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خبــرکـوتاه

 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ، مهنــدس بابــک 
ــال  ــی را ارس ــدا پیام ــب یل ــیدن ش ــرا رس ــبت ف ــه مناس ــی ب برات

ــد. کردن
در متن پیام آورده است:

آنچــه  هــر  تکــرار  بــرای  اســت  فرصتــی  یلــدا، 
روزگاری،سرمشــق خوبــی هایمــان بــوده انــد و امــروز بــر روی 

. گیرنــد  مــی  غبــار  هایمــان  عــادت  طاقچــه 
ــز  ــل پایی ــن روز فص ــان آخری ــت: ایرانی ــی گف ــدس برات مهن
ــت  ــه گرامیداش ــد ک ــی گیرن ــن م ــب یلداجش ــوان ش ــه عن را ب
ــرای نزدیکــی بیشــتر دل هــا  ایــن  مناســبتها، فرصــت مغتنمــی ب

ــت. ــاکان اس ــای نی ــنت ه ــها و س ــت ارزش ونگهداش
مهنــدس براتــی افــزود: امیــدوارم در ایــن شــب کــه بــه 
بلندتریــن شــب ســال مرســوم اســت ، فــارغ از کینــه و کــدورت 
باقلبــی سرشــار از مهــر ومحبــت، درکنــار هــم آییــن ایــن شــب 
را گرامــی داشــته و افــق جدیــدی را بــرای فصــول نــو زندگــی 

ترســیم کنیــد.
اینجانــب فرارســیدن شــب یلــدا، ایــن دیرینــه رســم مانــدگار 
ــواده هــای گرانقــدر  ــواده بــزرگ البــرز شــرقی وخان ــه خان را ب
ایشــان تبریــک عــرض نمــوده و از خداونــد متعــال برایتــان 

ــدم . ــق آرزومن ــالمتی و توفی ــادی، س ش
 

                                         بابک براتی
                      مدیرعامل شرکت زغالسنگ البرز شرقی

پیام تبریک مدیر عامل 
شرکت زغالسنگ البرز شرقی 

به مناسبت شب یلدا

خبــرکـوتاه

هشت عنوان برتر شرکت زغالسنگ البرزشرقی در جشنواره ملی انتشارات 

در  شد  موفق  البرزشرقی  زغالسنگ  شرکت  عمومی  روابط 
تندیس  و  افتخار  دیپلم  انتشارات،  ملی  جشنواره  شانزدهمین 
کند. کسب  را  سوم  رتبه  ویک  دوم  رتبه  شش  اول،  رتبه   یک 

در مراسم پایانی این جشنواره که 1۵ آذرماه با حضور اعضای انجمن 
دیپلم  شد،  برگزار  رشته  این  اساتید  و  عمومی  روابط  متخصصان 
افتخار و تندیس هشت عنوان  توسط دکترفرشاد مهدی پور معاون 
عمومی  مدیرروابط  به  اسالمی  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  مطبوعاتی 

شرکت زغالسنگ البرزشرقی اهدا شد. 
های  رشته  در  البرزشرقی  زغالسنگ  شرکت  عمومی  روابط 
مستند موفق به کسب رتبه اول ، صفحه آرایی، وب سایت، عکس، 
گزارش، مقاله و خبر رتبه دوم و رشته تیتر رتبه سوم را کسب نمود .

براتی  مهندس  عمومی  روابط  دفتر  در  مراسمی  در  همچنین 
تیم  از  و  رسانیده  بهم  حضور  معاونین  همراه  به  شرکت  مدیرعامل 

روابط عمومی تقدیر و تشکر نمودند.
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خبــرکـوتاه

ــی در  ــرکت، مهنـــدس براتـ ــزارش روابـــط عمومـــی شـ ــه گـ بـ
ـــرون  ـــای ب ـــا نهاده ـــه ب ـــای دوجانب ـــکاری ه ـــل  و هم ـــتای تعام راس

ســـازمانی بـــا مهنـــدس احمـــدی دیـــدار و گفـــت و گـــو کـــرد.
در ابتـــدای ایـــن نشســـت مدیرعامـــل شـــرکت ضمـــن عـــرض 
خداقـــوت و تبریـــک انتصـــاب مهنـــدس احمـــدی بـــر تعامـــل و 
ـــی و  ـــوص معرف ـــرد و در خص ـــد ک ـــه تاکی ـــای دوجانب ـــکاری ه هم

عملکـــرد شـــرکت توضیحاتـــی را ارائـــه نمـــود.
ــل  ــور مدیرعامـ ــا حضـ ــت بـ ــن نشسـ ــت: ایـ ــر اسـ ــایان ذکـ شـ
شـــرکت، معاونیـــن و مدیـــر حراســـت  شـــرکت در محـــل دفتـــر 

ــد. ــزار شـ ــاهرود برگـ ــهردار شـ شـ

دیدار مدیر عامل شرکت با 
شهردار شاهرود 

خبــرکـوتاه

بـــه گـــزارش روابـــط عمومـــی شـــرکت، جلســـه هـــم اندیشـــی 
ـــا  ـــرقی ب ـــرز ش ـــنگ الب ـــرکت زغالس ـــل ش ـــر عام ـــی مدی ـــدس برات مهن
ـــش  ـــع چال ـــتای رف ـــزره در راس ـــتای ط ـــالمی روس ـــورای اس ـــا ش اعض

ـــد. ـــزار ش ـــتا برگ ـــن روس ـــکالت ای ـــا و مش ه
ـــی و  ـــی، بازرگان ـــاون مال ـــن نشســـت مع ـــه ذکـــر اســـت: در ای الزم ب

ـــز حضـــور داشـــتند. ـــران شـــرکت نی ـــع انســـانی و تعـــدادی از مدی مناب

برگزاری جلسه هم اندیشی مدیرعامل 
شرکت با اعضا شورای اسالمی روستای طزره

صندوق ارتباط مستقیم با مدیر عامل
آسان  ارتباطی  کانال  و  فضا  ایجاد  ضرورت  بر  شرکت  عالی  مدیریت  تاکید  به  نظر 
البرز  زغالسنگ  شرکت  تالشگران  به  شفاف  پاسخگوئی  و  مداوم  تعامل  جهت  ومطمئن 
این اساس  با مدیر عامل در کلیه مناطق نصب شد.بر  ارتباط مستقیم  شرقی صندوق های 

همکاران گرامی می توانند نظرات و پیشنهادات خود را به این صندوق ها بیندازند.
داده  پاسخ  نیاز  صورت  در  و  بررسی  وقت  اسرع  در  شده  مطرح  مطالب  است  بدیهی 

خواهد شد.
روابط عمومی شرکت زغالسنگ البرز شرقی

تجهیز و راه اندازی یک دستگاه نفربر تونلی در تونل کالریز معدن طزره
3
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کار  اسالمی  شوراهای  هماهنگی  کانون  عمومی  مجمع  جلسه 
با حضور آقای  استان سمنان در روز یکشنبه مورخ 1400/09/14 
مهندس رهبر رئیس محترم تشکالت کارگری و کارفرمایی اداره 
کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان  ، اعضای هیات مدیره 
و بازرس کانون و با حضور تعداد  1۷ نفر از نمایندگان شوراهای 
اسالمی کار  واحدهای صنعتی و تولیدی استان برگزار شد. در این 
جلسه پس از گزارش عملکرد اعضای هیات مدیره و بازرس این 
دوره کانون و بیان نظرات و پیشنهادات حاضرین  و انتخاب رئیس 
سنی مجمع ، نایب رئیس،  منشی، و ناظرین ،  نسبت به برگزاری 
انتخابات هیات مدیره و بازرسین کانون، ازبین داوطلبان و با رای 
البدل  نتیجه اعضای اصلی و علی  بعمل آمد که در  گیری مخفی 

هیات مدیره و بازرسین بشرح ذیل انتخاب شدند. 
1-آقای مهدی برهانی  عضو اصلی هیات مدیره از شرکت تعاونی 

سیف معدن سمنان. 
2- آقای رضا عرب احمدی عضو اصلی هیات مدیره.از شرکت 

سیمان شاهرود. 
شرکت  از  مدیره  هیات  اصلی  عضو  روشنایی   حسن  آقای   -3

زغالسنگ البرز شرقی.
از  مدیره  هیات  البدل  علی  عضو  تقیان  میر  امین  سید  آقای   -4

شرکت اتومبیل سازی فردا سمنان . 
۵- آقای میثم اسکندری  عضو علی البدل هیات مدیره  از شرکت 

کندر سمنان انتخاب شدند. 
همچنین : 

شرکت  از  کانون  اصلی  بازرس  حجاری  اهلل  حبیب  آقای   -1
زغالسنگ البرز شرقی . 

2- آقای حمید امیری بازرس علی البدل کانون  از شهرداری بسطام 
انتخاب شدند. 

در ادامه اولین جلسه اعضای اصلی هیات مدیره به منظور تعیین 
سمت اعضای هیات مدیره تشکیل شد که در نتیجه 

1- آقای رضا عرب احمدی بعنوان رئیس هیات مدیره کانون. 
2- آقای حسن روشنایی بعنوان نایب رئیس هیات مدیره کانون. 
مدیره  هیات  دبیر  و  دار  خزانه  بعنوان  برهانی  مهدی  آقای   -3

کانون برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

جلسه مجمع عمومی کانون هماهنگی 
شوراهای اسالمی کار استان سمنان 

صنعتی  ناحیه  تراشکاری  قسمت  در  شاغل  بیاری  مجتبی  آقای 
واگن  داشت  ابراز  معدنکار  با  گفتگو  در  قاسمی  حاجی  شهید 
بسزایی  نقش  زغالسنگ  ترانسپورت  جریان  در  که  تونلی  های 
و  مستعمل   .. و  بار  ،گردزغال،سنگینی  رطوبت  شرایط  در  دارند 
ناحیه  تراشکاری  قسمت  به  تعمیر  .جهت  شوند  می  دیده  آسیب 
قسمت  این  در  شوند.  می  منتقل  قاسمی  حاجی  شهید  صنعتی 
های  چرخ  قطعات  کردن  باز  و  تعمیرات  جهت  این  از  پیش  تا 
واگن از پتک سنگین و به صورت دستی و شرایط کاری سخت 
تغییر  یا  خرابی  به  منجر  اوقات ضربات  برخی  که  می شد  استفاده 

موفقیت تیم تعمیرات شرکت در طراحی یک دستگاه جک هیدرولیکی معکوس
را  دستگاه ها  و  می شد  قسمت ها  سایر  و  بلبرینگ ها  لبه ها،  شکل 
لذا  تبدیل می کرد.  به شکل ضایعات و اسقاط  استفاده و  غیرقابل 
باتفاق همکاران برآن شدیم تا طراحی دستگاه جک هیدرولیکی 
به کاهش صدمات، مدیریت زمان و کاستن آسیب های  معکوس 
به راحتی  می تواند  اپراتور  تصریح کردند  ایشان  کنیم.  آن کمک 
باز  سیستم  تعویض  یا  بازسازی  تعمیر،  جهت  را  معیوب  قطعات 
ضایعات  از  استفاده  با  دستگاه  این  که  داشت  ابراز  وی  کند. 
موجود در کارگاه استفاده شده و برخی اجزاء آن مانند شاسی و 

جک در مراحل کارگاه مونتاژ و طراحی شده است. 
بلند همتان! خدا قوت 

ذخیره آب استخر مجموعه معدنی کالریز
به گزارش روابط عمومی شرکت ، آقای مهندس معراج رحمتی 
داشت  ابراز  معدنکار  با  گفتگو  در  کالریز  معدنی  مجموعه  رئیس 
پروژه استخر کالریز برای ذخیره آب خروجی تونل  جهت استحمام 
کارگران و شستشوی حمام در 2۷ آذر ماه به اتمام و به بهره برداری 

رسید.
این پروژه به پیمانکاری آقای حسن اسماعیلی از 2 ماه قبل شروع 
شد . در طول این مدت  به علت وجود لجن و ساخت غیر اصولی  
پیگیری   با  معدن  سرپرستی  تیم  استخر،   نشتی  از  جلوگیری  و  آن 
اقدام کردند  بازسازی آن  و  تعمیر  و صدور مجوزهای الزم جهت 
 ۶00000 گنجایش  که  شد  ساخته  ابعاد30×10×2  در  استخری  و 

لیترآب را دارد  .

برگزاری مسابقات ورزشی دانشجوئی به مناسبت روز دانشجو

ــردی  ــی کارب ــع علم ــز جام ــی مرک ــط عموم ــزارش رواب ــه  گ ب
بــه   1400 مــاه  آذر   1۶ شــنبه  ســه  روز  شــرقی، صبــح  البــرز 

مناســبت روز دانشجومســابقات ورزشــی در رشــته های دارت، 
ــز  ــن مرک ــجویان ای ــژه دانش ــی وی ــاب کش ــز و طن ــس روی می تنی

ــد . ــزار ش برگ
و در پایــان به نفرات برگزیده جوایزی اهدا شــد.

پیام تبریک رئیس مرکز علمی کاربردی البرز شرقی به مناسبت  روز دانشجو

شرقی،  البرز  کاربردی  علمی  مرکز  عمومی  روابط  گزارش  به 
به  را  آذر   1۶ حماسه  سالگرد  پیامی  در  حسنی  الهه  خانم  سرکار 
تبریک  دانشجویان  به خصوص  دانشگاهی کشور  و  علمی  جامعه 

گفت.
در این پیام آمده است:

بالندگی یک ملت و  دانشجو، واژه ای مقدس و مظهر اقتدار و 
و  ملی  تاریخی،  هویت  بازنگری  برای  ارزشمند  فرصتی  1۶آذر، 

ایران عزیز است. دینی دانشجویان 
نماد  ایران  تاریخ  در   ،1332 سال  آذر   1۶ حماسه  شک  بی 
پایداری،  ایثار،  مظهر  و  دانشجویی  جنبش  خروشان  روحیه 
پرستی،  میهن   روح  از  دیگر  سندی  که  است  آزادی  و  استقالل 

برای  را  بوم  و  مرز  این  فرزندان  طلبی  استقالل   و  آزادی  خواهی 
را  ایران  ملت  استکباری  فریاد ضد  و  ثبت کرد  تاریخ  در  همیشه 

به گوش جهانیان رساند.
علم  تولید  مسیر  قدرت،  همین  بر  تکیه  با  نیز  امروز  دانشجوی 
به قله  به روز کشور را  پیماید و روز  و بومی سازی دانش را می 

دانش و انسانیت نزدیک تر می سازد.
با استکبار  با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مبارزه  اینجانب 
دانایی  وارسته  و جایگاه  مقدس  روز  این   1332 آذر   1۶ روز  در 
مرکز  محترم   دانشجویان  ویژه  به  کشور  دانشجویان  تمامی  به  را 
دانشگاهی  همکاران  و  اساتید  شرقی،  البرز  کاربردی  علمی 
تولید  جهت  را  دانشجویان  همه  موفقیت  و  نموده  عرض  تبریک 
علم و تالش روزافزون برای نیل به اهداف بلند نظام مقدس ایران 

عزیز از خداوند منان خواستارم.

الهه حسنی ، رئیس مرکز علمی کاربردی البرز شرقی

درخشش و نایب قهرمانی آقای جابر بینائیان همکار بزرگوارمان 
کیک  رشته  در  کالریز  معدنی  پیمانی،مجموعه  بخش  در 
به  را  ارمنستان  کشور  میزبانی  به  جهانی  های  بوکسینگ،رقابت 
خانواده بزرگ البرز شرقی و خانواده محترم این عزیز تبریک می 

گوئیم.
شرکت زغالسنگ البرز شرقی ،آرزوی تداوم موفقیت هارا برای 

این عزیز در مراحل پیش رو از درگاه الهی خواهان است. 
فرداهای  برای  ایران  سازان  آینده  ورزشکاران  این  شک  بی 

روشن خواهند بود.
روابط عمومی شرکت زغالسنگ البرز شرقی 

درخشش جابر بینائیان

تسلیت

همکاران گرامی ما را در غم خود شریک بدانید

آقایان عظیم قزلسفلی،سلیمان و قربان فدائیان،احمدرضا حسام جبلی،سعید خدامی

،از درگاه  نموده  تسلیت عرض  محترمتان صمیمانه  و خانواده  را خدمت شما  وارده  ،مصیبت  تاسف  با 

و  برای شما و خانواده محترمتان صبوری  برای آن مرحومین رحمت و مغفرت واسعه و  متعال  خداوند 

شکیبایی مسئلت می نماییم .خداوند قرین رحمتشان فرماید

روابط عمومی شرکت زغالسنگ البرز شرقی
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ــرز  ــرکت البـ ــی شـ ــت عالـ ــی مدیریـ ــت و همراهـ ــه همـ بـ
ـــه  ـــدا صمیمان ـــال یل ـــی، امس ـــدس برات ـــای مهن ـــاب آق ـــرقی جن ش
ــال و  ــب سـ ــن شـ ــدا بلندتریـ ــد. یلـ ــزار شـ ــر برگـ ــر و زیباتـ تـ
ــنه  ــنت حسـ ــت. سـ ــان اسـ ــا ایرانیـ ــی مـ ــن قدیمـ ــم و آییـ رسـ
ـــه در  ـــدا ک ـــب یل ـــل ش ـــای آجی ـــته ه ـــا بس ـــال ب ـــم امس ـــه رح صل
ـــع  ـــرقی توزی ـــرز ش ـــنگ الب ـــرکت زغالس ـــای ش ـــش ه ـــه بخ کلی
ـــات،  ـــت. از زحم ـــود گرف ـــه خ ـــر ب ـــی زیبات ـــگ و بوی ـــد، رن ش
ــن  ــدرکاران ایـ ــت انـ ــی دسـ ــی تمامـ ــا و همدلـ ــی هـ هماهنگـ

امـــر صمیمانـــه قدردانـــی مـــی شـــود.

بسته های یلدایی و همدلی شرکت با کارکنان

پیام قدرشناسی مدیریت و کارکنان کارخانه زغالشویی از مدیرعامل شرکت 

ـــان  ـــت و کارکن ـــرکت، مدیری ـــی ش ـــط عموم ـــزارش رواب ـــه گ ب
کارخانـــه زغالشـــویی بخاطـــر توزیـــع بســـته هـــای آجیـــل شـــب 
ــد. در  ــی کردنـ ــکر و قدردانـ ــرکت تشـ ــل شـ ــدا از مدیرعامـ یلـ
ـــت؛ آن  ـــرای دیدارهاس ـــی ب ـــدا فرصت ـــت: یل ـــده اس ـــام آم ـــن پی ای
ـــدن  ـــه دی ـــان ب ـــدار آن ـــو را از دی ـــاکش روزگار ت ـــه کش ـــگام ک هن
تـــو نیازمندنـــد. شـــبی اســـت کـــه در کنـــار خانـــواده و بزرگترهـــا 
ـــتانی  ـــه کام زمس ـــتی را ب ـــیرین دوس ـــم ش ـــا طع ـــویم ت ـــی ش ـــع م جم

روزگار بچشـــانیم.
بـــه بهانـــه ایـــن شـــب جمعـــی از پرســـنل زحمـــت کـــش 

کارخانـــه زغالشـــویی لبـــاس خدمـــت پوشـــیده و در محـــل کار 
ـــزرگ  ـــه ب ـــن مجموع ـــرخ ای ـــان چ ـــا همچن ـــد ت ـــور یافتن ـــود حض خ
ــکاران  ــع همـ ــب را در جمـ ــن شـ ــد و ایـ ــادی را بچرخاننـ اقتصـ

خـــود ســـپری کردنـــد. 
بدینوســـیله وظیفـــه خـــود مـــی دانیـــم از پیگیـــری هـــای بـــی 
دریـــغ مدیـــر عامـــل محتـــرم و همچنیـــن مشـــارکت و پیگیـــری 
ـــل  ـــع آجی ـــه و توزی ـــت تهی ـــرکت در جه ـــئوالن ش ـــن و مس معاونی
ــزرگ  ــد بـ ــرده و از خداونـ ــی کـ ــه قدردانـ ــدا صمیمانـ ــب یلـ شـ

ــم  ــئلت داریـ ــان را مسـ ــزون ایشـ ــات روز افـ توفیقـ

دیداری دوستانه به بهانه روز حسابدار
بــه بهانــه هفتــه حســابدار و روز حســابداری بــا همــکاران حــوزه 
مالــی و حســابداری شــرکت گفت وگویــی دوســتانه انجــام شــد کــه 

در ایــن شــماره از ماهنامــه معدنــکار تقدیــم می شــود.
در ابتــدا بــه ســراغ معــاون مالــی، بازرگانــی و منابــع انســانی 
شــرکت جنــاب آقــای تجــری رفتیــم. ایشــان ضمــن تبریــک 
ــد:  ــان کردن ــود بی ــالش خ ــکاران پرت ــه هم ــابدار ب ــه و روز حس هفت
ــم و  ــر عل ــه از دو منظ ــت ک ــاغلی اس ــته مش ــابداری از آن دس حس

آن  بــه  می تــوان  شــغل  و  آگاهــی 
هــر  ماننــد  حســابداری  پرداخــت. 
پیش نیازهــا،  دارای  دیگــری  شــغل 
اســت  چهارچوب هایــی  و  الگوهــا 
و  دانــش  و  مهــارت  بــه  نیــاز  کــه 

دارد. آگاهــی 
تجــری تصریــح کــرد: حســابداری 
وجــود  کاری  و  کســب  هــر  در 
دارد و از یــک شــرکت کوچــک 
ــه  ــم ک ــرکت های عظی ــا ش ــه ت گرفت
صورت هــای مالــی پیچیــده و دقیقــی 
بــه  امــا در هــر دو شــکل  دارنــد؛ 
مدیــران در تصمیم گیری هــا بســیار 

می کننــد. کمــک 
ــع  ــی و مناب ــی، بازرگان ــاون مال مع

انســانی شــرکت در پایــان، فرارســیدن 1۵ آذرمــاه، روز حســابداری 
ــژه  ــی به وی ــای مال ــتگی ناپذیر عرصه ه ــگران خس ــه تالش ــه هم را ب
انضبــاط،  کــرد  آرزو  و  گفــت  شــادباش  شــرکت  حســابداران 
ــای  ــه ویژگی ه پاســخگویی، شــفافیت و تصمیم ســازی کــه از جمل

ــود. ــت ش ــه روز تقوی ــت، روزب ــابداران اس حس
در ادامـه محمـد ابراهیـم نـوروزی )مدیـر امـور مالـی شـرکت( 
گفـت: حسـابداران مغـز متفکـر یـک سیسـتم مالـی بـوده و درایت و 

مهـارت آنها می تواند سـهم بسـزایی در افزایش سـودآوری شـرکت 
داشـته باشـد. حسـابداران افرادی مثبـت و البته با تردیدهـای حرفه ای 
هسـتند. ایشـان نیـز ایـن روز را بـه همـه همـکاران خـدوم و پرتـالش 
خـود تبریـک گفتنـد و بـرای همـه آنهـا در سـرفصل های زندگـی 

تـوکل، ایمـان، صداقـت و درسـتکاری را آرزو کردنـد.
خانــواده بــزرگ البــرز شــرقی نیــز روز جهانــی حســابداری را بــه 
مدیریــت و کلیــه همــکاران خــدوم ایــن حــوزه تبریــک می گوینــد.

تجهیز و راه اندازی یک دستگاه نفربر تونلی
و  معـــدن  کارکنـــان  جابجایـــی  در  ســـهولت  به منظـــور 
افزایـــش ایمنـــی و تســـهیل اقدامـــات هنـــگام بـــروز حـــوادث، 
ــر  ــتگاه نفربـ ــک دسـ ــرکت، یـ ــت شـ ــی مدیریـ ــت عالـ ــا همـ بـ
ــد. ــه شـ ــرقی اضافـ ــرز شـ ــرکت البـ ــزات شـ ــه تجهیـ ــی بـ تونلـ

ایـــن دســـتگاه کـــه توســـط شـــرکت طالیـــه داران اصفهـــان 
طراحـــی و تولیـــد شـــده اســـت، در تونـــل کالریـــز معـــدن 

ــد. ــدازی شـ ــز و راه انـ ــرزه، تجهیـ طـ
پشـــتیبانی  و  خدمـــات  مدیـــر  جاللـــی  مهنـــدس  آقـــای 
ــرد  ــریح عملکـ ــن تشـ ــکار ضمـ ــا معدنـ ــو بـ ــرکت در گفتگـ شـ
ــت  ــهیل و امنیـ ــرای تسـ ــای آن بـ ــه قابلیت هـ ــتگاه بـ ــن دسـ ایـ

ــتگاه دوازدهمیـــن  ــد: ایـــن دسـ ــاره کرده و گفتنـ ــان اشـ کارکنـ
نفربـــر تونلـــی اجراشـــده در ســـطح معـــادن کشـــور اســـت. 
ایشـــان اشـــاره کردنـــد کـــه اجـــرای ایـــن طـــرح باعـــث شـــده 
تـــا سیســـتم برقـــی گذشـــته کامـــاًل جمـــع آوری شـــود و ایـــن 
امـــر نکتـــه مهـــم و مثبـــت اجـــرای ایـــن طـــرح اســـت؛ زیـــرا 
ـــرات  ـــده و تعمی ـــو ش ـــه روز و ن ـــاًل ب ـــات کام ـــزات و تأسیس تجهی
ــن  ــت. همچنیـ ــد داشـ ــته خواهـ ــه گذشـ ــبت بـ ــان تری نسـ آسـ
ـــد. از  ـــغال می  کن ـــچ اش ـــاق وین ـــری را در ات ـــیار کمت ـــای بس فض
طرفـــی بـــه افزایـــش طـــول عمـــر تجهیـــزات دیگـــر و کاهـــش 

اســـتهالک آنهـــا منجـــر خواهـــد شـــد.

ــگام  ــتگاه هنـ ــن دسـ ــای ایـ ــه کارایی هـ ــی بـ ــدس جاللـ مهنـ
بـــروز حـــوادث و قابلیـــت تغییـــر کاربـــری آن بـــه آمبوالنـــس 
ــات کمک هـــای اولیـــه جهـــت  ریلـــی بـــا اســـتفاده از امکانـ
ــرد و  ــاره کـ ــه بیـــرون تونـــل اشـ حمـــل مصـــدوم از داخـــل بـ
tele com� ـــی  ـــامانه ارتباط ـــتم س ـــه سیس ـــین ب ـــن ماش ـــت ای )گف

mand( مجهـــز اســـت و به راحتـــی بـــا افـــراد خـــارج از تونـــل 
ــد. ــرار می کنـ ــی برقـ ــاط صوتـ ارتبـ

ـــرق  ـــی و ب ـــات فن ـــنل خدم ـــی از پرس ـــدس جالل ـــان مهن در پای
ـــت  ـــه داران جه ـــرکت طالی ـــی ش ـــان اعزام ـــرزه و کارکن ـــدن ط مع

ـــرد. ـــکر ک ـــر و تش ـــی تقدی ـــر تونل ـــدازی نفرب ـــب و راه ان نص



 آذر ماه 1400  |  ربیع الثانی Dec 2021  | 1443 | سال سوم  | شماره 29  44

ماهنامه داخلی شرکت زغالسنگ البرز شرقی

صاحب امتیــاز: شرکت زغالسنگ البرز شرقی

  مدیر مسئــول: مظفر شعبانی

www.eacco.ir :ــت ـــ   وب سایـــ

ــــــــــر: مرتضی عامری   سردبیـ

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

ــــــاپ: طپش   چـــــــــ
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 شماره پرسنلي  نام ونام خانوادگي  رديف 
 وام دويست میلیون رياليبرندگان 

 7020655 خدیجه آشوری  1
 7010639 حسن ی حسین ملک 2
 7016647 م قزلسفلییعظ  3
 7014447 سلیمان فدائیان 4
 7013415 حسن محمودی  5
 7013135 ابراهیم حسنی 6
 7011463 قادر امیری قله زو 7
 7012959 احمد جاللیان 8
 7020127 خواجه عیل اسم 9

 7019575 هادی کرامتلو 10
 7011335 حسین دهقان طزره 11
 7019751 نژاد   ی تقی مطلب 12
 7012847   نعلی دوربینائیانرمضا 13
 7016751 مختار قزلسفلی 14
 7013231 قربانعلی مصطفی لو  15
 7013743 شهروز رحمتی  16
 7016423 پرویز قزلسفلی 17
 7018263 امین منصوری 18
 7012519 د محمد رضائی سی 19
 6639127 ولی  اهلل علی عرب  20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نلي شماره پرس خانوادگي نام ونام  رديف 
 میلیون ريالي نجاه پم وابرندگان 

 0001475 مسعود قوانلو  1
 7018007 رحیم حسنی  2
 7014823 علی اکبر عابدینی 3
 7017359 مرتضی حسین پور  4
 7014343 علی علی یاری 5
 7018903 سعید عرب اسدی  6
 7013767 رسول محمدی  7
 7011015 حسن غفاری 8
 7019663 د رجب لومحم 9

 7015223 رسول سطانی  10
 7013615 علیرضا آدینه  11
 7017687 جواد محمدی منش 12
 7013103 مسلم نکویی 13
 7017511 دا... شمشیری عب 14
 7020791 عماد نوروزی 15
 7011663 محسن صفائی نیا 16
 7017727 حسین عرب خانقلی  17
 7017487 علی مراد زارعی 18
 7012755 اج حسنیمحمدرضا ح 19
 7014519 حمد سعیدیا 20

برندگان قرعه کشی وام آذر ماه 1400

اطالعیه شماره  1

ـــور اداری  ـــان آور، ام ـــخت و زی ـــاغل س ـــتگی مش ـــد بازنشس ـــه موع ـــرم در زمین ـــکاران محت ـــی هم ـــه و نگران ـــه دغدغ ـــه ب باتوج
شـــرکت بـــا جّدیـــت ایـــن امـــر را پیگیـــری کـــرده و اهـــم اقدامـــات خـــود را جهـــت اطالع رســـانی بـــه همـــکاران در پایـــان 

ـــاند. ـــد رس ـــالع خواه ـــه اط ـــاه ب ـــر م ه
اهـــم فعالیتهای آذر ماه 

1 - بررســـی بیش از 40 پرونده پرســـنلی به جهت احراز شـــرایط بازنشســـتگی با توجه به ســـوابق بیمه دریافتی 
2 - اســـتعالم ســـوابق شـــغلی همکاران در ســـال های 1389 و ماقبل، از ســـازمان تأمین اجتماعی

3- تکمیـــل فـــرم شـــماره یـــک درخواســـت مشـــاغل، بـــا توجـــه بـــه اطالعـــات درخواســـتی ســـازمان تأمیـــن اجتماعـــی و 
ارســـال بـــه اداره کل اســـتان ســـمنان به منظـــور ثبـــت در ســـامانه

ــدول  ــرح جـ ــه شـ ــتان بـ ــدوی اداره کار اسـ ــه بـ ــج کمیتـ ــری از نتایـ ــهولت پیگیـ ــور سـ ــری به منظـ ــد رهگیـ ــذ کـ 4- اخـ
ــت: زیراسـ

: مهم  یادآوری های 
ــان آور  ــد مشــاغل ســخت و زی ــرای تائی ــدوی ب ــه ب ــه رأی کمیت ــدام امــور اداری پــس از دریافــت ابالغی - میانگیــن زمــان اق

)بــه شــرح جــدول بــاال( پنــج مــاه خواهــد بــود.
- ازآنجاکــه ســازمان تأمیــن اجتماعــی پیگیــری امــورات بازنشســتگی شــرکت زغال ســنگ البــرز شــرقی، به صــورت 
حضــوری پاســخگو نخواهــد بــود، از مراجعــه بــه ایــن ســازمان خــودداری شــود. در صــورت لــزوم کارشــناس اداری )ســرکار 

ــد داد. ــام خواه ــی الزم را انج ــدی( هماهنگ ــم مفی خان
ــه آدرس  ــه ب ــا مراجع ــد، ب ــدام نکرده ان ــن اجتماعــی اق ــرای دریافــت ســابقه بیمــه از ســامانه تأمی ــون ب ــی کــه تاکن - همکاران

اینترنتــی www.tamin.ir و گــزارش گرفتــن در ایــن مــورد اقــدام کننــد.

اطالعیه شماره 1

اهم اقدامات شرکت زغالسنگ البرز شرقی در تسریع روند بازنشستگی کارکنان  

 کد رهگیری  نام خانوادگی  نام  ردیف کد رهگیری  نام خانوادگی  نام  ردیف
 163954280480 شهباز  علی 11 164041334481 ابراهیمی میدا 1
 164041684996 کارگر علی اکبر  12 164007095451 نعیمی نژاد  داود  2
 163773564796 غالمی  محمدرضا  13 164040939369 ملکی حسن  حسین 3
 163773733812 نوروزی  جواد 14 163955003580 حسین پور  محمود 4
 163783171340 قرائیان علی 15 164006511521 رضائی محمد 5
 163773384458 اسکندری  حسین 16 164006106874 اسکندری  عباس 6
 163747321869 عجم مهدی 17 163990872684 خدامی سعید  7
 163877557657 میرحسینی  سیدابوتراب  18 163747122574 حسنی رحیم 8
 163877693887 یاسینی  سیدمجید  19 163876468024 خیبریان محمدعلی  9
     163876694275 فدائیان سلیمان 10

 


