
 فروردین ماه 1400  |  رمضان Apr 2021  | 1442 | سال سوم  | شماره 21  44

محمــد ســامقانی، سرپرســت ناحیــه صنعتــی شــرکت معــادن 
زغالســنگ البــرز شــرقی در گفتگــو بــا ماهنامــه معدنــکار ابتــدا ضمــن 
معرفــی خــود بیــان داشــت: ســال 1380 وارد شــرکت شــده ام و مــدت 
ــوان سرپرســت مشــغول  ــه عن ــی ب ــه صنعت 5 ســال اســت کــه در ناحی

فعالیــت مــی باشــم. 
وی افــزود: ناحیــه صنعتــی شــرکت معــادن زغالســنگ البرز شــرقی 
در کیلومتــر45 جــاده شــاهرود- دامغــان - طــزره واقع شــده و  از ســال 

94 راه انــدازی و شــروع بــه کار نمــوه اســت.
ســامقانی گفــت: در ناحیــه صنعتــی شــهید حاجــی قاســمی، کارگاه 

ــرات  ــازی و تعمی ــی، بازس ــی معدن ــد کرپ ــورد آرک ، تولی ــای ن ه
واگــن، کارگاه بــرش و ســوراخ کاری ریــل ، نیــروگاه 1/8 مگاواتــی، 
کارگاه ماســه شــویی ، انبــار هــای مرکــزی و ... واقــع گردیــده اســت.

ــون در  ــم اکن ــد: ه ــرکت یادآورش ــی ش ــه صنعت ــت ناحی سرپرس
ــیفت 8  ــک ش ــورت ی ــه ص ــنل ب ــر پرس ــداد 30 نف ــی تع ــه صنعت ناحی

ــند. ــی باش ــت م ــغول فعالی ــاعته مش س
مدیرعامــل  تالشــهای  و  مدیریــت  از  قدردانــی  ضمــن   ، وی 
شــرکت، کمبــود نیروهــای متخصــص و تجهیــز کارگاههــا را از 

جملــه درخواســت هــای ایــن ناحیــه عنــوان کــرد.

عملکرد ناحیه صنعتی شرکت

خبــرکـوتاه

مدیـر ایمنی، بهداشـت محیط زیسـت ) HSE( شـرکت از بازدید 
منابـع طبیعـی  دکتـر دزیانـی مدیـر مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و 
اسـتان سـمنان بـه همـراه معاونیـن آن مرکـز دکتـر اخیانـی و مهندس 
قاسـمی در مورخه 2 اردیبهشـت 1400 از دپوهای کم عیار کارخانه 
زغالشـویی و انباشـتهای اطـراف  معـادن طـزره بازدیـد و بـا ویژگـی 

هـای فنـی و معدنـی آنها آشـنا شـدند. 
سـید محمـد علـی حسـینی ابـراز داشـت: ایـن بازدیـد در راسـتای 
اهـداف زیسـت محیطـی شـرکت و اجـرای برنامـه های تدوین شـده  

پذیرفت. صـورت 
وی افزود:پیـرو مذاکـرات و مکاتبـات صـورت گرفتـه بـا مدیـر

در  سـمنان  اسـتان  طبیعـی  منابـع  و  تحقیقـات کشـاورزی  مرکـز 
خصـوص انجـام مطالعـات جامع آب و خـاک بـر روی دپوهای کم 
عیـار منطقـه معدنی طـزره و کارخانه زغالشـویی و ارائـه راهکارهای 
زیست محیطی و توسعه فضای سبز منطقه،این نشست برگزار گردید.

 ،HSE وی تصریـح کـرد: ایـن نشسـت کـه بـا حضـور مدیـران
تحقیقـات و پژوهـش ، خدمـات و پشـتیبانی ، بهداشـت حرفـه ای و 
محیـط زیسـت شـرکت بـا مدیر مرکـز تحقیقـات کشـاورزی و منابع 
طبیعـی اسـتان سـمنان بـه همراه معاونیـن آن مرکز برگزار شـد و پس 
از انجـام نمونـه گیـری هـای اولیـه در خصـوص عقـد تفاهـم نامه نیز 

مذاکراتـی صـورت گرفت.

بازدید از کارخانه زغالشویی  و معادن طزره در راستای اهداف زیست محیطی شرکت

خبــرکـوتاه

طرح  قالب  در  زغالشویی  کارخانه  رفاهی  و  ساختمانی  عملیات 
تغییرات ساختمانی و رفاهی در حال اجرا می باشد.

نوسازی و بازسازی حمام و سرویس بهداشتی پرسنل کارخانه، جمع 
آوری ضایعات و فروش ، بتن ریزی سکوی شسته، بازسازی نمازخانه، 
درختکاری محوطه ، بازسازی تجهیزات ، ساخت جایگاه جهت ماشین 
اداری از جمله طرح های  آتش نشانی و لوله کشی آب چاه بخش 
تغییرات ساختمانی و رفاهی به شمار می رود که توسط پرسنل کارخانه 

زغالشویی به پایان رسیده و قابل بهره برداری می باشد.
اتاق حراست، رختکن پرسنل  هم اکنون عملیات تخریب و بازسازی 
سکوی شسته  و گودبرداری سیلوی لودرنیزآغاز شده و همچنان ادامه دارد.

احداث ساختمان چندمنظوره اداری و رختکن مجاور کارخانه و 
بازسازی آشپزخانه نیز از برنامه های در دست اقدام می باشد.

همچنین یک دستگاه آسیاب برای آزمایشگاه خریداری و نصب 
گردیده است.

اجرای طرح تغییرات ساختمانی و رفاهی در کارخانه زغالشویی

خبــرکـوتاه

شرقی البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت  داخلی  ماهنامه 

صاحب امتیــاز: شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

  مدیر مسئــول: مظفر شعبانی

www.eacmco.ir :ــت ـــ   وب سایـــ

  تحــریـــریــــه: معصومه بابکی 
ــــــــــر: عباسعلی عرب  عامری   سردبیـ

alborz@eacmco.ir :ـــــه   رایانامــــــ
ــن: 023-32394041 ـــــــ   تلفــــــ

ــــــاپ: طپش   چـــــــــ

  روابط عمومی: 53 -023-32394052

  صفحـه آرایـی: عباسعلی عرب عامری



شـــرقی البـــرز  زغالســـنگ  معـــادن  شـــرکت  داخلـــی  ماهنامـــه 

  21 شماره   | سوم   سال   |  April 2021   |  1442 رمضان    |   1400 ماه  فروردین   

مراسم گرامیداشت روز کارگر در منطقه معدنی رضی برگزار شد
3

2

اقدامات البرز شرقی 
در راستای تحقق شعار سال 1400

3

نامگذاری مجموعه ناحیه صنعتی 
شرکت زغالسنگ البرز شرقی به نام

 شهید حاجی قاسمی

4

بازدید از کارخانه 
زغالشویی و معادن طزره 
در راستای اهداف زیست 

محیطی شرکت

1

2

نگاهی کوتاه به پایگاه کالیبراسیون 
دستگاههای گازسنج MSA به عنوان اولین 

پایگاه استقرار یافته در سطح معادن کشور

خبــرکـوتاه

ـــا  ـــویی ب ـــه زغالش ـــد کارخان ـــوله جدی ـــزی س ـــی ری ـــیون و پ ـــرداری، فونداس ـــاک ب ـــل خ ـــرکت، مراح ـــی ش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــت. ـــام پذیرف ـــه انج ـــل کارخان ـــل و نق ـــروی حم ـــه روب ـــاحت 20*8  در محوط مس

ـــر 250 میلیـــون تومـــان انجـــام گرفـــت  ـــغ ب ـــه ای بال ـــا هـــدف ایجـــاد آشـــیانه لودرهـــا توســـط پرســـنل منطقـــه و هزین ـــرداری ب عملیـــات گودب
ـــده  ـــرآورد ش ـــان ب ـــون توم ـــه 800 میلی ـــرکت ک ـــارج از ش ـــه خ ـــبت ب ـــا نس ـــه ه ـــی از هزین ـــل توجه ـــغ قاب ـــد مبل ـــب ش ـــدام موج ـــن اق ـــه ای ک

ـــد. ـــش یاب ـــود کاه ب

خاک برداری فونداسیون سوله جدید کارخانه زغالشویی

خبــرکـوتاه

همزمـــان بـــا ســـالروز والدت باســـعادت حضـــرت ولـــی عصـــر 
ـــزار  ـــت برگ ـــزره و تخ ـــی ط ـــق معدن ـــنی در مناط ـــم جش ـــج( مراس )ع

ـــد. گردی
ــان و  ــران، کارشناسـ ــا حضـــور جمعـــی از مدیـ ایـــن مراســـم بـ
ـــتی  ـــای بهداش ـــتورالعمل ه ـــت دس ـــا رعای ـــور ب ـــق مذک ـــنل مناط پرس

برگـــزار گردیـــد.

برگزاری جشن نیمه شعبان در شرکت

خبــرکـوتاه

در راستای اقدامات زیست محیطی شرکت دو  دستگاه لوکوموتیو 
جایگزین  و  خریداری  تخت  معدنی  منطقه  در  تن  نیم  و   4 برقی 

لوکوموتیو دیزلی گردید.

دو دستگاه لوکوموتیو برقی 
خریداری شد

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی حامی ورزشکار سه گانه کار شاهرودی شد

گانه  البرز شرقی، حامی علی رضوانی ورزشکار سه  زغالسنگ  معادن  شرکت 
کار شاهرودی که بعنوان کاپیتان تیم ملی ایران ، عضو ASTC  کنفدراسیون آسیا  
المپیک  انتخابی  و  آسیا  بزرگساالن  گانه  سه  مسابقات  به  سمنان  استان  نماینده  و 

2021 توکیو در ژاپن  اعزام گردیده شد.
المپیک  سهمیه  برای کسب  ایرانی  کاران  گانه  سه  اولین حضور  مسابقات  این 

می باشد.

خبــرکـوتاهخبــرکـوتاه

مهندس شریف در پیامی حلول ماه مبارک رمضان ؛ ماه نزول 
تبریک  البرز شرقی  بزرگ  به خانواده  را  الهی  برکات  و  قرآن 

گفت.
در این پیام آمده است:

خداوند منان را شاکریم که توفیق و عنایت بندگی و عبادت 
در ماه مبارک رمضان را بار دیگر در سرنوشت مان عطا فرمود و 
فرصتی فراهم آورد تا با روزه داری در ماه تهذیب و تزکیه نفس 

با یاری از درگاه مهر بی نهایتش به آرامش معنوی دست یابیم.
نظر  و  بزرگ  به لطف خداوند  اکنون که مشکالت شرکت 
امام حسن مجتبي )ع( رفع شده است  کریم اهل بیت حضرت 
نعمتت  نعمت،  باشیم که شکر  نعمات  بر ماست که شکر گزار 

. افزون کند 
عموم  به  رمضان  مبارک  ماه  حلول  تبریک  ضمن  اینجانب 
مسلمانان به ویژه خانواده بزرگ البرز شرقی، سالمتي و موفقیت 
همگان را در بهره گیری مناسب از فرصت معنوی ماه مبارک 

نمایم. از درگاه حضرت احدیت مسئلت می  رمضان 

                             منصور شریف
                             مدیر عامل شرکت

پیام تبریک مدیر عامل
 شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

 به مناسبت ماه مبارک رمضان

1

خاک برداری فونداسیون 
سوله جدید کارخانه 

زغالشویی

3

در آستانه هفته کار و کارگر 
از 36 کارگر نمونه شرکت 

تقدیر شد

َشْهُر َرَمضاَن اَلِّذی ُأْنِزَل ِفیِه 

اْلُقْرآُن ُهًدی ِللنَّاِس  َوبَینَاٍت ِمَن 

اْلُهَدی َواْلُفْرَقاِن

خبــرکـوتاه

در روزهـای  و خدمـات شـرکت  رفـاه  روابـط عمومـی،  واحـد 
هـای  نازیبایـی  زیباسـازی، حـذف  بمنظـور  بهـار طبیعـت  آغازیـن 
بصـری و مهیـا کردن فضای مناسـب اقـدام به کاشـت گل و گیاه در 

فضـای سـبز سـتاد مرکـزی شـرکت نمـود.
بـا توجـه بـه اینکه فضای سـبز از جمله بخش های مهـم و موثر در 
افزایـش روحیـه و نشـاط پرسـنل یـه شـمار مـی رود و بطـور ملموس 
قابـل مشـاهده اسـت ایـن اقـدام در راسـتای فراهـم کـردن افزایـش 
ارتقا سـطح سـالمت روحـی همکاران و ایجاد شـرایط مناسـب برای 

شـروع سـال جدید اجرایـی گردید.

آماده سازی بستر فضای سبز ستاد مرکزی در طرح استقبال از بهار 14۰۰

پیام تبریک مدیر عامل
 شرکت معادن زغالسنگ

 البرز شرقی
 به مناسبت ماه مبارک رمضان
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مهندس زابلسـتانی در خصوص اقدامات اولین پایگاه کالیبراسـیون 
دسـتگاههای گازسـنج MSA در بین معادن کشـور واقع در منطقه 
معدنـی طـزره گفـت: شـغل معدنـکاری به دلیـل مواجهه بـا عوامل 
زیـان آور شـغلی متعـدد یکـی از دشـوارترین مشـاغل محسـوب 
شـده کـه یکـی از ایـن عوامـل گازهـای معدنـی بـوده کـه بایـد به 
وسـیله دسـتگاه هـای گازسـنج تحـت پایـش و کنترل قـرار گیرند.

رئیس بهداشـت حرفه ای محیط زیسـت شـرکت با اشـاره به ورود 
دسـتگاه های گازسـنج آنالوگ و دیجیتالی در سـالهای گذشـته به 
شـرکت افـزود: از سـال 1393 بروزتریـن دسـتگاه گاز سـنج به نام 

MSA وارد شـرکت شد.
نمـود  حاصـل  اطمینـان  بتـوان  اینکـه  بـرای  کـرد:  تصریـح  وی 
مقادیـری کـه توسـط ایـن دسـتگاه هـا قرائـت و پایـش مـی گردد 
المللـی برابـری  بیـن  بـا اسـتاندارد هـای ملـی و  صحیـح اسـت و 
مـی کنـد گازسـنج هـا بایـد به طـور دوره ای بـا گازهای اسـتاندارد 
شـامل CH4،  CO، H2S، O2 و NO2  بـا درجـه خلـوص ثابـت 
کالیبـره گـردد کـه بـرای دسـتیابی بـه اهـداف فـوق اولیـن پایـگاه 
کالیبراسـیون در بیـن معـادن کشـور در شـرکت معادن زغالسـنگ 

البـرز شـرقی راه انـدازی شـده اسـت.
زابلسـتانی بیـان داشـت: عملیـات کالیبـره هـر دسـتگاه بـه صـورت 
سـالیانه میانگیـن هـر سـه ماه یکبـار در این پایـگاه انجام مـی پذیرد 
و برای تحت کنترل قراردادن کالیبراسـیون دسـتگاههای گازسـنج 
دسـتورالعمل نحـوه کالیبراسـیون تهیـه و تدویـن گردیـده اسـت و 
کلیـه اطالعـات از روندهـای ایـن عملیـات بـرای هـر دسـتگاه در 

شناسـنامه و سـوابق کالیبراسـیون ثبـت و درج مـی گـردد.
هزینـه  شـرکت  زیسـت  محیـط  ای  حرفـه  بهداشـت  رئیـس 
کالیبراسـیون سـالیانه هر دستگاه به صورت میانگین را  6/000/000 
ریـال عنـوان کرد و خاطرنشـان کرد:  با وجود بیش از 70 دسـتگاه 
در سـطح شـرکت و همچنین در مـوارد ضروری از معـادن اطراف 
ایـن عـدد مؤیـد میـزان صرفـه جویـی اسـت کـه مجموعـا از محل 

ایـن عملیـات ضـروری و مهـم در شـرکت صـورت مـی پذیـرد.

    خبر

نگاهی کوتاه به پایگاه کالیبراسیون 
دستگاههای گازسنج MSA به عنوان اولین 

پایگاه استقرار یافته در سطح معادن کشور

 4 چهارشـــنبه  شـــرکت،  عمومـــی  روابـــط  گـــزارش  بـــه 
فروردیـــن مـــاه 1400 مهنـــدس شـــریف بـــه همـــراه مدیـــر 
ـــرکت  ـــی ش ـــط عموم ـــس رواب ـــور اداری، رئی ـــر ام ـــت، مدی حراس
ـــل شـــرکت ســـرمایه  ـــژه مدیرعام ـــازرس وی ـــع زاری ب ـــر طال و دکت
ـــود  ـــهید محم ـــواده ش ـــا خان ـــتا( ب ـــی) شس ـــن اجتماع ـــذاری تامی گ

حاجـــی قاســـمی دیـــدار و گفـــت و گـــو نمودنـــد.
وی در ایـــن دیـــدار ضمـــن گرامیداشـــت یـــاد و خاطـــره 
شـــهدای هشـــت ســـال دفـــاع مقـــدس و تبریـــک آغـــاز ســـال 
ــن  ــران را بهتریـ ــهدا و ایثارگـ ــواده شـ ــان، خانـ ــه ایشـ ــد بـ جدیـ
ــت  ــت و خدمـ ــار، مقاومـ ــر، ایثـ ــن صبـ ــت آموختـ ــو جهـ الگـ

ــرد. ــد کـ ــا تاکیـ ــر حفـــظ کرامـــت آنهـ دانســـت و بـ
ــی  ــرم و صمیمـ ــع گـ ــور در جمـ ــرکت، حضـ ــل شـ مدیرعامـ
خانـــواده هـــای معظـــم شـــهدا را ادای دیـــن و مســـرت بخـــش 

دیدار نوروزی مدیرعامل شرکت با خانواده شهید محمود حاج قاسمی
ــالمی  ــوری اسـ ــدس جمهـ ــام مقـ ــدار نظـ ــزود: اقتـ ــد و افـ خوانـ

ــه ایثارگـــری اســـت. ــران مرهـــون فـــداکاری جامعـ ایـ
ـــالش  ـــات، ت ـــن زحم ـــه یقی ـــع ب ـــرد: قط ـــان ک ـــریف خاطرنش ش
و ایثارگـــری هـــای شـــهید حاجـــی قاســـمی بـــه هیـــچ عنـــوان از 
اذهـــان پـــاک نشـــده و مـــردم شـــهید پـــرور و انقالبـــی ایـــران 
ـــتان  ـــمنان، شهرس ـــتان س ـــدار اس ـــردم والیتم ـــا م ـــالمی خصوص اس
ـــهید  ـــن ش ـــای ای ـــداکاری ه ـــدردان ف ـــطام ق ـــه بس ـــاهرود و منطق ش

ـــود. ـــد ب ـــز خواهن عزی
الزم بـــه ذکـــر اســـت: شـــهید محمـــود حاجـــی قاســـمی بـــه 
ــنبه  ــا گلمحمـــدی در روز پنجشـ ــهید علیرضـ ــردار شـ ــراه سـ همـ
20 بهمـــن مـــاه 1399 در جریـــان عملیـــات تفحـــص پیکرهـــای 
ـــه  ـــن ب ـــا می ـــورد ب ـــر برخ ـــراق، در اث ـــه ع ـــهدا در زرباطی ـــر ش مطه

شـــهادت رســـیدند. 

بـه گـزارش معدنـکار، آغـاز سـالی جدیـد بـرای ایـران بـا نـام 
گـذاری سـال 1400 از سـوی رهبـر معظـم انقالب)مدظلـه العالی ( 

راهـی طوالنـی، امـا نویـد بخـش بـرای تولیـد اسـت.
مقـام معظـم رهبـری )مدظله العالی ( سـال 1400 را سـال »تولید؛ 
شـعار  کردنـد:  تاکیـد  و  نامگـذاری  مانع زدایی هـا«  پشـتیبانی ها، 
انقالبـی جهـش تولیـد امسـال بایـد بـا حمایـت همه جانبـه و رفـع 

موانـع، کامـل محقـق شـود.
تاکیـد مقـام معظـم رهبری در سـال جدید نشـانگر اصـرار جدی 
ایشـان بر احیای تولید و گسـترده شـدن سـفره تمام صاحبان کسـب 
و کار در دنیاسـت کـه در ایـن میـان هم مسـووالن، هم مـردم و هم 

تولیدکننـدگان نقش اساسـی دارند.
در ایـن راسـتا گفـت و گویی را بـا معاونین و تعـدادی از مدیران 
شـرکت انجـام داده ایـم کـه در این شـماره از ماهنامـه معدنکار می 

خوانید.

کرامـت قنبری، معـاون معدنـی و بهره بـرداری و عضو 
شـرکت مدیره  هیات 

حوزه معاونت معدنی و بهره برداری شـرکت در راسـتای محقق 
کـردن شـعار سـال 1400 و اجـرای عملیـات آن، در چهارچـوب 

وظایـف خـود اقدامـات زیـر را در الویـت قـرار خواهد داد.
بـا شـرایط  تولیـد 240000 تـن کنسـانتره  بـه حداقـل  دسـتیابی 

تعریـف شـده. کیفـی 
کنسـانتره  کیفیـت  در  خاکسـتر  پارامتـر  درصـدی  یـک  ارتقـا 

تولیـدی.
دسـتیابی بـه حداقـل 4500 متر پیشـروی تونل ها جهت دسـتیابی 

بـه 600000 تن آماده سـازی زغالسـنگ خام.
توسـعه شـبکه زیرزمینی تونـل های معدن رضـی ) تونل های 14 

و 3( و حداقـل تولیـد ماهیانه 1000 تـن از این معدن.
پیشـروی  و  میانـاب  مجموعـه  دسـت  پاییـن  هـای  افـق  توسـعه 
اکلـون هـای مجموعـه رزمجـا غربی بـرای دسـتیابی به افق سـوم از 

طریـق بخـش پیمانـی.
برق رسانی به تونل های جدید و احداث سکوهای زغالریز.

تجهیـز شـبکه دسترسـی تونل های شـیبدار) اکلون( به نـوار نقاله 
) معـدن برناکی و معدن بـزرگ طزره(.

واگـن،  تونلـی)  نقـل  و  تجهیـزات حمـل  نوسـازی  و  بهسـازی 
کمپرسـورها(.  ( معـدن  هوارسـانی  شـبکه  و   )... و  لوکوموتیـو 

بهسازی ساختمان و تجهیزات کارخانه زغالشویی.
پیگیـری جهـت صـدور مجوزهای توسـعه معدن تخـت و پروانه 

بهـره بـرداری معدن وطـن و ...

جـواد تجـری، معـاون مالی، بازرگانـی و منابع انسـانی و دبیر 
هیات مدیره شـرکت

در سـال 1400 پشـتیبانی هـا و مانـع زدایـی هـا نیازمنـد حمایـت 
هـای سـخت افـزاری و نـرم افزاری خاص اسـت که همه افـراد باید 
بـه آن عمـل نماینـد، ایـن شـعارها زمانـی مـی توانـد اثرگذار باشـد 

کـه دولـت برنامـه مشـخصی را بـرای آن در نظـر بگیرد.
یکـی از عواملی که فسـاد به وجـود می آورد بروکراسـی اداری 
اسـت، کاهـش بروکراسـی، تسـریع در انجـام امـور، بهـره گیری از 
سیسـتم مکانیـزه و پاسـخگویی سـریع مـی توانـد در کاهـش موانـع 

موثر باشـد.

بـا توجـه بـه اینکـه در سـال هـای گذشـته شـعارهای نامگـذاری 
شـده توسـط مقـام معظـم رهبـری در راسـتای حمایـت از تولیدات 
داخلی بوده، شـرکت معادن زغالسـنگ البرز شـرقی توانسـته اسـت 
تولیـد خـود را سـه برابـر نمایـد کـه امیدواریـم در سـالی کـه بـا نام 
تولیـد، پشـتیبانی هـا و مانـع زدایـی هـا مـی باشـد مجموعـه بـزرگ 
البـرز شـرقی بتوانـد بـا تـالش و قوانیـن حمایتـی از بهـره بـرداران 

معدنـی، بـه رونـد رو بـه رشـد خـود ادامـه دهد.

رضا ابراهیمی، مدیر حراست و عضو هیات مدیره شرکت
انتخـاب شـعار سـال همـواره از سـوی مقـام معظم رهبـری کامال 
کارشناسـی شـده و نتیجـه بررسـی دقیـق اقدامات و مشـکالت طی 

یک سـال گذشـته می باشـد.
معظـم  رهبـر  اسـت،  جـدی  عـزم  نیازمنـد  سـال  شـعار  تحقـق 
انقـالب بـا انتخـاب ایـن شـعار اهمیـت مسـایل اقتصـادی و تولید را 
بـه مسـووالن گوشـزد کردند چـرا که نشـان دهنده نقـش و اهمیت 
تولیـد در رونـق اقتصـادی کشـور و حـل مشـکالت معیشـتی مـردم 

ست.  ا
ایـن شـعار چنانچـه در مجموعـه بـزرگ البـرز شـرقی نیـز بطـور 
صحیـح و دقیـق اجـرا و محقق گـردد مانند این چندسـاله اخیر قطعا 
شـاهد رونـدی رو به رشـد خواهیم بـود و تحول بزرگـی را در رفع 

موانـع تولید بوجود مـی آورد.

قدرت اهلل اسدی، مدیر کارخانه زغالشویی
کارخانه زغالشـویی در سـال 1400 در راسـتای شـعار سـال مقام 
معظـم رهبـری کـه بـه سـال تولیـد، مانـع زدایـی هـا و پشـتیبانی هـا 
نـام گـذاری گردیـده اسـت بـر آن اسـت بـا افزایـش میـزان تولیـد 
کنسـانتره و بـاال بـردن کیفیت محصـول با توجه به رضایت مشـتری 
و کاهـش بروکراسـی اداری جهـت تامین لـوازم و تجهیزات و رفع 
موانـع تولیـد و هماهنگـی بـا معـادن در راسـتای کیفیـت خـوراک 

ورودی کارخانـه قـدم برداشـته و ایـن مهـم انشـاهلل محقـق گردد.

الهه حسنی، رییس آموزش شرکت
همـگام بـا تاکیـد مقـام معظـم رهبـری در تحقـق شـعار تولیـد، 
پشـتیبانی هـا، مانـع زدایـی هـا، دانشـگاه و مرکـز آمـوزش شـرکت 
کـه  باشـد  مـی  متعهـد  و  پیشـرو  البـرز شـرقی  زغالسـنگ  معـادن 
عـالوه بـر تحقـق نگـرش سیسـتمی، ایـده دانشـگاه همجوارصنعت 
و دانشـگاه کارآفریـن گـرای اجتماعـی را عملیاتـی کـرده و تمـام 
توانمنـدی هـا و قابلیـت هـای خـود را در جهـت اجـرای آمـوزش 
دانـش  سـطح  باالبـردن  منظـور  بـه  تخصصـی  و  عملیاتـی  هـای 

سـازمانی بـه کار گیـرد.

میثم زینتی، مدیر ارشد استان گلستان 
در راسـتای تحقق شـعار سـال در شـرکت معادن زغالسنگ البرز 
شـرقی حفـظ و افزایـش تولید معدن تخت و همچنین حفظ اشـتغال 
در ایـن معـدن در گـرو رفع بزرگتریـن مانع که همان قوانین دسـت 
و پاگیـر اداری در دو بخـش محیـط زیسـت و منابـع طبیعـی اسـت 
کـه بـا پشـتیبانی های مدیرعامـل محترم شـرکت، معاونیـن، مدیران 
سـتادی و مسـئولین شـرکت به سـرمنزل مقصود فرا خواهد رسـید.

میثم فریدی محمدنیا، مدیر منطقه معدنی طزره
در سـال جدیـد بـا عنایـت بـه شـعار سـال کـه بنـا بـه فرمایـش 
مقـام معظـم رهبـری، بـا عنـوان تولیـد، پشـتیبانی هـا و مانـع زدایـی 
هـا نـام گـذاری شـده اسـت در منطقـه معدنـی طـزره نیـز هماننـد 
سـال گذشـته کـه بـا همـت و تـالش کلیـه پرسـنل از رونـد رو بـه 
رشـد خوبـی برخـوردار بـود طبـق آلبوم دفتر فنی شـرکت در سـال  
1400 نیـز ایـن رونـد صعودی در بخش هـای تولید و آماده سـازی 

همچنـان ادامـه خواهـد داشـت.
طرحهـای  ؛  تولیـد  افزایـش  کنـار  در  اسـت  ذکـر  بـه  الزم 
زیرسـاختی معـادن از جمله اسـکات معدن کالریز بـرای افق 2050 
، تجهیـز و راه انـدازی ادامـه اکلـون نـوار برناکـی جهت افـق دوم، 
تجهیـز و راه انـدازی ادامـه نـوار نقالـه تونل مـادر برای افـق 2110، 
راه انـدازی افـق 2030 رزمجـا غربـی از مسـیر اکلـون وینـچ و ادامه 
پیشـروی اکلـون نـوار رزمجـا غربـی بـرای افـق 2030 و همچنیـن 
بازنگـری فضـای سـبز در جهت زیباسـازی منطقه ، بازسـازی حمام 
کارگـری تکنسـین هـا و مهندسـین و بازسـازی آشـپزخانه مرکزی 
منطقـه طـزره از برنامـه هـای زیرسـاختی خواهـد بـود کـه بایـد در 

سـال 1400 انجـام شـود.

موسی حسام، مدیر معدن رضی
بـا عنایـت بـه شـعار سـال 1399 مبنـی بـر جهـش تولیـد اقدامات 
بسـیار شایسـته ای در سـطح شـرکت انجـام گرفـت کـه همـگان از 

بـرکات بسـیار آن در تحقـق ایـن مهـم برخـوردار شـدند.
در خصـوص تولیـد، پشـتیبانی ها و مانـع زدایی ها در سـال 1400 قابل 
ذکـر اسـت معدن رضـی طی چندسـال اخیربه لحـاظ تولید و اشـتغال در 
حال سـرمایه گذاری اولیه بوده اسـت لذا برنامه شـروع کار در این معدن 

بـر مبنـای تولید زغال کیفـی و آماده سـازی ذخائر جدید می باشـد.
موانعی ناخواسـته درحین کار از برون سـازمان و درون سـازمانی 
بـروز مـی کنـد کـه انشـاهلل بـا لطـف خداونـد بتوانیـم ایـن موانـع 

بـزرگ را از پیـش راه تولیـد برداریـم.

اقدامات البرز شرقی در راستای تحقق شعار سال 1400

خبــرکـوتاه

در راستای ایمن سازی و پیشگیری از حوادث جاده ای خصوصا 
عدم دید در شب عملیات خط کشی و آسفالت جاده طزره انجام 

گرفت.
الزم به ذکر است این عملیات با مساعدت مدیر عامل محترم، 
و  راه  اداره  و  شرکت  بازرگانی  مدیر   ، پشتیبانی  مدیر  همکاری 

شهرسازی انجام شد.

خط کشی و آسفالت جاده طزره 
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بـه مناسـبت گرامیداشـت یـاد شـهید محمـود حاجـی قاسـمی ناحیه 
صنعتـی شـرکت بـه نـام ایـن شـهید واال مقـام نامگذاری شـد.

بـه گـزارش روابـط عمومی شـرکت ، ظهر دوشـنبه 23 فروردین ماه  
1400 شـرکت معادن زغالسـنگ البرز شـرقی طی مراسمی مجموعه 
ناحیـه صنعتـی را بـا هـدف ترویـج فرهنگ شـهید و شـهادت بـه نام 

شـهید محمود حاجی قاسـمی نامگـذاری کرد.
در ابتـدای ایـن آییـن مهنـدس شـریف ضمـن عـرض خیرمقـدم بـه 
حاضریـن گفـت: شـرکت معـادن زغالسـنگ البـرز شـرقی از قبـل 
انقـالب تـا بـه امـروز  با تقدیـم 94 شـهید ، 400 جانبـاز، 4 نفر آزاده 
و 5 هـزار رزمنـده نقـش موثـری در دفـاع از کشـور عزیزمان داشـته 

است.
وی بـا اشـاره بـه خدمـات فـراوان شـهید محمـود حاجی قاسـمی در 
شـرکت ایشـان را بـه عنـوان آخرین شـهید منصـوب به البرز شـرقی 
معرفـی نمـود و ابـراز داشـت: امیدواریـم بـه برکت خون این شـهید 
واالمقـام ایـن مجموعـه همـواره بهتـر از گذشـته در سـنگر تولیـد 

ایفـای نقـش نماید.
مدیـر عامـل شـرکت تصریـح کرد: بـا تفکر بسـیجی در هـر مکان و 

جایگاهـی مـی توان موفـق بود و عملکرد شایسـته ای داشـت.
و  مقـدس  دفـاع  مجاهـدت،  دهـه  چهـار  شـد:  یـادآور  شـریف 
جسـتجوی پیکر مطهر شـهدا تـا جانبازی در راه حفـظ حرم همزمان 
بـا حضـور در جبهـه اشـتغال و تولیـد زندگی ایـن شـهید بزرگوار را 
سراسـر نـور نمـوده و ایشـان عمـال از بخشـهای اقتصـادی و دنیایـی 

دل کنـده بـود .

مشـکالت  بـا  گذشـته  چندسـال  طـی  شـرکت  داشـت:  بیـان  وی 
بسـیاری مواجـه بـوده کـه بـه برکت خـون شـهدا، همـت معاونین و 
کلیـه پرسـنل، ایـن مجموعـه در راسـتای شـعار سـال تمرکـز را بـر 
تولیـد داخلـی قـرار داده و از رونـد رو بـه رشـدی برخـوردار بـوده 

. ست ا
مدیـر عامـل شـرکت، بـه اشـتغال 2000 نفـر نیرو در شـرکت اشـاره 
کـرد و افـزود: از ایـن تعـداد 30 نفـر در ناحیـه صنعتـی مشـغول بـه 

کارند.
شـریف گفـت: کارگاه هـای تولیـد انـواع آرکهـای تونـل و تعمیـر 
واگـن هـای تونل ها برای اسـتخراج زغالسـنگ و انواع وسـایل فنی 

در راسـتای ایمنـی معـادن تولید می شـود.
ایمـن  تـا چندسـال قبـل آرک هـای تونـل جهـت  ادامـه داد:  وی 
سـازی از خـارج کشـور وارد مـی شـد ولـی بـا لطـف خـدا و همت 
کلیـه پرسـنل امـروز بـه مرحلـه خودکفایـی رسـیده ایـم و خودمـان 
تولیـد کننـده هسـتیم و شـرکت از رونـق خوبـی برخـوردار اسـت.

در ایـن آییـن ضمـن تجلیـل از خانـواده شـهید حاجـی قاسـمی از 
تابلـوی نـام ایـن شـهید بزرگـوار رونمایـی شـد.

الزم بـه ذکـر اسـت:  ایـن مراسـم بـا حضـور مدیرعامـل، معاونیـن، 
مدیـران شـرکت، سـرهنگ مدرسـی جانشـین جدیـد سـپاه ناحیـه 
دامغـان، علـی اکبـری رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران دامغان 
و رضایـی رئیـس بنیـاد شـهید و امـور ایثارگـران شـاهرود در ناحیـه 

صنعتـی شـرکت برگـزار گردیـد   .

        در ناحیه صنعتی صورت گرفت
نامگذاری مجموعه ناحیه صنعتی شرکت زغالسنگ البرز شرقی به نام شهید حاجی قاسمی

سید محمد علی حسینی 

مهمترین اقدامات زیست محیطی شرکت را در یک سطر 
توصیف نمایید.

انتظار شما از پرسنل زیر مجموعه؟

وجود تنها پایگاه های امدادونجات تخصصی معدنی 
در دو حوزه معادن  شرق البرز مستقر در استان سمنان 

)پایگاه منطقه طزره( و استان گلستان)تخت مینودشت( 

رعایت خط قرمز شرکت که سالمتی وایمنی کارگران است.

بزرگترین نقطه قوت حوزه کاریتان؟

اقدامات پیشگیرانه ای که تا کنون انجام شده است؟

با توجه به کم تجربه بودن نیروهای پیمانکاری،آموزش 
ها وبازرسی های ایمنی افزایش یافته است.

اواخر اسفند ماه 99برنامه های جامع اصالحات زیست 
محیطی درسه سطح کوتاه یکساله، میان مدت سه ساله 
و بلند مدت پنج ساله مربوط به معادن شرکت تدوین 
و جهت تایید به اداره کل حفاظت محیط زیست استان 

سمنان ارسال گردیده است. 

لطفا خودتان را برای ما معرفی کنید؟

 تحصیالت شما در چه مقطعی است؟

زمان ورود شما به شرکت البرز شرقی؟

ویژگی منحصر به فرد شما؟

ورزش مورد عالقه شما و طرفدار کدام تیم هستید؟

اصلی ترین مشغله ذهنی تان؟

در راستای منویات مقام معظم رهبری شرکت البرز شرقی 
چطور می تواند در تحقق شعار سال تاثیر گزار باشد؟

چه پیشنهادی به مدیرعامل شرکت دارید؟

کار خود را در شرکت از چه قسمتی آغاز نمودید؟

در اوقات فراغت ترجیح می دهید چه کاری انجام دهید؟

اگر چند روز تنها باشید به کجا سفر میکنید؟

مهمترین دغدغه شما در محل کار؟

چه سالی ازدواج کردید؟

چند فرزند دارید؟

سید محمد علی حسینی هستم، متولد 1350/03/1 در 
شاهرود و هم اکنون به عنوان  مدیر HSE در شرکت 
معادن زغالسنگ البرز شرقی مشغول خدمت هستم. 

نگری  آینده  دیدگاه   ، اصولی  ریزی  برنامه  با 
والتزام به مقررات ودستور العمل ها می توان موانع 
تولید ایمنی را از مسیر برداشت و پشتیبانی  نمود .

در شرایط کنونی که شرکت با مدیریت آقای مهندس 
شریف و همراهی کلیه پرسنل به آرامش خوبی رسیده 
جایگاه  در  کامل  پایداری  تا  ایشان  امیدواریم  است 

مدیریت حضور داشته باشند.

نقشه  کارشناس  طزره،  معادن  ایمنی  ارشد  بازرس 
برداری، سرپرست ایمنی منطقه طزره ، رئیس تونل های 

بزرگ وبرناکی و مدیر HSE شرکت 

مطالعه در حوزه های مختلف از جمله کاری، سیاسی و..

تقریبا تنها سفر نمی کنم و اکثر سفرهایم به همراه خانواده است

ایمن بودن محیط کار ، ایمنی معادن وسالمتی کارگران 

1383

2 فرزند 

لیسانس زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود 

1382/1/1

سوار کاری وفوتبال - پرسپولیس 

آینده فرزندانم ، ایمنی وسالمت کارگران معادن 

سعه صدر و تحمل دیگران 

حسینعلی احمدیحسن محمودیجواد نوییباقر گرزینابوالفضل رنگریزابراهیم یارمحمدی

محمد حسین پور مجتبی ترکیان علیرضا قربانیان سید کمال حبیبی سید عباس میر علی اکبری سیداحمد حسینی سعیدجمشید استرآبادی روح اهلل خیبریان

عابدین عرب لولوروح اهلل غریب بلوکرضا خداوردیحسن سرایلوبراتعلی نوریسید رضا حسینیمحمد حسین عجم اکرامیمحمد علی مربی

عباس قزلسفلی عبدالرحمن قزلسفلی علی تندرو عیسی محمودی فروع الدین زمانی پور حسینعلی نوروزی

مهدی همتاهادی قزلسفلی

محمد قزلسفلی مهدی حاجی محمدیان

امین شهمرادی فریبرز ملکی

ادریس ابراهیمی ابوالفضل هراسانیان

نظر شما در خصوص واحد روابط عمومی چیست؟

از قسمت های بسیار خوب وموفق شرکت به ویژه در 
افزایش  موجب  آن  عملکرد  که  میباشد  اخیر  سالیان 

رضایتمندی پرسنل شده است. 

در آستانه هفته کار و کارگر از 36 نفر کارگران نمونه شرکت تقدیر شد

مراسم بزرگداشت هفته کار و کارگر با حفظ پروتکل های بهداشتی 
و رعایت فاصله اجتماعی در ساختمان اداری معدن رضی برگزار شد.

حضور  با  مراسم  این  شرکت،  عمومی  روابط  گزارش  به 
مدیران شرکت  از  برخی  برداری  بهره  و  معدنی  معاون  مدیرعامل، 
از  تعدادی  نماینده و  از کارگران معدن رضی و همراهی  ، جمعی 
مسؤلین استانی و شهرستانی منطقه گلستان در محل  ساختمان اداری  

معدن رضی برگزار شد.
ایام  گرامیداشت  ضمن  شریف  مهندس  آیین،  این  ابتدای  در 
با  میالد  با  تبریک روز کارگر و همزمانی آن  مبارک رمضان،  ماه 
السالم توضیحات  علیه  امام حسن مجتبی  بیت  اهل  سعادت کریمه 
مختصری را در خصوص عملکرد و اقدامات شرکت طی این چند 

سال اخیر ارائه نمود.
وی با بیان این مطلب که پیشرفت اقتصادی با تکیه بر ظرفیتهای 
تالش  اخیر  سال  چند  این  طی  گفت:  است،  امکان پذیر  داخلی 
و  کارگران  معیشت  رفاهی،  تولید،  افزایشی  روند  ایم  کرده 
گیرد.  قرار  الویت  در  شرکت  شاغل  نیروهای  بهداشت  و  ایمنی 
مدیر عامل شرکت، ایمنی و رضایت شغلی کارگران را امری مهم 
برشمرد و افزود: هم اکنون با تعداد 2000 پرسنل در  2 بخش امانی 
 و پیمانی حدود 200 درصد افزایش را در حوزه اشتغال داشته ایم.
به پرتالش شرکت  پرسنل  از زحمات کلیه   شریف ضمن قدردانی 

و   کرد  اشاره  شرکت  اهداف  تحقق  در  کارگران  جایگاه  و  نقش 
گفت: بقای مجموعه بزرگ البرز شرقی مستلزم افزایش تولید است 

مراسم گرامیداشت روز کارگر در منطقه معدنی رضی برگزار شد
ایفای نقش کارگران  و  بدون حضور  این روند روبه رشد  تداوم  و 

زحمتکش تحقق نخواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: هم اکنون معدن رضی با تعداد حدود 110 نفر 
پرسنل ماهانه 750 تن تولید دارد که امیدواریم با همت و همکاری 

کلیه پرسنل در آینده نزدیک شاهد افزایش تولید این معدن باشیم.
آزادشهر  و  رامیان  شهرستانهای  نماینده  کوهساری  غالمعلی 
خدا  لطف  به  گفت:  کارگر  و  کار  هفته  تبریک  عرض  ضمن  نیز 
وپیگیری های مهندس شریف طی این چندسال اخیر کارهای بسیار

خوبی انجام شد که امیدواریم تداوم داشته باشد.
ادامه داد: کار و تولید از جایگاه  صادقلو فرماندار شهرستان رامیان 
مقدسی در نظام و دین ما برخوردار می باشد که برای همگان عیان است.

وی ابراز داشت: در حوزه کار و کارگری همه باید برای رسیدن به 
باید حامی حقوق  نوعی  به  اهداف  کمک کنیم و کلیه دستگاهها 
همراه  به  را  طرف  دو  رضایتمندی  که  باشند  کارگران  و  کارفرما 

داشته باشد.
کرد  عنوان  اصل  مهمترین  را  بومی  اشتغال  حفظ  رامیان،  فرماندار 
راه  منطقه  این  متروکه  معادن  شرقی  البرز  های  پیگیری  با  افزود:  و 

اندازی و تولید آن محقق شد.
این آیین با تقدیر از 5 نفر از کارگران پرتالش معدن رضی به عنوان 
کارگر نمونه  و اهدای هدایایی به رسم یادبود به آنها خاتمه یافت.

الزم به ذکر است : مهندس کوهساری نماینده شهرستانهای رامیان 
و آزادشهر، حجت السالم ابراهیمی فر امام جمعه رامیان، مهندس

و  و حمل  راهداری  مدیر کل  میقانی  رامیان،مهندس  فرماندار  صادقلو 
تعاون،  کار و رفاه اجتماعی،  اداره  بای رئیس  نقل جاده ای ،مهندس 
حقیقت  مهندس   ، رامیان  اجتماعی  تامین  اداره  رئیس  زنگانه  مهندس 
رئیس راهداری و حمل و نقل جاده ای رامیان ،مهندس محمدی رئیس 
فرماندار  معاون  استیری  مهندس  و  رامیان  تجارت  معدن  صنعت  اداره 

رامیان از مهمانان حاضر در این مراسم بودند.


