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 سیمانصنعت 

 سیمان و کارخانجات تولید ایجاد تاسیس و اساسنامه، 2سیمان شمال(سهامی عام)طبق ماده موضوع فعالیت شرکت 
 و این صنایع درداخل نیاز ماشین آالت مورد و دستگاهها وسایل، تامین کلیه مواد، تهیه و صنایع جانبی وابسته به آن،

سهیم  یا و کلیه معادن مورد نیازاین صنعت ،تاسیس شرکتهاي جدید بهره برداري از استخراج و اکتشاف، کشور، خارج از
 بازرگانی و تولیدي و مجازمعامالت کلی انجام کلیه  بطور جهت تعقیب اهداف شرکت و در شرکتهاي موجود شدن در

 موضوعات فوق دراساسنامه می باشد. یک از هر مستقیم به تمام یا غیر مستقیم و صنعتی بطور

تولید تن 1,200,000معادل 26/12/1394مورخ 73679 کارخانه سیمان طبق پروانه بهره برداري شماره ظرفیت تولید
 است.درسال بوده کلینکر خاکستري 

 بیانیه ماموریت شرکت 

منطقه وکشورهاي همجوار یکی ازاولویتهاي ماموریت شرکت  بازار نیاز عرضه انواع سیمان باکیفیت مورد و تولید
میباشدکه باتالشهاي صورت گرفته توسط کارشناسان زحمتکش بخصوص واحدکنترل کیفیت وهمچنین رضایتمندي 

ازسوي دست اندرکاران ومسئوالن محترم به ویژه سازمان حفاظت موجب گردیدتاهمواره مشتریان ومصرف کنندگان 
استفاده ازاین مواددرجهت کاهش  مکفی، و گیرد.همچنین باعنایت به معادن غنیمحیط زیست موردتقدیروتشکرقرار

 قیمت تمام شده مواداولیه نیزجزوءدیگراولویتهاي شرکت بوده است.

 *تامین منافع وحقوق کلیه ذینفعان

 انداردهاي زیست محیطی،بهداشت وایمنی*رعایت است

 وتوسعه کارتیمی یادگیري*ایجادشور،نشاط،رشد،
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 محل کارخانه

 واقع شده است. (ازتوابع استان تهران)کیلومتري شهرستان پردیس4ي باغکمش درکارخانه سیمان شمال درروستا

 :بازارهاي اصلی،وضعیت رقابتی شرکت وجایگاه شرکت درآن بازارها

             باحجم فروش معادل تانهاي تهران وشهرهاي همجواربوده ،که سیمان شمال بازارهاي اصلی شرکت شامل اس
 .است اختصاص داده به خود فروش کل کشوررا درصد 1,6 ، 30/09/99منتهی به  مالی سال در نت 1,074,334

 رداخلی وصادرات بشرح زیربوده است.سهم فروش این شرکت ازکل بازا

 

 
                     تن 67,326,016به میزان 30/09/1399 بهمنتهی  مالی در سال  تحویل سیمان کل کشور -

 تن  58,522,096به میزان  30/09/1398تحویل سیمان کل کشوردر سال مالی منتهی به -  

 

 

 

 

 

 

 نوع محصول

 30/09/1398سال مالی منتهی به 30/09/1399سال مالی منتهی به

 سهم شرکت ازکل بازار سهم شرکت ازکل بازار

 فروش داخلی
 (تن)

فروش 
 صادراتی

 (تن)

 فروش کل
 (تن)

 درصدازفروش 
 کل کشور

فروش 
 داخلی
 (تن)

فروش 
 صادراتی

 (تن)

 فروش کل
 (تن)

 درصدازفروش 
 کل کشور

 1,75 1,021,886 2,673 1,019,213 1,6 1,074,334 2,098 1,072,236 سیمان
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  برشدت رقابت دربازارشرکت سیمان شمالمحرکهاي اصلی 

محصوالت تولیدي  وکیفیت ازمهمترین محرکهاي اصلی برشدت رقابت در بازاراین شرکت قیمت فروش،هزینه حمل ونقل
 ونحوه فروش اعتباري به مشتریان می باشد.

 محصوالت وخدمات اصلی شرکت

  می باشد. محصوالت اصلی سیمان شمال (سهامی عام)به شرح زیر

 محصولنام  ردیف محصولنام  ردیف

 کیلویی25سیمان سفیدپاکتی 5 2سیمان خاکستري پاکتی تیپ 1

 کیلویی50سیمان سفیدپاکتی 6 2سیمان فله خاکستري تیپ 2

 کیلویی40سیمان سفیدپاکتی 7 سیمان سفیدفله سفید 3

   سیمان سفیدصادراتی 4
 

 محیط حقوقی شرکت

 فعالیت شرکت عبارتند از: مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر

 قانون تجارت .1
 بازار اوراق بهادار قوانین .2
 قانون مالیات هاي مستقیم .3
 دهوقانون مالیات بر ارزش افز .4
 قانون کار .5
 قوانین ومقررات صادرات وواردات/گمرك .6
 قوانین ومقررات مربوط به نظام بانکی وسرمایه گذاري .7
 قوانین ومقررات زیست محیطی .8
 صادره ازطرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مصوبات ودستورالعملهاي .9

 دستورالعمل وبخشنامه هاي ابالغی ازطرف سهامدارعمده .10
 اساسنامه شرکت .11
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 کتاطالعات مدیران شر

 :جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیران و مدیران اجرایی شرکت به شرح ذیل می باشد

 ايتحصیالت/مدارك حرفه سمت خانوادگینام و نام
سابقه اجرایی 

 در شرکت

 13/07/1399 کارشناسی ارشدمدیریت استراتژیک مدیرعامل ونایب رئیس هیات مدیره انوشیروان باقريآقاي 

 13/07/1399 مدیریت کسب و کار -دکترا معاونت بازرگانی آقاي شهرام کوسه غراوي

 23/06/1398 کارشناسی ارشد حسابداري معاونت مالی وسرمایه گذاري داریوش باقريآقاي 

 20/07/1392 شیمی وپتروشیمی-ارشد کارشناسی معاونت فنی و اجرائی کارخانه آقاي سام بیرانوند

 13/07/1399 کارشناسی مکانیک معاونت طرح وتوسعه کارخانه آقاي علیرضا امین افشار

 04/02/1396 يحسابدارارشد  یکارشناس یداخل یرحسابرسیمد يجوادجعفر يآقا

 01/11/1366 مترجمی زبان انگلیسی –کارشناسی  مدیریت امور اداري و منابع انسانی میرزاییمجتبی آقاي 

 01/07/1394 خبرنگاري-کارشناسی حراست مدیر آقاي حبیب باجالنی

 16/05/1395 کارشناسی مکانیک مدیرمکانیک آقاي عبدالرسول فرهنگی

 01/12/1393 مدیریت بازرگانی-ارشدکارشناسی  مدیربازاریابی وفروش خانم کیاناوثوقی

 29/11/1383 برق والکترونیک-کارشناسی مدیربرق و الکترونیک آقاي علی هاشمی

 01/08/1399 عمران -کارشناسی رئیس معادن حامد شنواییآقاي 

 01/11/1392 طراحی ونقشه کشی-کارشناسی مدیر دفتر فنی آقاي محمد لک

 11/06/1383 معدن، استخراج-کارشناسی برداري سیمان سفیدمدیر بهره  آقاي علیرضا ختمی

 29/10/1383 ریاضی محض-کارشناسی آزمایشگاهسرپرست  آقاي حمزه جمالی
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 براي دستیابی به آن اهداف اتخاذ شدههاي  اهداف مدیریت و راهبرد. ب

 هاي توسعه ها و برنامه ها، طرح پروژه

 عبارت است از: طراحی شده،قالب برنامه ریزي استراتژیک در که  اهداف وراهبردهاي کالن مدیریت

 .کاهش بهاي تمام شده وافزایش بهره وري4.افزایش سودآوري                                                1

 .بهبود کیفیت5.افزایش تولید وراندمان                                          2

 .بهبودکیفیت منابع انسانی وافزایش بهره وري نیروي کار6ازار                                      .افزایش فروش وسهم ب3

به این اهداف وراهبردها وجهت دستیابی به این امرباتشکیل کارگروه وجلسات منظم ماهانه  ننائل شدشرکت به منظور
 وپایش مستمرعملکرد درپارامترهاي گوناگون اقدام می نماید.

                                   جهت کسب آن.اقدامات الزم  و شناسایی فضاي خالی بازار مطالعه و و حفظ سهم بازار  -1
 ومراجعه حضوري درشهرهاي مختلفCRM)(نظام ارتباط بامشتریان بر بیشتر تاکید -2 

اي ازکارخانه  سیمانبر)وبازدیدهاي دورهمداوم به مشتریان بزرگ واصلی(مانندصنایع ارائه کمکهاي فنی وآموزشی  -3
 وآشنایی بافرایندتولید

 تعامل بارقبا دربازارهاي هدف وجلوگیري ازایجادرقابت ناسالم وکاهش قیمت ازطریق مدیران ارشد. -4

 محصول کان فروش اینترنتیمایجادا -5

 گسترش بازارفروش داخلی(استان تهران واستانهاي همجوار) -6

 درنمایشگاههاي مرتبط باصنعت سیمان دربازارهاي هدف صادراتی اعم ازداخلی وخارجیحضورفعال  -7

 کاهش هزینه هاي غیرضروري درامرتولیدوخدمات -8

 مدیریت برنقدینگی جهت استفاده بهینه ازوجوه -9

 ITبهبودونوسازي سیستمهاي سخت افزاري ونرم افزاري -10

 (هوش تجاري)BIپیاده سازي سیستم -11

 )CRM(ارتقاي سیستم مدیریت ارتباط بامشتري-12
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 حفظ وافزایش سهم بازارداخلی وصادرات -13

 ازطریق مدیران ارشد رقابت ناسالم وکاهش قیمت، بازارهاي هدف وجلوگیري ازایجاد در رقبا تعامل با -14

 شناسایی فرصتهاي جدید دربازار جهت فروش وبهبود خدمات -15

 وفاداري مشتریان افزایش سطح رضایتمندي و -16

 فعال درنمایشگاههاي مرتبط باصنعت سیمان دربازارهاي هدف و حضورمستمر -17

بابکارگیري نیروهاي  )(EMP,EMS پیگیري جهت تدوین برنامه جامع مدیریت زیست محیطی کارخانه ومعدن -18
 متخصص

 اصلی کارخانه روي دودکش نصب آنالین گازبر پیگیري هاي الزم جهت جلوگیري ازقطعی گازو -19

 قطره اي نمودن آبیاري آنتوسعه فضاي سبزکارخانه و -20

 پروژه بازسازي خط تولید کلینکرسفیدتعیین تکلیف  -21

درصد از مبلغ  20اجرائی نمودن طرح افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدي سهامداران به میزان -22
 به ثبت رسیده است. 1399میلیون ریال، که در مهر ماه  1,290,085میلیون ریال به مبلغ  1,075,071
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 گزارش مسئولیت اجتماعی 

 خالصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی

 1398 1399 واحد شرح

 461 460 نفر تعداد کل کارکنان

 320 402 عدد تعداد مشتریان

 99 99 - رتبه دربازاراول(تابلوفرعی)

 281 281 - رتبه افشا

 354,155 593,692 ریال میلیون سود عملیاتی

 506,063 751,502 ریال میلیون سود قبل از مالیات

 450,592 632,881 ریال میلیون سود خالص

 )155,636( )154,336( ریال میلیون هزینه هاي عمومی اداري

 )79,210( )50,004(  ریال میلیون (مطابق با صورت جریان هاي نقدي) مبلغ مالیات پرداخت شده

 توسط( المنفعه هاي عام کمکسقف تعیین شده براي 
 مجمع عمومی مربوطه)

 1,440 1,440 ریال میلیون

 92,273,261 93,806,054 مترمکعب گازمصرفی

 115,689,000 119,681,436 کیلووات  برق مصرفی

 841,621 859,113 مترمکعب مصرف آب
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 کرونا و برنامه هاي شرکت آثار ناشی از شیوع ویروس

بر طبق دستور العمل الزم محافظتی شیوع ویروس کرونا در شرکت تمامی اقدامات جهت سالمت کارکنان و جلوگیري از 
هاي بهداشتی ابالغی مراجع ذیربط از جمله تهیه اقالم بهداشتی و مواد ضد عفونی کننده براي کارکنان ، ضد عفونی 

، تشکیل جلسات منظم جهت پایش  انجام تست هاي هاي دوره اي کرونا بین کارکنان نمودن محیط هاي کاري شرکت،
 نتیجه اقدامات انجام شده و ... صورت گرفته است.

 .می باشدبه شرح جدول ذیل در زمان تهیه گزارش در خصوص بیماري کرونا سایر اطالعات 

 

 

 

 

 

 

50تعداد پرسنل مبتال به بیماري کرونا به صورت تجمعی تا تاریخ گزارش (نفر)1

2تعداد پرسنل مبتال به بیماري کرونا در تاریخ گزارش (نفر)2

0تعداد پرسنل فوت شده در اثر ابتال به ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (نفر)3

0تعداد افزایش (کاهش) پرسنل ناشی از بیماري کرونا تا تاریخ گزارش (نفر)4

134.188 میلیون ریال (هزینه فرصت از دست رفته)برآورد مبلغ خسارت مالی عملیاتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (میلیون ریال)5

%7برآورد درصد افزایش (کاهش) فعالیتهاي عملیاتی شرکت به علت بیماري کرونا (درصد)6

-برآورد مبلغ خسارت مالی غیرعملیاتی ناشی از ویروس کرونا تا تاریخ گزارش (میلیون ریال)7

223.648 میلیون ریال (هزینه فرصت از دست رفته)توضیحات در خصوص برآورد شرکت از میزان خسارت آینده (میلیون ریال در یک سال آتی)8

برنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارات آتی ناشی از شیوع ویروس کرونا9

رنامه شرکت در خصوص مدیریت و کنترل خسارات بیماري مذکور رعایت کامل  شیوه نامه 
هاي موجود و ابالغی و مصون نگه داشتن عملیات عادي شرکت از تبعات منفی ناشی از آن 

می باشد. توضیح اینکه  شیوع این بیماري و اثرات آن بر اقتصاد و ساخت و ساز و پروژه 
هاي عمرانی کامال خارج از حیطه اختیارات شرکت می باشد وبرآورد خسارت مندرج در بند 
8 ، صرفا پیش بینی صورت گرفته در صورت عدم توقف شیوع بیماري کرونا در کشور می 

باشد.
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 بهبود آن هکارامتیاز شفافیت اطالعاتی شرکت و را

 30/09/1399منتهی به مالی سال دروضعیت رتبه بندي شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات 
 براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

 1398سال رتبه در  1399سال رتبه در  شرح

 281 281 رسانیافشا و اطالعکیفیت 

 224 233 نمادتعداد روزهاي گشایش 

 224 233 تعداد روزهاي معامالتی

 %86,46 %70,81 موزون سرمایهمعامالت به میانگیننسبت حجم

 

 ها و روابط مهمترین منابع، ریسک. پ

 شرکت گزارش تجزیه و تحلیل ریسک

 :ریسک تغییر تکنولوژي

ت و تجهیزات التلقی می شود. در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آ میانسالکارخانه شرکت، کارخانه اي نسبتاً 
     از بهترین و به روزترین انواع خود تهیه گردند. روند تغییر تکنولوژي در صنعت سیمان روندي کند است و به نظر 

تکنولوژي استفاده شده  نمی رسد در چند سال آتی جهش قابل توجهی در تکنولوژي پدید آید، لذا از بابت منسوخ شدن
 ت.جاي نگرانی چندانی نیس

 :ات قانونیظحالریسک م
به استثناء قوانین و مقرات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، 

بهادار، منابع طبیعی و محیط تامین اجتماعی ، مالیات هاي مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان هاي بورس و اوراق 
 .زیست به نحو احسـن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است
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 ریسک ورود رقباي جدید:

(بطور مشخص جزءتولیدکنندگان برترسیمان تاریخچه فعالیت و کیفیت محصوالت باتوجه به اینکه شرکت به لحاظ 
دسترسی به بازار مقیم باکمترین هزینه حمل کیفیت باالي محصوالت را داشته،که ازاین بابت ) وازطرفی سفیدسیمان 

 هیچگونه خطري شرکت را درمقابله باسایررقبا تهدید نمی کند.
 

 

 منابع مالی در اختیار شرکت

هاي تجاري  میلیون ریال، دریافتنی 374,342معادل  موجودي نقد و بانک ، 30/09/1399 منتهی به مالی سالدر پایان 
میلیون ریال، مجموع دارایی  626,037ریال، موجودي مواد و کاال معادل میلیون  620,161معادل  سایر دریافتنی هاو 

 . می باشد ریالمیلیون 1,010,520میلیون ریال و مجموع بدهی جاري معادل  1,841,330جاري معادل 
 

 اندازها نتایج عملیات و چشم

 مطالبات

تسویه مطالبات سود ناشی از   عمدتاًکه  استیافته  کاهش درصد 9قبل حدود مالی  سالشرکت نسبت به  مطالبات
 سهام می باشد.

از طریق اخذ تسهیالت  مالی نیازي به تامین مدیریت شرکت انتظار دارد تا با وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد
 نباشد. 

 

 موجودي مواد و کاال

این افزایش ناشی که ،داشته  افزایشدرصد  27 میزانبه  قبلمالی سال  موجودي مواد و کاالي شرکت نسبت به
 ولوازم وقطعات مصرفی بوده است. افزایش نرخ قطعات یدکی و ازخریدمواداولیه
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 هاي ثابت  دارایی
این افزایش عمدتاً ناشی ازپروژه هاي داشته که  افزایش درصد 22حدود  سال مالی قبلهاي ثابت شرکت نسبت به  دارایی

 . ماشین آالت تولیدي می باشداساسی درجریان تکمیل وتعمیرات 
 
 

 و سیاست توزیع سود سهام سود سهام پرداختنی
 

بین سهامداران تقسیم  سود میلیون ریال 381,650 مبلغ30/09/1398 بر اساس مصوبه مجمع سال مالی  منتهی به
میلیون ریال ازسودسهام  311,037مبلغ  سال جاريکه شرکت توانسته در طی ریال)، 355(به ازاي هر سهم  گردیده 

 مصوب ومعوق از سالهاي گذشته راپرداخت نماید.
 

 حسابهاي پرداختنی

با مانده مذکور میلیون ریال بوده ،که تاکنون  44,241بدهی شرکت به بانک ملی بابت تسهیالت انرژي به مبلغ مانده 
بموجب مصوبه مجمع توضیح اینکه طی سال مالی جاري . توجه به ماهیت یارانه بودن آن درحال مذاکره می باشد

 به سرفصل سایر حساب هاي پرداختنی منتقل گردید. فوق، مانده تسهیالت 17/02/1399عمومی عادي سالیانه مورخ 
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 به شرح جدول زیرارائه شده است: 30/09/1399 منتهی بهمالی   سالشرکت براي  واقعی  عملکرد

 

 دوازده ماهه نه ماهه شش ماهه سه ماهه شرح

 2,402,731 1,593,769 880,408 447,790 درآمدهاي عملیاتی

 )1,567,506( )1,114,701( )681,831( )348,301(  بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی

 835,225 479,068 198,577 99,489 سود ناخالص

 )154,336( )113,831( )81,754( )28,040( هاي فروش، اداري و عمومی هزینه

)4,072( - سایر اقالم عملیاتی  )4,072(  )87,197( 

 593,692 361,165 112,751 71,449 سود عملیاتی

 157,810 156,622 132,980 2,924 سایر درآمدها (هزینه) هاي غیرعملیاتی

 751,502 517,787 245,731 74,373 سود قبل از کسر مالیات

)20,684( )14,252(  مالیات بر درآمد  )76,125(  )118,621( 

 632,881 441,662 225,047 60,121 سود خالص
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 بصورت خالصه نشان میدهد: جدول زیر،مبلغ فروش محصوالت شرکت را

 (میلیون ریال)                                                  

 نام محصول
سال مالی منتهی به 

30/09/1399 

سال مالی منتهی به 

30/09/1398 

درصدتغییر نسبت 

 به سال قبل

 - 13,736 0 کیلویی25سیمان سفید

 %)87(  23,643 3,015 کیلویی50سیمان سفید

 %92 9,997 19,178 سیمان سفید صادراتی

 %)7( 54,162 50,180 کیلویی40سیمان سفیدپاکتی

 - 403 0 سیمان سفیدفله

 %51 850,144 1,286,092 2سیمان فله خاکستري تیپ

 %36 769,691 1,044,266 2سیمان پاکتی خاکستري تیپ

 %40 1,721,776 2,402,731 مجموع درآمدهاي عملیاتی
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 درآمدهاي عملیاتی

که  ریال بودهیلیون م 2,402,731 مبلغ برابر 30/09/99منتهی به مالی سالمجموع درآمدهاي عملیاتی شرکت براي 
درصدي داشته است.جدول زیر،میزان فروش محصوالت شرکت رابصورت خالصه نشان  40افزایش   قبل سالبه نسبت 

 می دهد:

 

 نام محصول
سال مالی منتهی 

 30/09/1399به

سال مالی منتهی 

 30/09/1398به
 تغییر

 %51 850,144 1,286,092 سیمان فله خاکستري

 %36 769,691 1,044,266 سیمان خاکستري پاکتی

 - 403 0 سیمان سفیدفله

 )%42( 91,541 53,195 سیمان سفیدپاکتی

 %92 9,997 19,178 سیمان سفیدصادراتی

 %40 1,721,776 2,402,731 مجموع درآمدهاي عملیاتی

 

ریال  2,030,387به مبلغ  سال قبلریال به ازاي هرتن در 1,487,834، ازمبلغ 2نرخ فروش سیمان فله تیپ متوسط

 قبل به مبلغسال  به ازاي هرتن در ریال 1,833,641 ،ازمبلغ2ونرخ فروش سیمان پاکتی تیپ سال جاريدر 

 داشته است. افزایشهردومحصول  فروش نرخ هايکه ،رسیده  در سال جاري ریال 2,451,617

ریال  4,139,044ریال در سال قبل به ازاي هرتن  به مبلغ  3,294,737نرخ فروش داخلی سیمان سفید پاکتی نیز از 
میلیون  19,178مبلغ  تن و 2,098به مقدار  جاريسال در  فروش سیمان سفید صادراتی شرکتضمناً رسیده است. 

 .محقق شده استریال  
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 بهاي تمام شده درآمدهاي عملیاتی 

 افزایشیافته است،که این  افزایش  درصد 34 قبل حدودمالی به سال نسبت بهاي تمام شده کاالي فروش رفته 
 بوده است. هاي انرژي ودستمزدي وتعمیرات) (مواداولیه وحاملهزینه هاي تولیدًناشی از  عمدتا

 هاي فروش، اداري و عمومی هزینه

 .استداشته  کاهش% 1 ، قبلمالی سال هاي فروش، اداري و عمومی نسبت به  هزینه

یافته،که این افزایش ناشی  افزایش درصد %4 قبل حدود دورهبه عملیاتی نسبت غیر هاي  سایر درآمدها و هزینه
  ازسودحاصل ازسرمایه گذاري درشرکتهاي سرمایه پذیربوده است.

 چشم اندازآتی

یمان محدودیتهاي انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سنظرگرفتن  در باتوجه به جداول فوق وهمچنین تجارب گذشته وبا

ادامه  نیز 1399-1400مدیریت روندسودآوري شرکت در سال مالی به اعتقاد تولید،درخصوص تعیین نرخ فروش وحجم 

آن درکلیه دپارتمانهاي  دامهو ا.کاهش بهاي تمام شده هرتن سیمان تولیدي بامدیریت برهزینه ها ازمعدن خواهدیافت
ریسک خط تولیدازنگاه کاهش توقفات که با انجام تعمیرات اساسی درکلیه ایستگاههاي کاري خط تولید وشناسایی نقاط 

منجربه کاهش بهاي تمام شده هرتن سیمان  نهایتاً رسیدن به باالترین راندمان تولید کوره که و صورت خواهدپذیرفت
 تولیدي خواهدشد.

 

 باتقدیم احترام                                                                                                                            
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