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خبــرکـوتاه

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت، مهنــدس بابــک براتــی 
بــه مناســبت بزرگداشــت هفتــه بســیج پیامــی را ارســال کردنــد.

در متن پیام آورده است:
ــن نهــاد ارزشــمند نظــام  ــادآور تشــکیل مردمــی تری بســیج ی
مقــدس جمهــوری اســالمی ایــران اســت کــه بــا افــکار و اندیشــه 
هــای واالی معمــار کبیــِر انقــالب اســالمی حضــرت امــام 
خمینــی )ره( شــکل گرفــت. حماســه ایثارگــری هــای بســیجیان 
در عرصــه هــای مختلــف از جملــه حماســه آفرینــی های هشــت 
ــور  ــادی، حض ــکوفایی اقتص ــد و ش ــدس، تولی ــاع مق ــال دف س
قهرمانانــه در حفــظ بهداشــت و ســالمت بــر همــگان عیــان 
اســت. بخشــی از ایــن روحیــه و تفکــر بســیجی، در کارگــران و 
نیــروی انســانی ارزشــمند شــرکت زغالســنگ البــرز شــرقی در 
ــبحان را  ــد س ــت. خداون ــان اس ــد عی ــازندگی و تولی ــه س عرص
ــه انقــالب حضــرت  ــر فرزان ــا رهنمودهــای رهب شــاکریم کــه ب
آیــت ا.. خامنــه ای اینــک در فضــای اقتصــادی کشــور شــرکت 
زغالســنگ البــرز شــرقی بــه دفــاع از کیــان اقتصــادی و اســتقالل 
ــا در عمــل اندیشــه بســیجی را  و خودکفایــی همــت گمــارده ت
ــت  ــن گرامیداش ــب ضم ــد. اینجان ــرار ده ــور ق ــه ظه ــه مرض ب
ــه  ــیج ب ــه بس ــک هفت ــدر و تبری ــهدای گرانق ــره ش ــاد و خاط ی
خانــواده بــزرگ شــرکت البــرز شــرقی از همــه ایثارگــری هــای 
فرزنــدان بســیجی کشــور قدردانــی مــی کنــم و از خــدای متعــال 

ــران اســالمی را مســئلت دارم. ســربلندی ای

                                            بابک براتی
                      مدیرعامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی

پیام تبریک مدیر عامل 
شرکت زغالسنگ البرز شرقی 

به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج

خبــرکـوتاه

پیام تبریک مدیرعامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی
 به مناسبت انتخاب مرد سال صنعت فوالد کشور 

مهندس بابک براتی طی پیامی انتخاب مهندس منصور یزدی زاده 
مرد سال صنعت فوالد  عنوان  به  را  اصفهان  مدیر عامل ذوب آهن 

کشور تبریک گفت.
در این پیام آمده است:

 به نام خدا
ــرم  ــل محت ــزدی زاده مدیرعام ــدس منصوری ــای مهن ــاب آق جن

ذوب آهــن اصفهــان  
شایســته  و  بجــا  انتخــاب  شــرقی  البــرز  بــزرگ  خانــواده 
جنابعالــی را بــه عنــوان "مــرد ســال صنعــت فــوالد" بــرای دومیــن 
بــار بــا ۳۸۰۰ رای مســتقیم از ســوی فعــاالن، دســت انــدرکاران و 
مســئولین صنعــت فــوالد کشــور را صمیمانــه تبریــک مــی گویــد.

ــی  ــمند مدیریت ــای ارزش ــا و تجربه ه ــک توانمندی ه ــدون ش  ب
جنابعالــی نویدبخــش روزهایــی روشــن تر بــرای ایــن عرصــۀ 
مهــِم کار و خدمــت، در نظــام مقــدس جمهــوری اســالمی اســت.

ضمــن آرزوی توفیــق روزافــزون بــرای شــما بــرادر ارجمنــد، ایــن 
انتخــاب شایســته را صمیمانــه تبریــک عــرض می کنــم و بهــروزی و 

تندرســتی حضرتعالــی را از درگاه ایــزد منـّـان آرزومنــدم.
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 گزارش عملکرد شرکت زغالسنگ البرز شرقی 
در 3 ماه )شهریور تا پایان آبان 1400(
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پیام تبریک مدیرعامل 
شرکت زغالسنگ البرز شرقی

 به مناسبت انتخاب مرد سال صنعت فوالد کشور

1

بررسی موضوعات زیست 
محیطی  شرکت 

زغالسنگ البرز شرقی 
در فرمانداری دامغان

4

برگزاری مسابقات ورزشی، 
رونمایی از تندیس کارگر معدن 

و بازدید از تونل طزره

1

دیدار مدیرعامل شرکت زغال سنگ البرز شرقی 

با وزیر صنعت، معدن و تجارت

2

حضور البرز شرقی در 

دهمین نمایشگاه فرصت های 

سرمایه گذاری معدن

4

قدردانی مدیریت و پرسنل 

منطقه معدنی تخت از

مدیرعامل شرکت

خبــرکـوتاه

ــنگ  ــرکت زغالسـ ــل شـ ــی مدیرعامـ ــک براتـ ــدس بابـ مهنـ
البـــرز شـــرقی بـــا فرشـــاد زادخـــور مدیـــرکل راه آهـــن 

ــرد. ــو کـ ــت و گـ ــدار و گفـ 1( دیـ ــرق ) ــمال شـ شـ
ـــع  ـــری و رف ـــزی ، پیگی ـــه ری ـــتای برنام ـــدار در راس ـــن دی ای
مشـــکالت حمـــل ریلـــی زغالســـنگ کنســـتانتره بـــه ذوب 

آهـــن اصفهـــان صـــورت پذیرفـــت.
ایـــن  در  نیـــز   )1 ( شـــرق  شـــمال  آهـــن  راه  مدیـــرکل 
نشســـت ضمـــن قدردانـــی از حضـــور مهنـــدس براتـــی ابـــراز 
ـــوزه  ـــی در ح ـــیار خوب ـــعه بس ـــر توس ـــالهای اخی ـــت: در س داش
افزایـــش میـــزان حمـــل بـــار اعـــم از صادراتـــی و ... بـــه 

ــت. ــیده اسـ ــام رسـ انجـ

دیدار مدیرعامل شرکت 
با مدیرکل راه آهن شمال شرق 1

خبــرکـوتاه

بنـــا بـــه پیشـــنهاد فرمانـــدار شهرســـتان دامغـــان جلســـه بررســـی 
ـــه  ـــزره و کارخان ـــی ط ـــه معدن ـــی منطق ـــت محیط ـــات زیس موضوع

ـــد. ـــزار ش ـــان برگ ـــر ایش ـــل  دفت ـــویی در مح زغالش
ـــی  ـــه معدن ـــی منطق ـــت محیط ـــات زیس ـــت موضوع ـــن نشس در ای
طـــزره و کارخانـــه زغالشـــویی از حـــوزه هـــای زیـــر مجموعـــه 
ــی  ــث و بررسـ ــورد بحـ ــرقی  مـ ــرز شـ ــنگ البـ ــرکت زغالسـ شـ

ــت. قرارگرفـ
ـــان،   ـــدار شهرســـتان دامغ ـــادی فرمان ـــر بندرآب ـــی اســـت: دکت گفتن
ـــا  ـــه ب ـــران در جلس ـــراه مدی ـــه هم ـــل،  ب ـــر عام ـــی مدی ـــدس برات مهن
ـــتند. ـــور داش ـــان حض ـــتان دامغ ـــت شهرس ـــط زیس ـــس اداره محی رئی

بررسی موضوعات زیست محیطی  
شرکت زغالسنگ البرز شرقی 

در فرمانداری دامغان 

خبــرکـوتاه

دیدار مدیرعامل شرکت زغال سنگ البرز شرقی 
با وزیر صنعت، معدن و تجارت

مهندس بابک براتی مدیرعامل شرکت زغال سنگ البرز شرقی با 
دکتر فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت در فرمانداری شاهرود 

دیدار و گفتگو کرد.
رفع  بر  شرقی  البرز  سنگ  زغال  شرکت  مدیرعامل  دیدار  دراین 
مشکالت و نیازهای این شرکت بزرگ صنعتی و همچنین رفع موانع 
تولید تاکید کرد و در خصوص زمینه های رشد و شکوفایی اقتصادی 

منطقه بحث و تبادل نظر شد.
وی ضمن ارائه عملکرد و اقدامات انجام شده توسط شرکت طی 
سالهای اخیر،  بازگشایی مسیر جاده تونل ۷ معدن تخت و دسترسی به 
ذخایر عظیم زغال سنگ را یکی از اهداف راهبردی شرکت اعالم کرد 
و گفت: در صورت عدم صدور مجوز سازمان صمت تا سه سال آینده 

ذخایر آن تمام می شود و در صورت صدور مجوز تعداد حدود 5۰۰ نفر 
در فاز اول مشغول به کار می شوند که این امر، عالوه بر رونق تولید، برای 

دو استان سمنان و گلستان اشتغالزایی قابل توجهی بوجود خواهد آمد.
 براتی، سرمایه گذاری های کوچک و بزرگ جانبی در سطح دو 
استان و رونق و آبادانی منطقه را از تاثیرات مثبت این رخداد برشمرد و 
خواستار حمایت دکتر فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در 

اخذ مجوزهای الزم برای این منظور شد. 
محیط  اهمیت  به  توجه  با  نشست  این  پایان  در  مدیرعامل شرکت 
زیست و لزوم محافظت و مراقبت از آن، پیشنهادات مناسبی را بعنوان 

تعهدات شرکت در راستای گسترش فعالیت ها مطرح نمود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز، ضمن قدردانی از زحمات مدیرعامل 
شرکت البرز شرقی در رفع مشکالت کارگری و دیگر اقدامات انجام 
شده، با تاکید بر لزوم تالش مسئوالن محلی برای تحقق عدالت گستری 
و پیشرفت در منطقه و همچنین رفع مشکالت این مجموعه قول های 

مساعدی دادند.
الزم به ذکر است: همزمان با سفر رییس جمهور و هیئت دولت، به 
استان سمنان، فاطمی امین وزیر صمت به شهرستان شاهرود سفر کرده 
و با مسئوالن ، مقامات محلی ، سازمان ها و صنایع مختلف دیدارهای 

صمیمانه ای داشت. 
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بـه گـزارش معدنـکار، ۳ مـاه از انتصـاب مهنـدس بابـک براتی در 
جایـگاه مدیرعامـل شـرکت زغالسـنگ البـرز شـرقی و سـکانداری 
بزرگتریـن بنگاه اشـتغالزایی اسـتان سـمنان بـا تمام تالشـها و پیگیری 
هایـش بـه پایـان رسـید، آن هـم در سـال 14۰۰ کـه بـا حضـور پـر 
فـراز و نشـیب میهمـان شـومی بـه نـام ویـروس کرونـا آغـاز شـد که 

مشـکالت را چندبرابـر مـی کنـد.
بـه واسـطه  مـاه اخیـر  البـرز شـرقی درچنـد  شـرکت زغالسـنگ 
حضـور و مدیریـت هوشـمندانه مهنـدس براتـی در جایـگاه مدیریت 

ایـن شـرکت شـاهد موفقیـت هـای بـی شـماری بـوده اسـت.
اگـر چـه شـاید بـه عقیـده خیلی هـا از نظـر اقتصـادی سـال خوبی 
نبـود، امـا نبایـد از ایـن نکتـه غافل شـد کـه در کنـار تمام مشـکالت 
اقتصـادی کـه بخـش اعظمـی از آن بـه دلیـل تحریـم هـای دشـمنان 
ایـن مـرز و بـوم بـود، دسـتاوردهای بسـیاری با تکیـه بر تـوان داخلی 
نصیـب مـان شـد، دسـتاوردهایی که نشـان داد با شـعار ما مـی توانیم 
هیـچ چیـز غیر ممکن نیسـت و توانسـتیم مرزهای خواسـتن توانسـتن 

اسـت را جابـه جـا کنیم.

 گــزارش عملکرد شــرکت زغالســنگ البرز شــرقی در ســه ماهه گذشــته
اینجـا  در  نـدارم،  را  از دسـتاوردهای کشـورمان  قصـد صحبـت 
مـورد اشـاره مـا در خصـوص شـرکتی اسـت کـه عنـوان بزرگتریـن 

بنـگاه اشـتغالزایی اسـتان سـمنان را یـدک مـی کشـد.
سـال14۰۰  در شـرکت زغالسـنگ البـرز شـرقی تـوام بـا فـراز و 
نشـیب هـای گوناگونـی بود که انتظـار   می رود چند مـاه باقی مانده 

بـا نشـاط و پویایی بیشـتر از گذشـته سـپری شـود.
حـال کـه در ۳ ماهـه پایان سـال قرار داریـم مروری بـر اقدامات ۳ 
ماهـه گذشـته مدیرعامل شـرکت از ابعاد مختلف جالب توجه اسـت 

کـه در این شـماره از معدنکار مـی خوانید.
با  گو  و  گفت  در  شرقی  البرز  زغالسنگ  شرکت  مدیرعامل 
معدنکار، ارتقای تولید و تداوم روند رو به فزونی تولید شرکت را 
در زمره اقدامات آتی در مدیریت البرز شرقی عنوان کرد و افزود: 
همدلی و تالش تیم البرز شرقی بزرگترین عامل موفقیت در این بازه 
پراکندگی  و  معدن  کار  سختی  به  توجه  با  همچنان  و  است  زمانی 
معادن زیرمجموعه البرز شرقی در 5 شهر همچنان محورهای تدبیر و 

برنامه ریزی در این خصوص به خوبی مشهود است.

االسـالم  حجـت  رئیس جمهـور  اسـتانی  سـفر  بـه  اشـاره  بـا  وی 
سـید ابراهیـم رئیسـی بـه خراسـان جنوبـی و بازدیـد از معـدن زغـال 
سـنگ پـروده طبـس ابـراز داشـت: در ایـن سـفر ایشـان بـا کارگران 
و مهندسـان معـدن پـروده گفـت و گـو کـرد و مسـائل و مشـکالت 
آنـان را شـنیده ودر جریـان توانمنـدی ها،مسـائل و مشـکالت منطقه 

قـرار گرفـت.
مهنــدس براتــی تصریــح کــرد: درامتــداد فرمایشــات رئیــس 
جمهــور محتــرم در جهــت رفــع مســائل و مشــکالت پرســنل و 
ــه رو و ادامــه دهنــده  ــد تولیــد و اشــتغالزایی بایــد دنبال افزایــش رون
راه ایشــان باشــیم تــا بــا وجــود تمــام مشــکالت، بیشــتر از همیشــه در 
مســیر توســعه قــرار گرفتــه، توســعه ای پایــدار کــه نشــان از همدلــی 

و اتحــاد هــر چــه بیشــتر دارد. 
ــی  ــر اقدامات ــاه اخی ــه م ــت: در س ــراز داش ــرکت اب ــل ش مدیرعام
در ســه دســته کلــی انجــام شــده اســت. برخــی مربــوط بــه اقدامــات 
ــای  ــرویس ه ــازی س ــل نوس ــت از قبی ــوده اس ــان ب ــی کارکن رفاه
بهداشــتی، محــل اســتراحت و غذاخــوری در معــادن، رنــگ آمیــزی 

بین المللی  نمایشگاه  دهمین  در  شرقی  البرز  زغالسنگ  شرکت 
معدنی  صنایع  و  معدن  بخش  در  سرمایه گذاری  فرصت های 
)ماینکس ۲۰۲1( از 11 تا 1۳ آبان  ماه در محل مصالی امام خمینی 

)ره( ، حضوری فعال داشته است.
سرمایه  و  متخصصان  گردهمایی  برای  فرصتی  نمایشگاه  این 
 گذاران بود تا ضمن معرفی پتانسیل ها و توانمندی های خود، زمینه 

سرمایه گذاری الزم را در این حوزه ها فراهم کنند.
 ۳5 و  داخلی  شرکت   ۲15 مشارکت  با  نمایشگاه  از  دوره  این 
هلند،  آلمان،  ژاپن،  ایتالیا،  از جمله  ۲۲ کشور  از  شرکت خارجی 
چین، روسیه و ترکیه از 11 تا 1۳ آبان ماه و با حضور معاون وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشاف 

معدنی کشوردر محل مصالی امام خمینی )ره( برگزار شد.
این  در  تجارت  و  معدن  صنعت،  وزیر  معاون  شهیدی  علیرضا 
نمایشگاه ابراز داشت: مشکل خاصی در زمینه سرمایه گذاری حتی 
در بخش اکتشافات معدنی وجود ندارد و اکنون بخش خصوصی به 

موازات بخش حاکمیتی در حال انجام فعالیت های اکتشافی است.
کرد:  تصریح  معدنی  اکتشافات  و  زمین شناسی  سازمان  رییس 
به  توجه  با  که  است  این  زمین شناسی  سازمان  در  ما  سعی  امروز 
این سازمان طی سالیان متمادی،  متنوع موجود در  بسیار  اطالعات 
محدوده هایی که ریسک کمتری دارد در اختیار بخش خصوصی 
قرار داده شود تا پس از سرمایه گذاری بتواند به منافع خود نیز برسد.

وی خاطرنشان کرد: سازمان زمین شناسی از حدود ۲۰ سال پیش 
ذخایر  اکتشاف  برای  هوایی  ژئوفیزیک  اطالعاتی  الیه  از  تاکنون 
پنهان استفاده می کند و نزدیک به ۶4۰ هزار کیلومتر خطی برداشت 
ژئوفیزیک هوایی داشته است که برای دستیابی به اهداف، نیاز است 
تا حدود ۲ میلیون و ۷5۰ هزار کیلومتر خطی برداشت نیز انجام شود.

سال   ۲ حدود  در  هوایی  ژئوفیزیک  توقف  به  اشاره  با  شهیدی 
جدیدترین  از  یکی  آذرماه  اوایل  یا  آبان  اواخر  از  گفت:  اخیر، 
منطقه  در  هوایی  ژئوفیزیک  موضوع  در  سازمان  این  کارهای 
»دیوان دره« استان کردستان مجدد آغاز خواهد شد و امید می رود به 

اکتشاف مناسبی در ذخایر پنهان برسیم.
در  نمایشگاه  این  حاشیه  در  نیز  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
جمع خبرنگاران درخصوص طرح دولت برای ساخت سالیانه یک 
میلیون واحد مسکونی، گفت: اگر احداث سالیانه یک میلیون واحد 
مسکونی با اسکلت فلزی انجام شود، نیازمند بیش از چهار میلیون 

تن فوالد خواهد بود.
خوب  بسیار  پتانسیل  به  توجه  با  داشت:  بیان  یزدی زاده  منصور 
تن  میلیون  به 4۰  آن  تولید  اینکه ظرفیت  و  فوالد  تولید  در  کشور 

رسیده است، مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: وابستگی ها به خارج در حوزه مسکن به حداقل 
جمله  از  ساختمانی  مصالح  انواع  سایر  تولید  در  امروز  و  رسیده 

سیمان، کاشی، سرامیک و غیره مشکلی وجود ندارد.
امکانات  به  توجه  با  یادآورشد:  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
موجود در کشور امروز نیازمند تشکیل اتاق فکری برای شناسایی و 

رفع مشکالت موجود بر سر این ابرپروژه هستیم.
یزدی زاده گفت: شاید در سال نخست اجرای این طرح به عدد 
رفع  با  و  ادامه  در  اما  نرسیم،  مسکونی  واحد  میلیون  یک  احداث 
مشکالت می توان چهار میلیون واحد مسکونی در مدت چهار سال 

را محقق کرد.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته این شرکت به 1۷ کشور جهان 
به چین و کشورهای  صادرات داشته و شمش و سایر محصوالت 
همچنین  و  اروپا  از  بخش هایی  آفریقا،  شمال  دور،  شرق  آسیای 
کشورهای حاشیه خلیج فارس ارسال کرده است که در مورد چین، 

به ازای صادرات شمش به واردات کک و زغال سنگ می پردازیم.
نیمه  در  آهن  ذوب  بیان داشت:  اصفهان  آهن  ذوب  مدیرعامل 
نخست امسال ۶۰۶ هزار تن انواع محصوالت به ارزش ۳4۳ میلیون 

دالر صادر کرده است.
دراین نمایشگاه دکترشهیدی معاون وزیر صمت و رئیس سازمان 
زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مهندس یزدی زاده مدیرعامل 
ذوب آهن اصفهان، مهندس پاکزاد عضو هیئت مدیره شرکت پیشرو 
معادن سوادکوه، مهندس محمدی مدیر شرکت پویش معادن ، مهندس 
شیرازی مدیر تولید و توزیع برق ذوب آهن اصفهان ، مهندس تقی 
یارعضو کمیسیون معامالت ذوب آهن اصفهان ، مهندس تفکری مدیر 
تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب آهن اصفهان از غرفه البرز شرقی 
در نمایشگاه Minex ۲۰۲1  تهران بازدید و با مهندس براتی مدیرعامل 

شرکت زغالسنگ البرز شرقی گفتگو نمودند. 
الزم به ذکر است: مهندس قنبری معاون معدنی و بهره برداری ، 
مهندس اعالیی عضو هیئت مدیره و تعدادی از مدیران و کارشناسان 

شرکت دراین نمایشگاه حضور داشتند.

    خبر

حضور البرز شرقی در دهمین نمایشگاه 
فرصت های سرمایه گذاری معدن
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 گــزارش عملکرد شــرکت زغالســنگ البرز شــرقی در ســه ماهه گذشــته
ســوخت،  و  ذخیــره آب  تانکرهــای  افــزودن  اداری،  ســاختمان 
بازســازی ســقف حمــام هــا بــا ورق فلــزی، ســاخت ســوئیت 
ــد  ــی مانن ــات عمران ــی اقدام ــس و ... برخ ــاق کنفران ــرا، اط مهمانس
ــن  ــنگ چی ــای ۳ و 4 و ۶، س ــل ه ــای ورودی تون ــن نم ــنگ چی س
ــرای گــروه  ــل ۶، خریــد و نصــب کانکــس کارگاهــی ب ســنگر تون
ــز  ــر واگــن هــا و تجهی ــرای تعمی ــد ب ــرق، اختصــاص کارگاه جدی ب
اولیــه آنهــا، بهســازی محوطــه و کارگاه فلــزکاری بــوده انــد. 
همچنیــن شــرکت در راســتای توســعه معــادن و تولیــدات شــرکت 
اقدامــات قابــل توجهــی را برنامــه ریــزی کــرده کــه مراحــل طراحــی 

ــت. ــام اس ــال انج آن در ح

بازدید میدانی مهندس براتی از مناطق معدنی زیرمجموعه 
شرکت زغالسنگ البرز شرقی

ــه  ــی زیرمجموع ــی از مناطــق معدن ــدس برات ــی مهن ــد میدان بازدی
ــات ایشــان  ــرز شــرقی یکــی دیگــر از اقدام شــرکت زغالســنگ الب
ــا مدیــران ایــن مناطــق و شــناخت  اســت کــه در راســتای آشــنایی ب

ــه عمــل آمــده اســت. موقعیــت جغرافیایــی شــرکت ب
ایشــان در ایــن ســفرهای یــک روزه  توضیحاتــی را در خصــوص 
ــه  ــد رو ب ــن رون ــی پرســنل و همچنی ــع مشــکالت ، مســائل رفاه رف
ــت  ــی و نظــم از اهمی ــه نمــود و گفــت: ایمن ــه ارائ ــن منطق رشــد ای
ــا  ــام کاره ــرلوحه انج ــد س ــه بای ــت ک ــوردار اس ــی برخ ــیار باالی بس

ــرد. ــرار گی ق
مدیرعامـل شـرکت بـا تاکیـد بـر رفـع هـر چه سـریعتر مشـکالت 
گفـت: موانـع بایـد بـه صـورت اولویـت دار و در زمانی مشـخص به 
گونـه ای مـورد بررسـی و پیگیـری قـرار گیرد کـه تغییـرات آن طی 

یـک تـا ۲ مـاه آینده مشـهود باشـد.
ــورت  ــه ص ــتانه و ب ــداری دوس ــن در دی ــی همچنی ــدس برات  مهن
ــو  ــت وگ ــث و گف ــه بح ــل 5 ب ــران تون ــا کارگ ــره ب ــه چه ــره ب چه
ــرار داد و کارگــران  ــورد بررســی ق ــا را م نشســت و مشــکالت آنه
ــات  ــا هی ــرکت و اعض ــل ش ــور مدیرعام ــی از حض ــن قدردان ضم
ــی  ــه طوالن ــره در خصــوص مســائل و مشــکالت خــود از جمل مدی
ســپس  و  مطــرح  را  ...ســواالتی  و  بازنشســتگی  پروســه  بــودن 

ــد. ــخ دادن ــواالت پاس ــه س ــرکت ب ــل ش مدیرعام
وی خاطرنشـان کـرد: بهبـود شـرایط رفاهـی و رفـع مشـکالت 
بـه  و  آغـاز  معـادن  اعمـاق  و  هـا  تونـل  دهانـه  از  بایـد  موجـود 
سـمت سـتاد مرکـزی انجـام شـود چراکـه مـا حتـی در دورتریـن 
نظـر  مـورد  شـرایط  تـا  هسـتیم  هـم  کنـار  نیـزدر  تونلهـا  نقطـه 

گـردد. حاصـل 
بازدیـد از واحدهـای مختلـف سـتاد مرکزی شـرکت یکـی دیگر 
از برنامـه هـای مهنـدس براتـی بـود کـه طـی آن از بخش هـا و دوایر 
مختلـف سـتاد مرکـزی  شـرکت دیـدن کـرد واز نزدیـک بـا نحـوه 

فعالیـت و عملکـرد آنان آشـنا شـد.
مدیـر عامـل شـرکت بـا قدردانـی از تـالش و زحمات همـکاران، 
بـر لـزوم افزایـش و بهبـود فعالیتهـا به منظـور ارائـه خدمـات مطلوبتر 

تاکیـد کرد.
در پایـان نتیجـه اینکـه همـه مـا حواسـمان باشـد کـه باید بیشـتر از 
همیشـه بـه خاطـر بسـپاریم کـه بـرای سـاختن ایرانـی آباد، مـن بودن 

هـا را کنـار گذاشـته و ما شـویم.
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خبــرکـوتاه

قدردانی مدیریت و پرسنل منطقه معدنی تخت از مدیرعامل شرکت 

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت، مدیریــت و پرســنل 
ــده  ــام ش ــی انج ــات رفاه ــر اقدام ــه خاط ــت ب ــی تخ ــه معدن منطق
قدردانــی  مدیرعامــل شــرکت  از  پیامــی  پرســنل طــی  جهــت 

نمودنــد.
در این پیام آمده است:

ــوزانه  ــت دلس ــایه مدیری ــه درس ــاکریم ک ــال را ش ــد متع خداون
مهنــدس براتــی، توفیــق خدمتگــزاری در راه رونــق چرخهــای 

ــرد. ــان ک ــب م ــد را نصی تولی
هــای  پیگیــری  از  دانیــم  مــی  خــود  وظیفــه  بدینوســیله 
نیازهــای  تامیــِن  جهــت  در  محتــرم  عامــل  مدیــر  دریــغ  بــی 
بهداشــتی  کارگاهــی،  کانکــس  تهیــه  قبیــل  از  رفاهــی 
خداونــد  از  و  کــرده  قدردانــی  صمیمانــه  خدماتــی،  و 

داریــم.  مســئلت  را  ایشــان  افــزون  روز  توفیقــات  بــزرگ 
همچنیــن مشــارکت و پیگیــری معاونــان و مســئوالن شــرکت در 

اجــرای ایــن  دســتورات قابــل تقدیــر اســت.

 شماره پرسنلي  نام ونام خانوادگي  رديف 
 وام دويست میلیون رياليبرندگان 

 7017519 یانی اغالمحسین فانی م 1
 7012359 عباس اسکندری  2
 7017831 علی خاکی  3
 7016551 محمد مصطفی لو  4
 7020063 احمد حسین پور 5
 7014439 احمد سعدی 6
 7016159 رمضان بیک 7
 7011751 باشی ی ئناباقر ب 8
 702007 حسن جاللیان  9

 7015047 جواد  زمانی  10
 7018751 محمد علی قدمی 11
 7020623 علی عرب اسماعیلی  12
 7020815 محسن صادقی 13
 7019295 امامقلی احمدی پور  14
 7019671 احمد جاهدی جوزچال 15
 7019855 مهدی مهران  16
 7016167 مصیب مصطفی لو  17
 7011839 کرم ناصری 18
 7016975 یه محمد حسن باقر 19
 7010871 محمد علی مسعودی 20

 

 شماره پرسنلي  نام ونام خانوادگي  رديف 
 میلیون ريالي نجاه پوام برندگان 

 7010871 محمد علی مسعودی  1
 7020831 معصومه بابکی  2
 7014631 علی اکبر کارگر 3
 7011743 اندیحمم ی مهدی حاج 4
 7011135 عبدالحسین هدایتی  5
 7012503 مهدی عرب احمدی  6
 7018791 حسین آجودانی 7
 7019415 محمد کیقبادی  8
 7020751 شاهرودی  محمد رضا امینی  9

 7019983 مجید حسینی  10
 7018127 جمال محمد خانی  11
 7019407 رسول قاسمی  12
 7012903 سید رحیم موسوی  13
 7020823 هاشم گرزینحمد م  14
 9016856 پیان غراوی مسعود 15
 7011775 فرضعلی برهانی 16
 7018311 حمید محمدی  17
 7013631 محمد حسین پور 18
 7012807 سعید اخالق  19
 7015703 مصطفی ایثاری  20

 

برندگان قرعه کشی وام آبان ماه 1400

بسیج  فرارسیدن هفته  مناسبت  به  البرز شرقی،  شرکت زغالسنگ 
فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و اقتصادی را برنامه ریزی و اجرا کرده 
است . از اهم این اقدامات را می توان  برگزاری مسابقات ورزشی، 
بعنوان  طزره  تونل  از  بازدید  و  معدن  کارگر  تندیس  از  رونمایی 

بزرگترین تونل شرکت برشمرد.

مسابقات ورزشی
بسیجیان  ایثارگری  یادآور  که  یادمانی  به  هفته  این  مناسبت  به 
طناب  مسابقات  دوره  یک   ، است  مختلف  های  عرصه  در  قهرمان 
کشی، برش چوب و آرک بندی برگزار و به نفرات برتر جوایزی 
اهدا شد . این مراسم با حضور مهندس براتی مدیرعامل ، مدیر منطقه  
و فرمانده حوزه بسیج ادارات و تعدادی از بسیجیان، کارشناسان و 

کارگران برگزار شد.

برگزاری مسابقات ورزشی، رونمایی ازتندیس کارگر معدن و بازدید از تونل طزره
به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد

رونمایی از میدان کارگر 
طی مراسمی با حضور مدیرعامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی و 
بسیجیان حوزه های ادارات ، از تندیس کارگر معدن واقع در میدان 
کارگر منطقه معدنی طزره رونمایی شد . نصب این تندیس در ایجاد 
احساس غرور و حمیت کارگران معدنی و تکریم از تالشهایی که 
در راستای تولید ملی و پیشرفت وطن و جمهوری اسالمی می کنند، 

بسیار اثر گذار است .

بازدید بسیجیان حوزه ادارات از تونل طزره
بسیجی،  کارگران  از  تقدیر  و  همبستگی  تقویت  منظور  به 
بسیجیان  از  جمعی  همراه  به  اشتر  مالک  مقاومت  پایگاه  فرمانده 
حوزه ادارات ، از تونِل مادر منطقه معدنی طزره بعنوان بزرگترین 

بازدید کردند. البرز شرقی  تونل شرکت زغالسنگ 

خبــرکـوتاه


