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دیدار مدیرعامل شرکت با نمایندگان مینودشت و آزادشهر
2 

1

حضور خانواده بزرگ البرز شرقی
 در انتخابات

3

دیدار مدیرعامل شرکت با فرماندار و 

جمعی از روسای ادارات رامیان

2

پایان پروژه برق رسانی 
و ساخت سنگر جدید 

زغال در تونل 43

2

1

دیدار جمعی از مدیران شرکت با
 دادستان کل استان سمنان

خبــرکـوتاه

مدیرعامــل شــرکت زغالســنگ البــرز شــرقی بــا حضــور در مســجد 
ــت. ــل انداخ ــن مح ــتقر در ای ــدوق مس ــه صن ــود را ب ــرآن آرای خ ق

ــن  ــراه معاونی ــه هم ــریف ب ــدس ش ــاه مهن ــا ۲۸ خردادم ــان ب همزم
و جمعــی از مدیــران و پرســنل مجموعــه، ســاعت 10 صبــح بــا 
حضوردرمحــل صنــدوق شــماره 7 مســجد قــرآن در ســیزدهمین 
شــهر و  اســامی  و شــورای  ریاســت جمهــوری  انتخابــات  دوره 
روســتا شــرکت کردنــد و آرای خــود را بــه صنــدوق انداختنــد.

گفتنی اســت با توجه به اعام شــیفت کاری در شــرکت زغالســنگ 
ــی براســتقرارصندوق ســیار)  ــد مدیرعامــل مبن ــا تاکی ــرز شــرقی و ب الب
ــاه حــال پرســنل ، امــکان مشــارکت  طــزره و زغالشــویی(، جهــت رف
در انتخابــات بــرای کارکنــان حاضــر در محــل کار فراهــم شــد.

حضور خانواده بزرگ البرز شرقی در انتخابات 

خبــرکـوتاه

ـــرداد  ـــنبه 9 خ ـــر یکش ـــرکت، ظه ـــی ش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
ـــاهرود،  ـــه ش ـــپاه ناحی ـــی س ـــقدم فرمانده ـــرهنگ خوش ـــاه 1400 س م
ـــدس  ـــا مهن ـــت همـــراه ب ـــه همـــراه هیئ ـــده حـــوزه بســـیج ادارات ب فرمان
شـــریف مدیرعامـــل و حبیـــب حجـــاری مدیرامـــوراداری شـــرکت 

ـــد. ـــو نمودن ـــدار و گفتگ ـــرقی دی ـــرز ش ـــنگ الب زغالس

دیدار فرمانده سپاه با مدیرعامل شرکت 

خبــرکـوتاه

مدیرعامل شرکت به همراه معاون معدنی و بهره برداری، مدیر 
حراست و رئیس امور حقوقی شرکت با دادستان کل استان 

سمنان دیدار و گفت و گو نمودند.
این نشست با موضوع حمایت قضایی دستگاه قضا و در 

جهت اعطای صاحیت ایمنی به پیمانکاران پیشروی و استخراج 
برگزارشد.

دیدار جمعی از مدیران شرکت با
  دادستان مینودشت

در راستای حمایت قضایی دستگاه قضا از جبهه تولید و 
پیگیری راه دسترسی تونل 7 معدن تخت نشست مشترکی 

بین مدیران شرکت با دادستان مینودشت درمحل دفتر ایشان 
برگزارشد.

دراین دیدار مدیرعامل، معاون معدنی و بهره برداری، مدیر 
حراست، رئیس امور حقوقی شرکت و مدیر ارشد استان 

گلستان حضور داشتند ودر خصوص موارد ذکر شده بحث و 
تبادل نظر گردید.

دیدار جمعی از مدیران شرکت با
 دادستان کل استان سمنان
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بازدید مدیرعامل شرکت از 
روند توسعه مصال و امام زاده 

محمد )ع( دیباج

1

دیدار حجت االسالم 
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خبــرکـوتاه

به گزارش روابط عمومی شرکت زغالسنگ البرز شرقی، 
صبح چهارشنبه 19 خرداد ماه  1400 مدیرکل بانک صادرات 
استان سمنان به همراه رئیس و سرپرست شعب بانک صادرات 
شهرستان شاهرود با مدیرعامل و معاون مالی، بازرگانی و منابع 
انسانی شرکت در محل دفتر ایشان واقع در ستاد مرکزی دیدار 

و گفتگو نمود.
این نشست در راستای تعامل بهترو بیشتر با موضوعاتی مانند 

درخواست ) ال سی یا اعتبار اسنادی(، افتتاح حساب و ... 
برگزار شد.

دیدار مدیرکل بانک صادرات استان سمنان با مدیرعامل شرکت

عملکرد مرکزمخابرات 
منطقه طزره

خبــرکـوتاه

ــنبه  ــح روز چهارشـ ــرکت، صبـ ــی شـ ــط عمومـ ــزارش روابـ ــه گـ بـ
ــس  ــاری رئیـ ــا قندهـ ــام غامرضـ ــاه 1400حجت االسـ ــرداد مـ 5 خـ
ـــل  ـــا مدیرعام ـــمنان ب ـــتان س ـــامی اس ـــات اس ـــی تبلیغ ـــورای هماهنگ ش
زغالســـنگ البـــرز شـــرقی در محـــل ســـتاد مرکـــزی شـــرکت دیـــدار 

و گفتگـــو کـــرد.
ــا اهـــدا لـــوح  ــان ایـــن دیـــدار حجت االســـام قندهـــاری بـ درپایـ
تقدیرازاقدامـــات و خدمـــات ارزشـــمند مهنـــدس شـــریف طـــی ایـــن 
ــتان  چندســـال اخیـــر در راســـتای رشـــد و توســـعه اقتصـــادی شهرسـ
ــارک  ــه مبـ ــای دهـ ــه هـ ــزاری برنامـ ــکاری در برگـ ــن همـ و همچنیـ

ــود. فجرقدردانـــی نمـ

دیدار حجت االسالم قندهاری با مدیرعامل شرکت

خبــرکـوتاه

ـــعه  ـــد توس ـــرقی از رون ـــرز ش ـــنگ الب ـــرکت زغالس ـــل ش مدیرعام
ـــود. ـــد نم ـــاج بازدی ـــهر دیب ـــد )ع( ش ـــزاده محم ـــا و امام مص

مهنـــدس شـــریف بـــه همـــراه مدیـــر حراســـت شـــرکت ضمـــن 
دیـــدار بـــا حجـــه االســـام غریـــب بلـــوک امـــام جمعـــه دیبـــاج از 
ـــرد و از  ـــد ک ـــهر بازدی ـــن ش ـــد )ع( ای ـــام زاده محم ـــعه ام ـــد توس رون

نزدیـــک در جریـــان پیشـــرفت ایـــن پـــروژه قـــرار گرفـــت.

بازدید مدیرعامل شرکت از روند توسعه 
مصال و امام زاده محمد )ع( دیباج 

قانون بازی سودوکو
    قانون اول: در هر سطر جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.
    قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.

    قانون سوم: در هر ناحیه ۳x۳ جدول اعداد ۱ الی ۹ بدون تکرار قرار گیرد.

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

برندگان وام دویست میلیون ریالی
7015111محمد رحمانی1

7016735حمزه قزلسفلی۲

701۲079سعید یعقوبیان3

7014543داوود نعیمی نژاد4

7010495ابوالفضل روشنایی5

7013591نوراله شاملو6

701۲۸71جواد نوعی7

701۸319مسعود معصومی۸

7016759اسماعیل مهدوی زاده9

7016695محمود شهمرادی10

70۲0111حسین دستفروش11

9013741تقی تقی زاده1۲

701۸1۸3محمد علی گرزالدین13

7010607مهدی طاهری14

701۲943مجید باقری15

7014۸55امید آجودانی16

70149۲7سید محمد میراسدی17

70۲0751محمد رضا امینی1۸

7013903علی اصغر صادقی19

7017911علیرضا غریب۲0

برندگان وام قرض الحسنه الجواد و ولیعصر پنجاه میلیون ریالی

7015663علی اکبر فانی1

70131۲7جواد فرمانی۲

شماره پرسنلینام و نام خانوادگیردیف

برندگان وام قرض الحسنه الجواد و ولیعصر پنجاه میلیون ریالی

7016۸56مسعود بیان غراوی3

7015751احمد ابوالقاسمی4

7013519پرویز نکویی5

701۲6۸7اسماعیل غریب بلوک6

701۲9۲7حسینعلی غریب بلوک7

701۸۲15سعید عرب اسدی۸

7010703محمد علی محمدی9

701۲1۸3مجید قزلسفلو10

7015039حسین عضدی11

7011719حمید رضا قزلسفلو1۲

70191۸3ابوالفضل باقری13

7010335سید محمد علی حسینی14

7011۸07علی اجودانی15

701۲047ابوالفضل کثیریان16

70107۸3مجید ساغری17

701۲519سید محمد رضایی1۸

701۸359سید محسن حسینی19

701۲591یداله غریب بلوک۲0

70160۲3خلیل شهمرادی۲1

7010511عباسعلی عرب عامری۲۲

7011703محمد مهدی سلمانی۲3

70147۲9مجتبی بیاری۲4

7015447محمد شفیع زاده۲5
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رحمت اله راهدار

اگر دوباره متولد شوید دوست دارید در همین جایگاه 
باشید؟

غذای مورد عاقه تان؟

ضمن قدردانی از مدیریت هوشمندانه مهندس شریف، 
امیدواریم رهنمودهای ایشان استمرار داشته باشد و کماکان 

بتوانیم از تجربیات و مشورت ایشان بهره مند شویم.

فسنجان

چه پیشنهادی به مدیرعامل شرکت دارید؟

تکیه کام شما چیست؟

لطف دارید

خیر

لطفا خودتان را برای ما معرفی کنید؟

چند فرزند دارید؟

تحصیات شما در چه مقطعی است؟

اگر چند روز تنها باشید به کجا سفر می کنید؟

مهمترین دغدغه شما در محل کار؟

کار خود را از چه قسمتی آغاز نموده اید؟

مصلحت را بر حق ترجیح می دهید؟

ورزش و تیم مورد عاقه شما؟

در اوقات فراغت ترجیح می دهید چه کاری انجام دهید؟

از بیست چه نمره ای به خود می دهید؟

ویژگی منحصر به فرد شما؟

در کدام قسمت شرکت تمایل به همکاری دارید؟

سال ورود شما به شرکت؟

رحمت اله راهدار  هستم، متولد 1359/3/1 در  شاهرود 
در شرکت  قراردادها  رئیس  عنوان  به  اکنون  هم  و 

زغالسنگ البرز شرقی مشغول خدمت هستم. 

کارخانه زغالشویی )جیک ماشین(

خیر

فوتبال ، پرسپولیس 

مطالعه و ورزش

17

رک گویی و پیگیری امور

نظر شما در مورد ماهنامه معدنکار؟

هماهنگی قسمتهای پشتیبانی کننده که مانند زنجیر به چرخ 
ابزار  با  تولیدی  پرسنل  ترغیب  و  باشند  می  متصل  تولید 

رفاهی، معیشتی و ...

نظر شما در خصوص واحد روابط عمومی چیست؟

از  مراسمات  برگزاری  و  اخبار  انعکاس  در  واحد  این 
عملکرد خوبی برخوردار است.

مدیر منطقه معدنی طزره از پایان پروژه برق رسانی و ساخت سنگر 
جدید زغال در تونل 43 خبر داد و گفت: در راستای افزایش تولید 
و استفاده بهینه از ظرفیت معادن زغالسنگ البرز شرقی، برق رسانی 
به تونل 43 با مسافت 700 متر از مسیر کوهستانی به پایان رسیده 

است.
بیان داشت:  پروژه  این  انجام  نیا در خصوص  فرید محمدی  میثم 
تیرگذاری  و  خریداری  نیاز  مورد  سیمانی  تیرهای  تعدادی  ابتدا 
انجام پذیرفت و پس ازآن با نصب ترانس 400 ولت، تونل 43 به 

شبکه برق معدن طزره متصل گردید.
وی تصریح کرد: با تامین و انتقال یک کمپرسور برقی، لوکوموتیو 
تجهیزات  عما   43 تونل  به  لوکوموتیو  شارژ  عدد  یک  و  برقی 
مذکور جایگزین تجهیزات دیزلی شد که قطعا تاثیرمستقیم و مثبتی 

در راندمان و افزایش تولید در تونل 43 خواهد داشت.
به  رسانی  برق  موازات  به  داشت:  ابراز  طزره  معدنی  منطقه  مدیر 
افزایش  نیز در جهت  تونل 43، سنگر جدید زغال معدن مذکور 

ظرفیت تا
 حداکثر 1500 تن تجهیز و راه اندازی شد و جایگزین سنگر زغال 

موقت گردید.
با طراحی  نیا یادآورشد: عملیات اجرایی تونل 43  فرید محمدی 
سال  شهریورماه  در  معدن  به  دسترسی  جهت  شرکت  فنی  دفتر 
گذشته آغاز و به پایان مراحل راه سازی خود رسیده است که در 
حال حاضر با ۲ کارگاه استخراج و ۲ جبهه کار پیشروی   K12 و 

K25 فعال می باشد. 
پرسنل  و  سرپرستان  مدیران،  کلیه  از  قدردانی  ضمن  وی، 
زیرمجموعه آنها در خصوص پایان یافتن پروژه های مذکورگفت: 
این کار گروهی با همکاری واحدهای بازرگانی، پشتیبانی، فنی، 

برق بیرون، 
انجام رسیده  به  مادر  تونل  اجرایی  پرسنل  و  فلزکاری  تونل،  برق 

است.
مدیر منطقه معدنی طزره، انتقال یک دستگاه کمپرسور 750 دیزل 

هلمن از تعمیرگاه ستاد مرکزی به تونل 43، انتقال یک دستگاه
 کمپرسور برقی 600k  از تونل 4۲ به 43 ، انتقال لوکوموتیو 4.5 

انتقال شارژ لوکوموتیو از تونل 4۲ به 43،  تن از تونل 4۲ به 43، 
انتقال و نصب در تونل 43،  تعمیر تراس 6 به 400 در شاهرود و 
احداث و نصب سنگر زغال و ریل کشی به سر سرند و خاکریز، 
تیربرق 1۲ متری سیمانی و  انتقال برق فشار قوی توسط 1۲ عدد 
ساخت اتاقک جهت کمپرسور برقی 600K  را از جمله اقدامات 

انجام شده درپروژه مذکور برشمرد. 

    خبر

پایان پروژه برق رسانی و ساخت سنگر 
جدید زغال در تونل 43

اصاح امور و رفع موانع سیستم

به پابوس امام رضا)ع( و امام حسین)ع( می روم

۲ فرزند

13۸4

چرخه تولید

مهنـدس شـریف بـه همـراه معاونیـن و مدیرحراسـت شـرکت 
رامیـان  بـه شهرسـتان  یـک روزه  البرزشـرقی درسـفر  زغالسـنگ 
رفـاه  و  کار  ادارات  و  جمعـه  دفترامـام  حضوردرفرمانـداری،  بـا 
اجتماعـی، منابـع طبیعـی و آبخیـزداری، تامیـن اجتماعـی، صنعت، 
معـدن و تجـارت، مخابـرات و محیـط زیسـت درراسـتای تعامات 

نمودنـد. بیشـتردیداروگفتگو  وهمفکـری 
درایـن دیدارهـا مدیرعامل شـرکت توضیحـات مختصری را در 
خصـوص اقدامـات وعملکـرد شـرکت طـی چنـد سـال اخیرارائـه 
داد و گفـت: تعـداد ۲000 نفـر پرسـنل امانـی و پیمانی در شـرکت 
فعالیـت دارنـد کـه 70 درصـد از فعالیـت این مجموعـه در ۲ بخش 
تولید و اشـتغال در حوزه اسـتان سـمنان و 30 درصد آن نیزمربوط 

به اسـتان گلسـتان می باشـد.

وی ، شـرکت زغالسـنگ البـرز شـرقی را بزرگتریـن 
معدن دراسـتان گلسـتان برشـمرد و افزود: با توجه به تعداد 
زیـاد معدنـکاران در ایـن منطقـه اگرموانـع پیـش رو برداشـته شـود 

معـدن یـک راه سـریع الوصـول جهت اشـتغال اسـت.
شـریف بـا تاکیـد برشـرایط اقتصـادی و آماربیـکاری در جامعـه 
گفـت: افـراد بومـی منطقـه کـه از تـوان معدنـکاری برخوردارند به 

عنـوان نیـروی کار جـذب شـده اند.
مدیرعامـل شـرکت تصریـح کـرد: اشـتغالزایی در الویـت قـرار 
دارد  تـا چـرخ اقتصـادی بچرخـد و الزمـه آن داشـتن انعطـاف و 

همـکاری بیـن سـازمانها، ادارات و سـایر ارگانهـا مـی باشـد.
وی بـا اشـاره بـه 30 سـال فعالیـت معـدن رضـی در ایـن منطقـه 
ابـراز داشـت: بـه علـت گازخیـزی، تعـدادی ازافـق هـای معـدن 
تعطیـل و دچـار افـت تولیـد گردیده کـه با توجـه بـه درنظرگرفتن 
خط اشـتغال و توسـعه، راهکارهـای جدیدی ماننـد حفرتونل 14 و 
توسـعه معـدن تونـل 3 موجب حفظ اشـتغال و توسـعه شـده اسـت.

شـریف خاطرنشـان کـرد: در سـال 9۸ میزان تولید زغـال خام از 
معـدن رضـی بـه ۲000 تـن رسـید  و در سـال 99 نیز سـالیانه 3000 
تن برداشـت شـد، ولی بـا اقدامـات و برنامه ریزی های انجام شـده 
امیدواریـم تولیـد بـه ماهانـه ۲000 تـن افزایـش پیـدا کنـد وهـدف 

گـذاری مـا افزایـش 1۲ برابری تولید اسـت. 
مدیرعامـل شـرکت گفـت: ظـرف 3 سـال و نیـم گذشـته بالغ بر 
900 نفـر جـذب مسـتقیم داشـته ایـم کـه بـا اشـتغال غیرمسـتقیم از 
1500 نفـر نیـز عبـور خواهـد کـرد و مجموعـه البـرز شـرقی جهت 

رفـع موانـع پیـش رو بـا تمـام تـوان تـاش خواهـد کرد. 
وی ابـراز داشـت: البرز شـرقی در حوزه مسـائل زیسـت محیطی 
تنهـا شـرکتی اسـت کـه دراسـتان سـمنان و گلسـتان دارای واحـد 
امـداد و نجـات و HSE اسـت کـه بیـش از ۸0 نفـر در آن مشـغول 
فعالیـت مـی باشـند بـه گونـه ای کـه اولیـن تیـم اعزامـی امـداد و 
نجـات حاضـر درحادثـه معـدن زمسـتان یـورت از شـرکت البـرز 

بود. شـرقی 
محیطـی،  زیسـت  مسـائل  درخصـوص  کـرد:  تاکیـد  شـریف 
اسـتراتژی مـا تخریـب حداقلی و بازسـازی تخریب هایی اسـت که 

بـه ناچـارو بـه دلیـل تولیـد اتفـاق مـی افتد.
مدیرعامـل شـرکت بیـان داشـت: پـس از اتمـام ذخیـره در تونل 
انجـام شـد و در حـال  یـک معـدن تخـت عملیـات درختـکاری 
حاضـر بـا گذشـت چندیـن سـال دیگـر آثـاری از معدنـکاری در 
آن منطقـه مشـاهده نمـی شـود، در تونـل ۲ معـدن تخـت نیـز روند 
بـه همیـن صـورت ادامـه دارد کـه هـدف مـا از ایـن اقدامـات احیا 
بـا موانـع و مشـکات  محیـط جنگلـی اسـت هـر چنـد کمـاکان 
بسـیاری در حـوزه منابـع طبیعـی و زیسـت محیطـی روبرو هسـتیم.

وی افـزود: معـادن زیرزمینـی نسـبت بـه معـادن روی زمیـن از 
آسـیب و خسـارت کمتـری بـرای محیـط زیسـت در دهانـه تونل و 

ایجـاد سـنگر برخوردارنـد.
شـریف، زغـال را یـک مـاده اولیـه در زنجیـره فـوالد و کاالیـی 
اسـتراتژیک عنوان کرد که موجب ارز آوری در کشـور شـده و از 
امتیـاز بزرگـی برخـوردار اسـت، به همین دلیل دشـمن زغالسـنگ 

را ۲بـار در لیسـت تحریـم ها قرار داده اسـت. 
مدیرعامـل شـرکت در خصـوص مسـدود بـودن جـاده اولنـگ 
خاطرنشـان کرد: چندسـالی اسـت که درراسـتای مرمت قسمتهایی 
و  راه  اداره  مدیـرکل  بـا  را  خـود  همـکاری  شـرکت  جـاده،  از 

شهرسـازی اسـتان آغـاز نمـوده اسـت.
معـاون معدنـی و بهـره بـرداری شـرکت، معدنـکاری را یکی 
از مشـاغل زودبـازده عنـوان کـرد و افزود: بـا توجه به 
وجـود منابـع خـدادادی بسـیاری کـه در ایـن منطقـه 
وجـود دارد می تـوان با همـت و هماهنگی واحدهای 
نظارتی و مسـئولیتی اشـتغالزایی خوبـی را ایجاد نمود. 

مهنـدس قنبـری بـا اشـاره به جـذب حـدود 30 نفرازافـراد بومی 
منطقـه بـه صـورت پیمانـی در فروردیـن مـاه  1400 گفـت: هـم 
اکنـون حـدود 130 نفـر درمعـدن رضی فعالیـت دارند و گسـترش 
ایـن معـدن اشـتغال خوبـی را در منطقه بـه دنبال خواهد داشـت که 
امیدواریـم درآینـده نزدیک با برنامه توسـعه ای کـه دربحث تونل 

3 داریـم اشـتغال بیشـتری انجـام پذیرد.
بـه  رامیـان  جـاده  بنیانگذارمسـیراتصال  را  شـرقی  البـرز  وی، 
شـاهرود عنـوان کـرد و افـزود: خوشـبختانه بـا سـرمایه گـذاری ۲ 
سـاله انجـام شـده، تونـل 14 نزدیـک رضـی هـم اکنـون بـه بهـره 

بـرداری و تولیـد ماهانـه 1500 تـن رسـیده اسـت. 
عضـو هیـات مدیـره شـرکت، درخصـوص مشـکات احـداث 
اینکـه  بـه  بـا توجـه  ابـراز داشـت:  تونـل معـدن جوزچـال  دهانـه 
شـرکت پروانـه بهـره بـرداری را دریافـت نمـوده امـا عمـا بـرای 
ایجـاد دهانـه تونـل نیـاز بـه اخـذ مجوزهای منابـع طبیعی و زیسـت 
هـای  گونـه  وجـود  دلیـل  بـه  کنـون  تـا  کـه  باشـد  مـی  محیطـی 
سـرخداردراین منطقـه نتوانسـتیم ایـن مجوزهـا را بگیریـم امـا بـا 
مسـیریابی انجـام شـده راهـی را انتخـاب کـرده ایـم کـه بـا گونـه 
های سـرخداربرخوردی نداشـته باشـد و آسـیب کمتـری به محیط 

زیسـت وارد گـردد.
معـاون مالـی، بازرگانی و منابع انسـانی شـرکت ابراز داشـت: با 
همکاری بسـیار خوبـی که بیـن اداره تامیـن اجتماعی 
و البـرز شـرقی برقرارمـی باشـد هـم اکنـون بدهـی 
شـرکت بـا تامین اجتماعی صفر شـده و به روز هسـتیم.

تجـری در نشسـت بـا رییـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری 
گفـت: بـا توجـه بـه نیـاز چـوب درفرآینـد تولیـد زغـال، مناقصـه 
چـوب از طریـق آن سـازمان بـه شـرکت زغالسـنگ البـرز شـرقی 

اطـاع رسـانی گـردد.
حجـه االسـام ابراهیمـی فرامـام جمعـه رامیـان ضمـن عـرض 
خوشـامدگویی و خداقوت گفت: باعث خرسـندی و افتخاراسـت 
کـه البرز شـرقی طی چندسـال اخیـر اقدامات وعملکرد بسـیار قابل 

توجهـی را در حـوزه تولیـد و اشـتغال از خـود نشـان داده اسـت.

افـزود:  و  برشـمرد  مهـم  امـری  را  کارگـران  از  وی، حمایـت 
رشـد و بالندگـی در تولیـد و اقتصـاد در گـرو تـالش 

کارگـران اسـت.
امـام جمعـه رامیان خاطرنشـان کـرد: در نظام جمهوری اسـامی 
مسـاجد بایـد درزمینـه هـای گوناگـون ماننـد جهـادی و اقتصـادی  

پویـا باشـند وهمچنیـن فرهنـگ تولیـد در جامعه نهادینـه گردد.
جـاده  درخصـوص  رامیـان  فرماندارشهرسـتان  صادقلـو  جـواد 
ارائـه نمـود و  تـا نزدیـک گل رامیـان توضیحاتـی را  چهاربانـده 
افـزود: اگرایـن جـاده کـه مسیردسترسـی بـه روسـتاها مـی باشـد 
بازشـود شـاهد اتفاقـات بسـیار خوبـی خواهیـم بـود بـه ویـژه کـه 

زغـال معـادن نیـز از ایـن مسـیر بـرده مـی شـود .
وی، بـه پـروژه بـرق رسـانی جنگل اولنگ اشـاره کـرد و افزود: 
حـوزه های زیرسـاختی از نظر سـرمایه گـذاری برای مـا از اهمیت 
نیـز  توسـعه  محـور  نوعـی  بـه  و  اسـت  برخـوردار  باالیـی  بسـیار 

محسـوب شـده و مهاجـرت معکـوس را بـه دنبـال دارد.

فرمانداررامیـان ابـراز داشـت: معادن از محورهـای مورد عاقه و 
مـورد وثـوق مـا بـه شـمار میـرود و فرمانـداری رامیان جهت 
دریافـت مجوزهـا و حـوزه هـای زیرسـاختی در کنار 

مجمومه البرز شـرقی اسـت.
وحیـد بـای رییـس اداره کار و رفـاه اجتماعـی رامیـان ضمـن 
بابـت  مهنـدس شـریف  از  موفقیـت  و آرزوی  عـرض خداقـوت 
جـذب نیروهـای بومـی در منطقـه قدردانی نمود و گفـت: موقعیت 
جغرافیایـی رامیـان و دور بـودن از جـاده اصلـی حـوزه اشـتغال را 

تحـت تاثیـر خـود قـرار داده اسـت.
 وی، وجـود معـدن را یکـی از عوامـل مهـم اشـتغال بسـیاری از 
سـاکنان بومـی منطقـه عنـوان کـرد و افـزود: در توصیـف البرز 
شـرقی همیـن بـس کـه از نظـر تعـداد جـذب کارگـر 
حتـی با شـهرک صنعتی این منطقه قابل مقایسـه نیسـت 

و نیروهـای جدیـدی را وارد بـازار کار کرده اسـت.
کـرد:  تصریـح  رامیـان  اجتماعـی  رفـاه  و  کار  اداره  رییـس 

آسـیبی کـه عدم اشـتغال و تبعـات اجتماعی آن به رامیـان وارد می 
نمایـد بسـیار بیشـتراز جاده ای اسـت که در جنـگل ایجاد و موجب 

قطـع تعـدادی درخـت می گـردد.
بـای، بـه شـرکت زغالسـنگ البـرز شـرقی بـه عنـوان مجموعـه 
افـزود:  و  اشـاره کـرد  اشـتغال و صنعـت  ای خوشـنام در حـوزه 
شـرکتی ماننـد البرز شـرقی با سـابقه بسـیار خـوب در بحـث معادن 
و زغالسـنگ بایـد توسـعه پیـدا کنـد چرا کـه طی این مدت حسـن 
نیـت خـود را در رشـد، توسـعه و حمایت از مشـاغل ثابـت کرده و 

ایـن موضـوع بـرای مـا نیزاتفـاق خوبی اسـت.
از  رامیـان  شهرسـتان  اجتماعـی  تامیـن  اداره  رئیـس  زنگانـه 
البرزشـرقی به عنوان یکی از شـرکتهای خوش حسـاب 
نـام برد و ابرازداشـت: نـگاه زیبـای مهنـدس شـریف و مجموعه 

موجـب رفـع بسـیاری از مشـکات شـده اسـت.

وی، همچنیـن ضمـن قدردانـی ازجـواد تجـری معـاون مالـی، 
بازرگانـی و منابـع انسـانی شـرکت در خصوص پرداخـت حق بیمه 
بـه موقـع وارتباط تنگاتنگ این شـرکت بـا تامیـن اجتماعی گفت: 
امیدواریـم بـا لطـف خـدا و مدیریـت توانمنـد مدیرعامـل شـرکت 

چـرخ تولیـد ایـن مجموعه بـزرگ بهتـراز گذشـته بچرخد.
رجبلـو رئیـس اداره منابـع طبیعی و آبخیـزداری رامیـان با تاکید 
بـر جامـع نگـری در حـوزه هـای گوناگـون ابـراز داشـت: ایجـاد 

تولیـد و اشـتغال توسـعه را در بـر خواهـد داشـت.

وی تصریـح کـرد: انتظـار مـا از جامـع نگـری ایـن اسـت کـه 
همزمـان بـا انجـام تغییـرات به طبیعـت آسـیبی وارد نگـردد چراکه 
نیـاز اسـت در راسـتای  تغییـر بـه مثابـه تخریـب نیسـت و گاهـی 

توسـعه تغییراتـی انجـام شـود.
رئیـس اداره منابـع طبیعـی و آبخیـزداری رامیـان بـا اشـاره بـه 
مدیریـت جامـع در گسـترش تولیـد و اشـتغال منطقـه بیـان داشـت: 
در حـوزه هـای کالن بومـی گزینـی و اشـتغالزایی در 
معـادن توانسـته تاثیـر مثبتـی در کاهش قاچـاق چوب 
و بـه دنبـال آن آسـیب کمتـر به طبیعت داشـته باشـد. 
داشـت:  بیـان  رامیـان  زیسـت  محیـط  اداره  رییـس  کریمـی 
اشـتغالزایی و بکارگیـری نیروهـای بومـی درایـن منطقـه امری مهم 

اقتصـادی اسـت. اجتماعـی و  درکاهـش آسـیب هـای 
 وی تصریـح کـرد: متاسـفانه قاچـاق چوب به میزانی رسـیده که 
درمهـارآن بـا مشـکل مواجه شـده و از طرفی توان منابـع طبیعی نیز 

بـه حدی نیسـت کـه بتواند مسـیر عبور و مـرور را ببندد.
رییـس اداره محیـط زیسـت رامیـان در خصـوص گونـه هـای 
بسـیار کمیـاب سـرخداراین منطقـه گفـت: بـا توجـه بـه اینکـه این 
درختـان ازرشـد نسـبتا کنـدی برخوردارنـد باید حفـظ ونگهداری 

آن بـا دقـت بیشـتری صـورت گیـرد.
درایـن  رامیـان  شهرسـتان  مخابـرات  اداره  رییـس  رجبعلـی 
دیدارگزارشـی را در خصـوص رونـد اقدامـات، راهکارهـا و رفـع 
دغدغه هـای تقویـت بخـش موبایـل و تلفـن ثابـت ارائـه نمـود و 
گفـت: جهـت رفع هر چه سـریعتر مشـکات از طریق درخواسـت 

کتبـی اقـدام نماییـد.
محمـدی رئیـس اداره صنعـت، معـدن و تجـارت رامیـان ابـراز 
داشـت: نظـارت، بازدیدهـای بعمـل آمـده کارشناسـان 
ازمعـادن و گـزارش هـای ارسـالی آنهـا رضایـت ما از 

عملکـرد معـادن را دربر داشـته اسـت.
سـریعترموانع،  هرچـه  رفـع  راسـتای  در  کـرد:  تصریـح  وی 
مشـکات معـادن با دسـتگاهها و ارگانهـا باید الویت بنـدی گردد.

الزم بـه ذکراسـت مدیرعامـل شـرکت و هیئـت همـراه در سـفر 
یـک روز خـود بـه شهرسـتان رامیـان بـا حجـه االسـام ابراهیمـی 
فرامـام جمعـه ، صادقلـو فرمانـدار، بـای رییـس اداره کار و رفـاه 
اجتماعـی، زنگانـه رئیـس اداره تامین اجتماعی شهرسـتان ، کریمی 
رییـس اداره محیـط زیسـت، رجبلـو رئیـس اداره منابـع طبیعـی و 
اراده صنعـت، معـدن وتجـارت و  آبخیـزداری، محمـدی رئیـس 
رجبعلـی رییـس اداره مخابـرات شهرسـتان رامیـان دیـدار و گفـت 
ضـرورت  بـر  خداقـوت  عـرض  ضمـن  همچنیـن  و  کـرد  گـو  و 
همـکاری بیشـترمیان شـرکت زغالسـنگ البـرز شـرقی و ادارات و 

سـازمانهای مربوطـه تاکیـد نمـود.

در راستای سفر یک روزه مدیرعامل شرکت به شهرستان رامیان صورت گرفت:

دیدار مدیرعامل شرکت با فرماندار و جمعی از روسای ادارات رامیان

راه  طـزره گفـت:  منطقـه  مخابـرات  سرپرسـت  میرزایـی  وحیـد 
سـاختمان  بازسـازی  تعمیـرو  کاریـز،  موبایـل  سـایت  انـدازی 
سـایت در بـاالی کـوه، حفـر چالـه و تیرگـذاری جهـت کابـل 
کشـی کابـل 3 فـاز بـه تعـداد 35 عـدد، کابـل کشـی بـرق 3 فـاز 
ازحمـل تونـل کاریز تا سـاختمان ارت بـه متـراژ 1000متر، حفر 
چـاه ارت دورتادورسـاختمان ارت بـه متـراژ 1۲0 متـر، حفرچـاه 
دکل و کارگـذاری دکل 1۲ متـری و احـداث جـاده بـرای دکل 
سـایت موبایـل کاریز به متـراژ 3000 متراز جملـه اقدامات انجام 

شـده در سـال 1399 بـوده اسـت.
وی، در خصـوص گـزارش عملکرد مرکز مخابـرات منطقه طزره 
در سـال 1400 گفـت: راه انـدازی خطـوط داخلـی تونـل غربـی، 
حفـر چالـه و تیرگـذاری به تعـداد 75 عدد، کابل کشـی بـه متراژ 
4350 متـر و تعویـض جعبـه تقسـیم در مسـیر کابـل بـه تعـداد 1۲ 

عـدد از جملـه اقدامـات انجـام شـده در رزمجـا غربی می باشـد.
سرپرسـت مخابـرات منطقـه طزره تصریـح کرد: در این راسـتا راه 
انـدازی خـط جدیـد در تونـل تـازه تاسـیس 43 و کابـل کشـی به 

متـراژ 1350 مترانجام شـده اسـت. 
میرزایـی، راه انـدازی خـط جدیـد، حفـر چالـه و تیرگـذاری بـه 
تعـداد 45 عـدد و کابـل کشـی بـه متـراژ ۲300 متـر را از اقدامات 

انجـام گرفتـه در تونـل کلمدرعنـوان کـرد.
وی همچنیـن از راه انـدازی خطـوط تونـل بزرگ مـادر و کارگاه 
هـای مجـاور، انتقـال 3۲ عـدد خـط از روش فیبـر نـوری و قـرار 

دادن 3 دسـتگاه سـوئیچ در ابتـدا و انتهـای کابـل فیبر نـوری تونل 
مادر خبـر داد.

 سرپرسـت مخابـرات منطقـه طزره بیان داشـت: سـایت موبایل در 
مرکـز مخابـرات جهـت کیفیـت آنتـن دهـی منطقـه و رفـع نقـاط 

کـور منطقـه طـزره راه انـدازی گردیده اسـت.
میرزایـی خاطرنشـان کـرد: تـا پایـان تیرمـاه خطـوط داخلـی در 
تونـل کاریـز، کابـل کشـی بـه متـراژ 6000 متـر و حفـر چالـه و 
تیرگـذاری مسـیر کاریـز به تعـداد 130 عدد راه انـدازی و انجام 

شـد. خواهد 

طزره  منطقه  عملکردمرکزمخابرات 

  کارشناس ارشد حقوق خصوصی

شهرستانهای  از  یکی  به  ماهنامه  از  هر صفحه  اختصاص 
وابسته در ۲ استان سمنان و گلستان

مدیر پیگیر و پرسنل زحمت کش

بزرگترین نقطه قوت واحد روابط عمومی؟

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

بزرگترین نقطه قوت حوزه کاریتان؟

پرسنل پیگیر و دلسوز

آریان  رضا  دکتر  با  شرقی  البرز  زغالسنگ  شرکت  عامل  مدیر 
پورنماینده مردم مینودشت ، کاله ، مراوه تپه ، گالیکش و مهندس 
کوهساری نماینده شهرستانهای آزادشهر و رامیان در خصوص رفع 

موانع و مشکات معدن تخت دیدار و گفتگو نمودند.
دکتر  اتفاق  به  فرماندارمینودشت  نیا  حسینی  دکتر  نشست  این  در 
اینکه  بر  آریان پور و مهندس کوهساری پیشنهادات خود را مبنی 
البرز شرقی به تعهد خود مبنی بر لکه گیری و  شرکت زغالسنگ 
ابراز  و  نمودند  ارائه  نماید  اقدام  تخت  روستای  آسفالت  روکش 
داشتند: همکاری های الزم را در جهت رفع مشکات این مجموعه 

از جمله راه دسترسی به تونل 7 خواهند داشت.
خصوص  در  را  مختصری  توضیحات  ابتدا  در  شریف  مهندس 

اقدامات و عملکرد شرکت طی چندسال اخیرارائه نمود و گفت: 
درچندسال گذشته اقدامات خوبی از نظر تولید و اشتغال در شرکت 

به عمل آمده است.
اهداف شرکت  ازمهمترین  را  تولید  افزایش  و  اشتغال  توسعه  وی، 
برشمرد و افزود: هر فردی که در این راه قدمی بردارد و به روند 
نیز موثر  اثرات تحریم ها  افزایشی تولید کمک نماید قطعا دردفع 

بوده است.
معدن   7 تونل  دهانه  احداث  موانع  به  اشاره  با  عامل شرکت  مدیر 
مستند،  صورت  به  بسیاری  امروزموارد  به  تا  داشت:  ابراز  تخت 
و  تولید  توسعه  با  دررابطه  جلسات  برگزاری  و  مذاکره  مکتوب، 

اشتغال مطرح شده است.
شریف تصریح کرد: گام های بعدی شرکت درخصوص فاز3و۲ 
معدن تخت است که از ذخایر خوبی برخوردار می باشد، امیدواریم 
با دغدغه دوستان و پیگیری ما پس از گرفتن مجوز احداث دهانه 

تونل بتوانیم سایر مجوزها را نیز گرفته اقدام نماییم.
وی با ابراز نگرانی در خصوص توسعه و حفظ اشتغال یادآورشد: در 
حوزه آزادشهر و رامیان معادن وطن 3 و جوزچال دارای مشکاتی 
می باشند که نیازمند همکاری بخشهای گوناگون است که قریب 
به 5 سال می شود که در یک لوپ بروکراسی اداری گیرافتاده و با 

وجود پیگیری کماکان به نتیجه ای نرسیده ایم.
مدیر عامل شرکت از تونل 7 به عنوان راه اصلی دسترسی به فاز ۲ 
معدن تخت نام برد و بیان داشت: درصورت نگرفتن مجوز احداث 
دهانه تونل 7 ظرف 3 سال آینده ذخایر این معدن تمام شده و بیش 

از 450 نفر شغل خود را از دست خواهند داد.
صیانت  حفظ  راههای  از  یکی  را  اشتغال  و  تولید  توسعه  شریف، 
جنگلها عنوان کرد و افزود: کار لکه گیری آسفالت جاده دسترسی 

به معدن تخت طبق تعهد ما با فرمانداری پابرجاست.
با توجه به حوزه فعالیت شرکت در ۲ استان  وی خاطرنشان کرد: 
و 5 شهرستان در قالب مسئولیت ها و توان، این مجموعه آمادگی 
می  پاسخگو  بیاید  تقاضایی  اگر  و  داریم  را  نوع کمک  هر  انجام 

باشیم.
این نشست با حضور دکترآریان پورنماینده مردم مینودشت ، کاله ، 
مراوه تپه و گالیکش، مهندس کوهساری نماینده مردم شهرستانهای 
رامیان و آزادشهر، جمعی از مدیران ارشد استان گلستان از جمله 
طلوعیان مدیر کل اداره صنعت،معدن و تجارت، لطفی مدیر کل 
منابع طبیعی ، هادیان معاون مدیر کل اداره صنعت،معدن و تجارت 
، ریاضی فر معاون مدیر کل محیط زیست استان گلستان، تجری 
ریزی  برنامه  معاون  لو  مصطفی  و  مینودشت  صمت  اداره  رئیس 

فرمانداری مینودشت وهیئت همراه در معدن تخت برگزار شد. 

دیدار مدیرعامل شرکت با نمایندگان مینودشت و آزادشهر


