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 ده است.رسی
         

 

                    رهیمد تأياعضاء ه

 

اشخاص  ندهینام نما

 یحقوق

 

 سمت  

 

 امضاء  

 

 (خاص)سهامی شرکت خدمات صبا تجارت یاس

 

 مجيد بهرامی

 

 (موظف ريغ )رئيس هيات مدیره

 

 

 گروه صنایع سيمان کرمان)سهامی عام(

 

 حسين فاتح

 

ب رئيس هيات یعامل و  نا ریمد

 ) موظف ( مدیره

 

 

شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع 

 عام( یسيمان)سهام

 

 محمد قربانی شندی

 

 (رموظفيعضو هيات مدیره )غ

 

 

 عام( یمازندران )سهام مانيشرکت س

 

رامين جعفرزاده 

 اندبيلی

 

 (رموظفيغ)عضو هيات مدیره 

 

 

 عام( ی)سهام روزکوهيف مانيس یديشرکت تول

 

 شهرام کوسه غراوی

معاونت –دیره عضوموظف هيات م

برنامه ریزی وراهبردی 

 استراتژیک

 



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 1031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

 

 

2 

 

 مطالب فهرست      

                                                                                            

 صفحه موضوع                            ردیف

 گزیده اطالعات         1

                                                                                         ره مدی پيام هيأت         2

3 

4 

 6                     کلياتی در باره شرکت         3

 8 سهامداران  بيو ترک هیسرما         4

 12 تهران بورس اوراق بهادار منظرشرکت از          5

 13 شرکت در صنعتجایگاه         6

 14  محيط حقوقی شرکت        7

 15 روری بر عملکرد مالی و عملياتی م        8

 21  اهم اقدامات و دستاوردها         9

 23 اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته        10

 23 اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت        11

 24 نظام راهبری شرکت         12

 28 شرکت گزارش تجزیه و تحليل ریسک         13

 30 گزارش عملکرد اجتماعی         14

 32  فعاليت های توسعه منابع انسانی         15

 32 در خصوص تکاليف مجمع انجام شدهاقدامات          16

 36 پيشنهاد هيات مدیره برای تقسيم سود         17

 36 و اطالعات طرح های توسعه شرکت چشم انداز         18

 42 گزارش فعاليت ساالنه کميته حسابرسی          19

   45 1401برای سال  1400تحقق برنامه های پيش بينی شده در مجمع سال           20

   46               برنامه های آینده شرکت         21

 48 اطالعات تماس شرکت              22

   

    



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 1031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

 

 

3 

 

 گزیده اطالعات -1

 سال مالی منتهی به  عناوین

  1401 آذر 30

                                  

30/09/1400 01/10/1399 

                          الف( اطالعات عملکرد مالی طی دوره )مبالغ به ميليون ریال(:   

 213321137 314771743 4،341،433   درآمدهای عملیاتی
 4031402 713341443 2،713،333     عملیاتی سود
 7411173 3431413 7،313،331   ی غیرعملیاتیو هزینه ها درآمدها سایر

 4321117 713341331 2,103,741   سود خالص 
 (231413) 7371323  (713731344) تعدیالت 

 4721201 713441332 714141132 نقد حاصل از عملیات

 ی در پایان دوره )مبالغ به ميليون ریال(:ب( اطالعات وضعيت مال

 314771230 311031217 4،133،200   جمع داراییها
 713211122 714741202 7،141،321   هاجمع بدهی

 712031314 712031314 7،133،333   ثبت شده سرمایه

 3 3 3 افزایش سرمایه در جریان
 213131471 312141010 4،337،117   جمع حقوق صاحبان سهام

 ج( نرخ بازده )درصد(:

 %23 %32 %43 نرخ بازده داراییها

 %21 %34 %44 نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ویژه(

 

 7120313141311 7120313141311 7113313331333 تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 373 174 71314 ریال –بینی سود هر سهم اولین پیش

*ریال –د هر سهم بینی سوآخرین پیش
 71411 002 447 

*ریال –سود واقعی هر سهم 
 71133 71334 437 

 323 113 713 ریال –سود نقدی هر سهم 

 01073 11203 731033 ریال – 7آخرین قیمت هر سهم در تاریخ تایید گزارش

 71024 21433 21043   ریال –ارزش دفتری هر سهم 
 11/70 33/1 33/4 مرتبه  – 2نسبت قیمت به درآمد واقعی هر سهم

  ( سایر اطالعات :ه 

 343 342 377 نفر )پایان سال( –تعداد کارکنان 
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 ت مدیرهأپيام هي -2

، مفتخریم کارنامهه یهس سهال پهر فهراز و فهرود در       خدمت سهامداران عزیز ادای احترام  و بابا یاد خدا و استطاعت از او 

 وفقیت به پایان رسیده را به پیشگاهتان تقدیم نمائیم.صنعت سیمان کشور که به لطف خدا با م

قوت عرض نموده و توفیق و تائیهد همگهان را از خهدای بهزر       به همه همکاران پر تالش در شرکت سیمان شمال خدا

 تقاضامندیم.

ای بهه امانهت   مدیران، روسا و کارکنان، امانتداران صاحبان محترم سهام، مالکان و ذینفعان هستند و در قبال سرمایه هه 

 سپرده مسئول می باشند.

 -لذا با اعتقاد راسخ به این اصل مسلم، تالش کردیم با نهادینه کردن فرهنگ کار و تالش مبتنی بر آموزه ههای اسهالمی  

انسانی و با همت و همدلی و تالش مضاعف و شناخت حقوق متقابل، به وظهایف و ماموریتههای محولهه بدرسهتی عمهل      

 کنیم.

پیشرفت و بالندگی در عرصه های صنعت و اقتصاد مرهون نقشهه مهندسهی رسهم شهده بدسهت توانمنهد       یقین  به قطع

ایهن مهرز و بهوم اسهت. و ایهن قشهر از        انه کارگران خدوم و مسهئولیت شهنا   مهندسین با کفایت و کار و تالش متعهد

 ن اسالمی اند.اثرگذاران ممتاز  و نقش آفرینان شایسته تحسین در اقتدار ملی و عزت و عظمت ایرا

اهداف، خط مشی و ماموریتهای شرکت سیمان شمال مبتنی بر خدمت صادقانه، تالش مسئوالنه و فعالیت خداپسهندانه  

با بهره گیری از دانش و تجارب و همه تواناییها در جهت رشد و بالندگی صنعت و تحصیل اسهتقالل و اقتهدار و عظمهت    

 ملی می باشد.

حال تغییر و تحول و حرکت به سهوی جلهو بهوده و در مسهیر سهازندگی هرگهز توقهف        شرکت سیمان شمال همواره در 

 نداشته است. نقطه کمال و ایده آلی تدوین نموده و با شتاب به پیش می رویم.

امید است با نگاه به چشم انداز و افق بلند و با تدبیر همه جانبه کمافی السابق، مسیر شکوفایی و بالندگی را طی نمهاییم  

اتفاق مبارک به فضل الهی و با تفهاهم و همهدلی، وجهود انگیهزه سرشهار، برخهورداری از دانهش و بههره گیهری از           و این

توانمندیها و ظرفیتهای بالقوه خواهد افتاد. بحول و قوه الهی و با اندیشهه ورزی و درایهت و بکهارگیری همهه تهوان، ایهن       

 .یقین قادر به آن هستیم به ا پشت سر خواهیم گذاشت و قطعمسیر و معبر پر موانع، پر چالش و البته سخت و دشوار ر

را بهه استحضهار سههامداران     33/30/7337مع الوصف گزارش اجمالی از عملکرد و دستاوردهای سال مهالی منتههی بهه    

 محترم می رسانیم.

  استراتژی شرکت -1-2

نخستین تولید کننده سیمان ستری و سیمان شمال بعنوان شرکتی با سوابق طوالنی موثر از نظر تولید سیمان خاک

سال تجربه خود در صنعت سیمان ، استراتژی خود را عالوه بر رعایت  چهاربا اتکا بر بیش از شصت وسفید و 
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را تدوین نموده است که بشرح زیر  کاهش بهای تمام شده محصوالت خود استانداردهای ملی ، برنامه عملی در جهت

 ارائه می شود:

 ت هزینه جهت دستیابی به قیمت تمام شده مناسب در جهت رقابت پذیری در بازار و افزایش سود.اعمال مدیری -7

و ممانعت از بروز حوادث غیر مترقبه و ترویج فرهنگ حفظ محیط زیست و سالمت  HSEرعایت کامل موضوع   -2

 انسان ها.

اسا  اهداف استراتژیس خود که در قالب ارتقاء کارکرد و بهبود بهره وری سیستم یکپارچه اطالعات مدیریت بر  -3

 است که شامل موارد ذیل می باشد: موضوع اساسی تنظیم گردیده شش

 حوزه مالی: -2-1-2

 مدیریت بر هزینه ها 

 کاهش بهای تمام شده متناسب با فعالیتها 

  افزایش سود دهی 

 افزایش بازدهی سرمایه گذاری 

 حوزه فرایندهای داخلی و بهبود روشها -3-1-2

 هبود فرایند بازاریابی و فروش ب 

  ارتقای نظام نگهداری و تعمیرات 

 بهینه سازی مصرف انرژی 

 افزایش بهره وری تولید 

 حوزه فروش و بازار -4-1-2

 مان خاکستری و سیمان سفید. یشامل س بهبود کیفیت و و ایجاد تنوع در محصوالت تولیدی 

  و ایجاد بازار صادراتی افزایش سهم بازار داخلی 

 هادینه سازی استانداردهای زیست محیطین 

 حوزه منابع انسانی -5-1-2

 ارتقاء ایمنی و بهداشت 

 ارتقاء مهارتها و قابلیت های کارکنان 

 استفاده موثر تر از نرم افزارها در جهت توسعه زیرساختهای اطالعات مدیریت 

 ارتقای مدیریت منابع انسانی 
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 حوزه حسابرسی داخلی: -6-1-2

 ه کمیته حسابرسیاهداف و جایگا 

 اعضاء کمیته حسابرسی 

 اهم فعالیت و اقدامات حسابرسی داخلی 

 برنامه پیشنهادی جهت اجرای حسابرسی داخلی 

 ریسک های عمده  -2-2

  عدم اختصاص بودجه به طرح های عمرانی توسط دولت 

 سنجی کشورافزایش ظرفیت تولید سیمان در کشور بدلیل ایجاد کارخانه های جدید بدون توجه به نیاز 

 روش های غیر متعارف در بازار فروش توسط تولید کنندگان ضعیف تر 

  باالبودن هزینه حمل و نقل و تاثیر آن بر قیمت تمام شده محصوالت جهت مشتریان چه داخلی و چه

 صادراتی

 فتن عرضه در بازار داخلی می گرددمحدود بودن بازار صادرات که باعث باالر . 

 

 کلياتی درباره شرکت -3

 تاریخچه  -7-3

 33/34/7333 مورخ   3302  شماره  و طی  تاسیس شده  23/34/7333  در تاریخ شرکت سیمان شهمال )سهامی عام(                      

 ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهههران به ثبت رسیده است.اداره  در

شمال  است در حهههال حاضر، شرکت سیمان رفته شدهدر بور  اوراق بهادار تهههههران پذیه 7331شرکت در اسفند ماه  

شرکت  جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان است و واحد تجاری نهایی گروه،

و  240شماره   سرمایه گذاری گروه توسعه ملی می باشد. مرکز اصلی شرکت در شهر تهران خیابان شهید دکتر بهشتی 

  جاده آبعلی واقع است. 34رکیلومتر کارخانجات آن د

 

 فعاليت اصلی  -3 -2

 اساسنامه عبارتست از :            2موضوع فعاليت شرکت طبق ماده            

ایجاد و تاسیس کارخانجات تولید سیمان و صنایع جانبی وابسته به آن، تهیه و تامین کلیه مواد و وسائل  -

 مورد نیاز این صنایع از داخل و خارج از کشور . ماشین آالت  دستگاهها و 
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اکتشاف و استخهراج و بههره بهرداری از کلیهه معادن مهورد نیاز ایهن صنهعت از قبیهل سنگ آههس، خاک ر ،   -

 سنگ آهن، سیلیس و غیره. 

 طور تاسیهس شهرکتهای جدید و یا سهیم شهدن در شرکت های مهوجود در جهت تعقیب اهداف شرکت و ب  -

کلی انجام کلیهه عملیات و معامالت مجاز تولیهههدی و بازرگانی و صنعتی که بطور مستقیم یا غیهههر مستقیم با تمام 

 از مهوضوعات مشروحه فوق مربوط  می باشد. یا هر یس

 

 مشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکت های جدید یا تعهد شرکت های موجود . -

 الیت اصلی شرکت طی دوره مالی مورد گزارش تولید و فروش سیمان بوده است. فع -

 
   تاریخ بهره برداری از واحدهای توليدی شرکت با ظرفيتهای مورد نظر به شرح زیر بوده است: -3-3

   به دالیل زیست محیطی متوقف شده است( 7302)واحد مذکور در سال  7333تنی سیمان سفید از سال  43واحد 

 به دالیل زیست محیطی متوقف شده است( 7303)واحد مذکور از ابتدای سال  7330تنی سیمان سفید از سال   233حد وا 

  بطور رسمی راه اندازی  37/34/7311)توضیحاً واحد مذکور از تاریخ  7314تنی سیمان خاکستری از سال  3333واحد

 گردیده است(

 

تعداد کارکنان -4-3            

داد کارکنان در استخدام شرکت و نیز تعداد کارکنان شرکت های خدماتی که بخشی از امور خدماتی شرکت را به عهده دارند به میانگین تع

 شرح زیر بوده است:

  

 شههههههرح

 

33/30/7337 
 

33/30/7333 

  

       

 نفر  

 

 نفر  

  

  

 کارکنان رسمی
 

2 
 

3 

  

  

 کارکنان قراردادی
 

313 
 

313 

  

  
     

314 
 

311  

  
            

  

 کارکنان شرکت های خدماتی
 

34 
 

14  

 جمع    
 

377 
 

342    
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 سرمایه و ترکيب سهامداران -4

 سرمایه و تغییرات آن -7-3   

سههم، بهه ارزش اسهمی ههر سههم       3333میلیهون ریهال )شهامل تعهداد      33سرمایه شهرکت در بهدو تاسهیس مبله        

سههم، بهه    7113313331333میلیون ریال )شامل تعداد 711331333ین مرحله به مبل  ریال( بوده که طی چند731333

 افزایش یافته است. ریال(  7333ارزش اسمی هر سهم 

 :تا کنون به شرح جدول ذیل می باشد 7314فهرست آخرین افزایش سرمایه های صورت گرفته از سال 

 

 

 تغییرات سرمایه شرکتآخرین  

 سرمایه جدید  رصد افزایش سرمایهد تاریخ افزایش سرمایه

 )میلیون ریال(

 محل افزایش سرمایه

 مطالبات حال شده 731273 43 7314

 واریز نقدی و مطالبات حال شده 741373 43 7314

 واریز نقدی و مطالبات حال شده 331420 733 7317

 واریز نقدی و مطالبات حال شده 071114 233 7313

 نقدی و مطالبات حال شدهواریز  713،112 733 7314

 واریز نقدی و مطالبات حال شده 214،440 43 7311

 واندوخته د انباشتهسو 124،011 233 7311

 واریز نقدی و مطالبات حال شده 713141317 33 7304

 واریز نقدی و مطالبات حال شده 712031314 23 7300

 سود انباشته 711331333 32 7337
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 ب سهامداران ترکی -2-3

به شرح  33/30/7337% سهام شرکت در پایان سال مالی منتهی به 7همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از 

 جدول زیر است:

 عمده شرکت  انسهامدار

 نام سهامدار ردیف
30/09/1401 30/09/1400 

 ترکيبدرصد تعداد سهام ترکيبدرصد تعداد سهام

 شرکت سرمایه گذاری و توسعه 7

 صنایع  سیمان )سیدکو(
7،721،477،332 44 14711241713 44 

مهر  یشرکت گروه توسعه مال 2

 ) سهامی عام(ندگانیآ
10،433،041 4 4110711133 4 

 گروه مالی مسکن) سهامی عام( 3
41،134،430 

3 4713111402 3 

 2 2111171342 2 31،024،432 بانس ملی ایران 3

 وصندوق سرمایه گذاری  4

 رگردانی توسعه ملیبازا
40،013،017 3 3313731714 3 

 3 411731331 7 23،330،733 )سهامی عام( سیمان دارابشرکت  4

صندوق سرمایه گذاری  1

 توسعه مشترک امید
27،311،370 7 7311171313 7 

 3 31333 3 4،411 شرکت خدمات صبا تجارت یا  1

 3 7031333 3 2441403 شرکت سیمان مازندران 0

 3 7،443 3 2،344 شرکت سیمان کرمان 73

 3 7،443 3 2،344 شرکت سیمان فیروزکوه 77

 70 221،313،413 71 941,444,572 سایر سهامداران 72

 733 7120313141311 733 7113313331333 جمع

/ 
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 ساختار حاکميت شرکتی  -3-4

 هيأت مدیره 

 باشد : ت مدیره به شرح جدول ذیل میأآخرین ترکيب اعضای هي

  مدرک تحصيلی             سمــــــت                نماینده حقيقی                  ت مدیرهأاعضای حقوقی هي

 مدیریت مالی-ارشد یکارشناس               رهیمد اتیه سیرئ                    مجید بهرامی                            شرکت خدمات صبا تجارت یا 

 حسابداری-دکترا                   عامل رینایب رئیس هیات مدیره و مد              فاتح نیحس                            گروه صنایع سیمان کرمانشرکت 

 حسابداری-ارشد یکارشناس              عضو هیات مدیره              محمد قربانی شندی        شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان

 مکانیس-یکارشناس                      عضو هیات مدیره          رامین جعفرزاده اندبیلی                                  شرکت سیمان مازندران

 کارآفرینی-دکترا                          عضو هیات مدیره             شهرام کوسه غراوی                         شرکت تولیدی سیمان فیروزکوه

جلسه هیأت مدیره تشکیل گردیده است و  حقوق و مزایا ، اعضای موظف و حق حضور در  73تعداد  33/30/7337طی سال مالی منتهی به 

جلسات و پاداش هیأت مدیره بر اسا  مصوبات مجمع عمومی و صورتجلسات هیأت مدیره و با رعایت قانون تجارت و اساسنامه شرکت 

 رداخت گردیده است .پ

 کميته حسابرسی

جلسه کمیته حسابرسی برگزار  1تعداد  7337مشخصات آخرین ترکیب اعضای کمیته  حسابرسی به شرح ذیل می باشد . در سال مالی 

 گردیده است .

 لیـــــــــمدرک تحصي                           ـمتــــســ                                  اءـــــــاعض  
              مدیریت مالی-کارشناسی ارشد                  رئیس کمیته                                                مجید بهرامی            

  حسابدار- دکارشناسی ارش                       خارج از شرکت -عضو کمیته                                 ناصر توکلی         

 حسابداری -کارشناسی     خارج از شرکت                     –عضو کمیته                              حسین خمسه       

 حسابداری-کارشناسی                            رئیس حسابرسی داخلی                                      نرگس موالئی   

 

 انتصاباتکميته 

که اعضاء کمیته شامل سه نفر از اعضاء غیر موظف هیئت مدیره ) به شرح ذیل می باشد . انتصاباتمشخصات آخرین ترکیب اعضای کمیته  

و سایر اعضاء به شرح دستورالعمل حاکمیت شرکتی ( که رئیس هئیت مدیره به عنوان رئیس کمیته تعیین میگردد  74ماده  2مطابق تبصره 

  برگزار گردیده است . انتصاباتجلسه کمیته  3تعداد  7337سال مالی  درذیل می باشد . 
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 لیــــــــمدرک تحصي                           ـمتــــســ                                  اعضـــــــاء  
                مدیریت مالی-کارشناسی ارشد              رئیس کمیته                        مجید بهرامی                                       

  حسابداری-کارشناسی ارشد                    عضو کمیته                                                     محمد قربانی شندی  

 مهندسی مکانیس-کارشناسی                               عضو کمیته                                 رامین جعفر زاده اندبیلی 

 حسابداری- دکترا                                       عضو کمیته                                            حسین فاتح   

 شیمی-کارشناسی ارشد                                    عضو کمیته                                             عادل اعترافی 

 مدیریت صنعتی-کارشناسی ارشد                             محمد رضا عطایی                                        دبیر کمیته     

 

 ریسک کميته 

برگزار گردیده ریسس کمیته جلسه  4تعداد  7337به شرح ذیل می باشد . در سال مالی  ریسس مشخصات آخرین ترکیب اعضای کمیته  

 است .

 مدرک تحصيلی                                   ـمتــــســ                                    اعضـــــــاء  
 اریحسابد-دکترا                          نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل -رئیس کمیته                         حسین فاتح   

  کارآفرینی-دکترا                                 عضو موظف هیأت مدیره -عضو کمیته                         شهرام کوسه غراوی   

 بداریحسا-کارشناسی ارشد                                  معاونت مالی -عضو کمیته                                       مجید پارسرایی   

 شیمی-کارشناسی ارشد                                   مدیر کارخانه-عضو کمیته                                          عادل اعترافی    

 مدیریت بازرگانی -کارشناسی ارشد                           معاونت بازرگانی -عضو کمیته                        سید مهدی هاشمی          

 مدیریت صنعتی-کارشناسی ارشد                             معاونت اداری -عضو کمیته                              محمد رضا عطایی         

 صنایع -کارشناسی ارشد                      یته                     دبیر کم        میثم احمدوند                                              

 

 عملکرد در حوزه حاکمیت شرکتی  -3-3

مهمترین اقدامات هیأت مدیره در راستای ایجاد ، استمرار و کارهای اثر بخش جهت اطمینان معقول از محقق 

 شدم اصول حاکمیتی شرکتی به شرح ذیل می باشد :

ازارهای شفاف و منصفانه و تخصیص منابع و ترویج بایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش از طریق  (7

 حمایت از نظارت و اجرای موثر آن ، از طریق موارد زیر :

  تدوین برنامه زمانبندی  جهت برگزاری کمیته های تخصصی شامل جلسات هیأت مدیره ماهانه ، کمیته

 حسابرسی داخلی، کمیته ریسس

  آیین نامه رفاهی و وام ، آیین نامه معامالت ، بروزرسانی آیین نامه ها و دستورالعمل های مصوب شامل

 آیین نامه تنخواه.

 . برگزاری منظم جلسات هیأت مدیره ، کمیته های حسابرسی داخلی و ریسس 
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حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها به گونه ای که تمام سهامداران به طور منصفانه از حقوق  (2

 خویش برخوردار گردند .

 امداران حقیقی مطابق زمانبندی پرداخت سود از طریق سامانه سجام.پرداخت سود سه 

 . پرداخت سود سهامداران حقوقی مطابق زمانبندی پرداخت سود 

 .تسویه بخشی از سود سهام سنواتی در حد اطالعات موجود و اطالع رسانی آن از طریق سامانه کدال 

 . توسعه واحد مدیریت سهام جهت پاسخگویی به سهامداران 

عایت حقوق ذینفعان طبق آنچه در قوانین و مقررات مشخص شده است در نظر گرفته شده و همکاری ر (3

 فعاالنه ای بین شرکت و ذینفعان در ایجاد ثروت، اشتغال و پایداری وجود دارد.

در سایت شرکت و  افشاء و شفافیت اطالعات به گونه ای است که تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت ، (3

 نه کدال مطابق با موازین سازمان بور  و اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است از طریق زیر : ساما

  افشاء وضعیت مالی ، عملکرد ، جریان نقدی ، مالکیت و تغییر اعضای هیأت مدیره ، صورت وضعیت

 پرتفوی و سایر موارد با اهمیت .

 تهران بورس اوراق بهادار منظرشرکت از  -5

 امالت و قيمت سهاموضعيت مع -1-5

درج شده سشمال با نماد  سیمان ، گچ و آهس در بور  اوراق بهادار تهران در گروه  7331اسفند ماه شرکت در 

 مورد معامله قرار گرفته است. همان تاریخ و سهام آن برای اولین بار در 

 است: صفحه بعدسال اخیر به شرح   3وضعیت سهام شرکت طی 

 پایان سال مالی 

تعداد سهام معامله  مالی منتهی به سال

 شده

ارزش سهام 

 معامله شده

تعداد 

روزهای 

باز بودن 

 نماد

تعداد 

روزهایی که 

نماد معامله 

 شده است

قيمت  ارزش بازار

 سهم

 سرمایه

 میلیون ریال ریال میلیون ریال   میلیون ریال  

33/30/7300 07313131330 013731341 231 231 7211131131 01073 712031314 

33/30/7333 14414411143 113441437 234 234 013331123 11203 712031314 

33/30/7337 34410011443 314031231 221 221 7114011333 731033 711331333 
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 شرکتو نقد شوندگی سهام کيفيت افشاء اطالعات -2-5

اطالعات بین شرکتهای پذیرفته شده در سازمان وضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء 

 اسا  ارزیابی سازمان بور  به شرح زیر بوده است. بر 7337مالی منتهی به آذر ماه  سالبور  و اوراق بهاداردر 

 1400رتبه در سال  1401سال رتبه در  شـــــــــــــرح

 217 217 کیفیت افشاء و اطالع رسانی

 %40133 %23104 موزون سرمایهگینبه میان معامالت نسبت حجم

 جایگاه شرکت در صنعت -6

تن 7،231،333 تن کلینکر و  7،233،333از حیث ظرفیت تولید ساالنه، شرکت سیمان شمال با ظرفیت اسمی تولید 

 سیمان خاکستری بیستمین شرکت تولید کننده سیمان درکشور می باشد.

 ازلحاظ تناژی تن( 0311714ن سیمان نسبت به سال قبل )ت 1411134 شرکت سیمان شمال با فروش 7337در سال 

 314771743 ) سیمان نسبت به سال قبلمیلیون ریال  413411433فروش به میزان  با لحاظ ریالی از ،وکاهشدرصد  3

 درصد افزایش یافته است. 44ازلحاظ ریالی  (میلیون ریال 

شدید رقابت جهت کسب سهم بیشتری از بازار و در دربرهه های سخت اقتصادی و در دوره رکود بازار، ت -1-6 

 نهایت سودآوری بیشتر، بعنوان یکی از اهداف مهم شرکتها تعیین می گردد. 

شرکت سیمان شمال در سال گذشته و در رقابت با سایر کارخانجات، با هدف حفظ سهم بازار و کسب 

وجه به میزان عرضه و تقاضای رقبا، ضمن حداکثری رضایت مشتریان، عالوه بر رصد مستمر بازار و همچنین ت

تحلیل آمارها، با تاکید بر حفظ ارتباط با مشتریان قبلی و مذاکره با خریداران جدید و صاحبان پروژه های 

 بزر ، هماهنگی و همکاری بسیار نزدیکی با واحدهای فنی و تولید کارخانه داشته است.

رتقای سطح کیفی محصوالت تولیدی، معرفی توانمندی ها، از جمله اقدامات شرکت سیمان شمال در راستای ا

تقویت برند و مشتری مداری، میتوان به حضور در چهاردهمین نمایشگاه سیمان و بتن و تجهیزات ساخت، 

برگزاری همایش های علمی در داخل کارخانه سیمان شمال و دریافت مداوم و مستمر نظرات مشتریان و 

 جهت افزایش رضایت سنجی و بهبود عملکرد شرکت اشاره نمود. بررسی و تجزیه و تحلیل آنها

محدودیت شدید انرژی)برق و گاز( تاثیر منفی در تولید و درنتیجه فروش سیمان  7337-7333در سال مالی 

 داشته است. 

 مقایسه مقداری و ریالی با سال مالی قبل

 مبل  فروش )میلیون ریال( تناژ فروش سال مالی

33/30/7333 0311714 314771743 

33/30/7337 1411134 413411433 

 %44 (%3) نرخ رشد
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 قبلنسبت به سال  جاری مالی  سال درفروش محصول شرکت میزان مقایسه                 

 نرخ رشد )تن( 30/09/1400 )تن( 30/09/1401 نوع سيمان

 %(4)  905.764 868.036 سيمان خاکستری 

 %(43)  1.411 799 سيمان سفيد

 %(4)  907.175 868.835 مجموع

 

 سهم تناژی محصوالت شرکت سيمان شمال از کل تحویل درسال مالی                 

 
 

 

 .اخلی کشور را دراختیار داشته است از سهم بازار د % 31/7 تقریباً 33/30/7337سیمان شمال در سال مالی منتهی به 

 محيط حقوقی شرکت -7

 ررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:مهمترین قوانین و مق

 .قانون بور  اوراق بهادار -7

 قانون مالیاتهای مستقیم -2

 مصوبات و دستورالعمل های صادره از طرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان -3

 قانون تجارت -3

 قانون کار و تامین اجتماعی  -4

69% 

31% 

0% 

 فروش

 سیمان سفیدپاکتی 2سیمان پاکتی خاکستری تیپ 2سیمان فله خاکستری تیپ
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 قوانین و مقررات صادارات و واردات / گمرک -4

 به نظام بانکی و سرمایه گذاریقوانین و مقررات مربوط  -1

 قوانین و مقررات زیست محیطی  -1

 ابالغیه های سهامدار عمده  -0

 قانون مدنی  -73

 استاندارد های حسابداری و حسابرسی -77

 قانون معادن  -72

 آیین نامه های حفاظتی و ایمنی معادن  -73

 قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده  -73

ر خصوص افزایش قیمت سیمان همواره در اختیار وزارت علیرغم خروج سیمان از سبد حمایتی، تصمیم گیری د

    بوده است.و بور  کاال  انجمن صنفی صنعت سیمان  صنعت و تجارت و

 مروری بر عملکرد مالی و عملياتی  -8

 اقالم سود و زیان -1-8

 عناوین
سال مالی منتهی 

 33/0/7337به 

سال مالی منتهی به 

33/0/7333 

 درصد تغییرات

 نوسان

 الیر ونیلیم الیر ونیلیم ریالمیلیون  

     اقالم سود و زیان شامل : -7

     الف: فروش 

 44 7،044،313 314771743 4،341،433 محصوالت داخلی  -فروش 

 3 3 3 3 خارجی محصوالت  -فروش

 37 173،337 (212431421) (2،013،120) ب: بهای تمام شده کاالی فروش رفته

 41 774،414 (2331103) (327،313) می و اداری ج: هزینه های فروش، عمو

 203 41273 (711) (30314) د:سایرهزینه های عملیاتی

 731 423،434 3431413 7،313،331 سایردرآمدهاوهزینه های غیرعملیاتی

 771 7،143،134 713001331 3،243،312 و: سود قبل از کسر مالیات

 774 7،424،040 713341331 211031741 ز: سود خالص 
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 1031آذر  03برای سال مالی منتهی به 
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 آمار توليد  -2-8

  

 آمار توليد محصولالف( 

 شرح 
 

1401/09/30 
 

1400/09/30 
 

 تغييرات

    

 تناژ -مقدار 

 

 تناژ -مقدار 

 

 درصد 

 سيمان خاکستری         
  

865,054 
 

909,037 
 

 (1) 

 سيمان سفيد 
  

0 
 

1,174 
 

 (511) 

    

865,054 
 

910,211 
 

(1) 

 

 مصرف مواد اوليه عمده آمار خرید و -3-8

 

 آمار خرید مواد اوليهالف( 

 شرح 
 

1401/09/30 
 

1400/09/30 
 

 تغييرات

    

 تناژ -مقدار 

 

 تناژ -مقدار 

 

 درصد 

 سنگ آهس         

   

1,764,719 
 

1,587,815 

 

  11  

 سنگ آهن

   

2,924 
 

52,365 

 

 (40) 

 سنگ بوکسیت

 
  

37,496 
 

27 
 

  107,330  

 کائولن ، سیلیس ، ترا  سنگ گچ ،
 

41,899 
 

52,374 
 

 (03) 

 کلینکر خاکستری خریداری شده 
  

0 
 

16,000 
 

 (133) 

    

1,847,038 

 

1,708,581 

 

  7  

 

 

 

 

 



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 1031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

 

 

17 

 

 

 

 آمار مصرف مواد اوليهب( 

 شرح 
 

1401/09/30 
 

1400/09/30 
 

 تغييرات

    

 تناژ -مقدار 

 

 تناژ -مقدار 

 

 درصد 

 سنگ آهس         

   

1,437,463 
 

1,304,951 

 

  13  

 سنگ آهن

   

25,848 
 

20,248 

 

  07  

 سنگ بوکسیت

 
  

30,616 
 

30,302 
 

  1  

 سنگ گچ ، کائولن ، سیلیس ، ترا 
 

42,667 
 

44,745 
 

 (5) 

 کلینکر سفید خریداری شده
  

490 
 

1,160 
 

 (57) 

 کلینکر خاکستری خریداری شده 
  

0 
 

25,345 
 

 (133) 

    

1,537,084 

 

1,426,751 

 

  7  

  

 

 تغييرات در سرمایه گذاری ها شامل: -4-8

 الف(تغييرات دارایی های ثابت)قيمت تمام شده(

 شرح 
 

1401/09/30 
 

1400/09/30 
 

 تغييرات

    

 میلیون ریال 

 

 میلیون ریال 

 

 درصد 

 زمین و معادن         

   

101,645 
 

101,168 

 

  3  

 ساختمان و تاسیسات

  

279,043 
 

267,592 

 

  0  

 ماشین آالت و تجیهیزات
  

749,164 
 

618,660 
 

  01  

 وسایط نقلیه

 
  

81,668 
 

34,798 
 

  105  

 ابزار آالت و قالبها

 
  

30,134 
 

27,661 
 

  4  

 اثاثیه و منصوبات 

 
  

74,689 
 

57,072 
 

  01  

    

1,316,343 

 

1,106,951 

 

  14  

 

 



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 1031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

 

 

18 

 

 فتری کل سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهاب(تغييرات در ارزش د

 شرح 
 

1401/09/30 
 

1400/09/30 
 

 تغييرات

    

 میلیون ریال 

 

 میلیون ریال 

 

 درصد 

 842,026 شرکتهای پذیرفته شده در بور  اوراق بهادار         
 

842,026 

 

  -  

 شرکتهای غیر بورسی

  

2,064 
 

1,853 

 

  11  

    

844,090 

 

843,879 

 

  3  

 

 ج(تغييرات در سایر دارایی ها

 

 شرح 
 

1401/09/30 
 

1400/09/30 
 

 تغييرات

    

 میلیون ریال 

 

 میلیون ریال 

 

 درصد 

 سایر دارایی ها          

   

22,410 
 

122,385 

 

 (70) 

 

 

 تغييرات در ساختار سرمایه و سياستهای های تأمين مالی شامل: -5-8

 شرح 
 

1401/09/30 
 

1400/09/30 
 

 تغييرات

    

 میلیون ریال 

 

 میلیون ریال 

 

 درصد 

 الف ( حقوق صاحبان سهام         

  

5,031,871 
 

3,276,989 

 

  50  

 ب ( بدهی های جاری 

  

1,530,985 
 

1,385,911 

 

  13  

 ج ( بدهی های بلند مدت 
  

237,443 
 

130,381 
 

  70  

 د ( سود خالص

 
  

2,890,157 
 

1,335,308 
 

  111  

 ه ( تقسیم سود 

 
  

1,135,275 
 

541.836 
 

113 

    

10,825,731 

 

6,670,425 

 

  10  

  

 

 

 



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 1031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

 

 

19 

 

 

 تغييرات در وضعيت نقدینگی -6-8

 شرح 
 

1401/09/30 
 

1400/09/30 
 

 تغييرات

    

 میلیون ریال 

 

 میلیون ریال 

 

 درصد 

         
 یاتیالف ( جریان خالص وجوه نقد ناشی از فعالیتهای عمل

 

1,576,702 
 

1,466,002 

 

7 

 ب ( جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری

 

(94,171)  
 

 (5,14,,2,7) 

 

  43  

 ج ( جریان خالص وجه نقد پرداختی بابت مالیات بر درآمد
 

 (5,9,,24) 
 

 (24,771) 
 

  77  

 (,5,514,24)  د ( جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی 
 

 (144,21,) 
 

  131  

 خالص افزایش ) کاهش ( در وجه نقد 

 

211,265 

 

 (914,249) 

 

  170  

 

 سياستهای تأمين مالی و سياستهای اعتباری شرکت -7-8

 تأمين کسری نقدینگی شرکت در مواقع ضروری به یکی از طرق اشاره شده در زیر انجام می پذیرد:

 مشارکت مدنی و فروش اقساطی انکی کوتاه و بلند مدت در قالب عقود جعاله،استفاده از تسهیالت وام ب-7

 مدیریت بهینه نقدینگی در راستای افزایش سود غیر عملیاتی شرکت-2

 فروش ضایعات و آهن آالت قراضه-3

ایی سایر دار ای شرکت در سهام سایر شرکتها ، دارایی های نگهداری شده برای فروش و فروش سرمایه گذاری ه -3

 های بال استفاده

 افزایش سرمایه در صورت نیاز ترجیحاً از طریق صدور سهام جدید-4

 

 

  تغييرات در سرمایه در گردش-8-8

 شرح 
 

1401/09/30 
 

1400/09/30 
 

 تغييرات

    

 میلیون ریال 

 

 میلیون ریال 

 

 درصد 

 سرمایه در گردش         

   

3,271,699 
 

1,493,315 

 

  114  

    

3,154,149 

 

1,493,315 

 

  111  

 

 

 

 



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 1031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

 

 

21 

 

 

 نسبت های مالی -9-8

 الف(نسبتهای فعاليت 

 شرح 
 

1401/09/30 
 

1400/09/30 
 

 تغييرات

        

 درصد 

 دوره گردش موجودی ها         

  

2.15 
 

2.68 

 

 (03) 

 روز (دوره گردش مطالبات )

  

25 
 

48 

 

 (07) 

 (گردش دارایی ها ) درصد
  

0.94 
 

0.85 
 

  11  

  

 ب(نسبت های نقدینگی

 شرح 
 

1401/09/30 
 

1400/09/30 
 

 تغييرات

        

 درصد 

 جاری         

   

3.14 
 

2.08 

 

  51  

 آنی

   

2.02 
 

1.31 

 

  50  

 

 ج(نسبت بدهی

 شرح 
 

1401/09/30 
 

1400/09/30 
 

 تغييرات

        

 درصد 

 نسبت بدهی         

   

0.26 
 

0.32 

 

  (14)  

 

 د(نسبت های سودآوری

 شرح 
 

1401/09/30 
 

1400/09/30 
 

 تغييرات

        

 درصد 

 ( EPSسود هر سهم )          

  

1,700 
 

1,035 

 

  10  

(DPS) 
   

170 
 

880 

 

 (71) 

 



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 1031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

 

 

21 

 

 ه(نسبت های مربوط به هر سهم

 شرح 
 

1401/09/30 
 

1400/09/30 
 

 تغييرات

        

 درصد 

         
 ( ) درصد ( ROSوش  ) نسبت بازده فر

 

0.59 
 

0.43 

 

  03  

 0.50 ( ) درصد ( ROAنسبت بازده دارایی ها   ) 
 

0.32 

 

  51  

 0.65 ( ) درصد ( ROEنسبت بازده حقوق صاحبان سهام ) 
 

0.46 
 

  01  

 نسبت نقد شوندگی سود 
  

0.55 
 

1.10 
 

 (53) 

 

 اهم اقدامات و دستاوردها -9
عملیاتی شرکت در سال مالی  انسته کل بودجه پیش بینی شده را محقق نماید . درآمدشرکت در سال مورد گزارش تو

میلیون ریال،که نسبت به سال قبل  314771743میلیون ریال وسال قبل به مبل   413411433مبل  ه مورد گزارش ب

ل مالی منتهی به سود خالص شرکت در ساافزایش یافته است ضمناً  درصد 44 میلیون ریال معادل 710441313مبل 

 774میلیون ریال که معادل  713341331سال قبل به مبل   میلیون ریال ودر 211031741 به مبل  33/30/7337

 درصد افزایش یافته است . 

 ها و دیون دولتی  فعاليت شرکت از منظر تسویه بدهی  -1-9

 

 ماليات عملکرد 

 در جریان رسيدگی می باشد . 216در هيات تجدید نظر ماده  1399ماليات عملکرد سال  -

پرداخت گردیده است و صادر  و میلیون ریال  41432مبل  به  7333سال مالیات عملکرد بر  تشخیص  -

 درخواست بخشودگی کامل جرائم انجام  شده است .

-  

 ماليات و عوارض ارزش افزوده 

ت درخواست بخشودگی به طبق توافق با ارائه مدارک و مستندا 7333و 7300سال  مالیات بر ارزش افزوده  -

 اداره مالیات ارائه گردیده است .

 .در هیأت بدوی در جریان رسیدگی می باشد  7301مالیات بر ارزش افزوده سال  -

 

 

 



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 1031آذر  03برای سال مالی منتهی به 
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   ماليات حقوق 

بر  مذکور اعتراض صادر گرددیه است و با ارائه مدارک و مستندات نسبت به  7333بر  تشخیص مالیات حقوق سال 

 در حال حاضر در جریان بررسی می باشد . ه است کهثبت گردید

 

   ماليات تکليفی 

 تسویه گردیده است و هیچگونه بدهی ندارد . 7333تا پایان سال  تکلیفیمالیات  -

 

  وضعيت بيمه های تامين اجتماعی 

 انجام گردیده است و طبق گزارش صادره پرداخت و تسویه شده است . 7304-7301حسابرسی بیمه سال  -

بت شده صادر گردیده است و نسبت به گزارش مربوطه اعتراض ث 7301-7301سی بیمه سال گزارش حسابر -

 ت حل اختالف در جریان بررسی می باشد .است که در حال حاضر در هیأ

 رسیدگی گردیده تا کنون گزارش به شرکت ابالغ نگردیده است . 7301-7300حسابرسی بیمه سال  -

 اضر مورد بررسی قرار نگرفته است .در حال ح 7300-7333حسابرسی بیمه سال  -

 

 حوزه فروش -2-9

میلیون تن انواع سیمان های سفید و خاکستری در کشور  10کارخانه سیمان با ظرفیت تولید حدود  12تعداد 

میلیون تن تحویل بازارهای داخلی و  43فقط حدود  7337مالی وجود دارد که از این میزان ظرفیت در سال 

وجود در کشور میلیون تن ظرفیت مازاد تولید  24در سال گذشته حدود  اینکه یعنی صادرات گردیده است.

 داشته.

، فقط مقدار در سال گذشته  از مجموع تحویل و مصرف سیمانسهم صادرات نکته حائز اهمیت این است که 

حاکم بر صنعت سیمان در بخش صادرات عملکرد موفقی نداشته. از طرف دیگر رکود  بدین معنی کهوده ب% 1

  و...، کاهش ساخت و ساز در صنعت ساختمان، کاهش بودجه پروژه های عمرانی )کاهش رشد اقتصادی(بازار

  است . باعث کاهش میزان تقاضای سیمان در بازارهای داخلی گردیده

و حتی قبل از ورود سیمان به بازار بور  کاال و در شرایطی که  7337از ابتدای سال  شرکت سیمان شمال

دنبال افزایش سهم بازارهای خود بودند، عالوه بر حفظ بازار خود، ه یاری از رقبا با ارائه انواع تسهیالت ببس

 اقدام به فروش محصوالت تولیدی صرفاً بصورت نقد نمود و از هرگونه فروش اعتباری خودداری نمود.

ئه محصوالت با کیفیت و ارائه شرکت سیمان شمال در سال مالی مورد نظر، همواره در تالش بوده که با ارا

 خدمات، بیشترین میزان رضایت مشتریان را کسب نماید .
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  اطالعات مربوط به معامالت با اشخاص وابسته -10

 

 
 

 

 اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت -11

 
 

 
1031034003 

 
1033034003 

 
 میلیون ریال   

 
 میلیون ریال

 دعاوی حقوقی مطروحه علیه شرکت  
  

  5,411  
 

  5,411  

  24-27رسیدگی بیمه ای سال  
  

  -  
 

  97,477  

   
  5,411  

 
  91,157  

 

بابت موضوع قرارداد خرید سنگ  7304آقایان شهرام مرتاضی فیل آبادی و سعید حاصلی در سال -7-77

قضایی میلیون ریال اقدام به طرح دعوی علیه این شرکت در مرجع  7،143آهن توسط شرکت به مبل  

 نموده که پرونده مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته و در جریان می باشد . 

میلیون ریال مطالبه گردیده  23،143براسا  رسیدگی حسابرسان سازمان تامین اجتماعی مبل  -2-77

که شرکت با ارایه الیحه دفاعیه در موعد مقرر نسبت به آن اعتراض و پرونده در هیئت بدوی در دست 

 رسیدگی می باشد .

اصالحیه قانون تجارت و تعهدات سرمایه ای  234شرکت فاقد بدهی های احتمالی موضوع ماده  -3-77

 است .

بدهیطلببدهیطلب

 واحد تجاری اصلی و 

سهامدار

 شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان )سیدکو( - سهامی 

عام
  720   -   2,205   720   2,205   -  (3,542)

(2,801)  -   18   282   18   282  شرکت سیمان مازندران )سهامی عام( شرکت وابسته

 -   269   -   497   -   -  497شرکت سیمان فیروز کوه )سهامی خاص(

 -   -   -   -   -   -   -  شرکت بین المللی ساروج بوشهر

 -  415   -   415   -   415   -  شرکت سیمان کرمان )سهامی عام(

(2,801)  684   18   1,194   18   415   779   جمع

  1,499   415   2,223   1,194   2,223   684  (6,343)  جمع

نام شخص وابستهشرح
سایر 

دریافتنی ها

سود سهام 

دریافتنی
سایر پرداختنی ها

1401/09/301400/09/30

خالصخالص

 شرکت های گروه



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 1031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

 

 

24 

 

 

 نظام راهبری شرکت -12

 

 اطالعات مربوط به ساختارهيئت مدیره -1-12

 

 موظف می باشد.غیر عضو نفر 3موظف و عضو نفر 2نفر،متشکل از 4ت مدیره شرکت اعضاء هیأ

 

 :ت مدیره(مشخصات هریک ازاعضاء هيأالف

 

 



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 
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 1031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

25 

 

 

ردیف
نام و نام خانوادگی عضو 

هيأت مدیره / مدیر عامل
سوابق کاری غير مرتبطسوابق کاری مرتبط پست فعلیآخرین سمتمدارک تحصيلیتاریخ انتصاب

مدیر عاملدکترا - حسابداری1401/05/15حسین فاتح1

1-عضو موظف هیأت مدیره شرکت سیمان تأمین

2-مدیر مجامع سیمان فار  خوزستان

3-رئیس هیأت مدیره سیمان هرمزگان

4-نایب رئیس هیأت مدیره سیمان خاش

5-رئیس هیأت مدیره سیمان درود

6-نایب رئیس هیأت مدیره سیمان غرب

7-رئیس هیأت مدیره سیمان صوفیان

1- مدیر عامل سرمایه گذاری چشم انداز 

2-رئیس هیأت مدیره شرکت بازرگانی امید عصر

1400/02/07رامین جعفر زاده اندبیلی2
لیسانس - مهندسی 

مکانیس

مدیر فنی و مهندسی 

شرکت سرمایه گذاری 

توسعه صنایع سیمان

1- عضو موظف هیات مدیره و معاونت فنی ، تولید سیمان ساروج

2- عضو موظف هیات مدیره و معاونت فنی ، تولید سیمان 

مازندران

3-عضو هیات مدیره سیمان قائن

4-مدیر عامل و عضو هیات مدیره سیمان گیالن سبز

5-مدیر کارخانه سیمان کرمان

6-مدیر کارخانه سیمان ممتازان کرمان

7-مدیر کارخانه سیمان ایالم

8-مدیر کارخانه سیمان فیروز کوه

9-مدیر پروژه سیمان گیالن سبز

2- مدیر عامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت گسترش خط و شبکه

3- مدیر مجتمع شرکت ذوب روی بافق

3- مدیر فنی و مهندسی شرکت المیران

4- مدیر فنی و مهندسی شرکت لطیف

4- مدیر پروژه طرح توسعه شرکت المیران

1- عضو و رییس عیات مدیره شرکت پویا مانیشت بار

1- عضو و رییس هیات مدیره شرکت بتون سازه کرمان

0- عضو و نایب رییس هیات مدیره شرکت یاران سلیم کرمان

73- عضو هیات مدیره شرکت توسعه ارازی استان کرمان

77 - مهند  ناظر برجهای نصر شهرک غرب

1399/07/13شهرام کوسه غراوی3
دکترا -کار آفرینی بخش 

عمومی
مدیر عامل سیمان فیروز کوه

1-مدیر عامل شرکت ساختمانی بورت گستر

2- عضو انجمن مدیران پروزه استراتژیس ایران

3- عضو هیآت مدیره سازمان نظام مهندسی استان گلستان

4- عضو انجمن بتن ایران

1- عضو شورای مرکزی و مشاور عالی نظام مهندسی ساختمانی کشور 

2- عضو هیأت رئسه فدراسیون والیبال جمهوری اسالمی ایران

3- نائب رئیس شورای نظام مهندسی ساختمان کشور

4- عضو نظر شورای عالی معماری شهرسازی ایران

5- نائب رئیس شورای انتظامی ساختما کشور

1397/07/16مجید بهرامی4
کارشناسی ارشد - 

مدیریت مالی

مدیر عامل شرکت 

خدمات صبا تجارت یا 

1-عضو غیر موظف سرمایه گذاری شرکت گروه توسعه 

مهرآیندگان

1-مدیر سرمایه گذاری شرکت گروه توسعه مهرآیندگان 8  سال 

2-مدیر عامل شرکت صبا تجارت یا  10 سال 

3-سرپرست موسسه حسابرسی دیلمان و ترازنما به مدت 7 سال 

1399/06/30محمد قربانی شندی5
کارشناسی ارشد 

حسابداری

سرپرست بودجه و سیستمها 

و روشها شرکت سرمایه 

گذاری اهداف

1-مدیر مالی سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان 2 سال

2- عضو کمیته حسابرسی سیمان فیروزکوه 2 سال 

1-عضو هیأت مدیره شرکت پایانه صادراتی گلشن آرای آرم 1 سال

2- مدیر مالی صنایع بسته بندی ایران 

3-مشاور مالی بازرسی سرمایه گذاری گروه توسعه ملی 1 سال

4-سرپرست ارشد حسابرسی موسسه حسابرسی آیین محاسبان 

امین1سال

5-رئیس و مدیر مالی شرکت ایران خودرو دیزل  12 سال

6- سرپرست حسابرسی موسسه حسابرسی کاربرد ارقام 3 سال



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 1031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

26 

 

 

 

 تعداد جلسات هيات مدیره  -2-12

 به ( تشکیل شده است. 771الی  734جلسه هیات مدیره )از شماره  73 تعداد 33/30/7337درسال مالی منتهی به 

 نماینده شرکت )انوشیروان باقری جایگزین آقای حسین فاتح  آقای 74/34/7337مورخ ت مدیره  موجب مصوبه هیأ

بعنوان مدیر عامل و نائب رئیس  73/31/7337، و در تاریخ  گردیدبه عنوان سرپرست  (گروه صنایع سیمان کرمان 

 ت مدیره منصوب گردید .أیه

 

  مدیر عامل و هيات مدیرهحقوق و مزایا و پاداش  -3-12

ت مدیره بر اسا  آئین نامه های مصوب توسط سهامدار عمده عامل و اعضاء موظف هیأحقوق و مزایا و پاداش مدیر

 شرکت )سیدکو( و احکام حقوقی پرداخت گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 1031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

27 

 

 اطالعات مربوط به مدیران اجرایی شرکت شامل -4-12

 

 ایتحصيالت/مدارک حرفه سمت خانوادگینام و نام
سابقه اجرایی 

 در شرکت

 15/05/1401 حسابداری -دکترا  عامل ونایب رئيس هيأت مدیره مدیر آقای حسين فاتح

 01/09/1401 کارآفرینی بخش عمومیمدیریت  -دکترا معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی آقای شهرام کوسه غراوی

 01/03/1400 مدیریت صنعتی -کارشناسی ارشد  معاونت آموزش و توسعه منابع انسانی آقای محمدرضا عطایی

 01/08/1401 شيمی -کارشناسی ارشد  معاونت فنی و اجرایی کارخانه ای عادل اعترافیآق

 16/06/1401 حسابداری  -کارشناسی ارشد معاونت امورمالی وسرمایه گذاری آقای مجيد پارسرایی

 01/10/1401 مدیریت بازرگانی –کارشانسی ارشد  معاونت بازرگانی آقای سيد مهدی هاشمی

 01/07/1398 حسابداری -کارشناسی مدیر امور مالی میآقای مهدی ضيغ

 01/11/1366 مترجمی زبان انگليسی –کارشناسی  مدیریت امور اداری و منابع انسانی آقای مجتبی ميرزایی

 01/10/1400 کامپيوتر) سخت افزار( -کارشناسی ارشد سرپرست حراست آقای محمد ربيع

 16/08/1401 مدیریت بازرگانی -ارشناسی ارشدک مدیر روابط عمومی خانم ریحانه بوالی

 16/05/1395 مکانيک -کارشناسی مدیر نگهداری و تعميرات آقای عبدالرسول فرهنگی

 01/12/1393 مدیریت بازرگانی-کارشناسی ارشد مدیربازاریابی وفروش خانم کيانا وثوقی

 14/06/1394 یریت صنعتیمد –کارشناسی ارشد  مدیر برنامه ریزی راهبردی آقای ميثم احمدوند

 09/07/1401 مترجمی زبان فرانسه –کارشناسی  مدیر امور خرید خانم  مهری فتحی

 29/11/1383 برق والکترونيک-کارشناسی مدیربرق و الکترونيک آقای علی هاشمی

 13/08/1396 محيط زیست-مهندسی منابع طبيعی-کارشناسی ارشد  مدیر محيط زیست آقای سعيد شایان کيا

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

 29/10/1383 دبيری شيمی -کارشناسی  مدیرتوليدوبهره برداری آقای شاهين رامين

 11/06/1383 معدن, استخراج -کارشناسی رئيس معادن آقای عليرضا ختمی

 29/10/1383 ریاضی محض-کارشناسی مدیر آزمایشگاه و کنترل کيفيت آقای حمزه جمالی

 

 



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 1031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

28 

 

 

 

 

 اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی -5-12

، سازمان حسابرسی به عنوان حسابر  وبازر   27/72/7333رخ الف( طبق  تصمیم مجمع عمومی عادی سالیانه مو

 قانونی شرکت ،انتخاب گردیده است.

بازر   تعیین حق الزحمه حسابر  و 27/72/7333رخ  تصمیمات مجمع عمومی عادی  سالیانه  مو 2طبق بند ب(

با هماهنگی  33/30/7337بازر  قانونی برای عملکرد سال مالی منتهی به  حسابر  و با قرارداد قانونی وانعقاد

شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع سیمان به هیات مدیره تفویض شده،که مبل  حق الزحمه حسابرسی به مبل             

 میلیون ریال تعیین گردیده است. 41774

سازمان  مصوبات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام با  2بازر  قانونی شرکت طبق بند حسابر  و ج(

 .حسابرسی می باشد

 

 گزارش تجزیه و تحليل ریسک شرکت -13

 

هیدات مناسب در شرکت در محیط فعالیت خود با ریسس های مختلفی روبرو می باشد که شناسایی و اتخاذ تم

صورت بروز هر یس از این ریسس ها ، تداوم فعالیت اطمینان بخش شرکت و در نتیجه حفظ منافع سهامداران و سایر 

ذینفعان را تضمین می نماید. ریسس های شناسایی شده در شرکت و راهکارهای پیش بینی شده در برخورد با آنها به 

 شرح ذیل می باشد:

 

 :ولوژیریسک تغيير تکن -1-13

ت و التلقی می شود. در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آ میانسالکارخانه شرکت، کارخانه ای نسبتاً 

تجهیزات از بهترین و به روزترین انواع خود تهیه گردند. روند تغییر تکنولوژی در صنعت سیمان روندی کند است و به 

تکنولوژی پدید آید، لذا از بابت منسوخ شدن تکنولوژی  نظر نمی رسد در چند سال آتی جهش قابل توجهی در

 ت.استفاده شده جای نگرانی چندانی نیس

 

 ریسک نوسانات نرخ بهره: -2-13

تسهیالت ننموده  کنون اقدام به اخذ تا نموده ، و 01 سال در باتوجه به اینکه شرکت اقدام به تسویه تسهیالت خود

 هزینه مالی شرکت ندارد. و ی درحسابهابابت نوسانات نرخ بهره تاثیر از است.

 

 

 



 )سهامی عام( سيمان شمال شرکت 

 گزارش فعاليت و وضع عمومی شرکت

 1031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

29 

 

 

 

 ریسک کيفيت محصوالت:  -3-13

وشناخته شدن محصوالت  (isoتایید محصوالت شرکت توسط اداره استاندارد) تضمین کیفیت و واحد باتوجه به وجود

تهدید        دست دادن مشتری شود شرکت را از که باعث افت محصول و همجوار ، خطراتی را شرکت دراستان تهران و

 نمی کند.

 ریسک نوسانات نرخ ارز: -4-13

 مواد نیوعمدتا تام یوعدم وابسته بودن شرکت به سفارشات خارج یباتوجه به کنترل بازار نرخ ارز توسط بانس مرکز

 شرکت ندارد. تیدر روندفعال یرچندانیازداخل، نوسانات نرخ ارز تاث هیاول

 

 ریسک قيمت نهاده های توليدی: -5-13

اولیه می باشد وبالتبع درصورت افزایش نرخ هزینه های   قیمت محصوالت تولیدی تابعی ازهزینه های تولید ونرخ مواد

 نخواهد روند سودآوری وجود تاثیرچندانی در افزایش یافته و نرخ فروش محصوالت نیز قیمت تمام شده آن ، مواد و

 داشت.

 

 ریسک کاهش قيمت محصوالت: -6-13

ول که از عوامل مهم درچرخه فعالیت و تداوم سودآوری شرکت می باشد، در صنعت سیمان توسط نرخ فروش محص

می شود . فروش های صادراتی به قیمت رقابتی تعیین بها می گردند. شرکت سیمان شمال همواره  نییبور  کاال تع

رضایتمندی مشتریان ریسس  تولیدی و التسعی بر آن داشته تا با ایجاد شرایط مطلوب مانند کیفیت باالی محصو

 کاهش نرخ فروش را مدیریت نماید که تاکنون در این زمینه نتایج مورد نظر حاصل شده است.

 

 ریسک مربوط به عوامل بين المللی ویاتغييرمقررات دولتی: -7-13

ه کشورهای عدم فروش سیمان ب ،به تبع آن باتوجه به عدم وابستگی شرکت به تامین مواداولیه وسفارشات خارجی و

 فعالیت شرکت وسوددهی آن نداشته، قوانین بین المللی ازجمله تحریم توسط کشورهای غربی تاثیری درروند غربی ،

به استثناء قوانین و مقرات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین 

ارت و تعهدات به سازمان های بور  و اوراق بهادار، منابع طبیعی و کار، تامین اجتماعی ، مالیات های مستقیم و تج

 .محیط زیست به نحو احسهن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است
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 1031آذر  03برای سال مالی منتهی به 

31 

 

 

 :ورود رقبای جدیدریسک  -8-13

سيمان در کشور و نرخ پایين فروش از یک سو  هزینه های سرسام آور توليد و دوره برگشت سرمایه

 موجب عدم رغبت سرمایه گذاری در این صنعت و کاهش ریسک ورود رقبای جدید شده است .

 

 ریسک تجاری: -9-13

عواملی  .وکار در یس صنعت خاص یا یس محیط خاص را ریسس تجاری گویند ریسس ناشی از انجام تجارت و کسب

هزینه های مربوط به بیمه ودارایی ازیس  حقوق دولتی ،هزینه های  ازقبیل افزایش درهزینه آالیندگی محیط زیست،

عدم افزایش قیمت سیمان وباال رفتن قیمت تمام شده ،تاثیرگذاردرروند سودآوری شرکتهای سیمانی می  طرف، و

 باشد.

 

 ریسک نقدینگی: -10-13

مدت و  انیدت ، مکوتاه م تیریمد یمناسب برا ینگینقد سسیچهارچوب ر سی،  ینگینقد سسیر تیریمد یشرکت برا

 37/34/7333با توجه به بخشنامه مورخ  نیکرده است همچن نییتع ینگینقد تیریوجوه و الزامات مد نیبلند مدت تام

از  یدر خصوص وصول وجوه ناش یدر بور  کاال و انجام آن توسط شرکت لذا مخاطرات مانیبر عرضه س یوزارت صمت مبن

 جهت تامین نقدینگی الزم برای تداوم ریقرار زه هم ب یاطمینان بخش دیگر یفروش وجود ندارد . ضمن اینکه راهکارها

 شده است : ینیب شیفعالیت و توسعه پ

 حاصل از سرمایه گذاری ها سود

 سرمایه گذاری ها فروش

 سرمایه افزایش

  های بدهی و استقراض ابزار
 

 

 گزارش عملکرد اجتماعی -14
 

مبانی اسالمی و اصول انسانی، اهتمام جدی به حفظ و ارتقای محیط زیست شرکت سیمان شمال با نگرشی مبتنی بر 

داشته و برای مباحث مرتبط با آن جایگاه ویژه ای قائل و همیشه در اولویت موضوعات مورد توجه و مداقهه قهرار مهی    

 دهد.

بر کلیه فعالیهت   لذا واحد محیط زیست بعنوان یس واحد مستقل در دو بخش فیلتراسیون و فضای سبز وظیفه نظارت

های کارخانه و تطبیق آنها با الزامات زیست محیطی و تالش در جهت حفظ و ارتقهای سهالمت محهیط زیسهت را بهر      

 عهده دارد.
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از  3های مختلف و اورهال اساسی الکتروفیلتهر سهیمان    در این راستا تعمیر و نگهداری تجهیزات غبارگیر در دپارتمان

 یلتراسیون می باشد.اقدامات شایان توجه در بخش ف

و  EMSراه اندازی سامانه نرم افزاری مدیریت پسماند، تدوین دسهتورالعمل و تعیهین مسهئولیت هها و اجهرای طهرح       

EMP  مورد تاکید سازمان حفاظت محیط زیست و ایجاد شبکهIMS    و استفاده از نرم افزارهایی مثهل تیمهار وPM 

 از جمله اقدامات در حوزه محیط زیست می باشد.

 یکی از شاخص های پایبندی هر واحد تولیدی به حفظ محیط زیست، میزان توسعه فضای سبز در آن می باشد.

نوع گونه های گیهاهی بهومی سهازگار بها      13هزار اصله درخت، درختچه و  34شرکت سیمان شمال با کاشت بیش از 

قمی باالتر از استانداردهای مهورد نظهر   % از کل مساحت کارخانه رساند که ر21محیط، سطح فضای سبز را به بیش از 

 می باشد.

 قبهل دی مهاه سهال    70و  71شایان ذکر است، شرکت سیمان شمال در دهمین نمایشگاه صنعت سیمان که در تاریخ 

 برگزار شد بعنوان واحد برتر در مدیریت محیط زیست معرفی گردید.

 سالمتی و ایمنی

 - - نفر تعداد تلفات کارکنان

 - - وقوع روز کارمند 3ر به غیبت بیش از تصادفات منج

 گذاری اجتماعی سرمایه

عمومی )با اشاره به مصوبه مجمع  المنفعه های عام کمس

 مربوطه(

 71433 21433 ریال میلیون

 محيط زیست

 1014111344 77311341304 مترمکعب گازمصرفی

 73412731131 73017731113 کیلووات ساعت برق مصرفی

 0231011 1411117 رمکعبمت مصرف آب
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 باشد : یم ریعام المنفعه به شرح ز یپرداخت کمکها

 

 
 

 فعاليت های توسعه منابع انسانی -15
شرکت در سال مورد رسیدگی دوره های آموزشی مختلفی را جهت ارتقاء سطح دانش و مهارت های فردی و گروهی 

 کارکنان برگزار نموده است.

 
 

 م شده در خصوص تکاليف مجمعاقدامات انجا -16

مبلغ ) ميليون ریال (شرح

78تحویل  سیمان  به معسر تحت پوشش کمیته امداد

200پرداخت نقدی به موسسه خیریه بهشت نیس اندیشان شمیرانات

70پرداخت نقدی حوزه اقشار سپاه پردیس - پرداخت کمس بالعوض جهت برنامه های فرهنگی و اجتماعی

198پرداخت نقدی به سرویس مدار  و معلمان روستای باغکمش

300پرداخت نقدی به شورای اسالمی بخش مرکزی شهرستان پردیس - پرداخت کمس هزینه یادواره شهدا 

137پرداخت نقدی بابت کمس هزینه مراسم ترحیم و ختم مرحوم علیرضا خشکه رودی

186سایر  ) پرداخت نقدی (

1,169جمع کل ) ریال (
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 رديف تكاليف مجمع عمومي اقدامات صورت گرفته

پیگیری مطالبات سنواتی عمده این شرکت که مربوط به آقایان 

از  محمد حیدری ، علی اکبر میرزائی می باشدآرنوش گلی پور ، 

طریق عقد قراداد با وکالی حقوقی صورت پذیرفته است و 

ان امیر محمدی متین و شرکت ایده گستران همچنین  پرونده آقای

در شرکت  و کمیته وصول مطالبات بنا از طریق واحد حقوقی

 پیگیری می باشد .  دست

 

گزارش حسابر  مستقل و بازر  قانونی مقرر گردید ، صورت ریز تجزیه سنی  3در خصوص بند 

ول کامل و در صورت لزوم اقدام حسابهای دریافتنی و  پیش پرداختها تهیه و کلیه موارد پیگیری تا وص

قانونی با توجه به صرفه و صالح ادامه یابد و گزارش اقدامات انجام شده با جزئیات پیگیری های انجام 

 .شده هر سه ماه یکبار به شرکت سیدکو ارسال گردد 
 

 

 

 

1 

 

 

 

 

جلسه ای با حضور حقوقی و فنی و مالی در خصوص بررسی ابعاد 

ه به سنواتی بودن آن و فقدان اسناد و مدارک قرارداد مذکور با توج

کافی در حال حاضر آغاز گردیده است و متناسب با نتایج حاصل و 

طرح آن در هیئت مدیره ،  مراتب به استحضار سهامدار عمده 

 خواهد رسید .

ن ف قرارداد فی مابیگزارش حسابر  مستقل و بازر  قانونی مبنی بر تعیین تکلی 4در ارتباط با  بند 

میانه مجمع مقرر نمود ضمن انجام اقدامات الزم جهت وصول ضمانتنامه های ارزی با سما  خاور

ضبط شده، با تشکیل کمیته ای مرکب از فنی، مالی و حقوقی نسبت به جمع آوری و مستند سازی 

ا اسناد و مدارک پروژه افزایش ظرفیت اقدام و پیگیری الزم با در نظر گرفتن صرفه و صالح شرکت ت

 حصول نتیجه ادامه یافته و در صورت لزوم، اقدامات قانونی با هماهنگی هولدینگ سیدکو انجام پذیرد.

همچنین در رابطه با ضمانتنامه ریالی ضبط شده که از طریق رای دادگاه وجه مربوط از حسابهای 

امل شرکت برداشت گردیده مقرر گردید پیگیری های الزمه جهت احقاق حقوق شرکت با جدیت ک

صورت پذیرد. الزم به ذکر است گزارش نتایج اقدامات انجام شده در این بند به صورت هر سه ماه یکبار 

 برای سهامدار عمده ارسال گردد.

 

0 
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کمیته ای متشکل از فنی ، حقوقی و مالی در این ارتباط تشکیل و 

جلسه جهت بررسی موارد برگذار و نتایج و جمع بندی آن در  3

ه پس از طرح در تصویب در هیئت مدیره به هلدینگ قالب یس نام

 سیدکو ارایه گردد.

گزارش حسابر  مستقل و بازر  قانونی مبنی بر تعیین تکلیف خط سیمان سفید  1در ارتباط با بند 

مقرر شد پیگیری های حقوقی به طرفیت پیمانکار تا حصول نتیجه انجام و هر سه ماه یکبار به 

 0 دد   هولدینگ سیدکو ارسال گر

در حال حاضر با انتخاب وکیل حقوقی که توسط هیئت مدیره 

انجام پذیرفته مراتب در دست پیگیری بوده که در صورت حصول 

 نتیجه گزارش ارایه خواهد شد .

قسمت الف گزارش بازر  قانونی مقرر گردید اقدامات الزم نسبت به اخذ سند  73در خصوص بند 

 0 .بار به هولدینگ سیدکو ارسال گردداقدامات انجام شده هر سه ماه یک مالکیت کارخانه انجام و گزارش

تصمیمات الزم توسط کمیته زمین و امالک شرکت اتخاذ و مراتب 

به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است لیکن مراحل تشریفات 

 مزایده بزودی آغاز خواهد گردید.

ید سند مالکیت کلیه امالک تحصیل شده قسمت ب گزارش بازر  قانونی مقررگرد 73در خصوص بند 

در قبال مطالبات بنام شرکت منتقل  و با در نظر گرفتن صرفه و صالح شرکت نسبت به فروش آنها 

 اقدام نمایند ، همچنین گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه یکبار به هولدینگ سیدکو ارسال گردد .

5 

ویژه انجام  پیگیری الزم در خصوص نتایج بندهای حسابرسی

 پذیرفته و به هلدینگ محترم سیدکو ارسال گردیده است .

قسمت ج مقرر گردید پیگیری الزم تا حصول نتیجه در خصوص حسابر  ویژه  73در خصوص بند 

 6 انجام پذیرد و گزارش اقدامات انجام شده هر سه ماه یکبار به شرکت سیدکو ارسال گردد .

یقی به عنوان نماینده مبارزه اقدامات الزم شامل معرفی شخص حق

با پولشویی انجام و پیگیری های الزم به منظور آموزش پرسنل 

انجام پذیرفته است . لذا پیگیری های مذکور تا کنون منجر به اخذ 

 یوزر و پسورد نگردیده است .

گزارش حسابر  مستقل و بازر  قانونی مقررگردید ، کلیه ضوابط اجرایی ماده  73در خصوص بند 

 دستورالعمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی به طور کامل رعایت گردد . 33
3 

 4 سایر تكالیف 
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لدینگ و به هنامه مدیریت اخذ و پاسخ آن تهیه گردیده است 

 محترم ارجاع گردید .

حداکثر ظرف دو ماه از حسابر  اخذ و  33/30/7333مقررگردید نامه مدیریت سال مالی منتهی به 

بور به همراه اقدامات انجام شده و پس از طرح در کمیته حسابرسی در اسرع وقت به گزارش مز

 سهامدار عمده ارسال گردد.

1-4 

 

 

 رعایت کامل مفاد دستور العمل اجرایی قانون مبارزه با پولشویی مد نظر قرار گیرد . . مفاد دستور العمل مبارزه با پولشویی در شرکت رعایت می گردد
0-4 

کلیه ابالغیه های ارسالی از سوی شرکت سیدکو و شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به طور  های هلدینگ سیدکو رعایت گردیده است . الغکلیه اب

 کامل رعایت گردد.
0-4 
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 پيشنهاد هيات مدیره برای تقسيم سود  -17
 

 الیر 713)مبل   الیر ونیلیم 2101374به مبل  % درصد سود خالص 73سود،  میتقس یبرا رهیمد اتیه شنهادیپ

 هر سهم ( است. یبرا
در حال حاضر و در دوره  ینگینقد تیو توان پرداخت سود از جمله وضع ینگینقد تیبا توجه به وضع رهیمد اتیه

 تیگذشته، وضع یشده در سال ها میوجوه نقد جهت پرداخت سود، درصد سود تقس نیپرداخت سود، منابع تام

پرداخت  تیوضع ره،یمد اتیه یانبندپرداخت به موقع آن طبق برنامه زم ثیگذشته از ح یخت سود در سال هاپردا

 یو مقررات موجود و برنامه ها نیو با توجه به قوان یپرداخت آن ظرف مهلت قانون ثیگذشته از ح یسود در سال ها

 است. هرا ارائه نمود شنهادیپ نیشرکت، ا یآت
 

 اطالعات طرح های توسعه شرکت چشم انداز و  -18
 نیز ادامه خواهد یافت .  7337-7332به اعتقاد مدیریت روند سود آوری شرکت در سال مالی 

شایان ذکر است سیمان سفید به دلیل عدم راه اندازی کیفی و کمی توسط پیمانکار به مرحله دعاوی حقوقی وارد 

باشد . و طبق آخرین تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردیده گردیده است و اقدامات توسط شرکت در دست پیگیری می 

 .داً فرصت داده شودپیمانکار جهت راه اندازی خط مجد ماه به شرکت 3به مدت 

تن 7،231،333 تن کلینکر و  7،233،333از حیث ظرفیت تولید ساالنه، شرکت سیمان شمال با ظرفیت اسمی تولید 

 سیمان درکشور می باشد.شرکت تولید کننده  خاکستری بیستمینسیمان 

ازلحاظ تن(  0311714سیمان نسبت به سال قبل ) تن 1411134شرکت سیمان شمال با فروش  7337در سال 

میلیون ریال نسبت به سال  413411433فروش همچنین از لحاظ ریالی شرکت با ،و کاهشدرصد  3تناژی 

 داشته است.  رشد درصد 44میلیون ریال( 314771743قبل)

شرکت  2و 7استراتژی های کالن سازمان و رسوخ در بازار طرح های امکان سنجی راه اندازی خط  در خصوص

سیمان شمال در دست بررسی قرار دارد. هم چنین امکان سنجی و برنامه تولید سیمان آمیخته در دست اقدام می 

  دآوری سازمان اقدام گردد.باشد تا در صورت رفع محدودیت های موجود و بازارسازی مناسب نسبت به افزایش سو

 

اقتصادی وگيری از کاهش سودآوری در شرایط  رکود عملکرد سيمان شمال در مواجهه با مشکالت بازار و جل -1-18

تحقیقات مستمر در بازارهای داخلی و خارجی جهت سنجش میزان عرضه و تقاضا و با هدف توسعه و افزایش سهم 

درجهت  مدیریت تضمین کیفیت هماهنگی و همکاری با، و انجام اقدامات مقتضی مرتبطآمار و اطالعات  بازار، تحلیل

اثربخش مانند حضور در  تبلیغاتنفوذ در پروژه های عمرانی عمده و پر مصرف، افزایش کیفیت محصوالت، 

تقویت برند، کاهش ریسس عدم وصول مطالبات  معرفی توانمندی های سازمان برایجهت  نمایشگاهها و بازاریابی

قادات ذینفعان و مستقیم با مشتریان با هدف افزایش رضایتمندی آنها، رسیدگی به پیشنهادات و انتمشتریان، ارتباط 

پیگیری تا جلب رضایت آنها، نظرسنجی از مشتریان و تحلیل نتایج در حال انجام می باشد. اقدامات فوق منتج به 

 عملکرد موفق این شرکت در فروش محصوالت و بطور خالصه کسب نتایج زیر شده است:
 

 

http://www.bpsico.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-N183
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 رقبا برخی از ( باالترین قیمت فروش سیمان در مقایسه با7

 ( روی کامیونهاGPSبندی توزیع با استفاده از نصب ردیاب) سیستم منطقه  (2

 جلوگیری از تسری اعتصابات طوالنی مدت حمل و نقل کشور به سیمان شمال تالش در جهت (3

 اقدامات اساسی صورت گرفته در حوزه فنی و توليد: -2-18

خط تولید جهت  تعمیرات اساسی کوره و نشتی گیری مداوم خط تولید و تعویض اکسپنش های -7

 افزایش راندمان و کاهش مصرف انرژی

 تن بر ساعت 773تا  03از  3افزایش راندمان آسیاب سیمان  -2

 دوجانبه که باعث کاهش هزینه انرژی برق مصرفی شده است قرارداد طی برق خرید -3

کاهش کلینکر فاکتور : استفاده از آهس در تولید سیمان که باعث کاهش هزینه و قیمت تمام  -3

درصد آهس به جای کلینکر که کاهش هزینه بسزایی  2محصول نهایی می گردد.  استفاده از  شده

 دارد.

 میلیارد تومان 3حدوداً طراحی و ساخت داخل گیربکس آسیاب مواد گلوله ای ، که نمونه خارجی  -4

 هزینه به همراه داشته است.

 . زن تراست رولر تیساخت دو عدد گراف-4

 . تیگر یهاپرها  ریز دیطرح جد نیونتاژ قطعات دار  چطرح ، ساخت و م رییتغ-1

 . فن یها اتاقانی یفشرده از رو یو حذف هوا 3 مانیو رفع مشکل فن سپراتور س یخراب صیتشخ-1

فن  یها اتاقانیو  نگیریو کاهش مصرف ب  اتاقانیخنس کن  یرفع مشکل حرارت و حذف فن ها-0

  . لکسگادو  به کمپ سیگر رییبا تغ لتریبگ ف یها

 . خنس کن بدنه کوره جهت کاهش توقفات خط تولید یجت فن ها ستمیس یطراح-73

 . یسنگ شکن گچ در کارگاه تراشکار دریآپرون ف ربکسیگ یاساس ریتعم-77

 . نکریکل یسازه امرجنس یطراح-72

 . 3ساخت و نصب مجموعه کامل زنجیر و کاسه اپرون فیدر سنگ شکن -73

 . 3ر فیدر سنگ شکن ساخت و نصب ریل بارب-73

 . انجام پروژه تعمیراتی کاسه های ترانسپورت و ریکالیمر و کاهش چشمگیر هزینه خرید قطعات-74
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انجام  عملیات هارد فیسینگ روی بادامس های رولر اسکرین سنگ شکن در جهت افزایش طول  -74

 . عمر و کاهش هزینه ها

معادن و  یدر خصوص بهساز یمهرماه سال جار از یتخصص یها تهیکم لیدر حوزه معادن با تشک -71

 . از جمله اقدامات انجام شده : دیگرد یزیباال برنامه ر تیفیو ک متیق نیبا کمتر هیمواداول نیتأم

 در معدن 1کار پله شماره  نهیس ییبازگشا . 

  در معدن 1باطله برداری پله شماره . 

 و با توجه به  دیراندمان تول شی: که عالوه بر افزا تیبوکس یو خاک قرمز بجا اهیس لیاستفاده از ش

 گردد.  یم یسودآور شیو افزا نهیموجب کاهش هز تینسبت به بوکس اهیس لیش متیکم بودن ق

کارخانه صورت  راتیتعم ینگهدار میتوسط ت یاقدامات اساس زین سیالکترون –در حوزه برق  -71

 شده است : یاتیعمل یها نهیکاهش هز نیرد و هم چنو بهبود عملک یبهره ور شیکه باعث افزا رفتهیپذ

 از  یبرنهامه مشهعل کوره اصهل رییتغ PLCبهه  یمحلPLC  یمرکز . 

 استفاده ازPLC  یها Siemens لتریدر بگ ف . 

 لوشه سیهدرولیه نیکاب یها نیبوب یولتهاژ کهار رییتغ . 

 یروغن یمیقهد یمهدار فرمان اسهتارترها رییتغ . 

 یها وریخنس کن درا یفن هها رییتغP-drive . 

 پراب یو رفع خراب دینصب قطعات جد . 

 . ونیلتراسیو ف ستیز طیمح -70

 یبه جت پالس 3سنگ شکن  یچکش یمیقد لتریبگ ف لیتبد . 

 لتریالکتروف شیو افزا یساز نهیبه یاحداث دانشوران( برا یمهندس یمشاور ) شرکت فن نییتع 

ها،  یپارامتر کنترل نشت 3گرم بر متر مکعب و تمرکز بر  یلیم 233 یبا گارانت 3کوره خط  یمیقد

 . لتریهر دو اطاقچه الکتروف یاز حداکثر توان ترانس ها یریبهره گ یو تالش برا یورود یدما

 و جت  یچکش یلترهایبگ ف  لترها،یتالش در جهت کاهش مصرف قطعات بگ هاو  ها، الکتروف

 و ...  یکی، قطعات مکان افراگمید سه،یاعم از ک یپالس

 ستیز طیمعتمد مح شگاهیآزما یانجام منظم طرح خوداظهار . 
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 طرح  یساز ادهیمطالعه و پEMS  وEMP (یطیمح ستیز تیری)سند جامع مد . 

 معکو   یکارخانه از نوع لجن فعال با هواده یخانه بهداشت هیکنترل عملکرد تصف. 

 نه هکتار تحت  7337 زییپا انیسبز،شایان ذکر است تا پا یتار فضاهک 7214 یتوسعه و نگهدار

 قرار گرفته است. یو باران یقطره ا یاریپوشش آب

 انبار -23

 گردش کار هیها و روشها و ته ستمیاصالح س. 

 صادرشده یها دیدرخواست خر یدوره ا شیپا. 

 (2)معدن یفن عاتیدر انبار ضا  یاقالم قابل بازساز ییشناسا. 

 اجنا  ( ینصب کارت بارکد دار رو ی)مرتب ساز دمانیچ یساز یاستاندار. 

 طرح اتصال هند هلد به راهکاران . 

 4 یاجراS مازاد در  یپاکت ها یجمع آور ه،ینقل لهیانبار جهت تردد وس یدر کلیه انبارها)خط کش

 .انبار پاکت 

 و حفاظ در انبار ورق،  شهی،نصب ش نیسنگ انبار قطعات زوگامی، ا3معدن عاتیانبارضا عاتیفروش ضا

 یقفسه،ساخت درب و آب بند وارانبارها،ساختید یساز د،بازیو نصب درب در بارانداز جد یحصار کش

 .پنجره ها(

 اثرات اقدامات بهبود بر شاخص های کلیدی :
یت مصرف برق و برنامه ریزی تولید % تولید کلینکر در سال جاری با اقدامات تعمیراتی و اصالحی و هم چنین مدیر73افزایش 

 هدفمند 

 تولید کلینکر

1400سال   836358

1401سال   947550

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

1000000

 تولید کلینکر مقایسه ای دو سال اخیر

 1401سال  1400سال 
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کاهش کلینکر فاکتور به مقدار یس واحد نسبت به سال مالی قبل که باعث کاهش هزینه مواد اولیه و اثر مثبت بر روی کاهش قیمت 

 تمام شده خواهد داشت :

 

 

در دپارتمان آسیاب های مواد  نسبت به درصدی  4درصدی متوسط راندمان در دپارتمان آسیاب های سیمان و هم چنین  4افزایش 

 سال قبل به تبع برنامه های بهبود تعمیراتی انجام شده :

 

 

 

1400سال  1401سال    

95.4 کلینکر فاکتور 94.4

90.0

91.0

92.0

93.0

94.0

95.0

96.0

 کلینکر فاکتور در دوسال اخیر

1400سال  1401سال    

91 راندمان آسیاب های سیمان 96

70

75

80

85

90

95

100

 متوسط راندمان دپارتمان تولید سیمان در دو سال اخیر
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1400سال  1401سال    

176 راندمان آسیاب های مواد 186

70

90

110

130

150

170

190

210

 متوسط راندمان دپارتمان تولید مواد خام در دو سال اخیر
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 گزارش فعاليت ساالنه کميته حسابرسی  -19

 اهداف و جايگاه كميته حسابرسي -1-11

هبود آن جهت كسب اطمینان معقول هدف از تشکیل كمیته حسابرسي، كمك به ايفاي مسئولیت نظارتي هیأت مديره و ب

از اثربخشي فرآيندهاي نظام راهبري، مديريت ريسك و كنترل هاي داخلي، سالمت گزارشگري مالي، اثربخشي 

حسابرسي داخلي، استقالل واثربخشي حسابرسي مستقل و رعايت قوانین، مقررات و الزامات مي باشد. كمیته در چارچوب 

ازبیني گزارشهاي مالي وغیرمالي و گزارشهاي حسابرس مستقل وداخلي و مذاكرات الزم با و ب اهداف تعیین شده با بررسي

 آنان و هیأت مديره و مديريت ارشد، عهده دار انجام مسئولیتهاي خويش در خصوص موارد فوق الذكر مي باشد.

 اعضاء كميته حسابرسي -2-11

 مي باشند: نفر بشرح زير 3اعضاي كمیته حسابرسي داخلي شركت متشکل از 

نام و نام 

 خانوادگي

 سمت

 
 تاريخ عضويت عضو

 خاتمه عضويت

 
 اهم سوابق

 
 مجید بهرامی

 
 رئیس کمیته

 
 عضومالی هیأت مدیره

 
92/15/5724 

 
--------- 

 سال  51مدیر سرمایه گذاری شرکت گروه توسعه مهرآیندگان 
 سال  51مدیر عامل شرکت صبا تجارت یاس 

 سال 4لمان و ترازنما به مدت سرپرست موسسه حسابرسی دی
 سال 9خبرگان سهام   یمشاور کارگزار

 سال 4 رانیا یساز نیشرکت کمبا رهیمد أتیه عضو

 
 
 

 ناصر توکلی
 
 

 
 
 

 عضو کمیته

 
 
 

 عضو مستقل

 
 
 
79/1,/7572 

 
 
 

--------- 

 سال 71به مدت  یدر سازمان حسابرس یسابقه حسابرس
 21 یال 7,سال  یقائم مقام سازمان حسابرس  
 یعامل سازمان حسابرس تیأعضو ه 
 5724از سال  ینظارت جامعه حسابداران رسم یعال أتیعضو ه 

 تا کنون
 

 
 

 حسین خمسه 

 
 

 عضو کمیته

 
 

 عضو مستقل

 
 

95/1,/5415 
 

 
 

--------- 

 انیرا شانیبرنااند یموسسه حسابرس رهیمد أتیعضو ه
 یدادگستر یرسم کارشناس

 یاتیمال یرسم مشاور
 

 

 

 

 

م و نام نا

 خانوادگي
 مقطع رشته تحصیالت سمت

 تاريخ

 انتصاب
 اهم سوابق

 

 نرگس مواليي

 يحسابرسرئیس 

 تهیكم ریودب يداخل

 يحسابرس

 

 يحسابدار

 

  يكارشناس

 

01/10/0010 

سرپرست مالی و  -سرپرست مالی شرکت تولیدی ماهان 
رئیس حسابرسی مجتمع  -حسابرسی شرکت تولیدی کرمانیت 

 خرم آبادتولیدی فوالد 
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 مدير حسابرسي داخلي

در صورت تغییراعضاي هیأت مديره شركت، اعضاي كمیته منتخب بايستي مجدداً توسط هیأت مديره انتخاب و يا ابقاء گردند 

 و اعضاي قديم نیز تا انتخاب اعضاي جديد بايد به وظائف خود در كمیته عمل نمايند.

هیأت مديره از تاريخ مذكور تشکیل و فعالیت خود را  30/00/0330مورخ  303 كمیته حسابرسي شركت براساس مصوبه شماره

باتوجه به دستورالعمل سیستم هاي كنترل داخلي مقرر در منشور كمیته حسابرسي ابالغي از سوي سازمان بورس اوراق بهادار و 

ر اين رابطه به صورت مستمر و با رعايت الزامات شركت سرمايه گذاري گروه توسعه ملي و شركت هلدينگ آغاز نمود د

 صورتجلسات تنظیمي،  شركت اقدام و طي موجود هايت به بررسي وپايش سیستم برگزاري جلسات ماهیانه نسب

موضوعات  برگزار شده، جلسه  0گرديد. كمیته حسابرسي طي توصیه هايي در خصوص بهینه سازي كنترل هاي داخلي ارائه 

 لي را مورد بحث و بررسي قرار داده كه اهم موارد به شرح زير مي باشد:مختلف گزارش شده توسط حسابرس داخ

 .0010بررسي وتصويب برنامه ساالنه كمیته حسابرسي وحسابرسي داخلي سال مالي  .0

 بررسي گزارشات ماهیانه حسابرسي داخلي ونظارت بر برنامه وفعالیت آن. .3

مع و بندهاي گزارش حسابرس مستقل براي و تکالیف مج 0011 بررسي عملکرد شركت در خصوص نامه مديريت .3

 0011عملکرد 

 پیگیري و كنترل رعايت قوانین و مقررات والزامات بورس ودستور العمل هاي صادره هلدينگ. .0

،چرخه سهام ، اقالم راكد  فروش، درآمدها،دريافتها و بدهکاران و فرآيند حقوق و دستمزد خريد و  بررسي فرآيند .5

 رداختهاحسابهاي دريافتني و پیش پ

 بررسي قراردادهاي منعقده شركت. .6

 اهداف و جايگاه واحد حسابرسي داخلي -3-11

حسابرسي داخلي يك فعالیت اطمینان بخشي و مشاوره اي مستقل و بي طرفانه است كه با هدف ارزش آفريني و بهبود 

زمانها كمك مي كند تا عملیات، مديريت ريسك و كنترلهاي داخلي سازمان انجام مي شود. همچنین به مديريت سا

اهداف خود را با استفاده از رويکردي منظم و روشمند براي ارزشیابي وبهبود اثربخش فرآيندهاي مديريت ريسك، كنترل 

نموده واطمینان حاصل شود كه اهداف و برنامه هاي شركت در چارچوب سیاستهاي از پیش تعیین شده اجراء و رعايت و 

اخلي وظیفه تدوين فرآيند شناسايي وارزيابي ريسك و اثربخشي اقدامت و فعالیتهاي يا محقق شده است. حسابرسي د

كنترلي مديريت، شناسايي حیطه هاي نیازمند بهبود استقرار كنترلهاي داخلي و كسب اطمینان از رعايت قوانین ومقررات را 

بوده تا رشد و توسعه شركت پايدار  به عهده داشته و هدف حسابرسي داخلي بايد منطبق با اهداف و برنامه هاي شركت

 باشد. تأكید حسابرسي داخلي بر هر كنترل خاص نشانه میزان ريسکي است كه متوجه سازمان مي باشد.

براي آنکه وظائف كنترلي و نظارتي شركت، از استقالل و ارزيابیهاي تخصصي الزم برخوردار بوده و بطور مطلوب انجام 

نظر مستقیم كمیته حسابرسي فعالیت مي نمايد. ساختار واحد حسابرسي داخلي متشکل شود. واحد حسابرسي داخلي تحت 

از يك مديرحسابرسي داخلي واجد شرايط و حسب ضرورت كارشناسان مجرب مي باشد كه متناسب با تعداد اهداف و 

 اولويتهاي رسیدگي، توسط هیأت مديره شركت تعیین مي گردد.
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يد تمام فعالیتهاي شركت را بدون هیچگونه محدوديتي پوشش دهد. حسابرس داخلي دامنه فعالیت حسابرسي داخلي با

درانجام وظايف خود بايد به كلیه مستندات، مدارك، دفاتر دارايیها و... دسترسي داشته باشد. از آنجا كه استقالل حرفه اي 

زماني به گونه اي در نظر گرفته براي حسابرس يك ضرورت است موقعیت و جايگاه حسابرسي داخلي از لحاظ ساختار سا

  شده كه اين امر محقق گردد.

 33/31/1432سال مالي منتهي به برنامه پيشنهادی جهت اجرای حسابرسي داخلي در  -4-11

 بررسي صورتهاي مالي حسابرسي نشده در پايان سال مالي قبل از ارائه به هیئت مديره و حسابرس مستقل (0

 دستمزد، دارايیهاي ثابت  ، بهاي تمام شده ، سهام بررسي فرايند هاي فروش، خريد،  (3

 بررسي مقايسه بودجه با عملکرد و بررسي داليل انحرافات آن (3

 حسابداري استانداردهاي رعايت به نسبت معقول اطمینان كسب (0

 دريافت و بررسي پیش نويس گزارش ساالنه حسابرس مستقل و بازرس قانوني در زمان مناسب (5

 مستقل رسحساب با اختصاصي جلسه (6

 ريسك مديريت فرايند اثربخشي ارزيابي خصوص در گزارش (7

  داخلي هاي كنترل اثربخشي ارزيابي خصوص در گزارش (0

 بررسي گزارش در خصوص رعايت مفاد آيین نامه خريد و معامالت (3

 31/13/0010 مجمع تکالیف جهت شده انجام اقدامات گزارش بررسي (01

 31/13/0010 مديريت نامه عاتموضو جهت شده انجام اقدامات گزارش بررسي (00

 فرآيند دارايیهاي ثابت، شامل: تحصیل، معاوضه، كنارگذاري، اسقاط، نگهداري و خريد  (03

 بررسي گزارش در خصوص آخرين وضعیت پرونده هاي حقوقي بر علیه و به نفع شركت (03

 مستقل حسابرس با اختصاصي جلسه برگزاري  (00

 و ساالنه نهايي ماهه شش دوره نبارگردانيا اجراي بر نظارت انبارگرداني، فرايند بررسي (05

 مناسب زمان در قانوني بازرس و مستقل حسابرس ماهه شش گزارش نويس پیش بررسي و دريافت (06

41 

42 
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 صورتهاي براي قانوني بازرس و مستقل حسابرس گزارش در مندرج موارد خصوص در شده انجام اقدامات پیگیري (07

 31/13/0010 سال مالي

 :1431قدامات حسابرسي داخلي طي سال مالياهم فعاليتها وا -5-11

 كمیته منشور 0 ماده 3 بند)  0010 آذرماه 31براي سال مالي منتهي به   كمیته حسـابـرسـي فعالیت سـاالنه برنامه تنظیم (0

 (.داخلي حسابرسي منشور 6 ماده 0 بند و حسابرسي

منشور كمیته  0ماده  6)بند  0010آذرماه  31ي به تنظیم گزارش سـاالنه فعالیت حسـابـرسـي داخلي براي سال مالي منته (3

 منشور حسابرسي داخلي(.  6ماده  0حسابرسي و بند 

 (.داخلي حسابرسي فعالیت منشور 6 ماده 0 بند)برگزاري جلسه با مديرعامل در خصوص موارد فوق الذكر  (3

 بارائه گزارش جلسات كار گروه رفع نامه مديريت (0

 مه كمیته حسابرسي و طرح برنامه حسابرسي داخليفرآيندهاي شركت مطابق با برنا (5

و تکالیف مجمع و بندهاي گزارش حسابرس مستقل براي  0011 بررسي عملکرد شركت در خصوص نامه مديريت (6

 0011عملکرد 

 بررسي گزارشات ماهیانه حسابرسي داخلي ونظارت بر برنامه وفعالیت آن. (7

 حقوق و دستمزد ،  ندين و فرآو بدهکارا افتهايفروش، درآمدها،در نديبررسي فرآ (0

 قراردادهاي منعقده شركت. بررسي (3

براي سال مالي منتهي به  يساالنه حسابرس مستقل و بازرس قانونشش ماهه و گزارش  سينو شیپ يو بررس افتيدر (01

 0011آذر ماه 31

 بررسي گزارشات عملکرد ماهانه و گزارش تولید و فروش  (00

 نه كدال بررسي افشاء گزارشات به موقع در ساما (03

 و حسابرس مستقل رهيمد ئتیقبل از ارائه به ه يسال مال انيپا شش ماهه ونشده  يحسابرس يمال يصورتها يبررس (03

  دوره شش ماهه و ساالنه نهايي يانبارگردان ينظارت بر اجرا ،يانبارگردان نديفرا يبررس (00

 مستقل حسابرس با اختصاصي جلسه برگزاري (05

 1401 برای سال 1400شده در مجمع  تحقق برنامه های پيش بينی -20

 

با توجه به موانع و مشکالت موجود قابل پهیش بینهی    7337اهم برنامه های پیش بینی شده در سال مالی قبل که در سال 

 محقق شده است  بشرح ذیل می باشد. 

 پیش بینی شده EPSتحقق بودجه مصوب و دستیابی به  -1

 این دپارتمانو بهبود عملکرد  3تعمیرات اساسی سنگ شکن  -2
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 و کاهش ریسس های ایمنی خرید آمبوالنس جدید برای واکنش در شرایط اضطراری -3

 جهت افزایش کنترل های داخلی و بهبود فرایند حمل مواد اولیه کوه بادام 2باسکول شماره  ینصب و راه انداز د،یخر -4

 73333الی  73337بهبود و اصالح نظام مدیریت ارتباط مشتریان با پیاده سازی استانداردهای  -5

 تن بر ساعت 733به  14از راندمان   3رساندن آسیاب سیمان  تیبه ظرف -6

به منظور کشف ایده های جدید جهت سودآوری سازمان و ایجاد روحیه  شنهاداتینظام پ یساز یو جار لیتکم -7

 همکاری بین کارکنان

 کنترل و نشتی گیری مستمر دپارتمان ها به خصوص پیش گرمکن -8

در خصوص حفظ تولید مستمر در زمان کاهش دیماند مصرفی برق و هم چنین  رق و دیماند مصرفیمدیریت پیس ب -9

 کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی

 خرید برق ازطریق قرارداد دوجانبه و بور  انرژی -10

 

 برنامه های آینده -21 

 

 .مهیاست بزر  اقدامات یبنیادی برا تحول و جهش یس جهت اولیه که مقدمات می کنیم آغاز حالی در را 7332سال

توانمندی های  و از ظرفیت ها بهینه استفاده منظور به شمال سیمان راهبردی شرکت اهداف به دستیابی است توجه شایان

 فنی، خالقیت، دانش از بهره گیری توان، همه مستلزم به کارگیری مستمر، بهبود و تولید کمی کیفی و ارتقاء موجود،

 .می باشد مجموعه شرکت و وظیفه شناسی کاری عهدت عمل، ابتکار و نوآوری

 تدوین عملی، و علمی ارائه راهکارهای و فرصت ها و تهدیدها خطر، آسیب، نقاط ضعف، شناسایی و تالش امید است با

 دایجا جدید با سال در و فراهم بیشتر چه هر بالندگی شکوفایی و برای را مسیر چشم انداز، و افق به و نگاه جامع برنامه

 .ارائه گردد کشور سیمان صنعت شایانی به خدمت شرکت این در تحول

 : می باشد ذیل ماموریت های به و دستیابی آرمانی اهداف به نیل بنیادی جهت تحول سال 7332سال 

در جهت تولید کلینکر سفید یا خاکستری به منظور افزایش  2و 7یا کوره های  امکان سنجی راه اندازی خط -0

 ظرفیت.

 توقفات با انجام تعمیرات اساسي وافزايش راندمان تولیدكاهش  -3

 سیمان تولید شده قیمت تمام كاهش جهت تالش و برنامه ريزي -3

  ازطريق خريد برق از نیروگاه بورس انرژي. انرژي هزينه حاملهاي  كاهش جهت تالش و برنامه ريزي -0

 .مناسب نمعد به دستیابي و شناسايي سیمان و كیفیت بردن باال جهت در تالش -5

هاوس : در جهت كاهش آاليندگي و در راستاي مسئولیت هاي  بك به تبديل يا كوره فیلتر الکترو  سازي بهینه پروژه -6

اجتماعي شركت سیمان شمال با استفاده از افراد متخصص برنامه ريزي جهت بهینه سازي الکتروفیلتر ويا تبديل به 

 بك هاوس در دستور كار دارد.

 س نیروگاه گازي تولید برق : به منظور تولید برق و استفاده در زمان هاي محدوديت برق سراسري امکان سنجي تاسی -7

تفکیك ، جداسازي و فروش ضايعات : در جهت افزايش درآمد شركت و هم چنین كاهش هزينه هاي انبارداري و  -0

 نگهداشت و بهسازي فضاي انبار
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ت كوتاه مدت از جمله بهسازي وضعیت كابل هاي برق و : اقداما برق يكاهش ريسك حريق انبار ها و پست ها -3

 احیاي سیستم هاي معیوب فايرباكس و هم چنین رفع نواقص سیستم اعالن حريق و راه اندازي آن 

 اثربخش نمودن فرآيند نت  در خط تولید -01

 طرح خروجي هاپرهاي گريت كولر و تبديل آن به دراگ چین رییتغ -00

 به شوت ليو تبد 5 مانیرت  سبعد از ترانسپو نکریحذف نوار كل -03

در  MV يروغن کريعدد بر 00توجه به در حال كار بودن تعداد  :  باعدد ( 00) دیخط تول يتعويض دژنکتور ها -03

 يميقد ينسل روغن يها کريكه در بر ييدر زمان بروز خطا و ضعف ها دیتول خط زاتیتجه تیكارخانه و حساس

موجود با نسل  يروغن يها کريبر 0010نامه بلند مدت تا سال ي طي يك بروجود دارد ،  به صورت مرحله ا

 .گردد Retrofit،  ديجد VD0 يکرهايبر

به منظور كاهش هزينه هاي حمل و پیمانکاري  جهت انتقال بار از معدن كوه بادام به كارخانه ونیدستگاه كام 5 خريد  -00

 اهش هزينه هاي مواد اولیهو هم چنین باالبردن انعطاف كارخانه و قدرت چانه زني به منظور ك

 : به منظور كاهش ريسك حوادث و هزينه هاي احتمالي نیسنگ يحمل و نقل و باالبرها زاتیتجه يساز منيبرنامه ا -05

ساله( براي معادن باغکمش ،  5برنامه هاي استخراجي كوتاه مدت )يك ساله ( ، میان مدت ) سه ساله( و بلند مدت )  -06

 كوه بادام و اسب چران

:  به منظور كاهش هزينه هاي مواد اولیه و استفاده كمتر از  شمال مانیدر شركت س ختهیآم مانیس دیتول يسنجامکان  -07

 كلینکر در تولید سیمان

 مديريت و بهسازي جاده منتهي به معدن كوه بادام در جهت كاهش آلودگي هواي محیط مسیر -00

 اولیه خط تولیدساماندهي دپوها و باطله هاي معدن و ريزش ها و دپوهاي مواد  -03

 تهیه و پیگیري برنامه مديريت زيست محیطي معادن كارخانه -31

 و دپارتمانها دیدر خط تول يمصرف انرژ يساز نهیبه يبرنامه ها ياجرا -30
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 طالعات تماس با شرکتا -22

 7473477304کد پستی  240تهران،خیابان شهید بهشتی،شماره  آدر  دفتر مرکزی:

  3417/74114صندوق پستی:

 11133443 - 11137734و 1:دفتر مرکزی لفنت

  11133004فاکس:

 آبعلی،کارخانه سیمان شمال-جاده تهران 34آدر  کارخانه:کیلو متر 

سهامداران محترم می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدر  دفتر مرکزی، واحد سهام مراجعه و یا با شماره تلفن های دفتر 

 48  مرکزی تما  حاصل فرمایند.
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