت  فرآیندهـای  اصـاح   ،  99 مالـی  سـال  در  تـن 
حسـابداری صنعتـی( بـا هدف ایجـاد کنترل بیشـتر، افزایـش راندمان 
و کاهـش هزینـه، بخشـودگی 12۵ میلیـارد ریـال جرائم بابت تسـویه 
حسـاب بدهـی بـا اداره امـور مالیاتـی و ... را از جمله اقدامـات انجام 

شـده شـرکت طی چندسـال اخیـر عنـوان کرد.
وی، اهداف کلی شرکت را به شرح زیر اعام نمود:

1-تقویـت ایمنـی معـادن بـا انجـام ارزیابـی ریسـک، آمـوزش، 
انگیزشـی و فرهنـگ سـازی. تامیـن تجهیـزات، عوامـل 

2-افزایـش خریـد زغالسـنگ کیفی تولیدی معـادن منطقه با توجه 
بـه بازگشـت اعتبار ابرز شـرقی در منطقه که بواسـطه پرداخت برنامه 

ریزی شـده بهای محصول خریداری شـده بدسـت آمده اسـت.
3- افزایـش تولیـد معـادن و کارخانـه بـا ایجـاد انگیزه در پرسـنل) 
در قالـب تشـویق مالـی، بهبـود رفتـار سـازمانی، تسـهیات رفاهـی، 

سـامت شـغلی و ...(
۴- نوسـازی تجهیـزات و بهینه سـای کارخانه زغالشـویی با هدف 

افزایـش راندمـان و کیفیت تولید.
۵- بهینـه سـازی سیسـتم تهویـه شـبکه معـادن و تجهیز و نوسـازی 

تجهیـزات حمـل و نقـل تونلی.
6- اسـتفاده از فـن آوریهـای جدید در راسـتای افزایش بهره وری 

سیسـتم های اسـتخراج و پیشروی.
7- اکتشـاف و توسـعه ذخائـر زغالسـنگ در محـدوده هـای در 

اختیـار شـرکتو توسـعه بهـره برداریـاز معـادن.
۸- توسـعه همـکاری بـا شـرکت هـای دانش بنیـان، دانشـگاهها و 
مراکـز آمـوزش عالـی بـا هـدف در ارتقـای فنـاوری معدنـکاری در 

شرکت.
9- برون سپاری فعالیتها در راستای کاهش هزینه ها و افزایش تولید.

10- اسـتفاده از انـواع روش هـای نوین تامین مالی بمنظور توسـعه 
فعالیتها.

11- افزایش سرمایه شرکت جهت پوشش بدهی.
12- انجـام امـور طبـق دسـتورالعمل و در قالب فرآیندهـای بهبود 

مسـتمر)انظباط کاری در شرکت(

تجری، اهداف و برنامه های سال 1۴00 را به شرح ذیل اعام نمود.
1-افزایش سرمایه و ورود به فرا بورس

2-تولیـد حداقـل 2۴0 هـزار تـن کنسـانتره و همچنین حفـظ تنوع 
و سـبد محصـوالت تولیدی.

3-رویکـرد تولیـد کیفـی در معـادن شـرکت و خریـد حداکثـری 
زغالسـنگ کیفـی معـادن منطقه.

۴-پایـش و بازبینـی مسـتمر برنامـه تولیـد بـا هـدف دسـتیابی بـه 
برنامـه تولیـد و آمـاده سـازی.

۵-پیشـبرد اهـداف مدیریـت هزینه و اقـدام های عملیاتـی بمنظور 
خـروج از مـاده 1۴1 قانون تجارت )ورشکسـتگی(.

6-برنامـه ریـزی بمنظـور ایجـاد مقدمـات ورود بـه فرابـورس و 
بهـادار. اوراق  بـورس  سـپس 

7-تجهیـز شـبکه تهویـه شـبکه معـدن برناکـی بـه سیسـتم تهویـه 
مرکـزی.

۸-دریافت پروانه بهره برداری معدن وطن.
9-دسترسـی بـه افقهـای زیریـن تونـل 6 معـدن تخـت ترجیحـاً از 

مسـیر جـاده جنگلی.
10-تجهیز اکلون و دسترسی به افق سوم معدن رزمجای غربی.

11-برق رسانی به تونل ۴3 و کلمدر.
12-بازسازی شبکه مخابراتی طزره.

13- اخـذ مجوزهـای اجـرای طـرح تولیـد آب معدنـی طالـو در 
مهماندوسـت. منطقـه 

1۴-برنامـه ریزی و شـروع عملیات دسترسـی تونلـی ذخیره معدن 
میانآب

1۵- تـداوم بر بازنشسـتگی و بازنششسـتگی پیش از موعد پرسـنل 
امانـی و  جایگزینـی آنها بـا پیمانکاری

16- نوسـازی تجهیـزات حمـل و نقـل تونلـی اعـم از لوکوموتیو، 
واگـن و ...

17- توسـعه آمـوزش تخصصی و تبادل فنـاوری و دانش با مراکز 
علمـی ماننـد دانشـگاه ها و شـرکت های دانـش بنیـان در زمینه هایی 
ماننـد توسـعه تجهیـزات و فرآینـد معدنـکاری، تولیـد بـرق پـاک، 
اسـتفاده مجـدد از باطلـه کارخانـه و معـادن در صنایـع دیگر، توسـعه 

محیـط زیسـت و فضای سـبز، و ...
معـاون مالـی، بازرگانـی و منابـع انسـانی شـرکت، در پایـان ضمن 
قدردانـی از حمایـت هـای بـی دریـغ شـرکت ذوب آهـن اصفهـان، 
سیاسـت گـذاری و پیگیـری هـای هیئـت مدیـره شـرکت، مدیریـت 
مدبرانـه مهندس شـریف و زحمـات معاونت معدنی، کلیـه مدیران و 
کارگـران زحمتکـش شـرکت گفت: جلسـه مجمـع عمومی سـالیانه 
منتهـی بـه 1399/9/30 در تاریـخ 1399/12/2۵ بـا موضـوع گـزارش 
هیئـت مدیـره به مجمع،گزارش حسـابرس و بازرس قانونی شـرکت، 
تصویـب صورتهـای مالـی، انتخـاب هیئـت مدیـره به مدت 2 سـال و 

سـایر مصوبـات در اختیـار مجمـع برگـزار گردید.
 الزم بـه ذکـر اسـت: شـرکت معـادن زغـال سـنگ البـرز شـرقی 

پـس از سـالها توانسـت گـزارش مقبـول را کسـب نمایـد.

عملکرد مالی شرکت در سال 99 از نگاه معاونت مالی ، بازرگانی ومنابع انسانی

مقایسه اقام تراز نامه سال مالی 99 و 9۸مقایسه اقام صورت سود و زیان شرکت

متوسط قیمت محصول در فرایند مختلف تولید 

نسبتهاي مالي شرکت 

اطاعات مربوط به معامات با اشخاص وابسته 

تعداد پرسنل و سوابق تحصیلي


