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ماهنامه داخلی شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

در محضر والیت

سال اول

(مقام معظم رهبری)

پیش شماره یک همزمان با گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر

مدیر عامل البرز شرقی:

تالش کنیم دوباره اسم البرز شرقی
به جایگاه واقعی خود برگردد

شمارههای روابطعمومی )023(32394052-53:تلگرام روابط عمومی09337369699 :

تهیه شده توسط :روابط عمومی شرکت ذغالسنگ البرز شرقی مدیر اجرایی :عباس علی حسین پور
با تشکر از خانمها طالبی و
تلفن0912 373 4678 / 023-322 333 55 :

یک مسئله مسئلهى امنیّت شغلى کارگر
است؛ اگر ذهن کارگر مشغول باشد که
آیا فردا در این کارگاه خواهد بود یا نه،
دستش به کار نمیرود؛ باید امنیّت شغلى به
وجود بیاید.
تولید داخلی باید بهعنوان یک مسئلهی
مقدس شناخته شود ،جنسی که مشابه
داخلی دارد مطلقاً نباید وارد شود ،فروش
و مصرف کاالی خارجی باید بهعنوان
یک ضد ارزش تلقی شود مگر آنجا که
مشابهش نیست.
امّا درمورد نقش کارگران و مسئلهى
کار و بنگاههاى کارى و کارگرى در
اقتصاد مقاومتى که این مسئلهى مه ّمى
است .اقتصاد مقاومتى یک کلمه حرف
نیست؛ اینکه گفتیم «اقدام و عمل»،
معنایش این است که بایستى به یکایک
بندهاىسیاستهاى اقتصاد مقاومتى بهطور
واقعى وحقیقى عمل بشود؛ یعنى براى
هرکدام ،همین برادران ،آقایان مسئول که
بحمداهلل عالقهمندند ،بنشینند برنامهریزى
کنند و قدمبهقدم برنامه را دنبال کنند.
نقش کارگر در درجهى ا ّول احساس
مسئولیّت است؛یعنى کارگردر آن کارى
که به اومح ّول است باید احساس مسئولیّت
کند (همهمان باید احساس مسئولیّت
کنیم) وکارى را که به او سپرده شده
است باید مسئوالنه انجام بدهد؛ کیفیّت
را بایدافزایش بدهد .همهى آحادکارگرى
باید در فکر این باشند،درصدد این باشند
که کیفیّت کارراباالببرند؛این برکت ایجاد
میکند ،هم براى خوداو،هم براى جامعه.
جامعهی کارگری یک جامعهی وفادار به
انقالب و نظام است که در همهی حوادث
مهم انقالب و بعد انقالب حضور داشت،
بنده برای شکر این نعمت پیشانی به خاک
میسایم و با همهی وجود از کارگران
تشکر میکنم.

تالش کنیم دوباره اسم البرز شرقی به جایگاه واقعی خود برگردد

بررسی و حل مشکالت متقاضیان بازنشستگی
اولویت امور اداری البرز شرقی است
پیگیری روند بازنشســتگی 50
تا  60نفــر از کارگران دائم و
همچنیــن کارمندان رســمی
شرکت که تا پایان سال جاری
شرایط بازنشستگی دارند

معرفی

معدنکار

شمارههای روابطعمومی )023(32394052-53:تلگرام روابط عمومی09337369699 :

ورود شما به شــرکت ذوب آهن در
چه سالی بود؟ و چه سمتهایی داشتید؟
اول مرداد ســال  79وارد ذوب آهن اصفهان
شــدم .در ابتــدا به مدت یکســال مدیرعامل
باشگاه ســپاهان بودم  .تا ســال  87در ذوب
آهن ســمتهای مختلفی داشتم در این سال
به ســمت مدیــر HSEمنصوب شــدم و به
مدت  3ســال در این بخش فعالیت داشتم از
سال  91تا پایان سال 93مدیر توسعه و تکامل
منطقهای شدم ،به پیشنهاد اینجانب شهرداری

شــما در بدو ورود شرکت را چگونه
ارزیابی کردید؟

این شــرکت دارای پتانسیلهای بسیار قوی
بــوده و نیاز به تالشــی مضاعــف دارد تا به
اوج برســیم البته من آینده بسیار خوبی برای
این شــرکت متصــورم و بایــد همه تالش
کنیم تا دوباره اســم البرز شرقی را به جایگاه
واقعی خود در اســتانهای ســمنان وگلستان
برگردانیم.
برنامهها و اهــداف اینده خود را به
ترتیب اولویت بیان کنید؟
مسائل قابل پیگری وجود دارد مانند امالک
موجــود در دامغــان ،معدن شــن و ماســه،
چاههای آب و ...که اول باید پیگیری شود،
سپس برای آنها تصمیم گیری نمود .در قدم
بعد معدن رضی که به دالیلی بسته شده باید
مجددا راه اندازی شود زیرا با راه اندازی آن
میتوان حدودا ماهی  3الی  4هزار تن زغال با
کیفیت باال استخراج کرد و با زغال تخت که
پالستومتری پایینتری دارد ترکیب کرد تا به
کیفیت مطلوبی برسیم .برنامه بعد در راستای
باال بردن کیفیت زغال معدن طزره اســت در
حــال حاضر اقدامات خوبــی جهت کاهش
خاکستر انجام شده که جای تقدیر دارد .پس
از اقدامــات فوق نوبت به معدن وطن اســت
که پروانه بهرهبرداری آن گرفته شــده و باید
کارهای زیر ســاختی آن انجام شود ..مرحله

ما باید فکر کنیم که این شرکت تازه تاسیس
است و صددرصد سهام شرکت برای پرسنل
میباشــد .در مرحله بعد میبایســت از نظر
ســخت افزاری و نرم افــزاری دوباره برنامه
ریــزی دقیقی انجام شــود و با یــک برنامه
جدیــد و نــو پیش برویم .پرســنل مــا باید
بداننــد مقام و جایگاه آنها چقدر ارزشــمند
است همانطوری که پیامبر عظیم الشآن ما به
دست دو نفر بوسه زدند اول حضرت فاطمه
زهرا(س) و دوم کارگر و اگر ما به این تفکر
برسیم انشــاهلل تا دو سال اینده مطمئناً حرفی
برای گفتن در دو اســتان ســمنان و گلستان
خواهیم داشت .در پایان از همکاران خدوم
و زحمت کش این شــرکت خواســتارم که
با پشتکار بیشــتر به کار بپردازید و از شایعه
پراکنــی دوری کنند و امید به آن دارم که با
پشتکار و تالش این عزیزان ،شرکت معادن
ذغالسنگ البرز شرقی به جایگاه اصلی خود
برسد.

اکثر بنگاههای اقتصادی در ســال گذشــته با مشــکالت اقتصادی و بحرانهای مالی
روبه رو شــده ،از همین رو بازنشستگی بیش از  60کارگر شرکت یکی از بزرگترین
دغدغههای مســئولین این واحد بود ،که بیش از یک سال از موعد بازنشستگی آنها
میگذشــت ولی به علت عــدم تأمین اعتبارات مالی این مهــم انجام نمیگرفت .در
آخرین روز کاری ســال  94بهترین رویداد ممکن با تالشها و رایزنیهای مدیریت
جدیــد شــرکت ،آقای مهنــدس احمــدی بختیاری رقم خــورد و خبــر موافقت با
بازنشستگی این عزیزان اعالم شد.

این امر بهانهای شــد تا گفتگویی صمیمانه با حبیبا ...حجاری مدیر امور اداری این
شرکت انجام دهیم ،آنچه در ذیل میخوانید گوشهای از این گفتگوست که تیتروار
بدان اشاره میکنیم.
 در مرحلــه اول ایجاد انگیزه و افزایش بهره وری منابع انســانی شــرکت مهمترینهدف همکاران ما در امور اداری است .که طرحهایی نیز آماده اجرا گردیده که در
آينده اطالع رسانی خواهد شد .
 -بحث ارزشــیابی کارگران شرکت اولویت بعدی ما است که تابحال انجام نشده و

معدنکار

خدا را شکر روزهای پایانی ســال گذشته به دستور مدیریت عامل استارت کار زده
شــد و تا حدودی مقدمات کار جهت اســتقرار سیستم ارزشیابی و مدیریت عملکرد
کارکنان انجام گردید ،تالش ما بر این اســت کــه انگیزه کارگران را تاحد مطلوب
افزایش دهیم  ،یعنی باید یک معیاری باشد تا نیرویی که کارایی و تالش بیشتری دارد
نسب به فردی که تحرک و تولید کمتری دارد شنا سایی و مورد تشویق قرارگرفته و
با ایجاد انگیزه مضاعف در وی الگویی جهت سایر کارکنان شکل گیرد .
 پیگیری روند بازنشســتگی  50تــا  60نفر از کارگران دائــم و همچنین کارمندانرسمی شرکت که تا پایان سال جاری شرایط بازنشستگی دارند .

 مکانیــزه کــردن حضور و غیاب کارگــران معادن یکی دیگــر از برنامههای مهماست ،که با حمایت مدیر عامل و سایر سرپرستان انشا ا ...انجام خواهد شد  .چرا که
با وجود پیشــرفتهای فراوان در این خصوص و نیاز به اســتقرار سیستمی دقیق جهت
محاســبه کارکرد ،ولی کماکان در مناطق معدنی به شیوه  30سال پیش این امر انجام
می گیرد که هم باعث کاهش دقت وهم تضییع حقوق کارگران می گردد.
از ســال  90تا کنون حدود  650نفر از پرسنل شرکت ما بازنشسته شدهاند که تاکنون
نیرویی جایگزین آنها نشــده اســت و البتــه با امکانات موجــود و همچنین وضعیت
اقتصادی شــرکت افزایش نیرو معقول به نظر نمیرسد.البته با برنامه ریزیهای الزم و
همچنین نوســازی معادن و ماشــین آالت و از طرفی تالش بیشتر ما و سایر همکاران
در آینده نزدیک شاهد شکوفایی و سربلندی شركت باشیم.
درپایان امور اداری و منابع انسانی شرکت مشتاقانه منتظر هرگونه انتقاد و پیشنهاد در
خصوص هرچه بهتر شدن روند کارهای مربوطه خود می باشد .

مدیر عامل البرز شرقی تاکید کرد:

«بهداشت روانی» مقدم بر بهداشت فیزیکی است ،مدیران برای تامین آن تالش کنند
مدیر عامل البرز شرقی در اولین جلسه  VIPایمنی
ســال  95گفت :بهداشــت روانی مقدم بر بهداشت
فیزیکیاست.
ایشــان در ابتدای این جلســه ضمن بیان نیاز بیشتر به
تالش در زمینه  ، HSEگفت :به هیچ دلیلی و توسط
هیچ شــخصی اجازه نمیدهم با جان کارگری بازی
شود.
مهندس فرود احمدی بختیاری افزود :مدیران شرکت
میبایست با تمام توان نسبت به رفع کمبودها تالش
نمایند ،رسالت این واحد بسیار سنگین و در برگیرنده
تمامیواحدهامیباشد.
وی در ادامه ضرورت  HSEرا گوشزد نموده و خاطر
نشان کرد :در مورد هزینه کرد شرکت ،سهم ايمني،
بهداشت و محيط زيست از اهمیت ویژه ای برخوردار
است.
مهندس احمــدی بختیــاری در پایــان تاکید کرد:

بهداشــت روانی مقدم بر بهداشت فیزیکی است که
باید مورد توجه جدی همه مسئولین قرار گیرد.
در ادامه جلسه مهندس پورجعفری گفت :با توجه به
بازديدها و بررسيهايي كه طي يك هفته اقامت خود
در شــاهرود از معادن و كارخانه زغا لشــويي داشتم
به این جمعبندی رســیدیم که این شــرکت دارای
نیروهایبسیارتوانمندیمیباشد.
وی ادامه داد :میبایســت  HSEدر شــرکت بنحو
احسنت نهادینه گردد و هرگز در هیچ زمانی مغفول
نماند.
الزم به ذکر است بازنگری در چارت سازمانی ایمنی،
بهداشت و محیط زیست احساس می شود و همراهی
تولید با  HSEالزم وضروری است .سپس مدیریت
 HSEشــرکت نســبت به تجزیه و تحلیل حوادث
ســالهای  1393و  1394شــرکت و همچنین حادثه
کارخانه زغالشویی در سال  1395پرداخت.

ایمیلravabetamoomi.alborzharghi@gmail.com:

در ابتــدا خــودرا معرفــی نموده،
تحصیالت و ســوابق اجرایی خود را
شرح دهید ؟
در سال  56پس از اخذ دیپلم در امتحان اعزام
به خارج شــرکت کردم و با نمــره باال قبول
شــده ،به آمریکا رفتــم  .از ابتدا وارد انجمن
اسالمی دانشجویان شــدم ،در زمان انقالب
واحدهای درســی را حذف کرده و به ایران
مراجعت نمودم تا شهریور 58در ایران بودم
ســپس برای ادامــه تحصیل بــه آمریکا رفته
ولیسانس خود را در رشته الکترونیک گرفتم
.پس از آن به وطن بازگشته و در سپاه مشغول
به خدمت رسانی شدم .در همان زمان جهت
شــرکت در یک دوره آموزشــی مربوط به
موشکهای کرم ابریشم به همراه گروهی به
مدت یک سال به چین رفته و تحصیالتم را در
رشته هوا و فضا ادامه دادم ،در سال  70برای
کاندیدا شــدن در مجلس شورای اسالمی از
سپاه بیرون آمدم و با توجه به تاخیر در اقدام
کاندیداتــوری موفق به این امر نشــده و در
سمت مشاور استاندار در شهرکرد مشغول به
خدمت شدم .در سال  76مدیر شرکت بهمن
جنوب در اصفهان شــده و یکسال هم مدیر
بازرگانی شرکت تکسرام بودم .

ذوب آهن تاسیس گردید و و به عنوان اولین
شــهردار ذوب آهن منصوب شدم ،در سوم
اســفند  94بازنشسته شــدم و همزمان حکم
مدیریت عاملی شــرکت معادن زغالســنگ
البرز شــرقی از طرف آقای مهندس صادقی
برای اینجانب صادر گردید.

بعــد کارخانه زغالشــویی میباشــد که این
کارخانه فرســوده شده است اقدام اولیه بهینه
ســازی کارخانه موجود میباشــد در مرحله
بعد خرید کارخانه زغال شــویی اســت که
مذاکراتی با شرکتهای خارجی انجام شده
و به توافقاتی رســیدهایم که انشــاهلل در اینده
نزدیک پیگیریهای نهایی آن انجام میشود.
انشــاهلل با تالش و کار بیشــتر در اینده معادن
خود را ارتقاء داده و با نصب کارخانه جدید
زغال شویی تولید بهتری خواهیم داشت .در
نهایت هر چــه بتوانیم با تــاش و همکاری
رونق بیشتری به سیستم بدهیم یقینآ نتیجهاش
رفاه هر چه بیشتر پرسنل شرکت خواهد بود.
انتظارات و توقعات شــما از پرسنل و
مدیران شرکت؟

شــرکت معادن ذغالســنگ البرز شــرقی بزرگترین واحد تولیدی در اســتان سمنان
میباشــد که با داشتن بیش از  40سال ســابقه فعالیت خود توانسته امکان اشتغال قشر
وســیعی ازمردم این استان و حتی اســتانهای همجوار را فراهم کند .در حال حاضر
نیز با داشــتن بیش از  1000کارگر قرارداد مدت موقت و  53نفر کارمند رســمی و
98نفر کارگر دائم روز مزد سهم بزرگی در ایجاد اشتغال را در استان و حتی کشور
در بر دارد.

معرفی

همکار شهید من

شهید اسحاق احسانفر

همزمان با روز زن از بانوان البرز شرقی تجلیل شد
در زادروز والدت با سعادت حضرت
فاطمه زهرا(س) و گرامیداشــت روز
زن مراســمی با حضور مدیر عامل و
تنی چند از مدیران این شــرکت ،از
بانوان شــاغل در البرز شــرقی تجلیل
شد.

مدیرعامل شرکت البرز شرقی در این
مراسم ضمن اشــاره به نقش کلیدی
بانــوان در تربیت نســل آینده ســاز
کشــور گفت :حضــرت فاطمه(س)

معرفی

نمونــه بــارز و بهتریــن الگــو برای
دختــران و بانوان ما هســتند.مهندس
فرود احمدی بختیاری ضمن تبریک
والدت دخت نبــی اکرم(ص) خاطر
نشان کرد :انشــاءاهلل بانوان ما با تأسی
از خط فکری و منش این نمونه کامل
زن مســلمان در راه سعادت و کمال
گام بردارند.
وی با تاکید بر نقش زنان در خانواده
از زحمــات همکاران خــود تقدیر و

تشــکر نموده و برای آنــان آرزوی
موفقیت کرد.سخنرانی سرکار خانم
ممتهنــی مشــاور و کارشــناس امور
خانواده بخش دیگری از این مراســم
بود که مورد توجــه بانوان حاضر در
جلسه قرار گرفت.

«البرز شرقی»درگذر زمان

شــایان ذکر اســت :در پایان هدایا و
لوح تقدیر بانوان شــاغل در شرکت
البرز شرقی توســط مهندس احمدی
بختیاری مدیر عامل شرکت اهدا شد.

معرفی

معدنکار

معدنکار

اولین شهید انقالب
در شهرستان شاهرود

یــک دانشــمند آمریکایــی بــه نام
رامشــاندرن در تحقیقــی کــه در
مــورد وضعیــت بدن انســان هنگام
نمازخوانــدن ،بــا مجموعــهای از
پژوهشــگران آمریکایی انجام داد،
به فعالیت بیشتر مغز انسان و آرامش
روحی هنگام نماز آگاه شد.
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در این تحقیق علمی ،مشخص شدن
این وضعیت پس از  50ثانیه از آغاز

نماز  ،آشکار میشود .براساس این
بررسی  ،آمده است :میانگین ضربان
قلــب و احتمــال لخته شــدن خون
به صــورت مشــترک در حین نماز
بین 20الی  30درصد کاهش مییابد
و همچنیــن پوســت بــدن مقاومت
بیشــتری پیــدا میکند.همچنین در
عکسهایی کــه از مغــز در هنگام
نماز گرفته شــده است ،فعالیت مغز
نمازگزار به صورت قابل توجهی در

مقایســه با حالتهای عادی افزایش
پیدا میکنــد و نورونهای عصبی به
صورت نورانی در اشعههای دریافتی
از مغز به نمایش در میآید.
روزنامــه واشنگتنپســت در ایــن
رابطه نوشــت :این تحقیقات علمی
اســرار نهــان مغز انســان را روشــن
میکند .روزنامه ساینس نیز با تقدیر
از اینگونــه تحقیقات بر رابطه قطعی
دین و علم تاکید کرد.

توفیق حضور کارگران البرز شرقی در دیدار با رهبر معظم انقالب
به مناسبت هفتهی کارگر ،هزاران نفر از
کارگران سراسر کشور با حضور در حسینیهی
امام خمینی(ره) با حضرت آیتا ...العظمی
امام خامنهای(مدظله العالی) رهبر معظم
انقالب دیدار کردند که40نفر از کارگران
شرکت البرز شرقی قسمتی از این سیل
خروشان بودند که توفیق یافتند در مراسم
دیدار با مقام معظم رهبری ،شرکت نمایند.

شاخـص
شـاه عبـــاس از وزيـر
اقتصـادي خـود پرسيـد:
اوضـــاع
از ديدگـاه امســال
اقتصـــادي كشـــور
روحش شاد و
چگونـه است؟
شـاه
یادش گرامی باد
وزيـر گفت:
عبـاس
ميگوينـد:

الحمداللـــه به گونـــه
اي است كه تمـام پينه
دوزان توانستنـــد بــه
زيـارت كعبـه رونـد
شـاه عبـاس گفت:
نـــادان! اگـــر اوضـاع
مالـي مـردم خـوب بود
مي بايست كفاشـان به

مكــه مي رفتند نه
پينــهدوزان ، ...چــون
مردم نمي توانند كفش
بخرند ناچار به تعميرش
مي پردازند ،
بررســي كــن و علت
آن را پيدا نما تا كار را
اصالح كنيم

و فرآوري آن در شرق سلسه جبال البرز شد كه
خود بطور مســتقل و برابر قانون تجارت داراي
هیاًت مديره بود .نيروي انساني شاغل در شركت
در ســال هاي  1365تا  1368بالغ بر  6500نفر و
توليد ساليانه كنسانتره حدود  130هزار تن بود.
نحوه فعاليت شــركت بدين روال ادامه داشت تا

،ديگر هيچگونه نقش تمليكي بر آن ها نداشت
ورابطه فــي ما بيــن رابطه خريدار و فروشــنده
گرديد.

شــرکت معادن زغالسنگ البرزشــرقی یکی از
بزرگترین تولید کنندگان کنســانتره زغالسنگ
بــه منظور اســتفاده در کوره های کک ســازی
ذوب آهن اصفهان به شمار می رود .این شرکت
در حال حاضر این مجموعه شامل یک کارخانه
فعالیت خود را در حوزه شرق سلسه جبال البرز
فرآوری زغالسنگ و هفت پروانه بهرهبرداری
و
از ســال  1349با فعاليت هاي اكتشــافي آغاز
معــدن شــامل معــادن مجموعه
تمامي عمليات اكتشاف ,تجهيز و بهره
طزره در منطقه دامغان و شاهرود
برداري تا ســال  1353توســط شركت
و معادن منطقه اولنگ و تخت در
ملــي ذوب آهن وقت اجرا شــد .اما به
اســتان گلستان است  .توان تولید
تدريج كه دامنه فعاليتها در كل كشور این شرکت خریدار عمده زغالسنگ خام معادن منطقهســاالنه شــرکت  250هــزار تن
اعــم از معادن ســنگ آهــن و معادن است که خود تأثیر به سزایی در امر اشتغال بخش تولیدکنسانتره زغالسنگ است .لیکن
زغالسنگ رشــد مي يافت و بر حجم
کارخانــه زغالشــوئی ظرفیــت
فيزيكي عمليات ،ســرمايه گذاري ها و معادن و حملونقل محصول معادن دارد.
فــرآوری  100تــن در ســاعت
بكارگيــري نيروي انســاني افزوده مي
زغالســنگ خام را دارا اســت.
شــد اداره مناطقي به چنان گستردگي در قالب اينكه در ســال  1372برابر تكاليف دولت وقت شرکت زغالســنگ البرز شرقی با بهکارگیری
يك شــركت و با مركزيت اصفهان سخت تر و  ،برخي از معادن نو پا بويژه در اســتان گلســتان نزدیک به  1202نفر پرســنل ،اعــم از مدیران،
دشوار تر مي گشــت و لزوم تفكيك مناطق و بصــورت پيمانــكاري (اعم از توليد و ســرمايه مهندسین تکنیسینها ،کارمندان اداری ،کارگران
تمركز زدائي از اصفهان بيشتر احساس می شد تا گذاري)واگــذار گرديــد  .همزمــان در معادن ماهــر یکــی از فعالتریــن و تأثیرگذارتریــن
اينكه معادن زغالسنگ كشور به تشكلهائي نظير قديمي شــركت عمليات پيمانكاري شــروع به بنگاههای اقتصادی منطقه محسوب میگردد.
شركت معادن زغالسنگ كرمان ،شركت معادن فعاليت نمود .نظير معدن رضي،معدن قشــاق و
زغالسنگ البرز غربي(منجيل رودبار) ،شركت برخي مناطق كوچك در طــزره كه به موازات این شرکت خریدار عمده زغالسنگ خام معادن
معادن زغالســنگ البــرز مركــزي (زير آب)و فعاليت هاي اماني شــركت مشــغول بكار شده منطقه است که خود تأثیر به سزایی در امر اشتغال
شركت معادن زغالسنگ البرز شرقي در شاهرود بودنــد از اين تاريخ به بعد بود كه جذب نيروي بخش تولید ،معادن و حملونقل محصول دارد.
و ســنگ آهن مركزي ايران (بافق) .... ،به ثبت انساني در شركت متوقف و گستردگي عمليات از دیگر دســتآوردهای این شــرکت استقرار
رســيد .در اين راستا شــركت معادن زغالسنگ یا جايگزيني نيروي بازنشســته  ،از طريق جذب سیســتمهای مدیریــت کیفی ،ایمنی بهداشــت
البرز شرقي عهده دار اكتشاف ،عمليات تجهيز و پيمانكاران جبران مي شــد .درسال  1382پروانه حرفهای و محیطزیســت طبق استاندارهای ایزو
زير ساخت معادن زغالسنگ و نهايتاً بهره برداري بهره برداري برخي از معادن واگذار و شــركت می باشد .

ایمیلravabetamoomi.alborzharghi@gmail.com:

نام پدر :عباسعلی
تحصیالت :سوم ابتدایی
تاریخ تولد :اول آبان 1335
صادره از گرگان
تاریــخ شــروع بــه کار در
شــرکت ذغالســنگ البرز
شــرقی  57/03/01و تاریخ
شهادت 57/10/15
طریقه شهادت :درتظاهرات
و درگیری بــا پلیس مقابل
دبیرســتان امــام خمینــی
شهرســتان شــاهرود بر اثر
اصابــت گلولــه توســط
مــزدوران رژیــم پهلــوی
از ناحیــه گــردن مصدوم
گردید و حتی معالجات در
بیمارســتان امداد شهرستان
شاهرود مفید واقع نگردید
و به تهــران اعزام گردید و
برابر گواهی شــماره 4821
نظــام پزشــکی در تاریــخ
 57/10/13در تهــران بــه
درجــه رفیع شــهادت نائل
گردید و در  57/10/15در
شهرستان شاهرود به خاک
سپرده شد.

نماز  خطر سکته قلبی را تا  30درصد کاهش میدهد

به مناسبت روز کارگر ،در البرز شرقی برگزارشد؛

معرفی

مسابقات«تالشگرانمعدن»

معدنکار

معرفی

معدنکار
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ایمیلravabetamoomi.alborzharghi@gmail.com:

با رعایت اصول ایمنی  ،از افزایش آمار حوادث جلوگیری کنیم

دانستن نکات ایمنی کافی نیست به آنها عمل کنید

