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  تهیه شده توسط روابط عمومی        
    شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی

اقدامات زیست 
محیطی شرکت در 
منطقه معدنی تخت

در  تخت،  معدن   HSE سرپرست 
و  سالمت  موضوع  اهمیت  خصوص 
جهت  گفت:  معدنی  مناطق  در  ایمنی 
محیطی،  زیست  الزامات  بهتر  کنترل 
و  مستقل  صورت  به   HSE هسته 
شده  تشکیل  تخت  معدن  در  متمرکز 

است.
بهمن گیلکی، یکی از گرایش های 
اقدامات  را   HSE هسته  فعالیت  حوزه 
افزود:  و  کرد  عنوان  محیطی  زیست 
حوزه HSE شامل  3 بخش ایمنی کار، 

بهداشت کار و محیط زیست می باشد.
به  تخت  معدن  کرد:  تصریح  وی 
شرقی  البرز  معادن  از  یکی  عنوان 
ای  ویژه  محیطی  زیست  شرایط  از 
این  توان  می  که  است  برخوردار 
پایش  و  مشاهده  منطقه  در  را  الزامات 

نمود.
در  تخت،  معدن   HSE سرپرست 
در  شرکت  اقدامات  از  برخی  به  ادامه 

حوزه زیست محیطی اشاره ....

احداث تصفیه خانه در حد فاصل خروجی جنگل 
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 واحد IT شرکت 
در یک نگاه

3

به بهانه 
روز حسابدار
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برندگان قرعه کشی وام دی ماه 99
شماره پرسنلینام و نام خانوادگیردیف

برندگان وام دویست میلیون ریالی

7011783صادق سارانی 1

7011327یحیی مصطفی پور2

7012591یداهلل غریب نژاد3

7015735هادی شعبانی4

7015231حمید ایزدی5

7018143عباس قاضی پور6

7020055سیدعلی هاشمی7

7015407مهرزاد ناهیدی8

7015463رضا نوروزی9

7015463اسماعیل افضلی 10

7018679محمد نعیمی صفت11

7019031امین شهمرادی12

7012471علیرضا بخشعلی13

7010743احمد نوروزی14

7012095محمد فدایی زاده15

7014327سعداهلل شاملو16

7020191سید امید حسینی17

7015887موسی الرضا فرهانی18

7016135مجتبی قزل سفلی19

7016159رمضان بیک20

شماره پرسنلینام و نام خانوادگیردیف

برندگان وام قرض الحسنه پنجاه میلیون ریالی

7019503علی عباسی1

7015287محمد عامری2

7014903مجید قربانی3

7014567قربانعلی روز4

7014023علی باربان5

7018247غالمحسن شاکویی6

7017807ابوالفضل نوروزی7

7014559علی اکبر طوسی سبزوار8

7013623حسن گیلکی9

7014647مهدی ایزدی10

7012663جعفر شکاریان11

7011031ابوالحسن رخسه ای 12

7010551فاطمه مصیبی13

7018991رمضانعلی قزلسفلی14

7019607احمد فالحی ززولی15

7015815هادی قزلسفلی16

7012623عباسعلی شهمرادی17

7018399امید عباسیان18

7018311حمید محمدی19

7011023الیاس مسعودی جوزچال20

جدول سودوکو

معدنکار
سودوکو جدول اعدادی است که امروزه یکی از سرگرمی های رایج در کشورهای مختلف جهان به شمار می آید.

سودوکو یک جدول 9x9 است. کل جدول هم به 9 جدول کوچک تر 3x3 تقسیم شده است. در این جدول چند عدد قرار داه شده که باید باقی 
اعداد را با رعایت سه قانون زیر یافت.

قانون اول: در هر سطر جدول اعداد 1 الی 9 بدون تکرار قرار گیرد.
قانون دوم: در هر ستون جدول اعداد 1 الی 9 بدون تکرار قرار گیرد.

قانون سوم: در هر ناحیه 3x3 جدول اعداد 1 الی 9 بدون تکرار قرار گیرد.
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خبــــــر

ماه  آذر   29 شنبه  صبح  شرکت،  عمومی  روابط  گزارش  به 
در  شاهرود  شهردار  محمدعلی  حاجی  علیرضا   1399 سال 
معادن  مدیرعامل شرکت  با  دوجانبه  های  همکاری  و  تعامل  راستای 

زغالسنگ البرز شرقی دیدار و گفت و گو کرد.
در ابتدای این نشست مدیرعامل شرکت ضمن عرض خداقوت بر تعامل 
و همکاری های دوجانبه تاکید کرد و در خصوص معرفی و عملکرد 

شرکت توضیحاتی را ارائه نمود.
البرز شرقی موسوم به ذوب  شریف گفت: شرکت معادن زغالسنگ 

آهن اصفهان نزدیک به 50 ساله قبل با عنوان شرکت ملی ذوب آهن 
آن زمان و با مرکزیت ذوب آهن اصفهان تاسیس شد که کلیه معادن 

سنگ، زغال و تمام زنجیره های فوالد تحت همین نام فعالیت داشتند.
وی تصریح کرد: شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی ظرف 3 سال، 
با اشتغال مستقیم بالغ بر 660 نفر در بخش پیمانی به عنوان بزرگترین واحد 
اشتغالزایی استان سمنان و بزرگترین معدنکار استان گلستان شناخته شده 
است و رونق این مجموعه رونق معادن خصوصی را به همراه داشته است.

این شرکت  نفر در  یادآورشد: در گذشته 7 هزار  مدیرعامل شرکت 
مشغول به کار بوده اند و هم اکنون نزدیک به 2 هزار نفر در 2 بخش 
امانی و پیمانی فعالیت دارند که از این تعداد حدود 50 درصد از پرسنل 
ساکن شاهرود و 50 درصد دیگر در دامغان و گلستان ساکن می باشند.

وی افزود: همانطور که از نام شرکت مشخص است از معادن منطقه در 
2 استان سمنان و گلستان استخراج زغالسنگ را داریم و پس از آن تبدیل 

به کنستانتره می شود.
خصوصی  سازمان  توسط  شرکت  این  واگذاری  با  گفت:  شریف 
شرکت  که  افتاد  واگذاری  بخش  در  نادر  اتفاقی   93 سال  در  سازی 
مزایده  در  شرکت  با  اصفهان  آهن  وذوب  شد  تقسیم  بخش   2 به 
بخش معادن را خریداری کرد و همچنین بخش زمین موسوم به زمین 
شهرسازی شاهرود که توسط شهرداری خریداری شد که شرکت و 

شهرداری در آن مستقر است.
مدیرعامل شرکت ابراز داشت: پس از برگزاری چند جلسه با شهردار 
وقت و شورای شهر توافق شد و مناطق به صورت 12 هکتار، 6 هکتار و 
3 هکتار واگذار گردید و با پیگیری یک ساله توانستیم نزدیک به 83 

میلیارد تومان بدهی را تهاتر کنیم. 
وی ، همدلی مسئولین منطقه ای، مردم و کمک موثر ذوب آهن اصفهان  
با محوریت دکتر حسینی نماینده وقت را از عوامل حفظ این شرکت 
50 ساله برشمرد و افزود: ما همچنان به دنبال تقویت این مجموعه هستیم.

در این نشست شهردار شاهرود ضمن استقبال از همکاری مشترک بین 
استخراج  گفت:  شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت  و  شهرداری 
انجام  اراده کارگران  پرتوان و  با دست های  گنجهای زیر زمینی که 

می پذیرد چرخ  صنعت و اقتصاد را می چرخاند.
پروژه  از  گزارشی  بیان  به  ادامه  در  محمدعلی  حاجی  علیرضا 
و  پرداخت  اخیر  ماهه   7 طی  شهرداری  دار  الویت  عمرانی  های 
افزود: حدود 27 طرح و برنامه به شورای شهر ارائه و همچنین برنامه 

ریزی جهت طرحهای 10 گانه الویت دار نیز صورت گرفته است.
مهم  امری  را  شهر  نقاط  تمام  در  عمرانی  عدالت  گرفتن  شکل  وی، 
برشمرد و تصریح کرد: برای کار خاص باید اقدامات خاص و عملکردی 

متفاوت ارائه گردد.
شهردار شاهرود، انسجام و همدلی شوراها را بزرگترین پتانسیل و پشتوانه 
شهر عنوان کرد و از استقرار ساختمان جدید شهرداری در اراضی البرز 

شرقی در آینده نزدیک خبر داد.
اقدامات  از  قدردانی  ضمن  نیز  شاهرود  شهر  اسالمی  شورای  رئیس 
توانسته  اقتصادی  بعد  در  شرکت  این  داد:  ادامه  شریف  مهندس 

خدمات ارزنده ای را ارائه و از برخی از اثرات  منفی پیشگیری نماید.
مباهات است که  مایه  افزود:  بیطرف رئیس شورای شهر   سید جواد 

شرقی  البرز  بزرگ  خانواده  با  وقت  پاره  صورت  به  سال   10 حدود 
همکاری داشتیم.

وی، شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی را با تقدیم 94 شهید تابلو افتخاری 
بر پیشانی شهر عنوان کرد وگفت: این شرکت در دوران جنگ تحمیلی 
با حضور قدرتمند خود در حوزه های گوناگون مانند اقتصادی، اشتغال 
و ...نقش موثری را ایفا کرده که در گوشه و کنار شهر به چشم می خورد.

با توجه به اینکه البرز شرقی، شرکتی با قدمتی 50 ساله است و نقش 
موثری را در اشتغال و اقتصاد منطقه ایفا می کند ساخت المان و نمادی از 
معدن و معدنکاری از جمله پیشنهادات ارائه شده توسط روابط عمومی 
در این نشست بود که مورد تایید شهردار قرار گرفت و دستورات الزم 

در این خصوص صادر گردید. 
معاونین،  با حضور مدیرعامل شرکت،  این نشست  شایان ذکر است: 
شورای  رییس  همراه  به  شاهرود  شهردار  شرکت،  مدیران  از  برخی 
جلسات  سالن  در  شهرداری  کارشناسان  از  تعدادی  و  شهر  اسالمی 

شرکت برگزار شد.

مراسم تکریم مهندس علی اکبر پاکزاد )قائم مقام مدیریت عامل و عضو 
هیات مدیره ( و مهندس افشین مختاری ) دبیر و عضو هیات مدیره(  

شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی در تاریخ 16 آذر ماه سال جاری 
با حضور مهندس شریف واعضای هیئت مدیره شرکت در ذوب آهن 

اصفهان برگزار شد.
و  پاکزاد  آقایان  مستمر  زحمات  و  ها  تالش  از  شریف،  مهندس 
نمود و  البرز شرقی قدردانی  مختاری طی مدت حضور در مجموعه 
باشید. موفق  نیز  جدید  مسند  در  گذشته  مانند  امیدواریم  افزود: 

معادن  پیشرو  مدیرعامل   ( عنوان  به  مختاری  مهندس  آئین  این  در 
هیات  )رئیس  عنوان  به  پاکزاد  مهندس  و   ) سوادکوه  آهن  ذوب 
شدند. منصوب  سوادکوه(  آهن  ذوب  معادن  پیشرو  شرکت  مدیره 

مراسم تکریم مهندس علی اکبر پاکزاد و  مهندس افشین مختاری برگزار شد

دیدار شهردار شاهرود و رئیس شورای شهر با مدیرعامل شرکت

تسلیت خبــــــر

26آذرماه، به پاس خدمات طاقت فرسای ناوگان خستگی ناپذیر حمل و نقل 
کشور و برای آگاهی هرچه بیشتر جامعه، با نقش و جایگاه اساسی بخش حمل 

و نقل در اقتصاد ایران زمین، به عنوان »روز حمل و نقل« انتخاب شده است.
به همین مناسب با حسین عباسی )سرپرست حمل و نقل و راهسازی منطقه 
طزره( و علی نبوی)سرپرست رانندگان شرکت( گفت و گویی  را انجام 

دادیم که در ذیل می خوانید.
حسین عباسی در پاسخ به سوال ما گفت: حدود 5 سال است که به عنوان سرپرست حمل و نقل و راهسازی منطقه طزره در شرکت مشغول فعالیت می باشم.

 وی، سرویس دهی به پرسنل از معادن به منطقه و بالعکس، حمل چوب، آرک و ...را از اقدامات واحد حمل و نقل شرکت 
برشمرد و افزود: هم اکنون حدود 17 نفر نیرو در دو شیفت 48-24  در حال خدمت رسانی به مجموعه می باشند.

سرپرست حمل و نقل و راهسازی منطقه طزره، بازسازی و نوسازی دستگاهها به ویژه نفربرها وکامیونها که طی سالیان طوالنی 
دچار فرسایش شده اند را از جمله درخواست های خود در راستای سرویس دهی بهترعنوان نمود.

در ادامه علی نبوی گفت:  در راستای رعایت دستورالعمل ها و پروتکل  های بهداشتی اقدامات خوبی در حوزه حمل و نقل 
شرکت صورت گرفته است که می توان به اضافه شدن تعداد 5 دستگاه اتوبوس در مسیر شاهرود و دامغان جهت کاهش حجم 

جمعیت اشاره کرد.
وی، جدول کشی و آسفالت محدوده حمل و نقل تا تونل مادر را از دیگر اقدامات مناسب جهت پیشگیری و کاهش حوادث عنوان کرد.

سرپرست رانندگان شرکت، افزایش مبلغ کرایه به دلیل شرایط اقتصادی موجود و بازسازی پل آب نما را از درخواست های این قسمت برشمرد.
خانواده بزرگ البرز شرقی این روز را به تمامی دست اندرکاران صنعت حمل و نقل، به ویژه همکاران این مجموعه تبریک می گوید و موفقیت و سربلندی 

شان را از خداوند منان خواستار است.

روز ملی حمل و نقل بر همکاران پر تالش این عرصه مبارک باد
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بدون  سازمانی  کمتر  امروز  دنیای  در   
ادامه مسیر  پیمودن  به  قادر  فناوری اطالعات 
یک  میزی  هر  پشت  تقریبا  است،  رقابت  و 
است  تصور  از  دور  و  دارد  قرار  کامپیوتر 
رایانه ای  سیستم های  بدون  را  سازمانی  که 

بپذیریم.
بسیاری از نرم افزارها از جمله حسابداری، 
پورتال  اداری،  اتوماسیون های  انبارداری، 
انسانی،  منابع  دستمزد،  و  حقوق  شرکت، 
 ... و  آموزش  مشتری،  با  ارتباط  مدیریت 
سرویس  اطالعات  فناوری  بستر  طریق  از 
فناوری  امروزه  که  نوعی  به  می شوند  داده 
را  اکسیژن  نقش  سازمان ها  برای  اطالعات 

دارد و الزمه پیشرفت سازمان است. 
می توان  چنین  شد  بیان  که  توضیحاتی  با 
فناوری  کارآمد  و  مؤثر  مدیریت  که  گفت 
نقشی  سازمان ها  در  ارتباطات  و  اطالعات 
عملیات  در  سازمان ها  موفقیت  در  مستقیم 
اهداف  به  دستیابی  همچنین  و  روزانه 
خواهد  بلندمدت  و  میان مدت  کوتاه مدت، 

داشت. 
به همین مناسبت گفت و گویی را با هادی 
IT و فناوری اطالعات شرکت  نوریان مدیر 
ماهنامه  از  شماره  این  در  که  دادیم  انجام 

میخوانید. معدنکار 
ابراز  خود  معرفی  ضمن  ابتدا  در  وی 
داشت: هادی نوریان، دانش آموخته کاربرد 
و  مشهد  فردوسی  دانشگاه  از  کامپیوتر  در 
علوم  از  افزار  نرم  مهندسی  ارشد  کارشناسی 
و تحقیقات، سال 1373 وارد شرکت معادن 
زغالسنگ البرز شرقی شدم و تا به امروز در 

واحد IT  شرکت مشغول فعالیت هستم.
شرکت  اطالعات  فناوری  و   IT مدیر 
گفت: در سالهای گذشته که شرکت معادن 
از  یکی  عنوان  به  شرقی  البرز  زغالسنگ 
امکانات  فاقد  اصفهان  آهن  واحدهای ذوب 

سخت افزاری و نرم افزاری بود، با خریداری 
شکل  حدودی  تا   486 و   386 کامپیوترهای 
شد  ای  گونه  به  کار  روال  و  کرد  تغییر  کار 
و  اداری  های  بخش  از  پرسنلی  ماه  هر  که 
مالی به ذوب آهن آصفهان اعزام شده و کار 
انجام  را  کارکردها  و  احکام  تغییرات  ثبت 
می دادند، پس از دریافت لیست ها و اصالح 
حقوقی،  فیش  احکام،  نظر،   مورد  موارد 
و  پرسنل چاپ  برای   ... و  بانکی  لیست های 

آماده پرداخت می شد.

دلیل  به  گذشته  در  کرد:  تصریح  نوریان 
های   ماشین  با  موجود،کار  های  محدودیت 
هر  در  پروسه  این  تکرار  و    main frime
ماه پرسنل با مشکالت و سختی های بسیاری 

روبرو بودند.
 1373 سال  تا  روند  این  داشت:  بیان  وی 
افزار  نرم  موفق  اجرای  از  داشت وپس  ادامه 
تا سایر سیستم های  بر آن شدیم  حسابداری 
انبار،  حسابداری  انبار،  مانند  افزاری  نرم 
حقوق و دستمزد، پرسنلی و ... مورد بررسی 

قرار گیرد.
شرکت  اطالعات  فناوری  و   IT مدیر  
تولید  و  تهیه  شرکت  تشکیل  با  یادآورشد: 
 73 تا   72 سالهای  در  ایران  معدنی  مواد 
ذوب  از  شاهرود  مانند  ها  شرکت  از  برخی 
تولید  تهیه و  به شرکت  آهن اصفهان جدا و 
در  دستمزد  و  حقوق  نسخه  اولین  و  واگذار 
تجهیزاتی  و  خورد  استارت   1373 مهرماه 
تهیه  تر  قوی  کامپیوترهای  و  چاپگر  مانند 
اپراتور  به عنوان  نیز  نیروهای بسیاری  شده و 

در مرکز کامپیوتر مشغول به کار شدند.
نرم  نقایص  رفع  با  داشت:  ابراز  نوریان 
و  حقوق  افزار  نرم  و  یافت  ارتقاء  افزارها 
امکان  که   شد  کامل  صورتی  به  دستمزد  
نصب نسخه هایی از آن را برای دانشگاه علوم 
مرکزی)  البرز  زغالسنگ  شاهرود،  پزشکی 
و  تهیه  شرکت  کرمان،  زغالسنگ  زیرآب(، 

تولید و سایر نقاط فراهم گردید.

نبودن  شبکه  را،  کار  عمده  ایراد  وی، 
بودن  یوزر  سینگل  عبارتی  به  یا  و  شرکت 
دلیل  به  افزود:  و  کرد  عنوان  افزارها  نرم 
حال  عین  در  و  مدیریتی  های  سیستم  به  نیاز 
  LAN اندازی شبکه  راه  به  یکپارچه تصمیم 
در سطح شرکت و تبدیل نرم افزارهای تک 
DOS   به نرم افزارهای تحت شبکه  کاربره 
و چندکاربره گرفته شد و با تالش و پشتکار 
و  افتاد  اتفاق  وسیعی  سطح  در  تغییرات  این 
بانکهای   به  تبدیل    DOS تحت   اطالعات 

از  پس  یکی  افزارها  نرم  و  گردید    SOL
دیگری شکل گرفتند.

مدیر   IT و فناوری اطالعات شرکت، به 
سیستم  یکپارچگی  بین  مستقیم  رابطه  وجود 
اشاره  مناطق  سایر  و  ستاد  در  آن  رشد  و  ها 
ارتباط  گذشته  سالهای  در  گفت:  و  کرد 
 Lease line خط  یک  طزره  با  ما  دستیابی 
196K  بود، اما طی سالیان اخیر و با حمایت 
اینترنتی  و  اینترانت  ارتباط  محترم  مدیرعامل 
و  شد  برقرار  نقاط  سایر  و  مرکزی  ستاد  بین 

اکثر نقاط دارای اهمیت از طریق رادیو، 

مرتبط  هم  با  نوری  فیبر  یا  و  کابل  مودم، 
می باشند، در این میان حدود 4 کیلومتر فیبر 
در طزره ، 2 کیلومتر فیبر در زغالشویی و 1 و 
نیم کیلومتر فیبر در ستاد مرکزی برقرار شده 

و هم اکنون قابل استفاده می باشد.

مخابرات  بهداری،  انبار،  اتصال   نوریان، 
نقاطی  از  را  طزره  نجات  و  امداد  ایستگاه  و 
طریق  از  آن  دهی  سرویس  که  برشمرد 
تجهیزات ارتباطی فیبر نوری انجام می گردد.

وی افزود: تجهیز اتاق سرور به یک عدد 
از     Nas Storange سرور یدکی و خرید 
جمله کارهای ماندگاری است که با حمایت 

مدیرعامل و معاونین به انجام رسیده است.
شرکت  اطالعات  فناوری  و   IT مدیر 
بهبود  های  پروژه  سازی  پیاده  داشت:  بیان 

IP  های آن، ایجاد  LAN  و  مانند تغییرات 
 ،   VOIP ارتباط  ایجاد  شبکه،  مانیتورینگ 
انتقال تصاویر    ،  Update و    فایروال  ارتقا 
دوربین های مداربسته از مناطق به ستاد و ... 
انجام  حال  در  باتجربه  پرسنل  همکاری  با 

است.
 IT حوزه  در  متعدد  خریدهای  نوریان، 
   Upgread جهت  بسیار  تغییرات  ایجاد  و 
از  را  ها  سیستم  درصد   70 حدود  شدن 
ارتقا  راستای  در  شده  انجام  اقدامات  جمله 
اکنون  هم  افزود:  و  برشمرد  کیفی  سطح 
و  دارد  قرار  راه  میانه  در  IT  شرکت  بخش 
با  باید  مسیری طوالنی را پیش رو داریم که 
تغییرات و رشد  با  بردباری همزمان  و  تالش 

تکنولوژی خود را  Update  نگه داریم.
وی ، به روز شدن برنامه MIS  شرکت را 
اقداماتی عنوان کرد که طی 1 تا 2  از جمله 

سال آینده اجرا خواهد شد.
در  شرکت  اطالعات  فناوری  و   IT مدیر 
عامل،  مدیر  همکاری  و  حمایت  از  پایان 
همکاران  ویژه  به  کارشناسان  معاونین، 
بخش IT  قدردانی نمود و گفت: امیدواریم 
روزهایی نیکو وسرشار از موفقیت یش روی 

خانواده بزرگ البرز شرقی باشد.
شایان ذکر است: در حال حاضر تعداد 4  
و  طزره  نفر  یک  مرکزی،  ستاد  در  نیرو  نفر 
غیر  به صورت  تخت  و  زغالشویی  در  نفر   2
مستقیم با واحد IT  شرکت همکاری دارند.

واحد IT شرکت در یک نگاه

 مدیر IT و فناوری 
،به  شرکت   اطالعات 
برنامه  شدن  روز 
از  را  شرکت   MIS
اقداماتی عنوان  جمله 
کرد که طی 1 تا  سال 
آینده اجرا خواهدشد.

سین جیم  

جیــــــــــمسیـــــــــن 

سین: لطفا خودتان را برای ما معرفی کنید؟
جیم:  قدرت اهلل اسدی  هستم، متولد 1351/6/9  در  دامغان  و 
هم اکنون به عنوان مدیر کارخانه زغالشویی  در شرکت معادن 

زغالسنگ البرز شرقی مشغول خدمت هستم. 
سین: چندمین فرزند خانواده هستید؟

جیم: دومین 
سین: تحصیالت شما در چه مقطعی است؟

جیم: کارشناسی مهندسی معدن گرایش استخراج
سین: تعداد فرزندان؟

جیم: 2  فرزند
سین: زمان ورود شما به شرکت البرز شرقی؟

جیم: سال 1390
سین: مصلحت را بر حق ترجیح می دهید؟

جیم: خیر، حق عین مصلحت است و سعی میکنم همیشه حق را بگویم. 
سین: در اوقات فراغت ترجیح می دهید چه کاری انجام دهید؟

جیم: پیاده روی
سین: ویژگی منحصر به فرد شما؟

جیم: سختکوشی و پشتکار در به نتیجه رسیدن کارها
سین: انتخاب شما برای سفر؟

جیم:  چین
سین: مهمترین دغدغه شما در محل کار؟

جیم: انجام دقیق کارها به بهترین نحو و بدون حادثه و استرس 
تا دستیابی به هدف تعیین شده

سین: از بیست چه نمره ای به خود می دهید؟
جیم: 18

سین: در روز، چند ساعت کار میکنید؟
جیم: به طور متوسط ساعات زیادی را مشغول کارم

سین: غذای مورد عالقه تان؟
جیم: فسنجون

سین: تکیه کالم شما چیست؟
جیم: به قول معروف

سین: رشته ورزشی و تیم مورد عالقه شما؟
جیم: موتورسواری و طرفدار تیم پرسپولیس 

سین: اگر دوباره متولد شوید دوست دارید در همین جایگاه باشید؟
جیم: خیر

سین: اصلی ترین مشغله ذهنی تان؟
جیم:  آینده فرزندانم

سین: تعهد بهتر است یا تخصص؟
جیم: هردو مکمل یکدیگرند

سین: چه پیشنهادی به مدیرعامل شرکت دارید؟
جیم: جهت سرعت بخشیدن به روند تهیه و ارسال تجهیزات به 
مناطق وکارخانه باید برخی موانعی مانند بروکراسی های اداری 

که در مسیر تولید وجود دارد کاهش یابد.
سین: اولین محیط کاری شما؟

جیم: شرکت اینترکربن ترکیه واقع در کرمان
سین: چه برنامه هایی برای آینده دارید؟ 

جیم: تالش در افزایش راندمان کارخانه با ارائه و اجرای 
طرحهای جدید و بازفرآوری دپوهای کم عیار کارخانه

سین: نظر شما در خصوص ثبت رکورد 7 ساله شرکت با تولید 
بالغ بر 20 هزار تن کنستانتره؟ 

جیم:  این نتیجه با بکارگیری نیمی از پتانسیل شرکت به دست 
آمده که قطعا اگر روزی از تمام ظرفیت های موجود استفاده

شود شاهد افزایش تولید بسیار باالتری خواهیم بود.
سین: کارخانه زغالشویی به عنوان قلب تپنده شرکت چه نقشی 

در افزایش تولید و راندمان شرکت دارد؟
جیم:کارخانه زغالشویی به عنوان آخرین مرحله از پروسه 
تولید کنسانتره زغالسنگ نقش به سزایی در به ثمر نشستن 

زحمات همکاران بخش معدن دارد لذا می طلبد از هرگونه 
هدرروی زغال پیشگیری و در جهت افزایش راندمان کارخانه 

کوشا باشند.
سین: انتظار شما از پرسنل زیر مجموعه؟

جیم: اگر پرسنل نسبت به کاری که به آنها محول شده تعصب 
داشته و با وظیفه شناسی آن را به پایان برسانند مشکالت و 

نگرانی ها به میزان زیادی در محیط کارکاهش می یابد.
سین: نظر شما در خصوص واحد روابط عمومی چیست؟

جیم: واحد روابط عمومی نسبت به گذشته واقعا متحول شده و 
از عملکرد بسیار خوبی خصوصا در حوزه اطالع رسانی به 

پرسنل برخوردار است.
سین: نظر شما در مورد ماهنامه معدنکار؟ 

جیم: عالی؛ چراکه در راستای انعکاس اقدامات و عملکرد 
شرکت به پرسنل و بیرون از سازمان بسیار موثر بوده است.

اخبــــــــا  ر

اقدامات زیست محیطی شرکت 
در منطقه معدنی تخت

اهمیت  در خصوص  تخت،  معدن   HSE سرپرست 
گفت:  معدنی  مناطق  در  ایمنی  و  سالمت  موضوع 
هسته  محیطی،  زیست  الزامات  بهتر  کنترل  جهت 
تخت  معدن  در  متمرکز  و  مستقل  HSEبه صورت 

تشکیل شده است.
فعالیت  حوزه  های  گرایش  از  یکی  گیلکی،  بهمن 
عنوان کرد  اقدامات زیست محیطی  را   HSE هسته 
کار،  ایمنی  بخش   3 شامل     HSE افزود: حوزه  و 

بهداشت کار و محیط زیست می باشد.
از  یکی  عنوان  به  تخت  معدن  کرد:  تصریح  وی 
ویژه  محیطی  زیست  شرایط  از  شرقی  البرز  معادن 
در  را  الزامات  این  توان  می  که  است  برخوردار  ای 

منطقه مشاهده و پایش نمود.
از  برخی  به  ادامه  در  معدن تخت،   HSE سرپرست 
اشاره  محیطی  زیست  حوزه  در  شرکت  اقدامات 
تصفیه  احداث  به  نسبت  گفت:  و  کرد 
فاضالب  خروجی  فاصل  حد  در  صحرایی  خانه 
گرفته  صورت  مناسبی  اقدامات  جنگل  و  تاسیسات 

است.
اقداماتی  راستا  این  در  همچنین  کرد:  تصریح  وی 
جمع  های  حوضچه  حفر  مسیرها،  آسفالت  مانند 
انجام  مسیرها  پاشی  آب  و  ها  تونل  در  آب  آوری 

شده است.

گیلکی با اشاره به حذف آالینده های آب ناشی از 
معدنکاری هنگام خروج از دهنه تونلها ابراز داشت: 
سازی  آماده  جهت  در  الزم  اقدامات  راستا  این  در 
تونل  و گودبرداری حوضچه های ترسیب در دهانه 

انجام شده است.
کردن  جایگزین   ، تخت  معدن   HSE سرپرست 
اقدامات  دیگر  از  را  برقی  با  دیزلی  های  دستگاه 
خاک  های  آالینده  کاهش  جهت  محیطی  زیست 
تابلوگذاری  و  ساماندهی  عملیات  افزود:  و  برشمرد 
شده  خریداری  زمین  در  معدنی  های  باطله  دپوی 
است. گرفته  صورت  نیز  شرکت 

باالی  ذخیره  به  توجه  با  کرد:  خاطرنشان  گیلکی 
یک  به  بخواهد  شرکت  اگر  تخت  زغالی  حوزه 
باید  برسد  تولید  سقف  باالترین  و  پایدار  توسعه 
قرار  توجه  مورد  نیز  محیطی  زیست  پایدار  توسعه 

گیرد.

بانک  شعب  امور  مدیریت  دیدار 
رفاه  بانک  رئیس  و  سمنان  استان  رفاه 

شاهرود با مدیرعامل شرکت

به گزارش روابط عمومی شرکت، ظهر یکشنبه 
23 آذرماه 1399،  علی اصغر هاشمی )مدیر امور 
شعب بانک رفاه کارگران استان سمنان( و محمود 
با  شاهرود(  کارگران  رفاه  بانک  )رئیس  گلی 

مدیرعامل شرکت دیدار و گفت وگو کردند.
 این دیدار در راستای ارائه خدمات و تسهیالت 
به پرسنل شرکت ، ایجاد حساب متمرکز و تعامل 
هر چه بیشتر بانک رفاه با شرکت معادن زغالسنگ 

البرز شرقی برگزار گردید.

پیام تبریک رئیس مرکز آموزش 
علمی کاربردی شرکت به مناسبت 

روز دانشجو
 

زغالسنگ  معادن  شرکت  کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  رئیس 
البرز شرقی، به مناسبت روز دانشجو پیام تبریکی صادر نمود.

الهه حسنی، ضمن پاسداشت یاد و خاطره شهدای مبارزه با استکبار 
در روز 16 آذر 1332 این روز مقدس و جایگاه وارسته دانایی را به 

محضر کلیه ی دانشجویان گرامی تبریک گفت.
توانمندي ها،  بر  تکیه  با  عزیزان  شما  امیدوارم  کرد:  تصریح  وی 
استعدادهاي خود و همچنین با استفاده از ظرفیت هاي علمي و پژوهشي 
دانشگاه همراه با اساتید، مدیران و کارکنان، در محیطي پر نشاط، به 
را در  تاثیرگذار خود  و  پرداخته و حضور حقیقي  فعالیت هاي علمي 

عرصه هاي علمي و فرهنگي جامعه به اثبات برسانید.
داشت:  ابراز  شرقی  البرز  کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  رئیس 
این جایگاه خطیر  از  دقیق  و شناختي  با درک  توانند  دانشجویان می 
آبادانی  و  توسعه،پیشرفت  ساز  زمینه  خود  واالي  و  شایسته  همت  و 

کشورمان باشند.
شرقی  البرز  کاربردی  علمی  آموزش  مرکز  یادآورشد:  حسنی 
ضوابط  و  مقررات  کلیه  دقیق  رعایت  و  متعال  برخداوند  اتکاء  با 
و  آموزشی  سطح  ارتقاء   در  صنعت  حوزه  مجاورت  در  آموزشی 
مهارتی، توانمندسازی نیروی کار در رشته های کاربردی، اشتغال توام 
ترم  جدیدالورود  دانشجوی  جذب  افزایش  با  مهارت،  و  آموزش  با 
جاری)به تعداد  100نفر( در رشته های مختلف کاردانی و کارشناسی 
با تالش کلیه اساتید ارجمند، کارکنان پر تالش و متعهد مرکز آموزش 

فعالیت می نماید .
شرکت  معاونین  و  عامل  مدیر  مساعدت  از  قدردانی  ضمن  وی، 
در تحقق این امر مهم  بیان داشت: انتظار می رود مانند گذشته بستر 

مناسبي براي ارائه ي خدمات آموزشي و پژوهشي فراهم گردد.

همکاران گرامی :
آقایان جواد رجبی ) رئیس مجموعه معدنی برناکی(  
و سید مصطفی طباطبایی ) مدیر قراردادها و نظارت(

با درود و احترام
شما   شایسته  و  جا  به  انتصاب  شرقی  البرز  بزرگ  خانواده 

عزیزان را به سمت بازرس اصلی و علی البدل سازمان نظام 
از  نموده،  عرض  تبریک  را  سمنان  استان  معدن  مهندسی 
خداوند متعال موفقیت روز افزون شما را در نیل به اهداف مورد 

نظر آرزومندیم.

شما  شناسی  مسئولیت  روحیه  و  تجربه  تخصص،  تردید  بی 
عزیزان در این سمت و تالش بی شائبه تان برای تحقق اهداف 
معدن  مهندسی  نظام  جایگاه  ارتقاء  نویدبخش  سازمان  واالی 

استان سمنان است. 
قانون  اجرایی  ماده 73 آیین   شایان ذکر  است:  در اجرای 
نظام مهندسی معدن و با توجه به آرا مکتسبه در مجمع عمومی 
سازمان نظام مهندسی معدن استان سمنان مهندس جواد رجبی 
به عنوان بازرس اصلی و مهندس سید مصطفی طباطبایی بعنوان 
بازرس علی البدل سازمان نظام مهندسی معدن مذکور منصوب 

شده اند.

اخبــــــــار

به بهانه روز حسابدار
به بهانه هفته حسابدار و روز حسابداری 
مالی  و  حسابداری  حوزه  همکاران  با 
ایم  داده  انجام  گویی  و  گفت  شرکت 
معدنکار می  ماهنامه  از  این شماره  در  که 

خوانید.
در ابتدای گزارش به سراغ معاون مالی، 

بازرگانی و منابع انسانی شرکت رفتیم.
هفته  تبریک  ضمن  تجری،  جواد 
همکاران  به  حسابداری  روز  و  حسابدار 

بیوگرافی  شرکت،  در  خود  پرتالش 
 1381 سال  کرد:  بیان  خود  از  مختصری 
موفق به دریافت مدرک تحصیلی لیسانس 
سال  در  و  شدم  شاهرود  آزاد  دانشگاه  از 
1397 نیز مدرک فوق لیسانس خود را از 
همین دانشگاه دریافت کردم و هم اکنون 
به  حسابداری  لیسانس  فوق  مدرک  با 
عنوان معاون مالی، بازرگانی و منابع انسانی 
شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت  در 

مشغول به فعالیت هستم.
وی افزود: در تیرماه سال 1383 با انگیزه 
و پشتکار بسیار به عنوان کارشناس رسیدگی 
شرقی  البرز  زغالسنگ  معادن  شرکت  وارد 
مسئول  سال   5 گذشت  از  پس  و  شدم 

رسیدگی این شرکت را بر عهده گرفتم.
انسانی  منابع  و  بازرگانی  مالی،  معاون 
از  تحصیل  با  همزمان  گفت:  شرکت 
سال1378 تجربه چند سال کار حسابداری 
رزومه  در  نیز  را  شرکتها  در  اجرایی  و 
کاری خود قبل از ورود به البرز شرقی را 

داشته ام.
مسئول  کرد:  خاطرنشان  تجری 
و  مدیریت  حسابداری  مسئول  دفترداری، 
من  های  دیگر سمت  از  مالی   امور  مدیر 
در این شرکت بوده است و از سال 1396 
مالی،  معاونت  جایگاه  در  نیز  امروز  به  تا 
انسانی مشغول فعالیت و  بازرگانی و منابع 

خدمت رسانی هستم.
مالی   MIS سیستم  ریزی  پایه  وی، 
جمله  از  نیز  را   1386 سال  در  شرکت 
مدت  این  در  خود  کاری  های  فعالیت 
به  روزی  شبانه  تالش  با  که  کرد  عنوان 

انجام رسیده است.
انسانی  منابع  و  بازرگانی  مالی،  معاون 
دسته  آن  از  حسابداری  داد:  ادامه  شرکت 
مشاغلی است که گاهی از منظر علم و گاهی 
نیز از منظر یک شغل به آن پرداخته می شود، 
دارای  دیگری  شغل  هر  مانند  حسابداری 
های  چوب  چهار  و  الگوها  نیازها،  پیش 
اول  وهله  در  شخص  هر  که  است  متعددی 
برای اینکه بتواند مهارت های حسابداری را 

کسب نماید باید با آنها آشنا گردد.
تقریبا  حسابداری  کرد:  تصریح  تجری 
وظایف  از  یکی  کاری  و  هر کسب  برای 
یک  توسط  است  ممکن  که  است  مهم 
شرکت  یک  در  حسابدار  یا  دفتردار 
بخش  توسط  یا  و  گردد  انجام  کوچک 
در  کارمند  ها  ده  با  بزرگ  مالی  های 
شرکت های عظیم اداره گردد که گزارش 
مختلف  های  جریان  توسط  شده  تولید 
و  هزینه  حسابداری  جمع  از  حسابداری 
به  کمک  منظور  به  مدیریتی  حسابداری 
مدیران در تصمیم گیری های دقیق تجاری 

بسیار ارزشمند است.
حسابداری  حرفه  خصوص  در  وی 
)حسابداری  که  خواندم  جایی  در  گفت: 
بها  هم  میشود روی عشق  فهمیدم  خواندم 
بیش  کسی  به  اگر  گرفتم  ویاد  گذاشت 
میشوی،  بدهکار  او  به  بدهی  بها  حد  از 
چشمش  به  شد  تمام  که  عمرمفیدت 

شدی،  ساخته  وقتی  میشوی،  مستهلک 
وقتی تکمیل شدی، وقتی عادت کردی به 
ماندن، در انبار میفروشد آن هم با تخفیف 
ویژه!  ویادگرفتم بعضی وقت ها هرچقدر 
هم خوبی کنی میگذارند به حساب هزینه 

های سربار...(
انسانی  منابع  و  بازرگانی  مالی،  معاون 
ماه  آذر  فرارسیدن 15  مناسبت  به  شرکت 
روز حسابدار را به کلیه تالشگران خستگی 

پاسخگویی،  انضباط،  های  عرصه  ناپذیر 
حقیقی  سازان  تصمیم  و  مالی  شفافیت 
حسابداران  ویژه  به  اقتصادی  های  فعالیت 

شرکت شادباش گفت.
حسابدار  روز  کرد:  خاطرنشان  تجری 
عامل  مدیر  حمایت  از  تا  شد  ای  بهانه 
محترم، همکاری و مساعدت های معاونت 
قسمت  با  شرکت  بخشهای  وکلیه  معدنی 

مالی تشکر و قدردانی گردد.
)مدیر  نوروزی  ابراهیم  محمد  ادامه  در 
سال   15 حدود  گفت:  شرکت(  مالی  امور 
البرز  معادن زغالسنگ  است که در شرکت 
به  نیز  فعالیت هستم و 3 سال  شرقی مشغول 
عنوان مدیر امور مالی انجام وظیفه می نمایم.

وی، تعدد قوانین و بروز رسانی مقررات 
درون سازمانی و برون سازمانی را  یکی از 
چالش های پیش روی حسابداران برشمرد 
و افزود: اگر اطالعات مورد نیاز در اسرع 
وقت در اختیار واحد حسابداری قرار گیرد 
شد  خواهیم  روبرو  کمتری  مشکالت  با 
شرکت  در  که  هایی  فعالیت  کلیه  چراکه 
های  صورت  به  آن  نتیجه  شود  می  انجام 

مالی ختم می گردد.
 نوروزی تصریح کرد:  نتیجه صورتهای 
تصمیم  به  کمک  موجب  شرکت  مالی 
برون  و  سازمانی  درون  مدیران  گیری 
سازمانی جهت برنامه ریزی بهتر در راستای 
رشد و شکوفایی شرکت در سالهای آینده 

می گردد.
مالی  پرسنل  از  قدردانی  ضمن  ایشان 
همدلی  و  همکاری  داشت:  ابراز  شرکت 
موجود بین معاون مالی، بازرگانی و منابع 
انسانی شرکت مجموعه حسابداری شرایط 
وجود  به  در شرکت  کار  برای  را  مناسبی 

آورده است.
حسابداری  )مسئول  غالمی  محسن 
شغلی  را  حسابداری  شرکت(  مدیریت 
افزود:  و  عنوان کرد  استرس  پر  و  حساس 
همکاران  زحمات  دستاورد  و  خروجی 
حسابداری  قسمت  در  دیگر  های  قسمت 
تبلور می یابد که گاهی با محدویت زمانی 
وقت  اسرع  در  باید  مشکالت  از  برخی  و 
این  که  شود  اقدام  پرداختیها  به  نسبت 
را  روانی  فشار  از  زیادی  بسیار  امرحجم 

ایجاد می کند.
قسمت  در  کارها  کلیه  افزود:  وی 
به  نسبت  و  شده  پایش  باید  حسابداری 
که  گردد  اقدام  آن  قانونی  ایرادات  ثبت 
گاهی این موضوع با توجه به کافی نبودن 
ها،  بخشنامه  از  قسمتها  سایر  اطالعات 
قوانین  سایر  همچنین  و  ها  دستورالعمل 
مرتبط کار را مشکل می سازد و همچنین 
در  اشتباه  از  عاری  و  موقع  به  پرداخت 
و  پرسنل  رضایتمندی  جهت  وقت  اسرع 
پیمانکاران نیز این امر را دشوارتر می سازد.

کارشناسان  از  یکی  متحدی  علیرضا 
گفت:  ما  سوال  به  پاسخ  در  حسابداری 
حدود 7 سال در کنار همکاران خوبم در 

این قسمت مشغول فعالیت هستم. 
حسابدار  یک  اشتباه  بزرگترین  وی، 

کرد  عنوان  کار  هنگام  نبودن  متمرکز  را 
بمانید  حسابداری  در  روز  یک  وافزود: 
حسابداری  و  کیست  حسابدار  بدانید  تا 

چیست.
حسابداری  داشت:  ابراز  متحدی 
از وظایف کاری من  پیمانکاران شرکت  
است که همزمان با پرداخت حقوق انجام 

می شود .
حساسیت  با  شغلی  را  حسابداری  وی 

بسیار باال بر شمرد و افزود کوچکترین خطا 
و اشتباه در کار موجب جابه جا شدن مبالغ 

زیادی به حساب اشخاص مختلف میگردد.
و  اموال  مسئول   ( مهدی  عربیان  اسماعیل 
امالک شرکت( می گوید: این روز بهانه ای 
شد تا به همکاران پرتالشمان در این قسمت 
و  تبریک  هستند  ما  سرمایه  بزرگترین  که 
این  زحمات  امیدوارم  و  بگویم  خداقوت 

عزیزان بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
مجید باطنی) حسابرس داخلی شرکت( 
تنوع  دلیل  به  داد:  حرفه حسابداری  ادامه 
کاری باال و ارتباط با ارباب رجوع از دامنه 
گسترده ای برخوردار می باشد و مهمترین 
چالش پیش روی یک حسابدار تمرکز باال 
در هنگام کار است به گونه ای که عوامل 

محیطی روی شخص تاثیرگذار نباشد.
وی با تاکید بر اهمیت کار یک حسابدار 
مالی  سیستم  و  پول  با  وقتی  کرد:  تصریح 
سروکار داریم حساسیت کار نیز باال میرود 
و تمام فعالیت های شرکت ما که تولیدی 
را  خودش  ارقام  و  اعداد  قالب  در  است 

نشان می دهد.
دقت  و  تمرکز  داشتن  مهدیی،  محمود 
در حسابداری  اصلی  از ضروریات  را  باال 
به  است  سال   9 حدود  گفت:  و  برشمرد 
عنوان یکی دیگر از کارشناسان حسابداری 
و  باشم  می  فعالیت  مشغول  شرکت 
مسئولیت صدور چک را که از حساسیت 

باالیی برخوردار است بر عهده دارم.
انیسه عضدی یکی دیگر از کارشناسان 
با حدود 4 سال سابقه  حسابداری شرکت 
در این قسمت، حسابداری را شغلی مستلزم 
دقت و تمرکز بسیار باال برشمرد و افزود: 
بزرگترین چالش این حرفه وجود استرس 
است چرا که وقتی پای پول به میان می آید 

نگرانی هم  به دنبال آن می آید.
کار  باالی  حجم  به  علیمحمدی  فرزانه 
حسابداری  حرفه  در  سنگین  مسئولیت  و 
بی دقتی  اشاره کرد و گفت: کوچکترین 
جبران  قابل  غیر  تواند  می  حسابداری  در 

باشد.
پرسنل  از  یکی  خواجه  عباسعلی 
حسابداری که قریب به 8 سال در قسمت 
بایگانی حسابداری فعالیت دارد می گوید: 
و  آوری  جمع  مهم  مسئولیت  به  توجه  با 
این  در  که  حسابداری  اسناد  بندی  طبقه 
و عالقه  نظم  باشد  می  ما  بر عهده  قسمت 

در کار از اهمیت باالیی برخوردار است.
دیگر  یکی  رنجبر  حمزه  پایان  در 
بایگانی  قسمت  در  شاغل  پرسنل  از 
ما  کار  داشت:  ابراز  شرکت  حسابداری 
از حساسیت باالیی برخوردار است و باید 
در  نیاز  مورد  مواقع  در  حسابداری  اسناد 

کوتاهترین زمان ممکن ارائه گردد.
را  حسابداری  روز  و  حسابدار  هفته 
منابع  و  بازرگانی  مالی،  معاون  خدمت 
پرتالش واحد  و همکاران  انسانی شرکت 
تبریک  صمیمانه  شرکت  حسابداری 
می گوییم و برای تمام این عزیزان آرزوی 

موفقیت و سربلندی می کنیم. 

به  تیرماه سال جاری و وارد شدن خسارت  در پی وقوع سیل 
موجودی سنگرهای زغال معدن تخت در مورخه 24 تیرماه اعالم 
خسارت به شرکت بیمه آرمان صورت پذیرفت و سه میلیارد 

ریال وصول گردید.
پس از بررسی و بازدید کارشناسان از معدن مشخص گردید مقدار 
130تن از ذخیره تونل3، 80 تن از ذخیره تونل 4، 190 تن از ذخیره 
تونل 5 و 90 تن از ذخیره تونل 6 در اثر وقوع سیل از بین رفته است.

رئیس بیمه آرمان شعبه شاهرود و ارزیاب رسمی بیمه مرکزی و 
مدیر بیمه های آتش سوزی شرکت بیمه آرمان طی دو مرحله جهت ارزیابی و بررسی خسارات 

وارده از معدن تخت بازدید نمودند.
در پایان بر اساس نظر ارزیاب رسمی بیمه مرکزی، ورود خسارت و از بین رفتن حدود 490 
تن زغال خام تونل های معدن تخت به ارزش حدود3 میلیارد ریال مورد تایید قرار گرفت و به 

شرکت پرداخت گردید.

وصول سه میلیارد ریال خسارت 
بابت سیل تیرماه 1399 از بیمه آرمان 

بازدید مدیرعامل شرکت از لوکیشن
 سریال سلمان فارسی

به گزارش روابط عمومی، مدیرعامل به همراه معاونین و مدیر حراست شرکت از لوکیشن سریال 
سلمان فارسی بازدید نمودند.

در این بازدید مهندس شریف بر افزایش همکاری ها و تعامالت در خصوص مراحل اجرایی تولید 
این سریال تاکید نمود.

تصویربرداری فاز اول سریال سلمان فارسی زمستان سال گذشته از بخش های جنوبی ایران و جزیره 
قشم آغاز شد و هم  اکنون در شهرستان شاهرود  ادامه دارد.

سریال سلمان فارسی محصول مرکز سیما فیلم  است که به کارگردانی داوود میر باقری و تهیه کنندگی 
حسین طاهری در حال ساخت می باشد.

 این سریال از جمله بزرگ ترین آثار نمایشی تاریخ کشور محسوب می شود و جزو کارهای الف ویژه 
سیمافیلم به شمار می رود.


