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 03/39/1031به مالی منتهی  سالبرای  -گزارش تفسیری مدیریت

 30/30/6031سازمان بورس مصوب  دستورالعمل اجرایی افشای اطالعات شرکتهای ثبت شده نزد 7 مادهمفاد  دراجرای

سازمان بورس واوراق  هیأت مدیره 60/31/6011و31/30/6033،77/31/6031،73/30/6011مورخ  های واصالحیه

به شماره پیگیری درسامانه کدال( ناشرپذیرفته شده دربورس  71/31/6011مورخ  71031/677بهادار )ابالغیه شماره 

 ماهه و ساالنه است. 1، 1، 0مکلف به افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای

صاحبان سهام، مبتنی براطالعات ارائه شده در صورتهای گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارش های هیأت مدیره به  

مالی بوده واطالعاتی را درخصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی شرکت برای تشریح اهداف و 

 راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید.

یت شرکت سیمان شمال )سهامی عام( طبق ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه شده و گزارش تفسیری مدیر

 تایید هیأت مدیره رسیده است. به 77/66/6036 درتاریخ

 

 امضاء سمت نماینده اشخاص حقوقی اعضاءهیات مدیره

 خدمات صبا تجارت یاسشرکت 

 (خاص)سهامی 
 مجید  بهرامی

رئیس هیات مدیره 

 )غیرموظف(
 

 حسین فاتح گروه صنایع سیمان کرمان )سهامی عام(

ب رئیس هیات نای

 مدیر عامل -همدیر

 )موظف (

 

شرکت سرمایه گذاری وتوسعه صنایع 

 سیمان )سهامی عام(
 قربانی شندی محمد

عضوهیات مدیره 

 )غیرموظف(
 

 رامین جعفرزاده اندبیلی شرکت سیمان مازندران )سهامی عام(
عضوهیات مدیره 

 )غیرموظف(
 

 سیمان فیروز کوهتولیدی شرکت 

 )سهامی عام(
 شهرام کوسه غراوی

معاونت برنامه -عضوهیات مدیره

 ریزی و توسعه راهبردی

 )موظف(
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 سیمانصنعت 

 سیمان و کارخانجات تولید ایجاد تاسیس و اساسنامه، 7سیمان شمال)سهامی عام(طبق ماده موضوع فعالیت شرکت 

 و این صنایع درداخل نیاز ماشین آالت مورد و دستگاهها وسایل، تامین کلیه مواد، تهیه و به آن، صنایع جانبی وابسته

 یا و کلیه معادن مورد نیازاین صنعت ،تاسیس شرکتهای جدید بهره برداری از استخراج و اکتشاف، کشور، خارج از

 تولیدی و معامالت مجازم کلیه کلی انجا بطور جهت تعقیب اهداف شرکت و در شرکتهای موجود سهیم شدن در

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

تولید تن 6.733.333معادل 71/67/6010مورخ 70171 کارخانه سیمان طبق پروانه بهره برداری شماره ظرفیت تولید

 است.درسال بوده کلینکر خاکستری 

 بیانیه ماموریت شرکت 

منطقه وکشورهای همجوار یکی ازاولویتهای ماموریت شرکت  بازار نیاز عرضه انواع سیمان باکیفیت مورد و تولید

میباشدکه باتالشهای صورت گرفته توسط کارشناسان زحمتکش بخصوص واحدکنترل کیفیت وهمچنین رضایتمندی 

ازسوی 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 نیزجزوءدیگراولویتهای شرکت بوده است.

 *تامین منافع وحقوق کلیه ذینفعان

 انداردهای زیست محیطی،بهداشت وایمنی*رعایت است

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

 واقع شده است. )ازتوابع استان تهران(کیلومتری شهرستان پردیس 0ی باغکمش درروستا کارخانه سیمان شمال در

 :بازارهای اصلی،وضعیت رقابتی شرکت وجایگاه شرکت درآن بازارها

             باحجم فروش معادل تانهای تهران وشهرهای همجواربوده ،که سیمان شمال بازارهای اصلی شرکت شامل اس

 .است اختصاص داده به خود فروش کل کشوررا درصد 6.07 ، 03/31/6036منتهی به  سال مالی در نت 313.300

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

 

 

  تن                     01.600.300 به میزان 03/31/6036منتهی به  سال مالیتحویل سیمان کل کشور  در  -  

  تن                     10.030.003میزان  به  03/31/6033منتهی به  سال مالیتحویل سیمان کل کشور  در  - 

 

 

 

 

 

 

نوع 

 محصول

 03/39/1033مالی منتهی به  سال 03/39/1031به مالی منتهی   سال

 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

 1.09 931.118 1.011 938.160 1.01 868.808 - 868.808 سیمان
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  محرکهای اصلی برشدت رقابت دربازارشرکت سیمان شمال

محصوالت  وکیفیت ازمهمترین محرکهای اصلی برشدت رقابت در بازاراین شرکت قیمت فروش،هزینه حمل ونقل

 به مشتریان می باشد. نقدیتولیدی ونحوه فروش 

 محصوالت وخدمات اصلی شرکت

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

 نام محصول ردیف

 7سیمان خاکستری پاکتی تیپ 6

 7سیمان فله خاکستری تیپ 7

 کیلویی03سیمان سفیدپاکتی 0
 

 

 

 

 محیط حقوقی شرکت

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

 قانون تجارت .6

 بازار اوراق بهادار قوانین .7

 قانون مالیات های مستقیم .0

 دهوقانون مالیات بر ارزش افز .0

 قانون کار .0

 واردات/گمرک قوانین ومقررات صادرات و .1

 قوانین ومقررات مربوط به نظام بانکی وسرمایه گذاری .7

 قوانین ومقررات زیست محیطی .3

 دستورالعملهای صادره ازطرف انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان مصوبات و .1

 سهامدارعمدهبخشنامه های ابالغی ازطرف  دستورالعمل و .63

 اساسنامه شرکت .66
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 کتاطالعات مدیران شر

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

 ایتحصیالت/مدارک حرفه سمت خانوادگینام و نام
سابقه اجرایی 

 در شرکت

 18/38/1031 حسابداری -دکترا  مدیر عامل ونایب رئیس هیأت مدیره آقای حسین فاتح

 31/39/1031 کارآفرینی بخش عمومیمدیریت  -دکترا معاونت برنامه ریزی و توسعه راهبردی شهرام کوسه غراویآقای 

 31/30/1033 مدیریت صنعتی -کارشناسی ارشد  معاونت آموزش و توسعه منابع انسانی آقای محمدرضا عطایی

 31/38/1031 شیمی -ارشد کارشناسی  معاونت فنی و اجرایی کارخانه عادل اعترافیآقای 

 16/36/1031 حسابداری  -کارشناسی ارشد معاونت امورمالی وسرمایه گذاری آقای مجید پارسرایی

 31/13/1031 مدیریت بازرگانی –کارشانسی ارشد  معاونت بازرگانی سید مهدی هاشمیآقای 

 31/31/1098 حسابداری -کارشناسی مدیر امور مالی مهدی ضیغمیآقای 

 31/11/1066 مترجمی زبان انگلیسی –کارشناسی  مدیریت امور اداری و منابع انسانی مجتبی میرزاییآقای 

 31/13/1033 کامپیوتر) سخت افزار( -ارشد کارشناسی سرپرست حراست محمد ربیعآقای 

 16/38/1031 مدیریت بازرگانی -کارشناسی ارشد مدیر روابط عمومی خانم ریحانه بوالی

 16/38/1098 مکانیک -کارشناسی مدیر نگهداری و تعمیرات آقای عبدالرسول فرهنگی

 31/11/1090 مدیریت بازرگانی-کارشناسی ارشد مدیربازاریابی وفروش وثوقی خانم کیانا

 10/36/1090 مدیریت صنعتی –کارشناسی ارشد  مدیر برنامه ریزی راهبردی آقای میثم احمدوند

 39/31/1031 مترجمی زبان فرانسه –کارشناسی  مدیر امور خرید مهری فتحی خانم 

 19/11/1080 برق والکترونیک-کارشناسی مدیربرق و الکترونیک آقای علی هاشمی

 10/38/1096 محیط زیست-مهندسی منابع طبیعی-کارشناسی ارشد  مدیر محیط زیست سعید شایان کیاآقای 

 31/11/1091 طراحی ونقشه کشی-کارشناسی مدیر دفتر فنی آقای محمد لک

 19/13/1080 دبیری شیمی -کارشناسی  مدیرتولیدوبهره برداری آقای شاهین رامین

 11/36/1080 معدن، استخراج -کارشناسی رئیس معادن آقای علیرضا ختمی

 19/13/1080 ریاضی محض-کارشناسی و کنترل کیفیت آزمایشگاه مدیر آقای حمزه جمالی
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 برای دستیابی به آن اهداف اتخاذ شدههای  اهداف مدیریت و راهبردب. 

 های توسعه ها و برنامه ها، طرح پروژه

 عبارت است از: طراحی شده،قالب برنامه ریزی استراتژیک در که  اهداف وراهبردهای کالن مدیریت

 بهای تمام شده وافزایش بهره وری.کاهش 0.افزایش سودآوری                                                6

 .بهبود کیفیت0.افزایش تولید وراندمان                                          7

 .بهبودکیفیت منابع انسانی وافزایش بهره وری نیروی کار1.افزایش فروش وسهم بازار                                      0

تشکیل کارگروه وجلسات منظم  با داف وراهبردها وجهت دستیابی به این امربه این اه ننائل شدشرکت به منظور

 ماهانه وپایش مستمرعملکرد درپارامترهای گوناگون اقدام می نماید.

                                   جهت کسب آن.اقدامات الزم  و شناسایی فضای خالی بازار مطالعه و و حفظ سهم بازار  -6

 ومراجعه حضوری درشهرهای مختلفCRM))نظام ارتباط بامشتریان بر بیشتر تاکید -7 

ای ازکارخانه  مداوم به مشتریان بزرگ واصلی)مانندصنایع سیمانبر(وبازدیدهای دورهارائه کمکهای فنی وآموزشی  -0

 وآشنایی بافرایندتولید

 قیمت ازطریق مدیران ارشد. رقابت ناسالم وکاهش تعامل بارقبا دربازارهای هدف وجلوگیری ازایجاد -0

 محصول کان فروش اینترنتیمایجادا -0

 گسترش بازارفروش داخلی)استان تهران واستانهای همجوار( -1

 نمایشگاههای مرتبط باصنعت سیمان دربازارهای هدف صادراتی اعم ازداخلی وخارجی فعال در حضور -7

 کاهش هزینه های غیرضروری درامرتولیدوخدمات -3

 مدیریت برنقدینگی جهت استفاده بهینه ازوجوه -1

 ITنوسازی سیستمهای سخت افزاری ونرم افزاری و بهبود -63

 )هوش تجاری(BIپیاده سازی سیستم -66

 (CRM)ارتقای سیستم مدیریت ارتباط بامشتری-67
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 حفظ وافزایش سهم بازارداخلی وصادرات -60

 ازطریق مدیران ارشد رقابت ناسالم وکاهش قیمت، ایجاد ازجلوگیری  بازارهای هدف و در رقبا تعامل با -60

 بهبود خدمات بازار جهت فروش و شناسایی فرصتهای جدید در -60

 وفاداری مشتریان افزایش سطح رضایتمندی و -61

 فعال درنمایشگاههای مرتبط باصنعت سیمان دربازارهای هدف و حضورمستمر -67

بکارگیری نیروهای  با ((EMP,EMS مدیریت زیست محیطی کارخانه ومعدنپیگیری جهت تدوین برنامه جامع  -63

 متخصص

 روی دودکش اصلی کارخانه نصب آنالین گازبر و قطعی گاز پیگیری های الزم جهت جلوگیری از -61

 قطره ای نمودن آبیاری آن توسعه فضای سبزکارخانه و -73

 پروژه بازسازی خط تولید کلینکرسفیدتعیین تکلیف  -76
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 گزارش مسئولیت اجتماعی 

 خالصه گزارش عملکرد اجتماعی و زیست محیطی

 واحد شرح
به مالی منتهی  سال

03/31/6036 

به منتهی  سال مالی

03/31/6033 

 007 066 نفر تعداد کل کارکنان

 013 701 عدد تعداد مشتریان

 6.300.100 7.673.300 ریال میلیون سود عملیاتی

 6.011.007 0.703.337 ریال میلیون مالیات سود قبل از

 6.000.033 7.313.607 ریال میلیون سود خالص

 (730.710) (076.033) ریال میلیون ،فروشهزینه های عمومی اداری

 (17.003) (637.310) ریال میلیون )مطابق با صورت جریان های نقدی( مبلغ مالیات پرداخت شده

 توسط) المنفعه عامهای  کمکسقف تعیین شده برای 

 مجمع عمومی مربوطه(
 6.033 7.033 ریال میلیون

 31.077.301 660.331.011 مترمکعب گازمصرفی

 630.760.737 631.660.770 کیلووات برق مصرفی

 170.133 313.376 مترمکعب مصرف آب

 

 باشد : یم ریعام المنفعه به شرح ز یپرداخت کمکها
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 اطالعات شرکت ءافشا کیفیتوضعیت نقد شوندگی سهام و 

 03/31/6036به منتهی  مالی سال دروضعیت رتبه بندی شرکت از لحاظ نقد شوندگی سهام و کیفیت افشاء اطالعات 

 براساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زیر بوده است:

 شرح
 منتهی به سال مالی

03/31/6036 

 منتهی به سال مالی 

03/31/6033 

 736 736 رسانیافشا و اطالعکیفیت 

 700 777 تعداد روزهای گشایش نماد

 700 777 تعداد روزهای معامالتی

 %01.00 %73.11 موزون سرمایهمعامالت به میانگیننسبت حجم

 

 ها و روابط مهمترین منابع، ریسک. پ

 شرکت گزارش تجزیه و تحلیل ریسک

 :ریسک تغییر تکنولوژی

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 

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

 ت.استفاده شده جای 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، 

و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط تامین اجتماعی ، مالیات های مستقیم و تجارت 

 .زیست به نحو احسـن مورد توجه قرار داشته و تاکنون اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است

 

 

 



 (شركت سيمان شمال)سهامي عام

 گزارش تفسيري مديريت

  03/30/1031به سال مالي منتهي 
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 ریسک ورود رقبای جدید:

کشور موجب عدم رغبت هزینه های سرسام آور تولید و دوره برگشت سرمایه از یک سو  و نرخ پایین فروش سیمان در 

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

 
 

 منابع مالی در اختیار شرکت

های  میلیون ریال، دریافتنی  071.066 معادل موجودی نقد و بانک ، 03/31/6036 منتهی به سال مالی در پایان

میلیون ریال،  6.731.307ریال، موجودی مواد و کاال معادلمیلیون  000.077 معادل سایر دریافتنی هاتجاری و 

می  ریالمیلیون  6.003.130 میلیون ریال و مجموع بدهی جاری معادل 0.337.130مجموع دارایی جاری معادل

 . باشد
 

 اندازها نتایج عملیات و چشم

 مطالبات

سهام  ازسودناشی   عمدتاًکه  استیافته  افزایش درصد 00 قبل حدودمشابه سال مالی شرکت نسبت به دوره  مطالبات

 دوره جاری می باشد. دریافتنی در
 

 موجودی مواد و کاال

این که ،داشته  افزایشدرصد  16 میزانبه قبل دوره مالی مشابه سال  موجودی مواد و کاالی شرکت نسبت به

قطعات مصرفی بوده  لوازم و و یدکیقطعات و تعداد افزایش نرخ همچنین  و اولیه موادافزایش بهای  افزایش ناشی از

 است.

 

 های ثابت  دارایی

این افزایش عمدتاً داشته که  افزایش درصد 61حدود قبل دوره مالی مشابه سال های ثابت شرکت نسبت به  دارایی

 تعمیرات اساسی ماشین آالت تولیدی می باشد.  وخرید وسائط نقلیه ناشی 

 

 

 

 

 



 (شركت سيمان شمال)سهامي عام

 گزارش تفسيري مديريت

  03/30/1031به سال مالي منتهي 
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 سرمایه گذاریها:

افزایش داشته است که این افزایش مربوط به  درصد 17سرمایه گذاریهای کوتاه مدت نسبت به دوره مشابه سال قبل 

 )کارگزاری بانک ملی( می باشد. سرمایه گذاری درصندوق سرمایه گذاری اعتماد
 

 و سیاست توزیع سود سهام سود سهام پرداختنی
 

بین سهامداران تقسیم  سود میلیون ریال 6.600.770 مبلغ03/31/6033 بر اساس مصوبه مجمع سال مالی  منتهی به

سهام  ازسود ریالمیلیون  6.600.173 مبلغ سال جاریطی که شرکت توانسته درریال(، 333)به ازای هر سهم گردیده 

 معوق از سالهای گذشته راپرداخت نماید. مصوب و
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 به شرح جدول زیرارائه شده است: 03/39/1031 منتهی بهسال مالی شرکت برای  واقعی  عملکرد

 

 دوازده  ماهه نه ماهه شش ماهه سه ماهه شرح

 8.061.600 0.100.983 1.309.016 860.183 درآمدهای عملیاتی

 (1.913.819) (1.103.011) (1.000.081) ( 611.113) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 1.096.830 1.890.019 138.998 103.083 سود ناخالص

 (011.083) (188.899) (110.808) (06.301) های فروش، اداری و عمومی هزینه

 (8.093) 3 3 3 سایر اقالم عملیاتی

 1.113.300 1.008.883 881.163 130.000 سود عملیاتی

 1.383.308 991.393 881.138 666.866 سایر درآمدها )هزینه( های غیرعملیاتی

 0.183.381 1.003.613 1.068.168 811.139 قبل از کسر مالیات سود

 (089.918) (101.838) (138.008) (08.611) مالیات بر درآمد

 1.893.181 1.190.161 1.089.913 808.881 سود خالص
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 بصورت خالصه نشان میدهد: فروش محصوالت شرکت را جدول زیر،میزان تناژ

 (تن)                                                               

 نام محصول
 منتهی به مالی سال

03/39/1031 

 منتهی به سال مالی

03/39/1033 

درصدتغییر نسبت 

 به سال قبل

 - - - کیلویی83سیمان سفید

 (133) 1.011 - سیمان سفید صادراتی

 133 - 199 کیلویی03سیمان سفیدپاکتی

 8 861.109 891.819 1سیمان فله خاکستری تیپ

 (13) 008.618 113.111 1سیمان پاکتی خاکستری تیپ

 (0) 931.118 868.808 مجموع درآمدهای عملیاتی
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 درآمدهای عملیاتی

ریال یلیون م  0.017.100 با مبلغ  برابر 03/31/6036منتهی به سال مالی مجموع درآمدهای عملیاتی شرکت برای 

 میزان فروش محصوالت شرکت را درصدی داشته است.جدول زیر، 01 افزایش  قبل دوره مالی سالبه که نسبت  بوده

 بصورت خالصه نشان می دهد:

 

 نام محصول
 منتهی به سال مالی

03/39/1031 

 منتهی به سال مالی

03/39/1033 
 )درصد(تغییر

 %80 1.968.868 0.611.118 سیمان فله خاکستری

 %11 1.816.181 1.801.603 سیمان خاکستری پاکتی

 %133 3 8.818 سیمان سفیدپاکتی

 (%133) 19.036 3 سیمان سفیدصادراتی

 %86 0.811.180 8.061.600 مجموع درآمدهای عملیاتی

 

ریال  6.303.819  به مبلغ قبلریال به ازای هرتن در سال  0.068.188، ازمبلغ 7نرخ فروش سیمان فله تیپ متوسط

 قبل به مبلغسال  به ازای هرتن در ریال 0.836.991 ازمبلغ ،7نرخ فروش سیمان پاکتی تیپ و سال جاریدر 

 داشته است. افزایشمحصول  هردو فروش نرخ هایکه ،رسیده  در سال جاری ریال 6.801.616

 مالی جاری محقق نگردیده است. در سالمان سفیدصادراتی یفروش س

 میلیون ریال محقق گردیده است. 3.363تن به مبلغ  711سفید پاکتی به مقدا فروش سیمان 
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 یشرکت تیساختار حاکم

 هریمد أتیه

 باشد : یم لیبه شرح جدول ذ رهیمد أتیه یاعضا بیترک نیآخر

 

  مدرک تحصیلی            سمــــــت                   نماینده حقیقی                  اعضای حقوقی هیأت مدیره

 یمال تیریمد-ارشد یکارشناس          رهیمد اتیه سیرئ                     مجید بهرامی                            شرکت خدمات صبا تجارت یاس

 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

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

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

 

است و  حقوق و مزایا ، اعضای موظف و  جلسه هیأت مدیره تشکیل گردیده 60تعداد  03/31/6036طی سال مالی منتهی به 

حق حضور در جلسات و پاداش هیأت مدیره بر اساس مصوبات مجمع عمومی و صورتجلسات هیأت مدیره و با رعایت قانون 

 تجارت و اساسنامه شرکت پرداخت گردیده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (شركت سيمان شمال)سهامي عام

 گزارش تفسيري مديريت
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ردیف
نام و نام خانوادگی عضو 

هیأت مدیره / مدیر عامل
سوابق کاری غیر مرتبطسوابق کاری مرتبط پست فعلیآخرین سمتمدارک تحصیلیتاریخ انتصاب

مدیر عاملدکترا - حسابداری1401/05/15حسین فاتح1

1-عضو موظف هیأت مدیره شرکت سیمان تأمین

2-مدیر مجامع سیمان فارس 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 

مکانیک

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

0- مدیر مجتمع شرکت ذوب روی بافق

0- مدیر فنی و مهندسی شرکت المیران

0- مدیر فنی و مهندسی شرکت لطیف

1- مدیر پروژه طرح توسعه شرکت المیران

7- عضو و رییس عیات مدیره شرکت پویا مانیشت بار

3- عضو و رییس هیات مدیره شرکت بتون سازه کرمان

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

63- عضو هیات مدیره شرکت توسعه ارازی استان کرمان

66 - مهندس 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 استراتژیک 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 یاس

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 یاس 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



 (شركت سيمان شمال)سهامي عام
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 کمیته حسابرسی

جلسه کمیته حسابرسی برگزار  3تعداد  6036مشخصات آخرین ترکیب اعضای کمیته  حسابرسی به شرح ذیل می باشد . در سال مالی 

 گردیده است .

 مدرک تحصیلی                              ســـــــمت                                  اعضـــــــاء  
               مدیریت مالی-کارشناسی ارشد                  مجید بهرامی                                           رئیس کمیته                  

  حسابداری-کارشناسی ارشد رج از شرکت                   خا -عضو کمیته                                    ناصر توکلی      

 حسابداری-خارج از شرکت                         کارشناسی –حسین خمسه                                  عضو کمیته   

 حسابداری-نرگس موالئی                                     رئیس حسابرسی داخلی                              کارشناسی  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

اهم سوابقخاتمه عضویتتاریخ عضویتعضوسمتنام و نام خانوادگیردیف

1397/01/29عضومالی هیأت مدیرهرئیس کمیتهمجید بهرامی1

مدیر سرمایه گذاری شرکت گروه توسعه مهرآیندگان 10  سال

مدیر عامل شرکت صبا تجارت یاس 10 سال 

سرپرست موسسه حسابرسی دیلمان و ترازنما به مدت 7 سال

مشاور کارگزاری  خبرگان سهام 2 سال

عضو هیأت مدیره شرکت کمباین سازی ایران 4 سال

1396/08/23عضو مستقلعضو کمیتهناصر توکلی2

سابقه حسابرسی در سازمان حسابرسی به مدت 30 سال

  قائم مقام سازمان حسابرسی سال 86 الی 90-

 عضو هیاأت عامل سازمان حسابرسی

 عضو هیأت عالی نظارت جامعه حسابداران رسمی از سال 1394 تا کنون

1401/08/21عضو مستقلعضو کمیتهحسین خمسه 3

 

عضو هیأت مدیره موسسه حسابرسی برنااندیشان رایان

کارشناس رسمی دادگستری

مشاور رسمی مالیاتی

اهم سوابقتاریخ انتصابمقطعرشته تحصیلیسمتنام و نام خانوادگیردیف

نرگس موالیی4

رئیس 

حسابرسی 

داخلی ودبیر 

کمیته 

حسابرسی

10/08/1401کارشناسی حسابداری

سرپرست مالی شرکت تولیدی ماهان -

 سرپرست مالی و حسابرسی شرکت تولیدی کرمانیت 

- رئیس حسابرسی مجتمع تولیدی فوالد خرم آباد
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 کمیته انتصابات

ت مدیره ) امل سه نفر از اعضاء غیر موظف هیأمشخصات آخرین ترکیب اعضای کمیته  انتصابات به شرح ذیل می باشد .که اعضاء کمیته ش

دستورالعمل حاکمیت شرکتی ( که رئیس هئیت مدیره به عنوان رئیس کمیته تعیین میگردد و سایر اعضاء به  60ماده  7مطابق تبصره 

 جلسه کمیته انتصابات برگزار گردیده است .  0تعداد  6036شرح ذیل می باشد . در سال مالی 

 مدرک تحصیلی                                    ســـــــمت                                  اعضـــــــاء  
 مدیریت مالی        -کارشناسی ارشدمجید بهرامی                                           رئیس کمیته                                   

  حسابداری-ارشد یکارشناس    عضو کمیته                                                                 محمد قربانی شندی       

 مکانیک-یکارشناس     رامین جعفر زاده اندبیلی                                عضو کمیته                                      

 حسابداری-دکترا     کمیته                                        حسین فاتح                                             عضو   

 شیمی-کارشناسی ارشد      عادل اعترافی                                             عضو کمیته                                    

 مدیریت صنعتی-کارشناسی ارشد                              محمد رضا عطایی                                        دبیر کمیته     

 

 

 کمیته ریسک 

جلسه کمیته ریسک برگزار گردیده  0تعداد  6036مشخصات آخرین ترکیب اعضای کمیته  ریسک  به شرح ذیل می باشد . در سال مالی 

 است .

 مدرک تحصیلی                                          ســـــــمت                                    اعضـــــــاء  
                حسابداری-دکترا   مل                     نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عا -حسین فاتح                         رئیس کمیته   

 کارآفرینی -دکترا                            عضو موظف هیأت مدیره     -شهرام کوسه غراوی                         عضو کمیته   
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 عملکرد در حوزه حاکمیت شرکتی 

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

 اصول حاکمیتی شرکتی به شرح ذیل می باشد : شدن

شفاف و منصفانه و تخصیص منابع و  ایجاد چارچوب حاکمیت شرکتی اثر بخش از طریق ترویج بازارهای (6

 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 ریسک

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

 آیین نامه تنخواه.

 . برگزاری منظم جلسات هیأت مدیره ، کمیته های حسابرسی داخلی و ریسک 

حفظ حقوق سهامداران و برخورد یکسان با آنها به گونه ای که تمام سهامداران به طور منصفانه از حقوق  (7

 خویش برخوردار گردند .

 حقیقی مطابق زمانبندی پرداخت سود از طریق سامانه سجام. پرداخت سود سهامداران 

 . 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 

وق ذینفعان طبق آنچه در قوانین و مقررات مشخص شده است در نظر گرفته شده و همکاری رعایت حق (0

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

افشاء و شفافیت اطالعات به گونه ای است که تمام موضوعات با اهمیت مرتبط با شرکت ، در سایت شرکت  (0

 مطابق با موازین سازمان بورس و اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است از طریق زیر :  و سامانه کدال

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

 پرتفوی و سایر موارد با اهمیت .

 اقدامات اساسی صورت گرفته در حوزه فنی و تولید:  

اساسی کوره و نشتی گیری مداوم خط تولید و تعویض اکسپنش های خط تولید جهت افزایش راندمان و کاهش تعمیرات  -1

 مصرف انرژی

 تن بر ساعت 111تا  91از  4افزایش راندمان آسیاب سیمان  -2

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

از آهك در تولید سیمان که باعث کاهش هزینه و قیمت تمام شده محصول نهایی می گردد.  کاهش کلینكر فاکتور : استفاده  -4

 درصد آهك به جای کلینكر که کاهش هزینه بسزایی دارد. 2استفاده از 

 هزینه به همراه داشته است. میلیارد تومان 4حدوداً طراحی و ساخت داخل گیربكس آسیاب مواد گلوله ای ، که نمونه خارجی  -5
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 . زن تراست رولر تیاخت دو عدد گرافس-1

 . تیگر یهاپرها  ریز دیطرح جد نیطرح ، ساخت و مونتاژ قطعات دارگ چ رییتغ-7

 . فن یها اتاقانی یفشرده از رو یو حذف هوا 0 مانیو رفع مشکل فن سپراتور س یخراب صیتشخ-3

فن  یها اتاقانیو  نگیریو کاهش مصرف ب  اتاقانیخنک کن  یرفع مشکل حرارت و حذف فن ها-1

  . گادوس به کمپلکس سیگر رییبا تغ لتریبگ ف یها

 . خنک کن بدنه کوره جهت کاهش توقفات خط تولید یجت فن ها ستمیس یطراح-63

 . یسنگ شکن گچ در کارگاه تراشکار دریآپرون ف ربکسیگ یاساس ریتعم-66

 . نکریکل یسازه امرجنس یطراح-67

 . 0زنجیر و کاسه اپرون فیدر سنگ شکن ساخت و نصب مجموعه کامل -60

 . 0ساخت و نصب ریل باربر فیدر سنگ شکن -60

 . انجام پروژه تعمیراتی کاسه های ترانسپورت و ریکالیمر و کاهش چشمگیر هزینه خرید قطعات-60

انجام  عملیات هارد فیسینگ روی بادامک های رولر اسکرین سنگ شکن در جهت افزایش طول  -61

 . کاهش هزینه هاعمر و 

معادن و  یدر خصوص بهساز یاز مهرماه سال جار یتخصص یها تهیکم لیدر حوزه معادن با تشک -67

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

 در معدن 3کار پله شماره  نهیس ییبازگشا . 

  در معدن 3شماره باطله برداری پله . 

 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 کیالکترون –در حوزه برق  -63

 شده است : یاتیعمل یها نهیکاهش هز نیو بهبود عملکرد و هم چن یبهره ور شیکه باعث افزا رفتهیپذ

 از  یبرنـامه مشـعل کوره اصـل رییتغ PLCبـه  یمحلPLC  یمرکز . 

 استفاده ازPLC  یها Siemens لتریدر بگ ف . 
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 لوشه کیـدرولیه نیکاب یها نیبوب یولتـاژ کـار رییتغ . 

 یروغن یمیقـد یمـدار فرمان اسـتارترها رییتغ . 

 یها وریخنک کن درا یفن هـا رییتغP-drive . 

 پراب یو رفع خراب دینصب قطعات جد . 

 . ونیلتراسیو ف ستیز طیمح -61

 یبه جت پالس 0سنگ شکن  یچکش یمیقد لتریبگ ف لیتبد . 

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

ها،  یپارامتر کنترل نشت 0گرم بر متر مکعب و تمرکز بر  یلیم 733 یبا گارانت 0کوره خط  یمیقد

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

 و جت  یچکش یلترهایبگ ف  لترها،یبگ هاوس ها، الکتروف تالش در جهت کاهش مصرف قطعات

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

 ستیز طیمعتمد مح شگاهیآزما یانجام منظم طرح خوداظهار . 

 طرح  یساز ادهیمطالعه و پEMS  وEMP (یطیمح ستیز تیری)سند جامع مد . 

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

 نه هکتار تحت  6036 زییپا انیسبز،شایان ذکر است تا پا یهکتار فضا 67.0 یتوسعه و نگهدار

 قرار گرفته است. یو باران یقطره ا یاریپوشش آب

 انبار -73

 گردش کار هیها و روشها و ته ستمیاصالح س. 

 صادرشده یها دیدرخواست خر یدوره ا شیپا. 

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

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

 طرح اتصال هند هلد به راهکاران . 
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 0 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 نیانبار قطعات سنگ زوگامی، ا0معدن 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 :

% تولید کلینکر در سال جاری با اقدامات تعمیراتی و اصالحی و هم چنین مدیریت مصرف برق و برنامه ریزی تولید 60افزایش 

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

 قیمت تمام شده خواهد داشت :

 

 

درصدی در دپارتمان آسیاب های مواد  نسبت  0درصدی متوسط راندمان در دپارتمان آسیاب های سیمان و هم چنین  1افزایش 

 انجام شده :به سال قبل به تبع برنامه های بهبود تعمیراتی 

 

 

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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 1031 برای سال 1033تحقق برنامه های پیش بینی شده در مجمع  -13

با توجه به موانع و مشکالت موجود قابل پیش  6036اهم برنامه های پیش بینی شده در سال مالی قبل که در سال 

 بینی محقق شده است  بشرح ذیل می باشد. 

 پیش بینی شده EPSتحقق بودجه مصوب و دستیابی به  -1

 و بهبود عملكرد این دپارتمان 3تعمیرات اساسی سنگ شكن  -2

 و کاهش ریسك های ایمنی خرید آمبوالنس جدید برای واکنش در شرایط اضطراری -3

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

 11114الی  11111نظام مدیریت ارتباط مشتریان با پیاده سازی استانداردهای بهبود و اصالح  -5

 تن بر ساعت 111به  85از راندمان   4رساندن آسیاب سیمان  تیبه ظرف -6

به منظور کشف ایده های جدید جهت سودآوری سازمان و ایجاد روحیه همكاری بین  شنهاداتینظام پ یساز یو جار لیتكم -7
 کارکنان

 ی گیری مستمر دپارتمان ها به خصوص پیش گرمكنکنترل و نشت -8

در خصوص حفظ تولید مستمر در زمان کاهش دیماند مصرفی برق و هم چنین کاهش و  مدیریت پیك برق و دیماند مصرفی -9
 بهینه سازی مصرف انرژی

 خرید برق ازطریق قرارداد دوجانبه و بورس انرژی -01
 

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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 بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی 

 عمدتاً افزایشیافته است،که این  افزایش درصد 06 قبل حدودمالی  دورهبه نسبت بهای تمام شده کاالی فروش رفته 

 بوده است. های انرژی ودستمزدی وتعمیرات( )مواداولیه وحامل هزینه های تولیدناشی از 

 های فروش، اداری و عمومی هزینه

ناشی از افزایش حقوق  داشته که عمدتاً افزایش درصد 07 قبلدوره مالی های فروش، اداری و عمومی نسبت به  هزینه

 .دستمزد پرسنل طبق بخشنامه قانون کاربوده است

 ازیافته،که این افزایش ناشی  افزایش درصد 603 قبل حدود دورهبه عملیاتی نسبت غیر های  سایر درآمدها و هزینه

  سرمایه پذیربوده است.سرمایه گذاری درشرکتهای  حاصل از سودافزایش 

 چشم اندازآتینتایج عملیات و 

نظرگرفتن محدودیتهای انجمن صنفی کارفرمایان صنعت  در با همچنین تجارب گذشته و باتوجه به جداول فوق و

 نیز 1033-1031سودآوری شرکت در سال مالی مدیریت روند به اعتقاد تولید،درخصوص تعیین نرخ فروش وحجم یمان س

آن درکلیه  دامهو امعدن  .کاهش بهای تمام شده هرتن سیمان تولیدی بامدیریت برهزینه ها ازخواهدیافتادامه 

نگاه کاهش توقفات که با انجام تعمیرات اساسی درکلیه  از ریسک خط تولیددپارتمانهای خط تولید وشناسایی نقاط 

منجربه کاهش بهای تمام  نهایتاً تولید کوره که رسیدن به باالترین راندمان و پذیرفت ایستگاههای کاری صورت خواهد

 شد. شده هرتن سیمان تولیدی خواهد

 سایرپیش بینی وچشم اندازها:

هیات مدیره سازمان بورس واوراق بهادار درخصوص رویه افشای  61/33/6033مورخ  616000/676به منظوررعایت ابالغیه شماره 

بافرض تغییرات درنرخ عوامل بهای  ته شده،جدول تحلیل حساسیت سودهرسهمی پذیرفپیش بینی عملکرد ازسوی شرکتهای تولید

 تمام شده وتغییرات نرخ فروش سیمان به شرح جدول ومفروضات زیرمحاسبه وارائه گردیده است.

 

12%24%36%48%60%

4,145,905        4,236,249  4,337,434  4,450,761  4,541,293  

درصدافزایش 

نرخ

مقدارفروش 

تن

نرخ میانگین 

فروش سیمان 

فله

مقدارفروش 

تن

نرخ میانگین 

فروش سیمان 

پاکت

106,644,637  7,521,378    1,6901,6371,5771,5101,457

126,765,448 7,658,130     1,7441,6911,6321,5651,512

146,886,260  7,794,882   1,7991,7461,6861,6201,566

167,007,072    7,931,635    1,8541,8001,7411,6741,621

187,127,883 8,068,387   1,9081,8551,7951,7291,676

س کاال
ش دربور

خ فرو
ط نر

متوس

افزایش نرخ مواد نسبت به سالهای قبل

وامل بهای تمام شده درحالتهای مختلف برآوردع

سودهرسهم

 597,819 

 270,217 
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 مفروضات تحلیل:

درنظرگرفته شده درصدی  67وبرای احتمالهای بعدی  6036نرخ مواداولیه تولیدمحصول براساس نرخ واقعی سال مالی  -

 . است

برای  و6036 مالی واقعی سال نرخ پایه آخرین حقوق ودستمزد یحق الزحمه پیمانکاران برمبنا حقوق ودستمزد و -

 درصدی درنظرگرفته شده است. 70افزایش  های بعدی با احتمال

 ، ایرهزینه های شرکتبرای هزینه های شرکت ازجمله نرخ حاملهای انرژی ،آجرنسوز،پاکت،تعمیرات موادمصرفی وس-

 لحاظ شده است. 6036 مالی  درصدی نسبت به هزینه های واقعی سال 03افزایش 

 درنظرگرفته شده است. درصدی 73، باافزایش6036سال مالی سایردرآمدها وهزینه های غیرعملیاتی شرکت نسبت به -

متفاوت ازپیش بینی ها  ونتایج واقعی احتماالًبرآورد مبالغ مندرج درجدول فوق براساس پیش بینی صورت گرفته است -

 اهمیت باشد. تفاوت حاصل می تواند با و بود خواهد

 

 

 باتقدیم احترام                                                                                                                            

 


