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بازدید رئیس صنعت، معدن و تجارت دامغان 
از طرح احداث کارخانه زغالشویی

4

به مناسبت روز جهانی ارتباطات و هفته 
روابط عمومی صورت گرفت:

1

دیدار جمعی از مدیران 
شرکت با خانواده های 

افضلی و روشنایی

1

1

پیام مدیر عامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی 
به مناسبت فرا رسیدن روز ارتباطات و 

هفته روابط عمومی 

دیدار جمعي از پیشکسوتان رسانه شاهرود با مدیرعامل و همکاران روابط عمومی شرکت
همزمــان بــا هفتــه روابــط عمومــي وارتباطــات، خبرنــگاران پيشكســوت رســانه هــاي جمعــي شهرســتان شــاهرود بــا حضــور در ســتاد مرکــزی 

شــرکت زغالســنگ البــرز شــرقی بــا مهنــدس شــريف و پرســنل روابــط عمومــی شــرکت ديــدار و گفتگــو نمودنــد.
در اين نشست، پيشكسوتان رسانه شاهرود ضمن عرض تبريک

 هفته روابط عمومي اظهار اميدواري کردند که با اتحاد وهمدلي 
بين جامعه رسانه اي و روابط عمومي سازمانها و ارگانهای شهرستان، 

خدمات و اقداماتشان بيش از پيش متبلور و نمايان شود.
حسن يزدانی به نمايندگی ازجمع پيشكسوتان حاضر در اين نشست

 از روابط عمومی شرکت زغالسنگ البرز شرقی به عنوان يكی از
 موفق ترين روابط عمومی ها نام برد و گفت: امروز فرصتی فراهم

 شد تا ضمن عرض تبريک و خداقوت از اين عزيزان در خصوص
 عملكرد خوب و خصوصا انتشار ماهنامه معدنكار قدردانی گردد.

ــل شــرکت  ــگاه مديرعام ــراز داشــت: حضورايشــان درجاي ــر اب ــدس شــريف طــی 4 ســال اخي ــت هوشــمندانه مهن ــه مديري ــا اشــاره ب وی ب
ــل توجــه اســت. ــز قاب ــق اقتصــادی شهرســتان ني ــم زد کــه در رون ــد رق ــی را در حــوزه اشــتغالزايی و تولي ــات بســيار خوب اتفاق

در ادامــه ايــن نشســت مهنــدس شــريف ضمــن عــرض تبريــک و خداقــوت بــه همــكاران واحــد روابــط عمومــی گفــت: يكــی از وظايــف 
روابــط عمومــی ايجــاد پــل ارتباطــی شــرکت بــا جامعــه بيــرون از ســازمان اســت کــه بــا تجزيــه و تحليــل و بررســی افــكار جمعی پاســخ مناســبی 

را بــه مطالبــات و نيازهــای آنــان ارائــه نمايــد.
مديرعامــل شــرکت ، همچنيــن ضمــن قدردانــی از حضــور پيشكســوتان رســانه شــاهرود توضيحــات مختصــری را در خصــوص اقدامــات و 

عملكــرد شــرکت طــی ايــن چندســال اخيرارائــه داد.
وی، توليــد را يكــی از ســخت تريــن کارهــا برشــمرد و افــزود: کار در معــادن خصوصــا معــادن زغالســنگ از حساســيت و خطــرات بالقــوه 

ای برخورداراســت.
شــريف بــه افزايــش توليــد 3 برابــری ظــرف ايــن مــدت در کنــار منطقــی شــدن قيمــت زغالســنگ اشــاره کــرد و ابــراز داشــت: البــرز شــرقی بــه 
عنــوان بزرگتريــن بنــگاه اشــتغالزايی اســتان ســمنان و بزرگتريــن معدنــكار اســتان گلســتان تنهــا شــرکتی اســت کــه واحــد امــداد و نجــات دارد و 

80 نفــر نيــز در بخــش HSE مشــغول خدمــت مــی باشــند.
مديرعامــل شــرکت ، توليــد ايمــن را از مهمتريــن الويــت هــا برشــمرد وتصريــح کــرد: بــه دليــل گســتردگی کار و فعاليــت بــا حــدود 2000 

نفــر پرســنل، شــرکت موجبــات اشــتغالزايی تعــداد زيــادی را فراهــم نمــوده اســت.
وی در پايــان يادآورشــد: پرســنل روابــط عمومــی در بخــش رســانه بــا انتشــار ماهنامــه معدنــكار کــه از ســوی اداره فرهنــگ و ارشــاد شــاهرود 

بــه عنــوان ماهنامــه تخصصــی برتــر دراســتان معرفــی شــده اســت و اميدواريــم در آينــده شــاهد ارتقــا هــر چــه بيشــتر آن باشــيم.
دیدار مدیر حراست شرکت با همکاران روابط عمومی

رضا ابراهيمی مديرحراست وعضو هيات مديره شرکت با همراهی محسن مصطفی لوکارشناس حراست، با پرسنل
 روابط عمومی ديدار و اين روز را به آنها تبريک گفت.

ابراهيمی در اين ديدار با اشاره به جايگاه و اهميت باالی روابط عمومی در پيشبرد اهداف شرکت، به خدمات
 ارزشمند واحد روابط عمومی اشاره کرد و با اهداء گل از زحمات همكاران اين مجموعه قدردانی نمود.

مدير حراست شرکت ابراز داشت: با توجه به اينكه در عصر ارتباطات قرار داريم
 و روابط عمومی زبان گويای هر نهادی است، انتظار می رود مجموعه روابط عمومی شرکت زغالسنگ البرز شرقی 

با مشارکت و همراهی تمامی قسمت ها، بيش از گذشته به پيشرفت و موفقيت اين مجموعه کمک نمايند.
دیدار روئسای مراکز علمی کاربردی بیارجمند و البرز شرقی با همکاران روابط عمومی

امير رضائيان رييس مرکزعلمی کاربردی بيارجمند والهه حسنی رييس مرکزعلمی کاربردی البرز شرقی با همكاران 
روابط عمومی شرکت ديدار و گفتگو نمودند. 

رييس مرکز علمی کاربردی بيارجمند در اين نشست ضمن تبريک 27 ارديبهشت ماه به عنوان »روز ارتباطات و 
 هفته روابط عمومی«، با اشاره به اهميت جايگاه روابط عمومی اظهار داشت: روابط عمومی نقش تعيين کننده ای 

در افزايش آگاهی های آحاد جامعه، فرهنگ سازی و تنوير افكار عمومی، برعهده دارد. 
وی، توجه ويژه به روابط عمومی، به عنوان نهادی که می تواند به صورت نظام مند، برنامه ريزی شده و سنجيده

 در جهت ايجاد، حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مديران با کارکنان اقدام کند را بسيار حائز اهميت برشمرد.
حســنی رييــس مرکــز علمــی کاربــردی البــرز شــرقی نيــز در ايــن ديــدار صميمانــه ضمــن تجليــل از تــاش هــای خالصانــه کارکنــان صديــق 
و تاشــگرواحد روابــط عمومــی، اظهــار اميــدواری کــرد کــه بــا همــت بيشــتر بتوانيــم گام هــای موثــری در راســتای دســتيابی بــه اهــداف واالی 

مجموعــه البــرز شــرقی برداريــم.
دیدار تعدادی از اعضا شورای کارگری  با همکاران روابط عمومی 

جمعی از اعضا شورای کارگری با پرسنل اين واحد ديدار و گفتگو نمودند.
به گزارش روابط عمومی شرکت، آقايان حسن روشنايی، يحيی شهمرادی و علی سعدی به نمايندگی از شورای

 کارگری با حضور در محل دفتر مدير روابط عمومی شرکت »روز ارتباطات و هفته روابط عمومی« را به همكاران 
اين قسمت تبريک گفتند. 

به مناسبت روز جهانی ارتباطات و هفته روابط عمومی صورت گرفت:
خبــرکـوتاه

خبــرکـوتاه

مهنــدس طاهــری، ازاستقرارسيســتم تصفيــه تســهيات بهداشــتی در 
شــرکت معــادن زغالســنگ البرز شــرقی خبــر داد و گفــت: پيرواقدامات 
زيســت محيطــی شــرکت و درراســتای تصفيــه پســاب هــای غيــر صنعتی 
ــق و  ــی تحقي ــت و رض ــه، تخ ــزره، کارخان ــق ط ــده در مناط ــاد ش ايج
بررســی هــای اوليــه بــا حضــور کارشناســان شــرکت تحكيــم ديمــاس 
GRAF- بــه عنــوان نماينــده انحصــاری پكيــج هــای تصفيــه فاضــاب

INTEWA آلمــان آغــاز گرديــده اســت.
ــد  ــح کــرد: طــی بازدي رئيــس تحقيقــات و پژوهــش شــرکت تصري
ــای  ــايت ه ــواز س ــی و کنگرل ــدس کريم ــور مهن ــا حض ــه ب ــی ک ميدان
ــج  ــد و پكي ــل آم ــرکت بعم ــويی ش ــه زغالش ــزرگ و کارخان ــل ب تون

ــد. ــنهاد گردي ــه SBR   پيش ــا روش تصفي ــی ب هاي
وی افــزود: ايــن پكيــج هــا در 2 مــدل بــا مخــازن دفنــی پلــی پروپيلــن 
ــاال، فاضــاب بهداشــتی  ــی دراحجــام ب ــن و مخــازن بتن در احجــام پائي
ــت  ــط زيس ــتانداردهای محي ــه اس ــت کلي ــن قادراس ــه و همچني را تصفي

استقرارسیستم تصفیه تسهیالت بهداشتی در شرکت

خبــرکـوتاه

  www.eacmco. ir به گزارش معدنكار، سايت شرکت به آدرس
راه اندازی و بروزرسانی گرديد.

اين سايت با اهداف خبری ومحتوايی سعی دارد رويدادهای شرکت 
زغالسنگ البرز شرقی را در کوتاهترين زمان به اطاع کاربران برساند.

معرفی معادن و مراکز، انعكاس آخرين اخبار، سامانه فيش ، سامانه 
بيمه تكميلی ، سامانه رفاهی ، سامانه اعطای وام ، اسناد مناقصه، مزايده 
و استعام، آرشيو ماهنامه معدنكار و ... را می توان از جمله آيتم های 

اين سايت برشمرد که توضيحات آن به شرح ذيل است.
سامانه بیمه تکمیلی:  شرکت زغالسنگ البرز شرقی با همكاری 
شرکت بيمه کوثر در راستای ارائه خدمات درمانی به پرسنل و خانواده 
محترمشان طبق شرايط قيد شده در سايت خدمات درمانی تكميلی را 

ارائه می دهد.
کوثر  بيمه  تعهدات  ليست  دانلود  جهت  توانند  می  شدگان  بيمه 
سايت  به  درمانی  مراکز  ليست  و  درمان  بيمه  جهت  الزم  مدارک   ،

شرکت مراجعه نمايند.
سامانه رفاهی: عاقمندان می توانند جهت ثبت درخواست اقامت 
مراکز اقامتی، رفاهی وياهای خزرآباد ، سفر زيارتی مشهد مقدس 
به قسمت سامانه رفاهی سايت  و سوئيت های ستاد مرکزی شرکت 

مراجعه نمايند.
سامانه اعطای وام: پرسنلی که وام دريافت ننموده اند با ورود 
به سايت و انتخاب نوع دريافت وام ) 200 ميليون ريال- بانک ملی 
شعبه البرز شرقی( و ) 50ميليون ريال- صندوق قرض الحسنه الجواد(  

درخواست خود را ثبت نمايند. 
کمیته مسکن: متقاضيان می توانند با ورود به اين قسمت با شرايط 
آشنا  شرکت  سازمانی  های  واحد  از  استفاده  مقررات  و  درخواست 

شوند وفرم درخواست خود را ثبت نمايند.
آرشیو ماهنامه معدنکار: پس از انتشار هر شماره ماهنامه معدنكار 

،در اين بخش لينک دانلود در اختيار عاقمندان قرار داده می شود.
اسناد مناقصه، مزایده و استعالم: شرکتهای حقيقی و حقوقی 
می توانند اسناد مناقصه، مزايده و استعام را از داخل سايت دريافت 

نمايند.

سایت شرکت راه اندازی و بروزرسانی شد

خبــرکـوتاه

ماه؛  ارديبهشت   27 پيامی؛  با صدور  منصور شريف  مهندس 
داشت. گرامی  را  روابط عمومی«  و  ارتباطات  »روز 

به گزارش روابط عمومی شرکت متن پيام به اين شرح است:
به نام خدا

)روز ملی ارتباطات و روابط عمومی( فرصتی است ارزشمند 
تا از زحمات تاشگران حوزه ارتباطات و روابط عمومی، که به 
تعبير مقام معظم رهبری نمايانگر اوضاع داخلی يک سازمان از 
يک سو و منعكس کننده مسائل درون آن نهاد هستند، قدردانی 

شود.
وظيفه  خود  قلم  با  عمومی  روابط  و  ارتباطات  حوزه  فعاالن 
خطير آگاهی بخشی و اطاع رسانی را سرلوحه فعاليت های خود 
انجام  را در شرايطی  اين وظيفه مهم  اين روزها  و  داده اند  قرار 
می دهند که رسانه ها در شبكه های مجازی قارچ گونه می رويند و 
گاه بر طبل اخبار کذب و دروغ می کوبند و گاه بر شايعه پراکنی 

و انتشار اخبار بی اصل و اساس.
بدون شک اقدامات و رکوردهای توليدی شرکت زغالسنگ 
سمنان  استان  اشتغالزايی  بنگاه  بزرگترين  عنوان  به  شرقی  البرز 
جامعه  سطح  در  پويا  و  فعال  عمومی  روابط  يک  وجود  بدون 

نمی يافت. انعكاس 
اينجانب بار ديگر فرا رسيدن روز ارتباطات و روابط عمومی 
را به همه فعاالن روابط عمومی کشور به ويژه کارمندان متعهد 
و پرتاش روابط عمومی مجموعه البرز شرقی تبريک می گويم 
و برای همه آنها  آرزوی بهروزی و تندرستی از درگاه خداوند 

دارم.

                             منصور شريف
                             مدير عامل شرکت

پیام مدیر عامل
 شرکت زغالسنگ البرز شرقی به مناسبت 

فرا رسیدن روز ارتباطات و 
هفته روابط عمومی 
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سایت شرکت راه اندازی و 
بروزرسانی شد
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صاحب امتیــاز: شرکت زغالسنگ البرز شرقی

  مدیر مسئــول: مظفر شعبانی
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خبــرکـوتاه

مظفر شعبانی رئيس روابط عمومی ، حسن روشنايی رئيس شورای 
کارگری ومحمد کاظم عبداللهيان رئيس امورحقوقی شرکت به 

نمايندگی ازهمكاران شرکت از خانواده جان باختگان حادثه معدن 
زغالسنگ  طزره ) سيد علی اصغر افضلی( و ) مياد روشنايی( 

دلجويی و برای بازماندگان اين حادثه ی جانكاه، صبر و شكيبايی آرزو 
کرد.

جمعی از مديران شرکت در اين ديدار ضمن عرض تسليت گفتند: 
در هفته های گذشته متاسفانه شاهد محبوس شدن دو نفر از معدنكاران 

زغالسنگ در معدن طزره بوديم و با تاش های ۱50 امدادگر، پس از 
6روز کار امداد رسانی و تفحص ، پيكر اين عزيزان پيدا شد  .

رئيس امورحقوقی شرکت در اين ديدار گفت: شرکت زغالسنگ 
البرز شرقی آمادگی پرداخت کليه حق و حقوق قانونی متوفيان را 

داشته ليكن به علت محدوديت های قانونی پس از طی مراحل اداری 
قابل پرداخت می باشد.

دیدار جمعی از مدیران شرکت با خانواده های افضلی و روشنایی

استقرار سیستم تصفیه 
تسهیالت بهداشتی

 در شرکت

خبــرکـوتاه

ـــتان  ـــارت شهرس ـــدن و تج ـــت، مع ـــس اداره صنع ـــی رئي ـــد صالح حمي
ـــرد.  ـــد ک ـــزره بازدي ـــويی ط ـــه زغالش ـــداث کارخان ـــرح اح ـــان از ط دامغ

وی، درايـــن بازديـــد گفـــت: هـــم اکنـــون حـــدود 9 ميليـــون تـــن 
ـــده  ـــو ش ـــويی دپ ـــه زغالش ـــوار کارخان ـــده در ج ـــار ش ـــم عی ـــنگ ک زغالس
ـــتر  ـــا خاکس ـــار ب ـــم عي ـــول ک ـــه محص ـــن کارخان ـــدازی اي ـــا راه ان ـــه ب ک
ـــدود  ـــتر ح ـــا خاکس ـــنگ ب ـــده و زغالس ـــرآوری ش ـــد ف ـــدود 65 درص ح

ـــود. ـــی ش ـــل م ـــد حاص 20 درص

بازدید رئیس صنعت، معدن و تجارت دامغان از طرح احداث کارخانه زغالشویی 

برندگان قرعه کشی وام اردیبهشت ماه 1400
شماره پرسنلینام و نام خانوادگیردیف

برندگان وام دویست میلیون ریالی

70۱6۱9۱علی قزلسفلی۱

70۱8223سعيد بشيری2

70۱467۱طالب صفرزاده3

70۱4759حسن ماهر ی4

70۱9۱83سيد حبيب حسينی5

70۱3۱83احمد کثيريان6

70۱7423احمد يكه باش7

70۱6023خليل شهمرادی8

70۱327۱محمد رضا رضوانی9

70۱8639علی صادقی۱0

70۱5۱9۱علی رضا رضوانی۱۱

70۱8527محمد تقی قزلسفلو۱2

70۱4399احمد رويانی نژاد۱3

70۱5927عباسعلی نوری۱4

70۱57۱۱شعبان افروشه ۱5

70۱6687حسين قزلسفلو۱6

70۱7927ابراهيم عراقی۱7

70۱۱887مجتبی بينائيان۱8

70۱9583علی شرافتی۱9

70۱6۱03عبدالرحمن قزلسفلی20

شماره پرسنلینام و نام خانوادگیردیف

برندگان وام قرض الحسنه الجواد و اسالم پنجاه میلیون ریالی

70۱4۱43احمد محمدی۱

70۱4607حسين عاقلی2

70۱2263رضا ناهيدی 3

70۱2۱۱۱مرتضی اعظمی4

70۱3279ابراهيم ربيعی5

70۱7887محمد معرف6

70۱۱75۱باقر بيناباشی7

90۱374۱تقی تقی زاده8

70۱3۱43اسماعيل آجودانی9

70۱6263امام قلی اسامی۱0

70۱26۱5مهدی تيموری۱۱

70۱۱8۱5محمدرضا گلستانی۱2

70۱2095محمد فدايی زاده۱3

70۱663۱رسول قزلسفلی۱4

70۱3695محمدرضا هاشمی۱5

70۱58۱5هادی قزلسفلی۱6

70۱8975کاظم حسين پور ۱7

70۱۱703محمد مهدی سلمانی ۱8

70۱2647سعيد صادقی۱9

70۱8۱۱9ابوالفضل رحمانی 20

 جهت مصرف مجدد تصفيه را اخذ نمايد.

تاریخ تولدشماره پرسنلینام پدرنام نوزاد

70۱7367۱399/۱۱/۱5جواد اشرفیفاطمه

70۱7439۱399/۱۱/25غامحسين افروزمهراد

70۱78۱5۱399/۱2/2جبار فدائی باشیفاطمه

70۱2۱۱9۱399/۱2/3داوود حسين پورماهلين

70۱6423۱399/۱2/4پرويز قزلسفلیبهار

70۱2455۱399/۱2/۱2علی شبستانیآرمين

70203۱۱۱400/02/7علی سعدیاميرارسان

70۱97۱۱۱400/02/۱3محمدرضا رمضانیفاطمه

آفتابی طلوع میکند و با طلوع آن جهان رنگ تازه ای به خود میگیردآفتابی طلوع میکند و با طلوع آن جهان رنگ تازه ای به خود میگیرد
نو رسيده هايی به خانواده بزرگ البرز شرقی پيوسته اند نو رسيده هايی به خانواده بزرگ البرز شرقی پيوسته اند 
که حضور سبزشان را به خانواده های آنها تبريک گفته و که حضور سبزشان را به خانواده های آنها تبريک گفته و 

برای اين عزيزان آرزوی سامتی  و  موفقيت  در تمام مراحل  برای اين عزيزان آرزوی سامتی  و  موفقيت  در تمام مراحل  
زندگی  داريم.زندگی  داريم.
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مظفر شعبانی

اگر دوباره متولد شويد دوست داريد در همين جايگاه 
باشيد؟

غذای مورد عاقه تان؟

ضمن قدردانی از کليه زحمات مهندس شريف طی اين 
چندسال اخير اميدواريم تا زمان رسيدن به شرايط ايده 

آل ايشان همچنان در شرکت حضور داشته باشند.

قيمه بادمجان

چه پيشنهادی به مديرعامل شرکت داريد؟

تكيه کام شما چيست؟

گفتمشه 

خير

لطفا خودتان را برای ما معرفی کنيد؟

چند فرزند داريد؟

تحصيات شما در چه مقطعی است؟

اگر چند روز تنها باشيد به کجا سفر می کنيد؟

مهمترين دغدغه شما در محل کار؟

کار خود را از چه قسمتی آغاز نموده ايد؟

مصلحت را بر حق ترجيح می دهيد؟

ورزش و تيم مورد عاقه شما؟

در اوقات فراغت ترجيح می دهيد چه کاری انجام دهيد؟

از بيست چه نمره ای به خود می دهيد؟

ويژگی منحصر به فرد شما؟

چندمين فرزند خانواده هستيد؟

سال ورود شما به شرکت؟

مظفر شعبانی هستم،متولد ۱350/4/۱ در شهرستان 
شاهرود و هم اکنون به عنوان  رئيس روابط عمومی، 

رفاه و خدمات در شرکت مشغول خدمت هستم. 

از قسمت تراشكاری منطقه معدنی طزره

خير

واليبال، پرسپوليس 

با توجه به حضور در شورای روستای گلستان ترجيح می 
دهم اوقات فراغت خود را در کنار مردم روستا جهت 

رفع مشكاتشان سپری نمايم.

۱7

گذشت داشتن

فرزند 6

۱38۱

2

کارشناسی

کربا

انجام امورات روابط عمومی، رفاه و خدمات 
به نحو احسن 

انتظار شما از پرسنل زير مجموعه خود چيست؟

مثبت  تصوير  روابط عمومی خوب يک  آنجاييكه  از 
از شرکت به نمايش می گذارد و آن را به عنوان يک 
قدرت در حيطه ی فعاليت معرفی می کند، انتظار من از 
انعكاس  پرسنل روابط عمومی اين است که به عنوان 
دهنده فعاليت های شرکت و داشتن روند رو به رشد در 
اين حوزه از وظايف سنتی و روزمره خود فاصله گرفته 
و بيشتر با دنيای ديجيتال و فضاهای مجازی آشنا گردند 
صف  عنوان  به  اکنون  هم  ها  عمومی  روابط  که  چرا 

نخست و پيشانی هر دستگاه اجرايی به شمار می روند.

بزرگترين نقطه قوت واحد روابط عمومی؟

از نظر کارهای اجرايی از عملكرد بسيار خوبی برخوردارند.

نظر شما در خصوص واحد روابط عمومی چيست؟

از قسمت های بسيار خوب وموفق شرکت به ويژه در 
افزايش  موجب  آن  عملكرد  که  ميباشد  اخير  ساليان 

رضايتمندی پرسنل شده است. 

روایت تلخ و گزارش یک حادثه
ســالها قبــل مطلبمــان کــه تــوی روزنامه هــا چــاپ می شــد، وقتــی کســی می پرســيد چــه کاره ای، بــاد بــه غبغــب می انداختيــم کــه 
»خبرنــگارم، دوميــن کار ســخت دنيــا بعــد از معــدن« و بعــد خودمــان از شــغل ســختمان کيفــور می شــديم و مخاطبمــان متعجــب کــه 

ــن، خداقوت. ... آفري
ــم  ــر فهميدي ــم، بعدت ــام مي دهي ــا را انج ــخت دني ــن کار س ــت و دومي ــدي اس ــه ج ــه قضي ــم ک ــر مي کردي ــي فك ــک زمان ــا ي ت

ــت. ــا نيس ــخت دني ــن کار س ــران دومي ــوي اي ــد ت ــه باش ــگاري هرچ خبرن
وقتــي مي گوييــم کار ســخت از چــه چيــزي قــرار اســت صحبــت کنيــم؟ مثــا کار ســخت در معــدن؟ معــدن روبــاز يــا معدنــي در 

عمــق زميــن؟ معــدن فيــروزه يــا معــدن زغــال ســنگ؟
مــن کارمعــدن نكــرده ام و هيــچ وقــت بــا يــک پيمانــكار حقــوق بــده معــدن همــكام نشــده ا م امــا مي دانــم کار در معــدن ســخت 
اســت ، وقتــي هــر صبــح مجبــوري از زميــن و هرچــه رويــش هســت دل بكنــي و بــروي تــوي دل زميــن خيلــي کار آســاني نمي کنــي. 
وقتــي يــک دفعــه زميــن به خاطراينكــه تــو بــا بقيــه فــرق داري و دل داده اي بــه دل زميــن و هــر چــه روي زميــن بــوده بوســيده اي 

ــر  ــت اگ ــي اش نيس ــه حال ــي ک ــوش زمين ــن، در آغ ــوش زمي ــه اي در آغ و رفت
ــي  ــش بمان ــو در آغوش ــود و ت ــد ش ــو س ــر ت ــت ب ــورد و راه برگش ــي بخ تكان
ــري را و  ــت همس ــادري را، به ــه م ــدري را، ضج ــوي، داغ پ ــي ش ــا او يك و ب

انتظارفرزنــدي را مي کشــد. 
ــدا  ــتان خ ــق آرام دس ــدا و در عم ــن خ ــو در دل زمي ــي ت ــدن، وقت کار مع
ــادرت و  ــدرت و م ــراي پ ــد ب ــختي مي مان ــت، س ــختي نيس ــده اي کار س خوابي

ــا. ــت و م ــرت و فرزندان همس
ــي  ــد خط ــر چن ــر خب ــاد کول ــر ب ــز و زي ــت مي ــي پش ــه وقت ــي ک ــه ماي هم
مي نوشــتيم فكــر مي کرديــم ســخت ترين کار دنيــا را داريــم بعــد از تــو.

مــن ديگــر نمي گويــم چــه کاري ســخت ترين کار دنياســت بعــد از معــدن، 
ــان ترين کار  ــت و آس ــدن اس ــا کار مع ــخت ترين کار دني ــم س ــط مي گوي فق
ــم حــاال ســخت ترين کار  ــن؛ راســتي فكــر کن ــدن در آغــوش زمي ــا خوابي دني
ــزي از دل  ــازه عزي ــدن جن ــرون آم ــار بي ــم؛ انتظ ــدن را بشناس ــد از مع ــا بع دني

ــد. ــخت تر باش ــم س ــدن ه ــايد از کار مع ــن، ش ــدن. اي مع
ســخت تريــن شــغل شــايد بهتريــن تعبيــر بــرای شــغلی باشــد کــه از قديــم، 
بــا شــرايط خــاص و عجيــب و غريبــش بيــن عامــه مــردم شــناخته شــده ای:»کار 

در معــدن«.
 بــا کاهــی ايمنــی بــر ســر، رويــی بــه رنــگ خــاک و زغــال و دود و دســتانی کــه هــرروز پينــه هايــش بــزرگ تــر از قبــل مــی 

شــود.
 ايــن، امــا شــغل توســت،  شــغلی کــه عــاوه بــر شــرايط ســخت کاری جانــت را هــم بــه بــازی مــی گيــرد تــا مگــر از اعمــاق زمين، 

ارمغانــی بــرای آن بــاال بيــاوری و اســتخراجی کنــی که قيمــت دارد.
ــزرگ طــزره از معــادن  ــل شــماره 42 معــدن ب ــكار، ســاعت ۱2 ظهــر روز شــنبه ۱۱ ارديبهشــت ۱400 در تون ــه گــزارش معدن  ب
چهارگانــه شــرکت زغــال ســنگ البــرز شــرقی در کارگاه اســتخراج k ١٣ پيشــرو، هنــگام اســتخراج و بــه دليــل ريــزش ناگهانــی 
ســقف کارگاه، حادثــه تلخــی رخ داد کــه در ايــن حادثــه 2 کارگــر پيمانــكاری شــرکت بــه نام هــای ميــاد روشــنايی و ســيد اصغــر 

افضلــی محبــوس شــدند.
در ادامــه ايــن يادداشــت، گــزارش حادثــه تونل 
ــان  ــرقی را از زب ــرز ش ــنگ الب ــرکت زغالس 42 ش
مهنــدس قنبــری معاونــت معدنــی و بهــره بــرداری 

و عضــو هيــات مديــره شــرکت ميخوانيــد.
محل تونل و کارگاه

شــرکت زغالســنگ البــرز شــرقی در دو اســتان 
ــا  ــوده و ب ــت ب ــغول فعالي ــتان مش ــمنان و گلس س
بيــش از 50 ســال ســابقه معدنــكاری و حــدود 
ــد  ــن واح ــوان بزرگتري ــه عن ــنل ب ــر پرس 2000 نف
ــكار  ــن معدن ــمنان و بزرگتري ــتان س ــدی اس تولي

ــود.  ــی ش ــوب م ــتان محس ــتان گلس اس
ــار  ــمنان دارای چه ــتان س ــرکت در اس ــن ش اي
پروانــه بهــره بــرداری اصلــی کاريــز شــرقی، 
بــزرگ  معــدن  و  برناکــی،  غربــی،  رزمجــای 
طــزره  و در اســتان گلســتان دارای دو پروانــه 

بهــره بــرداری تخــت و رضــی مــی باشــد. معــدن بــزرگ طــزره 
ــه  ــت ک ــاب اس ــل 43، و ميان ــل 42، تون ــادر، تون ــل م ــامل تون ش
ــه بخــش پيمانــی واگــذار  عمليــات معدنــی کل ايــن مجموعــه ب

ــت.  ــده اس ش
تونــل 42 از ســال ۱389 شــروع بــكار کــرد و بــا متوســط 
توليــد ماهانــه ۱000 تــن طــی ۱0 ســال گذشــته فعــال بــوده. شــيب 
عمومــی اليــه هــا در مجموعــه 50 درجــه و اليــه هــا بــا ضخامــت 

هــای متفــاوت در ايــن معــدن کار شــده اســت. 
ــتخراج آن رخ داد، از  ــه در کارگاه اس ــه حادث ــه K13؛ ک الي
جملــه اليــه هايــی اســت کــه بــا ضخامــت متوســط يــک متــر از 
انتهــای ســال ۱399 شــروع بــكار نمــود. دويــل بــاز کننــده اصلــی 
ــتخراج  از  ــد و اس ــر ش ــال حف ــی س ــای پايان ــاه ه کارگاه در م

ــد. ــروع ش ــال ۱400 ش کارگاه در س

شرایط و ضوابط کاری
اليــه K13 تونــل 42 بــا شــيب 50 درجــه و ضخامــت 
متوســط 80 ســانتيمتر بــه روش جبهــه کار بلنــد اســتخراج مــی 
ــز، در  شــد. روش نگهــداری قســمت هــای اســتخراج شــده ني
صورتــی کــه شــرايط ســقف کارگاه مســاعد باشــد و تخريــب 
ــن  ــود، بدي ــد ب ــونده خواه ــد، پرش ــده باش ــروع نش کارگاه ش
معنــی کــه فضــای خالــی شــده از زغالســنگ بــا خــاک پــر مــی 
شــود. پــر کــردن کارگاه مســتلزم فراهــم آوردن شــرايط ايمــن 

ــق دســتورالعمل هــای مربوطــه اســت.  مطاب
بــه  اوليــه  بــا حفــر دويــل  بــه اليــه  دسترســی اصلــی 
طول70متــر از طريــق تونــل متقاطــع بــا اليــه 42، و بــاز کــردن 
ــا حفــر رابــط هــای ســنگی )گزنــگ( از  و بارکشــی کارگاه ب
طريــق تونــل مــوازی اليــه؛ مطابــق کروکــی زيــر، انجــام مــی 

شــده اســت. قســمت باالدســتی کارگاه )ســرميله( بــه ســطح زميــن راه دارد و تــدارک رســانی کارگاه از طريــق ســطح انجــام مــی 
شــد. کارگاه اســتخراج بــه صــورت پيشــرو )دور شــونده از دويــل اوليــه( شــروع بــه کار کــرد کــه از 70 متــر طــول کل دويــل اوليــه 
60 متــر بعنــوان کارگاه اســتخراج تعريــض شــد. ۱0 متــر انتهايــی دويــل بعنــوان پايــه نگهدارنــده )لنگــه( باقــی گذاشــته شــد. بــا توجــه 
بــه شــيب کارگاه، انتظــار مــی رفــت همزمــان بــا پيشــروی کارگاه و بــا دور شــدن هشــت تــا ده متــر از دويــل اصلــی اوليــه، فضــای 
خالــی باقــی مانــده بــا تخريــب ســقف کارگاه پــر شــود و اگــر پــر شــدن خودبخــودی کارگاه بــا تخريــب انجــام نشــد، فضــای خالــی 

ــا تختــه کوبــی و خاکريــزی از ســطح زميــن پــر شــود. ب

شرح حادثه
همانطــور کــه پيشــتر ذکــر شــد، دسترســی و آمــاده ســازی اليــه بــرای اســتخراج از طريــق دويــل اصلــی و گزنــگ هــای دسترســی 
انجــام، و اســتخراج از کارگاه بــه صــورت پيشــرو در اوايــل ســال ۱400 آغــاز شــد، تــا روز حادثــه يعنــی ۱400/02/۱۱، نزديــک بــه 

۱0 ســيكل )8 متــر( از کارگاه اســتخراج شــده بــود.
ــا  ــود. ب ــده ب ــر جــای مان ــه عبــارت ديگــر هشــت متــر فضــای خالــی بيــن دويــل اوليــه اصلــی و ســينه کار کارگاه اســتخراج ب  ب
توجــه بــه اينكــه پــس از ايــن ده ســيكل ســقف کارگاه بــه صــورت تخريبــی عمــل نكــرده بــود و شــواهدی از ايــن امــر نيــز مشــاهده 

نمــی شــد، بــه ناچــار الزم بــود قســمت هــای اســتخراج شــده 
بــا خاکريــزی از ســطح زميــن پــر شــود.

 در روز حادثــه نيــز کارگــران مشــغول آمــاده ســازی 
کارگاه بــرای خاکريــزی بودنــد کــه متاســفانه ســقف کارگاه 
ــود و  ــی ش ــب م ــی تخري ــور ناگهان ــه ط ــی ب ــر پايين در 35 مت
دو تــن از کارگــران پيمانــكاری آن معــدن بــه نامهــای ميــاد 
روشــنايی و ســيد اصغــر افضلــی در محــل کارگاه مدفــون می 

شــوند. 
ــن  ــار پايي ــده ب ــه کنن ــر تخلي ــط کارگ ــه توس ــوع حادث وق
کارگاه )پــا بونكــری( مخابــره مــی شــود. ايشــان صدای نســبتا 
مهيــب تخريــب کارگاه و جريــان شــديد هــوا از داخــل بونكر 
ــيع  ــزش وس ــان از ري ــه نش ــد ک ــزارش نمودن ــارج را گ ــه خ ب

ســقف کارگاه داشــت. 
اقدامات پس از حادثه

بــه محــض دريافــت گــزارش وقــوع حادثــه تيــم هــای امــدادی و کارشناســی برای بررســی شــرايط محــل حادثــه و تصميــم گيری 
بــرای اجــرای عمليــات نجــات در محــل حاضر شــدند. 

بــا توجــه بــه اينكــه محــل دقيــق کار دو نفــر کارگــر مشــخص نبــود و احتمــال زنــده مانــدن ايشــان در صــورت فــرار ايشــان بــه 
ســمت پايــه هــای نگهدارنــده چوبــی )جرزهــا( وجــود داشــت، تيــم نجــات تمرکــز خــود را بــر ايجــاد راه دسترســی ســريع بــه ديــوار 

کارگاه قــرار داد.

 تــاش اوليــه بــرای دسترســی ســريع بــه محــل احتمالــی حبــس شــدن کــه بــه مــدت ۱0 ســاعت از زمــان  حادثــه بــه طــول انجاميد، 
بــا بغــل تراشــی و احــداث دويــل اضطــراری بــه طــول حــدود 25 متــر بــه مــوازات ديــواره زغــال انجــام شــد کــه بــه دليــل تحت فشــار 

بــودن سيســتم و پيــدا نشــدن شــواهدی از محبــوس شــدگان ادامــه عمليــات ممكن نشــد.
 در نتيجــه تصميــم بــه تخليــه آوار داخــل کارگاه از طريــق دويــل هــای دسترســی پاييــن کارگاه بــه تونــل شــد کــه حفــر اين مســير 
بــه طــول ۱8 متــر ادامــه يافــت و علــی رغــم تحكيــم و چارچــوب بنــدی، بــه 
دليــل هجــوم آوار و فشــار زيــاد کارگاه و لــزوم حفــظ ايمنــی نجــات گــران، 

ايــن عمليــات نيــز پــس از دو روز تــاش نــاکام مانــد.
در ادامــه امدادرســانی، برنامــه ريــزی بــرای دسترســی بــه داخــل کارگاه از 
ســطح زميــن همزمــان بــا حفــر دويــل دسترســی دوم بــا فاصلــه ايمــن بمــوازات 
ــی  ــمت باالي ــه قس ــی ب ــدف دسترس ــا ه ــتكهايی ب ــر دس ــپس حف کارگاه و س

کارگاه انجــام شــد.
 بــا حفــر و تحكيــم ايــن دويــل بــه طــول 35 متــر از پاييــن و همچنيــن 3 متــر 
ــود  ــب نشــده ب ــی کارگاه کــه تخري ــه قســمت هــای باالي ــاال، دسترســی ب از ب
ــن  ــن  فراهــم شــد و بدي ــه ســطح زمي ــل ب ــن دسترســی از داخــل تون و همچني
ترتيــب مســير دسترســی ايمــن شــكل گرفــت و ســرانجام بــا حفــر دســتک از 
ــه قســمت هــای آســيب ديــده پيكرهــای کارگــران محبــوس  داخــل دويــل ب

يافــت شــد.
ايــن عمليــات بــا مشــارکت پنــج تيــم معدنــكار متخصــص بــه تعــداد ۱50 نفر 
در پنــج شــبانه روز و بــا خــارج کــردن حــدود 500 تــن آوار در ســاعت 23 روز 

پنجشــنبه مــورخ ۱6 ارديبهشــت مــاه به ســرانجام رســيد.
بررسی علل حادثه

يكــی از علــل اصلــی خطرنــاک بــودن محيــط کار معــادن، تاثيــر پذيــری محيــط کار از شــرايط زميــن شناســی اســت. بــه دليــل 
اينكــه رفتــار زميــن و ســاختارهای تكتونيكــی هميشــه قابــل پيشــبينی و کنتــرل نيســتند، محيــط کار معــادن، خصوصا معــادن زيرزمينی 
زغالســنگ، از جملــه محيــط هــای پرخطــر کاری محســوب مــی شــوند. گرچــه همــواره تاثيــر عوامــل محيطــی بــر کارگاه هــای 

اســتخراج بررســی و رصــد مــی شــود، ولــی بعضــی عوامــل ماننــد کيســه های 
گازی، گســل هــای موضعــی، تغييــرات ناگهانــی ضخامــت و جنــس کمــره 
هــای اليــه، و ... چنــدان قابــل شناســايی و پيــش بينــی نيســتند. متاســفانه ايــن 
ــه حــوادث ناگــوار در  ــد منجــر ب ــی مــی توان ــدرت، ول ــه ن عوامــل گرچــه ب
معــدن شــود. حادثــه تونــل 42 نيــز از ايــن دســت وقايــع غيــر قابــل پيــش بينــی 
بــه نظــر مــی رســد. چراکــه طبــق شــواهد عمليــات زيرزمينــی و برونــزد اليــه 
هــا در ســطح زميــن و نزديكــی دهانــه تونــل ســاختار کلــی اليــه در کارگاه 

اســتخراج K13 شــامل مــوارد زيــر تشــخيص داده مــی شــود.
۱.اليه های زغالسنگ K13 به ضخامت 80 سانتيمتر،

2.کمربــاالی از جنــس ماســه ســنگ ريزدانــه تــا ســيلت اســتون بــه 
ضخامــت بيــش از يــک متــر،

ــه  ــه ماس ــاالی الي ــانتيمتر در ب ــر از 40 س ــت کمت ــا ضخام ــنگ ب 3.زغالس
ســنگی

ــن  ــل و همچني ــه تون ــی دهان ــاختار در نزديك ــن س ــداوم اي ــه ت ــه ب ــا توج ب
برونزدهــا اليــه در محــل دويــل هــای حفــر شــده بــه ســطح و همچنيــن عــدم 
مشــاهده تغييــرات چينــه شناســی در مقاطــع اکتشــافی مجــاور تونــل 42، انتظــار تــداوم ايــن ســاختار در امتــداد اليــه معمــول و معقــول 
اســت. امــا وجــود مقاديــر زيــاد زغالســنگ آوار شــده و عــدم مشــاهده حجــم قابــل توجــه قطعــات ماســه ســنگی کمــر بــاال در محــل 
پيــدا شــدن پيكرهــای حادثــه ديــدگان نشــان از عــدم وجــود اليــه کمــر بــاال بــه صــورت موضعــی دارد، رويــدادی کــه از ديــدگاه 
ــد علــت اصلــی عملكــرد  ــه شناســی مــی توان ــود چين ــن نب ــر منتظــره محســوب مــی شــود. اي زميــن شناســی و شــواهد موجــود غي

غيرمنتظــره تخريــب و ريــزش آواری ســقف کارگاه باشــد.
نتیجه گیری

ــه  ــه محــل حادث ــه ترتيــب ســريع تريــن روش هــا در دسترســی ب در مــورد روش بكارگرفتــه شــده و عمليــات امــداد انجامــی، ب
آزمــوده شــد کــه متاســفانه روش دسترســی مســتقيم بــه محــل حادثــه بــا تعميــر کارگاه آســيب ديــده بــا شكســت مواجــه شــد. در 
نهايــت بــا توجــه بــه شــرايط بــه شــدت ناايمــن و ريزشــی حاکــم بــر کارگاه،  جهــت تاميــن ايمنــی امــداد گــران اقــدام بــه حفــر دويل 

بــه طــول 35 متــر مــوازی کارگاه اســتخراج و بــا فاصلــه ايمــن از آن شــد و تــا ســطح زميــن ادامــه يافــت کــه ايــن عمليــات منجــر بــه 
يافتــن پيكرهــای دو کارگــر حادثــه ديــده شــد. در تاييــد روش امــداد رســانی بــه کار گرفتــه شــده مــی تــوان بــه نقــش مــوارد زيــر 

طــی عمليــات نجــات اشــاره کــرد:
۱.پشتوانه تجربه کارشناسی شرکت و استادکاران استخراجی و کارگران

2.نظارت و مشاوره پيش کسوتان معدنكاری حاضر در محل حادثه.
3.استفاده از مشاوره پيشكسوتان معدنكاری و متخصصين امداد و نجات کشور و همچنين بازنشستگان شرکت.

4.مشــاوره کنسرســيوم صنعتــی معدنــی فدراســيون روســيه بــه واســطه نماينــده ايشــان در کشــور در آخريــن روز امــداد رســانی و 
پيشــنهادهای ايشــان کــه بــا عمليــات انجــام شــده تيــم امــداد شــرکت مطابقــت داشــت.

در کنار تاش تيم های امدادی شرکت، اقداماتی نيز توسط سازمان های ديگر انجام شد، از جمله:
۱.استفاده از دستگاه های  زنده ياب الكترو مغناطيس جهت شناسايی افراد مدفون توسط هال احمر

2.بكارگيری سگ های زنده ياب به اميد يافتن کارگران محبوس توسط هال احمر
3.اســتفاده از دوربيــن مــادون قرمــز بــرای شناســايی گرمــای احتمالــی بــدن افــراد محبــوس توســط مديــر HSE  شــرکت تهيــه و 

توليــد مــواد معدنــی ايــران 
الزم بــه ذکــر اســت: از شهرســتان دامغــان، آقايــان بندرآبــادی فرمانــدار، حجــت االســام حســينيان امــام جمعــه، مهرابــی رييــس 
اداره تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی، گلــی دادســتان عمومــی و انقــاب، صالحــی رييــس اداره صنعــت، معــدن و تجــارت، داوديــان، 
ســازمان هــال احمــر، همچنيــن آقــای دکتــر غنيــان مديــرکل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان ســمنان بــه اتفــاق هيئــت همــراه 
محمدخانــی، مديــر عامــل ســازمان هــال احمــر اســتان، خبرنــگاران، اصحــاب رســانه و... طــی ايــن چنــد روز از محــل حادثــه بازديد 
و از رونــد عمليــات امــداد کســب اطــاع نمــوده و همــكاری الزم را بــه عمــل آورده کــه در هميــن جــا از همگــی آنهــا تقديــر و 

تشــكر بــه عمــل مــی آيــد.
در پايان حادثه دردناک و شهادت گونه دو معدنكار معدن زغال سنگ طزره آقايان سيد علی اصغر افضلی و مياد 

روشنايی را به بستگان اين عزيزان، جامعه معدنكاری کشور و خانواده بزرگ البرز شرقی تسليت عرض نموده، از 
خداوند متعال آرزومند آمرزش برای آن سفر کرده ها و  صبر و آرامش برای بازماندگان را مسألت می نمائيم.
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کروکی مسير نهايی دسترسی به محل حادثه ديدگان

یکی از علل اصلی 
خطرناک بودن محیط 

کار معادن، تاثیر پذیری 
محیط کار از شرایط 

زمین شناسی است. به 
دلیل اینکه رفتار زمین و 
ساختارهای تکتونیکی 

همیشه قابل پیشبینی و 
کنترل نیستند.

این عملیات با مشارکت 
پنج تیم معدنکار 

متخصص به تعداد 150 
نفر در پنج شبانه روز 
و با خارج کردن حدود 
500 تن آوار در ساعت 
23 روز پنجشنبه مورخ 

16 اردیبهشت ماه به 
سرانجام رسید. شرکت زغالسنگ البرز 

شرقی در دو استان سمنان 
و گلستان مشغول فعالیت 
بوده و با بیش از 50 سال 
سابقه معدنکاری و حدود 

2000 نفر پرسنل به عنوان 
بزرگترین واحد تولیدی 

استان سمنان و بزرگترین 
معدنکار استان گلستان 

محسوب می شود. 


