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  اطالعاتگزيده 
  

 30/9/8139 30/9/9139 30/09/4001 سال : الف (الف ( اطالعات عملکرد مالی طی

 ميليون ريال ميليون ريال ميليون ريال

 1ر428ر521 2ر394ر135 3ر746ر409 خالص  فروش

 585ر717 1ر 108ر 744 1ر 665ر 880 سود عملياتي 

 23ر652 73ر921 127ر086 درآمد هاي غير عملياتي

 509ر993 991ر325 1ر 505ر 237 پس از كسر ماليات –سود خالص 

 وجوه نقد حاصل از فعاليت هاي عملياتي
 

 488ر982 1ر 133ر 151 1ر 508ر 247

    (ب ( اطالعات وضعیت مالی در پايان سال :الف 

 1ر286ر837 2ر051ر654 3ر130ر222 جمع دارائيها 

 448ر452 555ر544 956ر248 جمع بدهيها 

 240ر000 480ر000 480ر000 سرمايه ثبت شده 

 838ر385 1ر 496ر 110 2ر 173ر 974 جمع حقوق صاحبان سهام 
 

 ج( نرخ بازده )درصد(:
   

 40 48 48 درصد -نرخ بازده دارائيها 

 61 66 69 درصد-نرخ بازده حقوق صاحبان سهام )ارزش ويژه(
 

 د( اطالعات مربوط به هر سهم :
   

 240ر000ر000 480ر000ر000 480ر000ر000 سهم -در پايان سال مالي  تعداد سهام

 240ر000ر000 480ر000ر000 480ر000ر000 سهم -تعداد سهام در زمان برگزاري مجمع

 842 894 2ر090 ريال   –اولين پيش بيني سود هر سهم 

1ر1280ر2916ر119 ريال –آخرين پيش بيني سود هر سهم 

 2ر125 2ر065 3ر136 ريال –سود واقعي هر سهم 

 1.390 1.390 1.412 ريال –سود نقدي هر سهم 

 7.316 21ر181 49ر690 ريال-در ابتداي سال ماليقيمت سهام 

 21ر929 42ر590 21ر290 ريال –قيمت هر سهم در تاريخ تائيد گزارش 

 1ر000 1ر000 1ر000 ريال –ارزش دفتري هر سهم 

  3/10 6/20 8/6 مرتبه –نسبت قيمت به درآمد واقعي هر سهم 

    ه ( ساير اطالعات 

 144 140 128 نفر )متوسط سال( –تعداد كاركنان سيمان اردبيل  

 180 184 196 نفر )متوسط سال(   –تعداد كاركنان پيمــانكـاري 
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 ت مديرهپیام هیا
 به نام خداوند بزرگ و هستي بخش 

 با سالم و احترام ؛

 در حاليرا  30/09/1400مفتخر است گزارش عملكرد سال مالي منتهي به شركت سيمان آرتا اردبيل  هيات مديره

كوله باري از تجربه هاي  گذاشته وسالگي خود را پشت سر  25 ، كه شركت برساندسهامداران محترم  به استحضار

شرايط نامناسب  رونا وكشيوع جهاني ويروس مشكالت ناشي از عليرغم  و است كسب نموده، فني و مالي را علمي

 .ارتقاء دهدحفظ و جايگاه خود را در صنعت سيمان  ،اقتصادي 

تهديدهاي پيش رو به تبديل بكارگيري ظرفيت هاي مناسب و استفاده بهينه از منابع ، با اميدوار است هيات مديره 

 دهد.سهامداران محترم ادامه  هيمنافع كل را تا تحققو روند سودآوري شركت  رشد، هدفمندفرصت و برنامه ريزي 

موفقيت هاي بدست آمده را در  بدست آمده تا بخشي ازپس از گذشت يک سال تالش و كوشش فرصتي اكنون 

 :برساند داران محترمسهاماطالع قالب گزارش ذيل به 

  سال متوالي پنجمينبراي و افزايش ريالي فروش افزايش سود آوري  -1

 مديريت نقدينگي و جلوگيري از سوخت مطالبات وورود به بازار بورس كاال  -2

 ماشين آالت خطوط توليد نگهداري مناسب و لوازم يدكي مين به موقع قطعات و تا -3

 حفظ كيفيت و كسب رضايتمندي مشتريان، وقع مواد اوليهه ممناسب و ب تامين -4

 استان اردبيلو دستگاه هاي دولتي تعامل با انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان  -5

 حقيقي از طريق سامانه سجام و تسويه كامل سود سهام سهامداران عمده به سهامداران پرداخت سود سهام  -6

  "حوادث كار" و كاهش چشمگير، ايمني و محيط زيست نگرش ويژه به موضوع بهداشت -7

 حوزه فعاليتايجاد پويايي و بهبود تركيب نيروي انساني از لحاظ تحصيالت، سوابق كار و  -8

 

 

 احترام  تقديم با                                                                                   

 هیات مديره                                                                                                               
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 شرکتکلیاتی در باره 

 تاريخچه 
با نام  شركت سيمان اردبيل و آهک آذرشهر به صورت شركت  25/3/1366تا اردبيل در تاريخ   شركت سيمان آر

در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران  25/3/1366مورخ  65885سهامي خاص تاسيس شده و طي شماره 

مركز  28/02/78ومي فوق العاده صاحبان سهام مورخ متعاقباً، به موجب صورتجلسه مجمع عمبه ثبت رسيده است . 

در اداره كل  06/05/1379در تاريخ  2729و تحت شماره  افتياصلي شركت از تهران به شهرستان اردبيل انتقال 

اصولي صادره توسط وزارت صنايع براي اجراي طرح  موافقتهمچنين  .ديثبت شركتهاي استان اردبيل ثبت گرد

تن كلينكر براساس سه شيفت كاري و درخصوص  2،300قه روستاي گرده اردبيل با ظرفيت توليد سيمان در منط

ته براساس سه شيفت كاري صادر گرديد. با اجراي تن آهک هيدرا 250آذرشهر با ظرفيت توليد آهک در منطقه 

تن در روز  3.300تن در روز به  2.300ظرفيت توليد كلينكر از  86تا  84افزايش ظرفيت كوره در طي سال هاي 

 افزايش يافت.

شخصيت حقوقي شركت از  1378/ 11/2به موجب تصميمات متخذه در جلسه مجمع عمومي فوق العاده مورخه 

بخشي از سهام شركت از طريق  6/12/82شركت سهامي خاص به شركت سهامي عام تبديل گرديد و در تاريخ 

 به بخش خصوصي واگذار گرديد.  1383دولتي در آذر ماه  بورس اوراق بهادار تهران به عموم عرضه و بقيه سهام

مجمع عمومي فوق العاده، سال مالي شركت روز اول دي ماه هر سال آغاز و در  29/2/1388طبق تصميم مورخه 

 سي آذر ماه هر سال به پايان مي رسد.

طريق آگهي مزايده كارخانه آهک آذرشهر از  383و  379شركت طي جلسات شماره  مطابق تصميم هيات مديره

از شركت سيمان  14/7/1389عمومي به فروش رسيد و نام شركت مطابق تصميم مجمع عمومي فوق العاده مورخه 

 اردبيل و آهک آذرشهر به شركت سيمان آرتا اردبيل تغيير يافت.

 مجوز تأسیس
ز تاسيس شركت ، به مجو، معاونت نخست وزيري  16/3/1366مورخ  924براساس بند چهار دستور العمل شماره 

 منظور اجراي پروژه سيمان اردبيل و آهک آذرشهر صادر گرديده است.

 تاريخ تأسیس شرکت
 

دفتر مركزي شركت  6/5/1379در تهران ثبت گرديد و در تاريخ   65885 شركت به  شماره  25/3/1366در تاريخ   

 شركتهاي اردبيل به ثبت رسيده است.اداره ثبت  2729به كارخانه سيمان اردبيل منتقل و تحت شماره 
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 پروانه بهره برداري

 

 

 موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه 

 موضوع فعاليت شركت عبارت است از : 

 موضوعات اصلي : –الف 

اساسنامه ، توليد انواع سيمان و مشتقات آن و ايجاد و تاسيس كارخانجات توليد  2شركت طبق ماده  تيموضوع فعال
دستگاهها و ماشين آالت و تجهيزات مورد نياز تهيه و تأمين كليه مواد و وسايل، سيمان و صنايع جنبي وابسته به آنها، 
 ياصل تيباشد . فعال يم مانيس يشركت ها يبرا يشگاهيآزما يزويار، انجام خدمات اين صنايع از داخل و خارج كشو

 باشد. يو مشتقات آن م مانيانواع س ديسال مورد گزارش تول يشركت ط

 موضوعات فرعي :  -ب

د نياز اين صنعت از قبيل سنگ آهک، خاك رس ، سنگ گچ، ، استخراج و بهره برداري از كليه معادن موراكتشاف -

 ، پوزوالن و غيره .سنگ آهن، سليس

 در جهت تعقيب اهداف اصلي شركتهاي موجود از طريق بورس و يا ساير روشهاي قانوني  مشاركت در شركت -

انجام كليه معامالت و عمليات مجاز صنعتي و توليدي ، بازرگاني كه به طور مستقيم يا غير مستقيم با تمام يا هريک  

مربوط مي باشد ، اعم از داخلي و خارجي )صادرات و واردات ( منجمله صدور خدمات فني از موضوعات مشروحه فوق 

توليدي كارخانجات سيمان و شركتهايي كه به نحوي از انحاء در آنها سهيم بوده و يا مشاركت  يو مهندسي و كاالها

 داشته باشد .

 

 

 

 توضیحات شماره ، تاريخ و ظرفیت  عنوان

توضيح اينكه مجوز احداث خط دوم به ظرفيت  18/3/1376به تاريخ  101 /560/4 پروانه بهره برداري قديم

اخذ گرديده كه در  1390تن ، در سال  1.050.000

صورت وجود تقاضاي بيشتر مجداً روند تمديد 

 ادامه فعاليت پي گيري خواهد شد. مجوز و

 18/7/1386به تاريخ  15175/125 پروانه بهره برداري جديد

 تن سيمان690.00 ظرفیت اسمی قديم

 ظرفیت اسمی جديد
 تن سيمان1.050.000
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 گستره فعالیت شرکت 
آذربايجان جوار مانند:گيالن،  كشور از  استان اردبيل گرفته تا استانهاي همگستره فعاليت شركت در محدوده داخل  -

 .اشاره نمود، قزاقستان و ارمنستان ان به صادرات در كشورهاي گرجستانشور مي توشرقي و در محدوه خارج ك

 محل کارخانه  
متر از سطح دريا و در نزديكي  1314ارتفاع  و دركيلومتري شهرستان نمين  4كارخانه سيمان آرتا اردبيل به فاصله  -

 هكتار واقع گرديده است . 105روستاي گرده و به مساحت 

 سهامداران عمده شرکت در پايان سال  مالی جاري وسال مالی گذشته-8

 نام سهامدار  رديف
30/9/1400 30/9/1399 

 درصد تعداد سهام درصد تعداد سهام

 80/52 253ر426ر973 68/53 257ر660ر072 اسپندار)سهامی خاص(شرکت سرمايه گذاري سیمان  1

 28/28 135ر736ر122 18/28 135ر266ر212 شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنايع سیمان )سهامی عام( 2

 25/4 20ر414ر782 25/4 20ر414ر782 )سهامی عام( گروه صنايع سیمان کرمانشرکت  3

 67/14 70ر422ر123 89/13 66ر658ر934  سهامدارانساير  4

 100 480ر000ر000 100 480ر000ر000 جمع  

 
 
 

  
ديره ــمان آرتا اردبيل مطابق قانون تجارت و اساسنامه شركت توسط پنج عضو هيات مــركت سيــش -

 اداره مي گردد . 
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 براساس آخرين مصوبه مجمع سهامداران :  عات مربوط به ساختار هیات مديرهاطال
 

 نماينده مديرهاعضاهیات 
 سمت در

 هیأت مديره

مدرك 

 تحصیلی
 سوابق کاري تاريخ انتصاب

 آقای  پییرفرانسوا هسلر شركت سرمایه گذاری سیمان اسپندار )سهامی خاص(
رئیس هیات 

 مدیره
 سال  33 08/12/1396 یكارشناس

 حسین نوروزیآقای  شرگت گروه صنایع سیمان كرمان)سهامی عام(
نائب  رئیس 

 مدیرههیات 
 سال 23 12/03/1400 كارشناسی ارشد

عضو هیات  حمید رضا تاجیکآقای   (شركت سرمایه گذاری و توسعه صنایع سیمان )سهامی عام

 مدیره
 سال 20 25/03/1399 كارشناسی ارشد

 )سهامی خاص(فراز فیروزكوه شركت 
آقای  نیکالس  آندره 

 ماتیس

عضو هیات 

 مدیره
 سال 33 08/12/1396 كارشناس ارشد

 مهرداد افخمیآقای    شركت مجتمع آهک اسپندار)سهامی خاص(
عضو هیات 

 مدیره
 سال 18 25/01/1399 یكارشناس

 
شركت ها به شرح  يک از اعضاء هيات مديره در ساير اعضاي هيأت مديره  غير موظف بوده و عضويت همزمان هر-

 :زير مي باشد
 

 

 

 

 

 آقای حسین نوروزی حمید رضا تاجیکآقای  پیر فرانسواهسلرآقای  مهرداد افخمیآقای  نیکالس آندره ماتیسآقای 

 سیمان پیوند گلستانشركت  شركت سرمایه گذاری سیمان اسپندار
شركت سرمایه گذاری سیمان 

 اسپندار

مشاور عالی مدیر عامل سیمان 

 مازندران
 عضو هیات مدیره هم آوا

 - شركت همگرایان تولید شركت سیمان فراز فیروز كوه كوهشركت سیمان فراز فیروز  شركت سیمان فراز فیروز كوه

 - - شركت سیمان نیزار قم شركت مجتمع آهک اسپندار شركت سیمان نیزار قم

 - - شركت مجتمع آهک اسپندار شركت امن ترابر الماس اسپندار شركت مجتمع آهک اسپندار

 شركت اسپندار كاریان
انجمن صنفی كارفرمایان صنعت 

 سیمان
 - - شركت اسپندار كاریان
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 :مشخصات مدير عامل و مديران ارشد اجرائی
 

 مدرك تحصیلی سمت اسامی

سابقه اجرائی 

در شركت 

 سال

 سوابق مهم اجرائی

 قبلی سال
میزان مالکیت 

 در سهام شركت

 - 20 1 كارشناس ارشد مديرعامل   سيد علي عظيميآقاي 

آقاي شهرام رسولي 

 جواهري
 1.028 13 13 كارشناس كارخانهرئيس 

 - 1 21 كارشناس ارشد مدير فني ومهندسي فرزاد عاقل فردآقاي 

 - ــ 21 كارشناس مدير توليد  افشين آرشآقاي 

 - 30 1 كارشناس مدير فروش و بازاريابي  ولي بخشندهآقاي 

 ــ 21 5 كارشناس ارشد مدير مالي آقاي اسماعيل آقا محمدي 

 كياني فرآقاي مصطفي 
مدير منابع  انساني و 

 آموزش و تحقيقات
 322.1 ــ 22 كارشناس

 ــ ــ 20 كارشناس مدير كنترل كيفيت آقاي عبدالعفوف كريمي 

 ــ 11 10 كارشناس HSEسرپرست واحد  آقای علی  نوردیده

 ــ 11 15 كارشناس مدير تداركات آقای هاشم اسدالهی نژاد 

 ــ 4 21 كارشناس داخليحسابرس  آقای مهدی رجبی 

 - 10 14 ميانگين سوابق كاري مديران و روساي شركت
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 تغییرات آن سرمايه و
   

هر سهم  يسهم ، به ارزش اسم 10.000شامل تعداد  الير ونيليم 100مبلغ  سيشركت در بدو تاس هيسرما

 480ر000ر000شامل تعداد  الير ونيليم 480ر000به مبلغ  ريچند مرحله به شرح ز يبوده كه ط الير 10ر000

 افزايش يافته است. الير 1000هر سهم  يسهم ، به ارزش اسم

 

 تغییرات سرمايه شرکت

 محل افزایش سرمایه )میلیون ریال (سرمایه جدید  درصد افزایش سرمایه تاریخ افزایش سرمایه

 آورده نقدی 100 --- 66/  04/ 02

 نقدیآورده  1ر800 برابر 18 67/  10/ 21

 آورده نقدی 5ر000 برابر 7/2 68/  10/ 27

 آورده نقدی 12ر000 برابر 4/2 71 /0 3/ 18

 آورده نقدی 23ر000 برابر 91/1 72 /0 0/2 9

 آورده نقدی 29ر000 26 73/  02/ 06

 آورده نقدی 37ر000 27 73/  08/ 24

 آورده نقدی 45ر500 22 74/  02/ 17

 آورده نقدی 54ر000 19 74/  0/08 7

 آورده نقدی 60ر000 11 75/  03/ 21

 آورده نقدی 70ر000 7/16 82/  03/ 21

 سود انباشته و اندوخته طرح توسعه 140ر000 100 89/  01/  28

 مطالبات وآورده نقدی  240ر000 4/71 13/10/96

 سود انباشته 480ر000 100 05/08/99
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  شرکت از منظر بورس اوراق بهادار

 :وضعیت معامالت و قیمت سهام

درج شده و سهام  "ساربيل"در بورس اوراق بهادار تهران در گروه سيمان با نماد  28/7/1382شركت در تاريخ  

 . مورد معامله قرار گرفته است 82آن براي اولين بار در اسفند ماه 
 

 سال مالی پایان  سال اخير به شرح زير بوده است : 3وضعيت سهام شركت طي 
مالی دوره  /سال 

 منتهی به
 تعداد سهام معامله شده

 ارزش سهام معامله شده

 میلیون ریال
 ارزش بازار

 میلیون ریال

 قیمت هر سهم

 ریال

 ثبت شده  سرمایه

 میلیون ریال

 240ر000 21ر929 5ر262ر960 1ر713ر102 114ر631ر853 30/09/98

 480ر000 52ر030 24ر974ر400 9ر691ر162 190ر003ر612 30/09/99

 480ر000 21ر020 10ر089ر600 10ر337ر223 225ر878ر131 30/09/00

 

صوبه مورخ  ضرورت انعقاد  07/07/1399با توجه به ابالغيه م سازمان بورس و اوراق بهادار مبني بر هيات مديره 

قرارداد بازارگرداني و معرفي بازارگردان  توسط كليه ناشران ثبت شده نزد سازمان ، اين شركت به منظور رعايت 

ــهامداران خرد اقدام  ــوبه فوق و همچنين در جهت حفظ حقوق س ــندوق "به انعقاد قرارداد بازارگرداني با مص ص

 نموده است. "سرمايه گذاري بازارگرداني نوين پيشرو 

 جايگاه شرکت در صنعت 
س صنعت  شته و ط تيكشور فعال مانيشركت در   نيفعال در ا يشركت ها نيمورد گزارش در ب يسال مال يدا

ـل كشور را به خود اختصاص  درصد  78/1ل  تن معاد 1.028.491 صنعت با حجم فروش معادل  ـ ـ ـ فروش ك

ـل  ـ ـال قب ـ ـت به س ،  كاهش نيا دالئلداشته است. اهم  يفروش به لحاظ مقدار كاهشدرصد  4داده و نسب

فروش اين   سـهم اسـت .بوده كه منجر به كاهش توليد و فروش گرديده محدوديت در مصـرف برق در تابسـتان 

 شركت از كل بازار داخلي و صادرات به شرح زير است :

نوع 

 محصول

 30/09/1399سال مالی منتهی به  30/09/1400سال مالی منتهی به 

 سهم شركت از كل بازار سهم شركت از كل بازار

 فروش داخلی

 )تن ( 

فروش 

صادراتی 

 )تن(

 فروش كل 

 )تن(

از  درصد

فروش 

 كل كشور

فروش 

 )تن (داخلی 

فروش 

صادراتی 

 )تن(

كل فروش 

 )تن(

درصد از 

فروش 

كل 

 كشور

سیمان و 

 88/1 1.101.494 30.319 1.071.175 78/1 1.028.491 4.146 1.024.345 كلینکر

 تن  56.854.558  زانيبه م 1399 يكل كشور در سال مال مانيس ليتحو -

 تن  57.227.886  زانيبه م 1400 يكل كشور در سال مال مانيس ليتحو -
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 محیط حقوقی شرکت 

 مهمترين قوانين و مقررات حاكم بر فعاليت شركت عبارتند از : 

 مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتي  -

    قانون ماليات هاي مستقيم شامل قانون ماليات بر ارزش افزوده  -

      قانون تجارت  -

 قانون كار و تأمين اجتماعي -

 قانون بورس اوراق بهادار -

  قانون مدني  -

 استانداردهاي حسابداري و حسابرسي -

 قوانين و مقررات صادرات و واردات / گمرك -

 قانون معادن -

 آئين نامه حفاظتي و ايمني در معادن -

 قوانين و مقررات مربوط به نظام بانكي و سرمايه گذاري -

 قوانين و مقررات زيست محيطي  -

 ابالغيه هاي  سهامدار عمده  -

 شوييقانون مبارزه با پول  -

 اساسنامه شركت -

         ضمناً اهم ضوابط و مقررات وضع شده گزارش كه تأثير قابل مالحظه اي بر فعاليت شركت داشته و يا انتظار

 مي رود تأثير قابل مالحظه اي بر فعاليت شركت داشته باشد ، به شرح زير است: 

  تسهيل و رفع موانع توليددر راستاي انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيمان  وپيگيري تصميمات -

 ادامه تحريم هاي اقتصادي -

 ارز در معامالت و مبادالت تجاري و بازرگاني نرخنوسانات  -

 گاز و الزام شركت هاي سيمان براي مصرف مازوت در ماه هاي سرد سالبرق و قطع  -

 رانيا يتوسط بورس كاال مانيعرضه س هيپا متيق نييدر تع تيمحدود -
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 اطالعات مربوط به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت 

 
صم - س 28/11/99مورخ  انهيسال يعاد يمجمع عموم ميمطابق ت سابر سه ح س به عنوان  ريتدب کين ايوان يمو

و تدوين حسابرسي موسسه  وانتخاب  30/9/1400منتهي به  يسال مال يشركت برا يحسابرس و بازرس قانون

 . است دهيگرد نييالبدل تع يبه عنوان بازرس عل همكاران

ـــال يعاد يعموم مجمع - ـــ 28/11/1399مورخ   انهيس ـــابرس ـــال مالي منته يبرا يحق الزحمه حس به  يس

  .استنموده  ضيتفو رهيمد اتيرا به ه 30/9/1400
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حوزه عملياتي حاكميت شركتي -1

حوزه عملياتي مالي -2

حوزه عملياتي توليد -3

حوزه عملياتي منابع انساني -4

حوزه عملياتي ايمني ، بهداشت و محيط زيست-5

حوزه عملياتي فروش و بازار يابي -6

حوزه عملياتي بازرگاني و تداركات -7

و فن آوري ITحوزه عملياتي  -8
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 در خصوص حاکمیت شرکتی  فرآيندهاي عملیاتی

 ها  مديريت ريسک

 ریسک قیمت نهاده های تولید -

 ریسک ركود اقتصادی -

 ریسک قوانین محیط زیست -

 ریسک نقدینگی  -

 ات قانونیظحالریسک م -

 ریسک ناشی از شیوع ویروس كرونا -

 حوزه حاکمیت شرکتی  -1
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 در خصوص حاکمیت شرکتی  فرآيندهاي عملیاتی-1
 

دستورالعمل كنترل هاي داخلي براي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار،  10شركت در اجراي ماده  -

منشور كميته حسابرسي را تصويب و درهمين راستا جهت قابليت اعتماد گزارشگري مالي ، اثر بخشي و كارائي 

 زي گرديده است. عمليات و رعايت قوانين و مقررات ، واحد حسابرسي داخلي شركت راه اندا

براساس دستورالعمل ابالغي شركت سرمايه گذاري سيمان اسپندار ، جلسات هيات مديره در طي سال جاري نيز  -

به صورت منظم برگزار گرديده و در اين خصوص دستور جلسات هيات مديره به موقع تهيه و در اختيار اعضاء قرار 

گرديده و حداقل يک جلسه در ماه برگزار و همچنين صورتجلسات گرفته، مدير مالي به عنوان دبير جلسه انتخاب 

 به دو زبان فارسي و انگليسي تهيه شده است.

و ساير فعاليت هاي شركت به موقع،  با توجه به دستورالعمل هاي جامع ارائه شده كليه اطالعات مالي و عملياتي -

گ اسپندار قرار گرفته و تا از اين منظر كنترل ، بطور پيوسته تحت نظر و پايش هلدينباسرعت ،دقت و صحت كامل

 هاي الزم و رهنمود هاي كار ساز به مجموعه ارائه گردد. 

 .حسابرسي به صورت منظم طي سال برگزار شده استجلسات كميته  -

 ها  مديريت ريسک-2-1

 
   ريسك قيمت نهاده هاي توليد: -1-2-1

ريزي مناسب در جهت كاهش تاثيرات آن مي تواند سودآوري افزايش نرخ حامل هاي انرژي درصورت عدم برنامه 

اجراي پروژه هاي بهينه گذشته با  سنواتراستا شركت در  نيدر هم صنعت سيمان را هر چه بيشتر كاهش دهد.

 يشركت جهت بهره ور همچنينبرداشته است. كاهش مصرف حامل هاي انرژيدر جهت  يموثرهاي گام سازي 

ــتريب ــت اقدام، افزايش بهره وري  يپروژه ها يكه با اجرا هنمود ديجد يپروژه ها ياقدام به اجرا ش بهبود در دس

سيمان آرتا اردبيل در جهت مقابله  شركت  شده و كاهش مصرف انرژي از برنامه هاي  انرژي، كاهش قيمت تمام 

 ت مي باشد.ـركـش ورياهش سود آـرژي و كـبا تاثيرات افزايش هزينه ان
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 ركود اقتصادي:ريسك  -2-2-1

كسري بودجه دولت در سال پيش رو و ركود اقتصادي و به تبع آن كند شدن اجراي طرح هاي عمراني و ساخت و 

ساز مسكن مي تواند كاهش تقاضاي مصرف را به دنبال آورده و يكي از عوامل ريسک در صنعت سيمان و كاهنده 

ش نموده است از طريق افزايش الآرتا اردبيل ت سود شركت ها در سال هاي آتي باشد. ليكن شــركت سيمـان

كيفيت محصول ، استفاده از روشهاي نوين بازاريابي و فروش ، برنامه ريزي جهت صادرات و تعامل با رقبا اثرات 

 .ناشي از ريسک ركود اقتصادي را مديريت نمايد
 
 
 
 ريسك قوانين محيط زيست:  -3-2-1

ــيمان به دليل آاليندگي در معر  ــنعت س ــت قرار دارد. اين  ص ــتري از لحاظ محيط زيس كنترل و نظارت بيش

شركت با استفاده از بهينه سازي الكتروفيلتر ها و رعايت كليه عوامل زيست محيطي و پروژه جايگزيني فيلترهاي 

( با الكتروفيلتر هاي قديمي سعي در كاهش ريسک محيط زيست نموده است. شركت  Bag houseكيسه اي )

، استمرار  ISO 14001اردبيل با اجــــــراي برنامه هاي زيست محيطي و دارا بودن استـــــــــانداردسيمان آرتا 

 كاهش آلودگي و تداوم بهبود محيط زيست را در برنامه هاي اجرايي خود قرارداده است.

 

 ريسك نقدينگي : -4-2-1

، از مرداد ماه و سازو كار اين بازار  الت خود از طريق بورس كاالبا توجه به الزام شركت ها جهت عرضه كليه محصو

صول مطالبات به طور كامل فروش نقدي  1400سال  سک و شده و به تبع آن ري سنتي  جايگزين فروش اعتباري 

 گرديده است.و ريسک ناشي از كمبود نقدينگي كنترل  صفر

 
 
 :ات قانونيظحالريسك م -5-2-1

فرما نيسـت و تعهدات كارفرما در  بر شـركت حكم خاصـيبه اسـتنناء قوانين و مقرات عمومي، مقررات و قوانين 

ـــازمان هاي بورس و اوراق بهادار،  ـــتقيم و تجارت و تعهدات به س قوانين كار، تامين اجتماعي ، ماليات هاي مس

شته و تا ســــن مورد توجه قرار دا ست به نحو اح شكلكنون منابع طبيعي و محيط زي شم  م قابل توجهي به چ

 .نخورده است
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 :ريسك تغيير تكنولوژي -6-2-1

روند تغيير تكنولوژي در صــنعت ســيمان روندي كند اســت و به نظر نمي رســد در چند ســال آتي جهش قابل 

س شده جاي نگراني چنداني ني ستفاده  شدن تكنولوژي ا سوخ  و  تتوجهي در تكنولوژي پديد آيد، لذا از بابت من

 تجهيزات كارخانه در وضعيت مناسبي نسبت به ميانگين صنعت قرار دارند.

 

 

   :ات نرخ ارز ونرخ سود بانكي واثرات آن بر شركتريسك تغيير -7-2-1

شركت از بابت تامين بخشي از قطعات و تجهيزات توليد، متحمل  شته ،  سال گذ سانات نرخ ارز در  با توجه به نو

گرديد. ليكن توانســـت با مديريت خريد قطعات و تجهيزات مورد نياز ، از شـــركتها و حظه اي الريســـک قابل م

فروشندگان داخلي ريسک فوق الذكر را به حداقل برساند. لذا با توجه به ثبات نسبي در نرخ ارز در ماه هاي اخير 

ين قطعات از و اميدواري به تغييرســياســت هاي رياســت جمهورجديد آمريكا اين شــركت اميدوار اســت در تام

شندگان خارجي و داخلي ريسک قابل م سپرده الفرو هاي حظه اي را متحمل نگردد . همچنين با توجه به حجم 

اثرات تغيير در نرخ ســود ســپرده ها در روند مدت دار بانكي و ســرمايه گذاري در صــندوق هاي با درآمد ثابت ، 

 .فعاليت شركت قابل محظه نمي باشد

 

 :ويروس كروناشيوع ريسك  -8-2-1

كليه كسب و كارها تحت تاثير اين بيماري قرارگرفت  در دو سال گذشته شيوع اپيدمي ويروس كرونا در جهان ،

 در صنعتبه دليل باالرفتن تقاضا در سال گذشته  هر چندنماند .  در اماناز اين پديده  نيزكشور ما اقتصاد و 

ليكن به دليل ابهام در زمان پايان ، ننمود اساسي مواجه  با مشكلسيمان را صنعت آثار اين بيماري سيمان ، 

از ريسک ناشي  كماكان  ، مي تواندر قالب سويه هايس جديدتغيير رفتار اين ويروس همچنين اين بيماري و 

 تصور بود . و صنعت سيمان ماثرات اين بيماري را بر اقتصاد كشور 
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   یحوزه عملیاتی مال -

 ینگينقد انيجر تيريمد -

 اعتباري شرکت سیاست هاي تامین مالی و -

 سود قبل از کسر مالیات -

 سود پس از کسر مالیات -

 مبلغ فروش خالص -

 سود عملیاتی -

 مروري بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاري و سال قبل -

  30/9/1401پیش بینی درآمد هر سهم براي سال مالی منتهی به  -

 اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت -

 اشخاص وابستهاطالعات مربوط به معامالت با  -

 حوزه عملیاتی مالی  -2
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 مالی :عملیاتی  حوزه -2

سود قبل از كسر "نسبت به رغم همه محدوديت ها و مشكالت موجود ؛  1400منتهي به سي آذر در سال مالي 

 بوده است.  (درصد 49دوره مشابه سال قبل  )درصد 48به درآمد عملياتي معادل  "ماليات

قطعي و از طريق توافق با آن و سنوات قبل  1397و ماليات ارزش افزوده سال  1398ماليات عملكرد سال 

توسط مميزين  1398و ارزش افزوده  1399ماليات عملكرد  وگرديده تسويه  به طور كامل سازمان امور مالياتي

  . مي باشدبرگ تشخيص  در مرحله صدور ورسيدگي  سازمان امور مالياتي

 

 : مديريت جريان نقدينگی -1-2

به ورود جريان وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي عملياتي به ميزان  در طي سال مالي افزايش مبلغ فروش منجر

ميليون ريال ( گرديده است . همچنين شركت با  1.133.151ميليون ريال )سال قبل ورود مبلغ  1.508.247

مديريت وجوه آزاد ، موفق به تحصيل سود حاصل از  سپرده گذاري بانكي و صندوق با درآمد ثابت  به ميزان 

ميليون ريال و سود حاصل از سرمايه گذاري در صندوق هاي سرمايه گذاري با درآمد ثابت به مبلغ  98.699

 گرديد . اين مبالغ به عنوان درآمد غير عملياتي بوده و كامال معاف از ماليات مي باشد. ميليون ريال  20.398

 سیاست هاي تامین مالی و اعتباري شرکت:  -2-2

 شرح زير است :ه خالصه وضعيت تسهيالت مالي دريافتي بر حسب مباني مختلف ب

 مدت تامین اعتبار
عنوان 

 تسهیالت

 مبلغ دریافتی

 )میلیون ریال(

 نرخ

 بهره

 باز پرداخت

 مانده با بهره

 )میلیون ریال(

اصل و  بهره  )میلیون 

 ریال(

 

ستاد تحول صنایع و 

معادن )بانک ملی 

 ایران(

 

یک 

 ساله

 8موضوع ماده 

قانون هدفمند 

 كردن یارانه ها

 27ر992

 

4% 

 

 9ر062 18ر930

 
 يومعادن، از محل منابع نزد بانک مل عيو وزارت صنا يبانک مل نيمابيف تيقرارداد عامل يدر اجرا يبانک مل التيتسه -

 اخذ شده است. ياز بانک مل يانرژ يها نهياز هز يها از بابت پرداخت قسمت ارانهي يقانون هدف مند 8موضوع ماده 
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   :سود قبل از کسر مالیات -3-2

 به شرح ذيل مي باشد: 1400 / 9 / 30الي  1396  / 9 /30جدول و نمودار سود قبل از كسر ماليات  از سال

 

 

 
 

 
 

    :سود پس از کسر مالیات -4-2

 به شرح ذيل مي باشد: 1400 / 9 / 30الي  1396 / 9 / 30جدول و نمودار سود پس از كسر ماليات  از سال 

 

 
 

 30/9/00 30/9/99 30/9/98 30/9/97 30/9/96 شـــرح

 1.792.966 1.182.665 609,235 302ر556 195ر440 سود قبل از كسر مالیات

 درصد -رشد
 

55 101 94 52 

 30/9/00 30/9/99 30/9/98 30/9/97 30/9/96 شـــرح

 1.505.237 991.325 509,993 255ر845 164ر908 سود خالص

 درصد -رشد
 

55 99 94 52 

 ارقام به ميليون رايل 

 ارقام به ميليون رايل 
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 :مبلغ فروش خالص -5-2

 به شرح ذيل مي باشد: 1400/  9/  30الي  1396/  9/  30جدول و نمودار مبلغ فروش خالص از سال 

 

 
   :عملیاتیسود   -2-6

 به شرح ذيل مي باشد:  1400 / 9 / 30الي  1396  / 9 /30 جدول و نمودار سود عملياتي  از سال

 
 
 
 

 
 

 30/9/00 30/9/99 30/9/98 30/9/97 30/9/96 شـــرح

 3.746.409 2.394.135 1,428,521 899ر066 791ر058 مبلغ فروش خالص

 درصد-رشد
 

14 59 68 56 

 30/9/00 30/9/99 30/9/98 30/9/97 30/9/96 شـــرح

 1.665.880 1.108.744 585,717 271ر052 180ر600 سود عملیاتی

 50 89 116 50  درصد-رشد

 ارقام به ميليون رايل 

 ارقام به ميليون رايل 
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 :مروري بر عملکرد مالی و عملیاتی شرکت در سال جاري و سال قبل -7-2

  گزارش عملكرد مالي شركت در دو سال اخير به صورت مقايسه اي همراه با درصد تغييرات نسبت به سال قبل:
 

 عناوین

سال  مالی منتهی 
 30/9/1400به 

سال  مالی منتهی 
 30/9/1399به 

 تغییرات 
 افزایش )كاهش(

افزایش 
 )كاهش(

 درصد میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

    5 اقالم سود و زيان شامل : ( 1

     فروش :  -الف

 59 1.379.748 2ر339ر069 3ر718ر817 فروش محصوالت داخلی 

 (50) (27.474) 55ر066 27ر592 صادرات محصوالت 

 56 1.352.274 2ر394ر135 3ر746ر409 جمع فروش

 61 (721.909) (1.183.038) (1.904.947) بهای تمام شده كاالی فروش رفته  -ب

 72 (73.229) (102.353) (175.582)  فروش , اداری, عمومی وسایر اقالم عملیاتیهزینه های  -ج

 - - - - هزینه های مالی -د

 72 53.165 73.921 127.086 سایر درآمدها  -ه

 52 610.301 1.182.665 1.792.966 سود قبل از مالیات  -و

 52 513.912 991.325 1.505.237 سود خالص  -ز

     آمار تولید و فروش ( 2

 (3) (32.092) 1ر067ر596 1ر035ر504 به تن –تولید سیمان  -الف

 (4) (46.830) 1ر071ر175 1ر024ر345 به تن   -داخلی فروش سیمان -ب

     و مصرف مواد اولیه عمده( آمار خريد 3

 143 301.992 210.954 512.946 مواد اولیه  –خرید  -الف

 126 197.947 156.853 354.800 مواد اولیه  –مصرف  –ب

     ( تغییرات در سرمايه گذاري ها شامل : 4

 65 287.294 444.322 731.616 دارایی های ثابت   -الف

ارزش دفتری سرمایه گذاری در سهام سایر شركت ها و    -ب
 سرمایه گذاری های بانکی 

843.672 673.983 154.689 22 

 (33) (3.426) 10.465 7.039  سایر دارایی ها   -ج

 6 1.164 19.052 20.216 داراییهای نامشهود  -د 

     تغییرات در ساختار سرمايه و سیاست هاي تأمین مالی شامل :  (  5 

 45 677.864 1.496.110 2.173.974 حقوق صاحبان سهام  -الف  

 

 ارقام به ميليون رايل 
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 عناوین

سال مالی منتهی به 

30/9/1400 
سال مالی منتهی به 

30/9/1399 
 تغییرات 

 افزایش )كاهش(
 افزایش )كاهش(

 درصد میلیون ریال میلیون ریال میلیون ریال

     ( تغییرات در وضعیت نقدينگی :6

 31 30.531 97.997 128.528 بدهی های بلند مدت  -الف

 103 344.160 333.600 677.760 تقسیم سود  -ب 

 32 358.177 1.133.151 1.508.247 وضعیت جریان نقدی عملیاتی  –ج

     گردش( تغییرات در سرمايه در 7

 39 423.505 1.076.285 1,499,660 سرمایه در گردش –الف 

     ( نسبت هاي مالی شامل :8

 (4) )09/0( 24/2 15/2 نسبت گردش موجودیها  –الف

     نسبت های فعالیت  -ب

 (100) (22)  22 - دوره گردش مطالبات تجاری 

 (16) )54/0( 35/3 81/2 نسبت جاری 

 (15) )04/0( 27/0 31/0 نسبت بدهی 

 - - 48/0 48/0 نسبت بازده مجموع دارائیها 

 5 03/0 66/0 69/0 نسبت بازده حقوق صاحبان سهام 

 52 1.071 2.065 3.136 ريال  –سود هر سهم 

 2 22 1.390 1.412 ريال  –سود نقدي هر سهم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ارقام به ميليون رايل 
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 به شرح زير می باشد: 30/09/1401پیش بینی درآمد هر سهم براي سال مالی منتهی به  -2-8
 
 
 

رصد نسبت د

 به فروش

 پیش بینی شده

درصد نسبت 

 به فروش

 شرح  واقعی

1401/09/30 30/09/1400  سال مالی منتهی به 

 فروش  3.746.409 100 5.066.640 100

 بهای تمام شده كاالی فروش رفته  (1.904.947) (51) (2.695.511) (53)

 سود نا خالص  1.841.462 49 2.371.129 47

 هزینه های عمومی ,اداری و تشکیالتی  (229.959) (6) (281.252) (6)

 خالص سایر درآمدها)هزینه ها( عملیاتی  54.377 (1) 28.800 0.6

 سود عملیاتی  1.665.880 44 2.118.677 42

 هزینه های مالی  - - - -

  غیر عملیاتیخالص سایر درآمدها)هزینه ها(  127.086 3 90.000 2

 سود قبل از كسر مالیات  1.792.966 48 2.208.677 44

 مالیات (287.729) (8) (376.178) (7)

 سود خالص پس از كسر مالیات  1.505.237 40 1.832.499 36

 سود عملیاتی هر سهم  2.872 ـ  3.570 ـ 

  غیر عملیاتی هر سهم سود  264 ـ  248 ـ 

 سود هر سهم پس از كسر مالیات  3.136 ـ  3.818 ـ 

 سرمایه  480.000 ـ  480.000 ـ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ارقام به ميليون رايل 
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 اطالعات تعهدات مالی آتی شرکت   -2-9

 گردد: يم ـهيارا يمـال يصـورت ها 35شماره  ـادداشتيشركت به شـرح  ياحتمال يها يتـعهدات و بده هيكل

 تعهدات سرمايه اي ناشي از قراردادهاي منعقده و مصوب در تاريخ صورت وضعيت مالي به شرح زير است:

 

  عنوان
 

 یورو
 

 میلیون ریال

  2،881  9،540   شرکت کنترل گستر جاهد ) قطعات سیستم کنترل (

  7،052  -   شرکت ايمن سان آوا تا ) درايو تله مکانیک(

  4،740  -   شرکت ماشین افزار شمس )خريد گیربکس(

  3،150  -   شرکت سپاهان لیفتراک )خريد يک دستگاه لیفتراک ديزلي(

  2،216  -   شرکت فوالد شرق ماهان

   ساير خريدها

 

 2،137  

   

 

 22،176  

 

از بابت  الير ونيليم 18.889مبلغ  16/09/1400مورخ  2470980211462شماره  يبراساس برگ اعالم بده -

از شركت مطالبه شده  كه مورد اعترا   30/09/98 يال 01/10/97دوره  يبرا ياجتماع نيتام مهيب يحسابرس

 شده و هيو مدارك ارا اسناد،  يميتنظ حهيشركت معتقد است با توجه به ال تيريشركت واقع شده است. لذا مد

با  يبابت متحمل بده نيدهندگان خدمات ، شركت از ا هيو ارا مانكارانيمكسوره از پ مهيمانده حساب ب نيهمچن

 در دفاتر منظور نشده است. يا رهيرو ذخ نياز ا، نخواهد شد  يتياهم

 مانيشركت  س يافتيدر التيتسه نياقدام به تضم ،امضا تعهد قرارداد  سفته و يسيظهرنو قياز طر شركت -

  .نموده است الير ونيليم 21.659اكباتان به مبلغ 

شركت آهک  يافتيدر ضمانت نامه  نيسفته وامضا تعهد قرارداد  اقدام به تضم يسيظهرنو قيشركت از طر-

  نموده است . الير ونيليم 68.800هم گروه خود به مبلغ  ياسپندار از شركت ها

 است.  دهيگرد هيوتسو يقطع 1398 يسال مال انيتا پا يفيتكل يها اتيو مال 169ماده  حقوق و اتيمال-

وسنوات قبل توسط حسابرسان سازمان تامين اجتماعي مورد رسيدگي و 1397دفاتر شركت تا پايان سال   -

 تسويه گرديده است.
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 ربوط به معامالت با اشخاص وابسته:اطالعات م  -10-2

 مالي  مورد گزارش به شرح زير بوده است.معامالت انجام شده با اشخاص وابسته طي سال 

 

 .مانده حساب هاي اشخاص وابسته به شرح زير است

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع وابستگینام شخص وابستهشرح
مشمول ماده 

129

خرید کاال و 

خدمات

اجاره 

پرداختی

هزینه پرداختی از 

طرف شرکت

فروش کاال و 

خدمات
اجاره دریافتی

هزینه انجامی 

توسط طرف مقابل

تضامین 

اعطایی

شرکت های اصلی و 

نهایی
شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار )سهامی خاص(

شرکت اصلی - عضو 

هیئت مدیره
√-3,128131--7,408-

-------√شرکت عضو گروهشرکت فرار فیروزکوه )سهامی خاص(

شرکت امن ترابر الماس اسپندار )سهامی خاص(
شرکت همگروه و 

سرمایه پذیر
√2,579-271-240--

شرکت سیمان نیزار قم )سهامی خاص(
شرکت همگروه و 

سرمایه پذیر
√120-1376---

شرکت آهک اسپندار )سهامی خاص(
شرکت همگروه و 

سرمایه پذیر
√------68,800

2,699-28476240-68,800

--2,6993,128415762407,40868,800

شرکتهای تحت کنترل 

مشترک

جمع

جمع کل

خالصخالص 
بدهیطلببدهیطلب

شرکت های اصلی و 

نهایی
)1,637(-)1,379(-)1,379(-شرکت سرمایه گذاری سیمان اسپندار )سهامی خاص(

شرکتهای تحت کنترل 

مشترک
-74-76-76شرکت امن ترابر الماس اسپندار )سهامی خاص(

)593(-----شرکت نسیم رود

)3,288(-----شرکت پردازش صنعت متین

76)1,379(76)1,379(74)5,518(

1400/09/301399/09/30

سایر اشخاص وابسته

جمع کل

سایر دریافتنی هانام شخص وابستهشرح
سایر پرداختنی 

ها
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 برداريحوزه عملیاتی تولید و بهره  -3

 استفاده مطلوب از ماشین آالت و تجهیزات خط تولید -

 با کنترل واحد فنی و مهندسی نگهداري و تعمیرات تجهیزات -

 توقفات کوره -

 توقفات آسیاب سیمان -

 تولید کلینکر -

 تحويل سیمان -

 سازي مصرف انرژيبهینه -

تکنولوژي، فرآيندها و  دانش، همگرا نمودن اطالعات، و يکپارچه -

 نظارت بر بهبود مستمر فرآيندها استراتژيها
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 : ماشین آالت و تجهیزات خط تولیداستفاده مطلوب از  -3

ظرفیت     

 يتوانمند شركت توانسته با استفاده از، تقاضاي سيمان در بازار وضعيتبه دليل در سال مورد گزارش خوشبختانه 

شركت  وشش دهد. همچنينپاسمي خود را  تيظرفدرصد  99تن سيمان  1.035.503هاي خود با توليد  تيو قابل

 درصد ظرفيت اسمي را توليد نمايد. 96توانسته معادل  نكريتن كل 963.418 ديبا تول

 هيشده اول ينيب شيبودجه پدرصد بيشتر از  15و در بخش توليد سيمان  درصد 2 نكريكلشركت در بخش توليد 

 دست يافته است.

 عمده دالئل عدم تحقق صد درصدي تولید اسمی کلینکر به شرح ذيل بوده است: 

 حجم موجودي كلينكر ابتداي دوره سال مالي -

 گاز محدوديت مصرف انرژي از سوي ادارات برق و  -

 فصل هاي سال از عدم پيش بيني افزايش تقاضا در برخي  -

 استفاده از تخفيفات در مصرف برق در زمان اوج ميانباريتالش در جهت  -

 و مناقشات سياسي منطقه قره باغ به دليل شيوع بيماري كروناكلينكر كاهش صادرات  -
 

 :  با کنترل واحد فنی و مهندسی تجهیزات نگهداري و تعمیرات -1-3

 به شرح ذيل بوده است : ،اهم اقدامات صورت گرفته در بخش تعميرات و نگهداري در سال مورد گزارش

 نظافت صنعتي و بازرسي ها براي واحدهاي برق الكترونيک و توليد اجراي مستمر -

 در كارگاههاي برق و مكانيک  5S جاري سازي  -

 ارزيابي عملكرد فرآيندهاي توليد بر اساس شاخص هاي نگهداري و تعميرات، توليد و انرژيطراحي و استقرار  -

 روزه 10زماني  فاصلهطراحي و تهيه گزارش آناليز توقفات، توليد، انرژي، كنترل كيفي و عملكرد كاربران با  -

موتورها و سرويس و بازنگري در دستورالعملهاي تعويض و سرويس واحد روانكاري مكانيک، گريسكاري الكترو -

 نگهداري موتورهاي فشار ضعيف واحد برق، كنترل و بازرسي بگ فيلترها در فيلتراسيون

تجهيزات ايمني در خط مربوط به تجهيزات برق و الكترونيک، نگهداري پيشگيرانه جديد ايجاد دستورالعملهاي  -

 آزمايشگاهي در نرم افزار تيمار، كنترل و بازرسي تجهيزات ماشين االت نقليه خط توليدتوليد، 
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 برنامه ريزي و كنترل پروژه تعميرات هاي اساسي كوره و آسياب سيمان -

 و ارائه گزارشات به اسپندار CAPEXكنترل پروژه هاي  -

 تهيه ليست قطعات استراتژيک )برق، مكانيک، توليد( مورد نياز براي تأمين و صدور درخواست خريد  -

شامل طراحي،  HSEنقاط ناايمن موجود در كارخانه و با همكاري واحد  HSEانجام فعاليتهاي مربوط به واحد  -

 ساخت و نصب

 دپارتمان آماده سازی مواد و آسیاب مواد خام –الف 

 درصد جهت تامين آلومينيوم خوراك كوره 14استفاده از خاك رس در تنظيم مواد تا  -

 جهت كاهش تعداد كامپوننت ها حذف ريوليت از مواد اوليه در -

 آسياب مواد 3تعويض بيرينگ هاي رولر شماره  -

 گيربكس آسياب غلتكي مواد خاماورهال كامل  -

 جوشكاري كامل و بازسازي ديسک هاي سنگ شكن -

 اورهال كامل گيربكسهاي حركت استاكر و نوار تغذيه آسياب مواد خام -

 افزايش طول ريلافزايش طول پايل هاي انبار خاك با اجراي پروژه  -

 نوسازي كامل سيستم روشنايي ساختمان مستقر در معدن -

 جايگزيني و بهينه سازي سيستم ارتباطي كنترلي استاكر و ريكاليمر از كابل به وايرلس -

 بهينه سازي و ارتقاء سيستم توزين نوار خروجي سنگ شكن از تک لودسل به چهار لودسل -

-  

    دپارتمان پخت -ب

 گرم بر تن كلينكر  250كاهش مقدار مصرف نسوز و رسيدن به مقدار مصرف ساالنه  -

 رفع نشتي هاي كل داكت هاي دپارتمان گرم و آسياب مواد خام و حداقل رساندن نشتي -

انجام تعميرات نسوز كاري در دپارتمان پخت در حداقل زمان و مطابق با برنامه با در نظر گرفتن هدف كاهش  -

 تهزينه تعميرا
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 پس از رفع مشكالت اساسي موجود پري هيتر قديم 4صب و راه اندازي آنااليزر سيكلون طراحي و ن باز -

 و تعويض تابلوي قديمي مشعل پايروكلون ساخت تابلوي جديد براي فن اصلي و استندباي -

 قديم گريت كولر MCCتعميرات اساسي در تابلوي  -

 با سيستم هاي توزين استاتيک نسل قديم شنک دستگاه روتاري ويفيدر خوراك كوره 2 جايگزيني -

 گريت كولر به منظور راه اندازي نرم فن ها K21, K28دستگاه سافت استارتر براي فن هاي  2نصب  -

 گريت كولر جهت مديريت و ذخيره سازي انرژي K24, K25, K26براي فن هاي  FCدستگاه درايو  3نصب  -

 پري هيتر جديد و قديم MCCرسوده بين پستهاي كابل كشي مجدد و نوسازي كابلهاي ارتباطي ف -

 گريت كولر K23و K22براي فن هاي  FCجايگزين دو دستگاه درايو  -

گريت كولر جهت باال بردن فلو و بازيابي بهينه حرارتي در راستاي  K23و  K22جايگزيني دو دستگاه فن هاي  -

 بهبود عملكرد توليد

بخشي و نصب بر روي الواتورها كه عمالً  تعميرگاه مركزي كارخانهاصالح سگمنتهاي سايش يافته و باز شده در  -

 به سفارش خارج منتفي گرديد. از نياز

 قديم 4جديد و  2جديد،  4تعويض سگمنتهاي اينرتيوب هاي سيكلونهاي  -

 گريت كولر  2و  1تعويض الينرهاي سوخته و سايش يافته خانه  -

 آموند 2و  1اورهال كامل گيربكسهاي باند  -

 

 دپارتمان  آسیاب سیمان و بارگیرخانه -ج

  Z2سورت و تعويض گلوله هاي چمبر اول و دوم آسياب سيمان  -

 گرم بر تن ميباشد. 45گرم بر تن كه مقدار مجاز آن  31مصرف بهينه و پايين گرم بر تن سايش گلوله به مقدار  -

 مديريت دپوسازي و مصرف بهينه دپوهاي كلينكر محوطه در آسياب هاي سيمان -

 توليد سيمان مركب با استفاده از آهک مرمريت جهت كاهش كلينكر فاكتور -

 Z2آسياب سيمان و الينرهاي  2و بخشي از چمبر  1زره هاي چمبر تعويض  -
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و تهيه نقشه الينرهاي كوپلينگ مربوطه با مهندسي معكوس و ساخت و  Z2دمونتاژ گاردان آسياب سيمان  -

 گاردان نصب الينرهاي جديد و مونتاژ

اورهال كامل باكت الواتور دپارتمان گچ و پوزوالن شامل تعويض زنجير و سگمنتهاي باال و پايين و بخشي از  -

 باكتها 

 تغيير طرح كوپلينگ مابين گيربكس و باكت الواتور گچ و پوزوالن و رفع مشكل اساسي طرح قديم -

 اورهال كامل گيربكس باكت الواتور گچ و پوزوالن -

 شامل تعويض زنجير، شافت تنشن و سگمنتها 2اتور بارگيرخانه واحد اورهال كامل باكت الو -

 بارگيرخانه 2و  1اجراي كامل پروژه رديابي محصول در واحد  -

  LVD8ساخت و تعويض تابلوي بانک خازني  -

 تعويض و بهينه سازي كليدهاي قديمي و فرسوده تابلوهاي برق آسياب هاي سيمان و بارگيرخانه -

و نصب سيستم حفاظتي صاعقه گير روي سقف سيلوهاي سيمان جهت پوشش حفاظتي تغيير محل نصب قديم  -

 بدليل افزايش ارتفاع آن بخش پس از اجراي پروژه الواتورهاي نواري تغذيه سيلوهاي سيمان

 

  ساختمانها و تاسیسات جنبیبخش  –د 

 اصالح و نوسازي تابلوهاي روشنايي و تغذيه محلي خط توليد -

 راه اندازي تابلوي مشعل بويلر بخارنوسازي، تعويض و  -

 دستگاه تابلوي نسل جديد براي كمپرسورخانه مركزي 2خريد  -

 مازوت با اهتمام پرسنل كارخانه بدون نياز به متخصص خارج از كارخانه 2و  1اليروبي كامل مخازن  -

پرسنل كارخانه  اورهال كامل مكانيكي و برقي، بازطراحي و بازسازي گيوتين نسل قديم كارگاه ساخت توسط -

 و بهره برداري از آن عليرغم اعالم عدم امكان تعمير توسط شركتهاي ذيصالح 

 دستگاه فرز كارگاه ساخت 1دستگاه تراش و  2اورهال كامل مكانيكي و برقي  -

عدد كنتور گاز جهت نصب بر روي مصارف جانبي غير كوره در راستاي تفكيک دقيق تر مصارف كوره  8خريد  -

 و جانبي
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 بخش كنترل كیفیت و معدن  – ه

 % افزودني 23توليد و فروش سيمان پرتلند مركب با  -

 % 10حذف مصرف ريوليت و سيليس از پايل و استفاده از خاكرس به مقدار  -

 انتخاب كارخانه سيمان آرتا اردبيل به عنوان واحد نمونه كيفي استان  -

% كه  24% به مقدار حدود  14تنظيم خوراك كوره از افزايش استفاده از مواد مارل آهكي معدن بوياخچلو در  -

 درصدي مصرف سيليس و بهبود قابليت پخت مواد شده است. 50باعث كاهش 

كيلوگرم بر  525روزه حدود  28با ميانگين مقاومت  2 ارتقاء و حفظ يكنواختي كيفيت سيمان توليدي تيپ -

كيلوگرم بر سانتيمتر  475روزه حدود  28ين مقاومت سانتيمتر مربع و سيمان پوزوالني و پرتلند مركب با ميانگ

 مربع و افزايش رضايتمندي مشتريان

 ساخت اتاق كيورينگ جديد در آزمايشگاه فيزيک  -

 %( 40اقدام در جهت توليد سيمان كامپوزيت )پيشرفت حدود  -

  Xrayارتقاء و حفظ يكنواختي خوراك كوره با كاليبراسيون جديد دستگاه  -

 اساسي تعداد دو دستگاه كوره آزمايشگاهي كاربواليت ارتقاء و تعمير  -

 انتخاب پيمانكار جديد استخراج ، بارگيري و حمل سنگ آهک و حمل و نقل داخلي -

ايمن سازي جاده و رمپ ورودي معدن آهک گرده و احداث راههاي ارتباطي سينه كارهاي معدن در محدوده  -

 پله مطمئن كاري در محدوده هاي استخراجي.  4هاي استخراجي و شكل گيري تقريبي تعداد تقريبي 

محل هاي بر روي ماشين آالت بارگيري پيمانكار محترم معدن آهک جهت رديابي و شناسايي  GPSنصب  -

 جبهه هاي كاري.

بهره برداري از راهنمايي هاي مشاور محترم كنترل كيفي و معدن، جناب آقاي مهندس محمودي و  استقرار  -

نفر در مقابل سنگ شكن جهت پايش و شمارش دقيق تعداد سرويس هاي شارژ شده به پايل و ارائه آن از 

 طريق واحد معدن.

بلوهاي برق و ... سوله ترانشه معدن توسط پيمانكار و زحمات واحد بازسازي و بهسازي وضعيت روشنايي، تا -

 محترم برق.

 هكتار. 20انجام اكتشافات تفضيلي معدن خاك رس سلوط در وسعت  -
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 هكتاري معدن سنگ الشه بوياخچلو 2درخواست افزايش محدوده منابع طبيعي و اخذ مجوز تقريبي  -

 99.000يانه پروانه بهره برداري معدن سنگ الشه بوياخچلو از درخواست و پيگيري افزايش تناژ استخراجي سال  -

 .1400و  1399تن در سال  200.000به 

 70.000به  49.000افزايش تناژ استخراجي ساليانه پروانه بهره برداري معدن سنگ پوزوالن چاي صغرلو از  -

 1400و  1399تن در سال 

تن  1.250.000به  900.000معدن سنگ آهک گرده از افزايش تناژ استخراجي ساليانه پروانه بهره برداري  -

 1400و  1399در سال 

 متر. 500احداث راه ارتباطي معدن سنگ الشه بوياخچلو با جاده آسفالته به طول تقريبي  -

انجام آتشكاري كنترل شده در معدن پوزوالن عنبران پس از اخذ مجوز آتشكاري با وجود محدوديت و معارضات  -

 محلي.

ه كاري مطمئن در معدن پوزوالن چاي صغرلو توسط بولدوزر مطابق با استانداردهاي نظام مهندسي پل 3ايجاد  -

 معدن.

 200درخواست و برگزاري مناقصه برونسپاري پتانسيل يابي معادن سنگ آهن، سيليس و گچ در شعاع  -

 كيلومتري كارخانه سيمان اردبيل.

 وويوم در ضلع جنوبي معدن آهک گرده.تعريف شرح خدمات و ساختار شكست كار اكتشاف بخش آل -

 تعريف شرح خدمات تهيه نقشه هاي زمين شناسي در محدوده كاري كنوني معدن آهک گرده. -

 تن سنگ آهک از معدن سنگ آهک گرده 1.281.533مقدار حمل  -

 تن ريوليت از معدن ريوليت عنبران  69.106مقدار حمل  -

 تن پوزوالن از معدن چاي صغرلو  126.981مقدار حمل  -

 تن خاكرس از معدن سلوط  125.017مقدار حمل  -

 % از معدن سنگ آهن زگليگ اهر 55تن سنگ آهن  12.613مقدار خريد و حمل  -

 % از معدن سنگ آهن موئيل 55تن سنگ آهن  20.748مقدار خريد و حمل  -

 تن سنگ گچ كلوخه اي از معدن گچ پل دختر ميانه  38.106مقدار خريد و حمل  -
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 تن سنگ گچ كلوخه اي از معدن گچ قافالنكوه ميانه  3.944مقدار خريد و حمل  -

 تن سنگ گچ كلوخه اي از معدن گچ قيصرق سراب  9.866مقدار خريد و حمل  -

 تن سنگ سيليس از معدن سيليس مستان آباد نير    56.589مقدار خريد و حمل  -

 % از معدن داشكسن  50تن سنگ  آهن  2.850مقدار خريد و حمل  -

  تن آهک عيار باال )مرمريت( از معدن سيف آباد 17.196مقدار خريد وحمل  -

 

 : توقفات کوره -2-3

توقفات مذكوردرراستاي  درصد نسبت به سال پيش كاهش يافته است. 33در سال مورد گزارش توقفات كوره 

 جدول و نمودار مقايسه توقفات به شرح زير مي باشد. بوده ،عادي  تعميرات ساالنه و

 1400و  1399جدول و نمودار مقایسه توقفات كوره در سال مالی 

 درصد تغییرات 30/09/1400 30/09/1399 سال مالی منتهی به : 

 %49 60 118 پیش بینی توقفات )روز(

 %33 53.5 80 توقفات واقعی )روز(
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 توقفات آسیاب سیمان : -3-3

( نسبت به سال قبل تغيير محسوسي Z2و  Z1در سال مالي مورد گزارش ميزان توقفات آسياب هاي سيمان )

نداشته است. جدول و نمودار مقايسه توقفات دو واحد آسياب سيمان در سال مورد گزارش و مقايسه آن با سال 

 قبل به شرح ذيل مي باشد:

 

 

 دالیل توقف
برق پیک 

 )روز(

باالبودن سطح 

 سیلو )روز(

 سایر 

 )روز(

كل روز 

 های توقف

كل روزهای 

 بهره برداری 

30/9/1399 28.0 102.9 80.8 211.7 518.3 

30/9/1400 61.4 100 83.2 244.5 487.5 
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 30/9/1399توقفات دو واحد آسیاب سیمان  مربوط به سال مالی منتهی به و نمودار روزهای بهره برداری 

 
 

 30/9/1400نمودار روزهای بهره برداری توقفات دو واحد آسیاب سیمان  مربوط به سال مالی منتهی به 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

61.4
100.0

83.2

487.5

(روز)پيك برق  (روز)باالبودن سطح سيلو  (روز)ساير  كل روزهاي بهره برداري 
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  :تولید کلینکر -4-3

درصد افزايش نسبت   6.6تن كلينكر، ميزان توليد اين محصول با   963.418در سال مورد گزارش با توليد  

 زير مي باشد: جدول توليد ماهيانه كلينكر در سه سال گذشته به شرح  بوده است.به سال گذشته برخوردار 

 
 جدول مقايسه اي توليد كلينكر به صورت ساالنه :

 30/9/1400 30/9/1399 30/9/1398 سال 

  1,000,000   000,000,1 000,000,1 ظرفیت اسمی 

  945,500    765.700 675.800 پیش بینی 

  963,418     903.767 817.656 كلینکرتولید واقعی 

 

 
 

 

دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر جمع

واقعی 68036 0 43087 89080 88632 90798 7179 45322 95050 94587 94609 101276 817,656   

پیش بینی 0 31000 83700 89900 89900 49600 0 0 89900 89900 89900 62000 675,800   

درصد 0% 0% 51% 99% 99% 183% 0% 0% 106% 105% 105% 163% 121%

واقعی 45,422 21,579 89,505 94,274 93,747 90,337 93,256 31,640 90,843 83,885 90,694 78,585 903,767   

پیش بینی 46,500 0 43,400 89,900 89,900 89,900 0 46,500 89,900 89,900 89,900 89,900 765,700   

درصد 98% 0% 206% 105% 104% 100% 0% 68% 101% 93% 101% 87% 118%

واقعی 76,495 93,598 35,948 94,224 88,191 98,150 83,376 93,197 25,354 89,663 93,269 91,954 963,418   

پیش بینی 86,800 31,000 83,700 89,900 89,900 89,900 89900 34,100 89,900 86,800 86,800 86,800 945,500   

درصد 88% 302% 43% 105% 98% 109% 93% 273% 28% 103% 107% 106% 102%

ماه / سال

1398/9/30

1399/9/30

گزارش تولید

1400/9/30
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 : سازي مصرف انرژيبهینه - 3-5

 عمده فعاليت هاي مرتبط با مديريت مصرف انرژي در سال مورد گزارش به شرح زير مي باشد:

 و اوج بار يبار اني، ميبار در سه حالت كم بار تيريمد -

كاهش مصرف  از بابت فيتخف الير ميليون 3.000مبلغ حدود و اخذ  جانيآذربا يبا شركت برق منطقه ا يهمكار -

 تابستان زمستان و بار کيبرق در پ

 كيلوكالري به ازاي هر كيلوگرم كلينكر توليدي  801مصرف بهينه انرژي حرارتي برابر  -

 كيلو وات ساعت به ازاي هر تن سيمان توليدي  96.2مصرف بهينه انرژي الكتريكي برابر  -

 برق مصرفيخ رناهش كدر راستاي  شركت توسعه خدمات انرژي ارژنبا  دو جانبه خريد ادعقد قرارد -

در راستاي  يکپارچه  و همگرا نمودن اطالعات، دانش، تکنولوژي، فرآيندها و استراتژيها- 3-6

 :انجام کار گروهی

پاسخگويي سريع و كارآمد سپس  در راستاي چابک نمودن سازمان و ايجاد توانايي براي درك تغييرات محيطي و

استفاده از تكنولوژي هاي روز و برقراري مكانيزم هاي دسترسي سريع و به موقع به اطالعات صحيح  به آن تغييرات،

، براي برخي از نقاط مهم، تجهيزات اندازه گيري انرژي  EEMSمورد توجه قرار گرفته و در راستاي  اجراي  

 لكتريكي نصب شده و مدل سازي نيز در حال انجام مي باشد.مصرفي از قبيل كيلوكالري و انرژي ا

 
 : نظارت بر بهبود مستمر فرآيندها -3-7

 
 باشد:مي اهم فعاليت هاي انجام گرفته جهت بهبود مستمر فرآيند ها در واحد سيستم ها و روشها بشرح زير

 

 ISO 9001:2015   ،ISO 14001:2015  ،ISOگواهينامه استانداردهاي  تمديدانجام مميزي مراقبتي و -

 توسط شركت توف نورد ايران 45001:2018

توسط مركز ملي تاييد صالحيت ايران  2017براساس ورژن  ISO 17025:2017انجام مميزي صدور گواهينامه  -

 و اخذ گواهينامه به عنوان اولين كارخانه سيمان در كشور 

جايزه  –صادركننده نمونه استاني  –واحد نمونه استاني  تهيه اظهارنامه و مستندات و ثبت نام جايزه كيفيت -

 صنعت سبز كشور 
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 تهيه اظهارنامه و مستندات و ثبت نام جايزه حمايت از حقوق توليد كنندگان و مصرف كنندگان -

 و انجام بازديدهاي دوره اي و اجراي آراستگي سازماني در كليه واحدها  5Sتشكيل كميته  -

 مدارك الزم بر اساس الزامات اداره استاندارد روسيه جهت اخذ استاندارد گوست روسيهتهيه مستندات و  -

 آماده سازي مقدمات براي انجام مميزي و نمونه برداري از سيمان  -

 بازنگري روشهاي اجرايي و دستوالعمل ها در جهت بهبود فرايندها و كاهش هزينه ها -

  IMSلي در حوزه برنامه ريزي و انجام دو نوبت مميزي داخ -

 ه هاي بهينه سازي و ... ژتهيه اهداف و برنامه هاي مديريتي براي سال آينده و كنترل پرو -

 انجام مطالعات استراتژيک و ارزيابي ريسک ها و فرصت هاي مديريتي بر اساس استانداردهاي مديريتي  -
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به نحوي که آنان به کارگیري مؤثر نیروهاي انسانی براي بهبود بازدهی و عملکرد  -

 احساس نمايند داراي منافع مشترك با سازمان می باشند

 کاري و حوزه فعالیتوضعیت ترکیب نیروي انسانی از لحاظ تحصیالت ، سوابق  -

ايجاد پويايی، مشارکت، احساس مالکیت و مسئولیت پذيري منسجم و پايدار در  -

 نیروهاي انسانی سازمان به نحوي که کامالً مشهود بوده و آسیب پذير نباشد.

 فقدان نیروهاي متخصص و کارآمد آثار پرورش نیروهاي انسانی به منظور اجتناب از -

نیروهاي انسانی با استعداد ولی کم تجربه در کنارمديران باسابقه، سازماندهی و تربیت  -

 موفق و مجرب

 مسئولیت اجتماعی سازمان در تعامل با محیط بیرون و همسايگان -

 

  حوزه عملیاتی منابع انسانی -4
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احساس نمايند داراي به نحوي که آنان کارگیري مؤثر نیروهاي انسانی براي بهبود بازدهی و عملکرد به  -4

 منافع مشترك با سازمان می باشند.

 

 شركت سرمايه گذاري سيمان اسپندار  پيش بيني شدهبررسي و تطابق نيروهاي شركت با چارت سازماني  -

بمنظور پاسخگويي پرسنل در مقابل وظايف  آتيچارت سازماني  شناسنامه هاي شغليمشاركت در تدوين شرح  -

 محوله 

شناسائي نيرو هاي فني و ستادي از كار افتاده و ناكارآمد و اقدام به بازنشستگي آنها از طريق مشاغل سخت و زيان  -

 جذب و جايگزيني نيروهاي با كيفيت از طريق پروسه استخدامي و جابجائي هاي داخلي جهت آور 

 كاركنان از طريق جابجائي ها و جانشيني ها ،جوان سازي سازمان با بررسي ميانگين سني -

 تنبيت وضعيت عملكرد بارگيرخانه و انتقال برخي از نيروهاي فني اين واحد به واحد هاي اجرائي   -

، ارائه بسته هاي حمايتي مطابق ورزشيو  تنظيم و اجراي برنامه هاي رفاهي از جملههاي انگيزشي  افزايش فعاليت -

، فراهم نمودن امكان استفاده از تسهيالت بانكي از طريق يكي از بانک هاي سپندارا دستورالعمل هاي  هلدينگ

از طريق برگزاري منظم جلسات كميته هاي طبقه بندي مشاغل  منطقه و بازنگري در احكام و حقوق هاي پرسنل

 و انضباطي 

عادالنه ارتقاء و تغييرهاي  ايجاد بانک اطالعاتي روند رشد پرسنل از بدو استخدام تا بحال جهت شناسائي،توزيع -

 شغلي و جانشين پروري در سازمان  

 باط سازمانيضسازي محيط كار و ايجاد نظم و ان سالم -

، محل سكونتتوزيع قرارداد مستقيم و پيمانكاري ، حفظ و متعادل سازي تركيب پرسنل مشغول به فعاليت از لحاظ  -

 تحصيالت مورد نياز 

  با همكاراي مديران واحد ها  بصورت فرآيندي ي فنيها تركيب نفرات واحدو اصالح بررسي  -

رعايت الزامات ايمني و بهداشت پرسنل و محيط كار از جمله انتخاب و نظارت بر تهيه تجهيزات  نظارت بر  -

با برگزاري منظم جلسات اداري  ايمني متناسب با شغل، لباس كارپرسنل، امورات مربوط به تغذيه و سرو غذا

 و كميته هاي مربوطه 
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 :وضعیت ترکیب نیروي انسانی از لحاظ تحصیالت ، سوابق کاري و حوزه فعالیت -4-1
 

 نام واحد

 30/09/1399سال مالی منتهی به   30/09/1400سال مالی منتهی به  

میانگین  تحصیالت 

سوابق 

کاري 

 سال

 تحصیالت

لیسانس  جمع

 باالترو 

فوق 

 ديپلم
 ديپلم

زير 

 ديپلم
 جمع

لیسانس 

 و باالتر

فوق 

 ديپلم
 ديپلم

زير 

 ديپلم

 8 0 0 0 8 13 8 0 0 0 8 مديريت

 2 1 0 0 3 4 2 1 0 0 3 (HSEايمنی و بهداشت )

 21 5 7 2 7 11 22 4 7 2 9 منابع انسانی

 7 0 0 0 7 5 7 0 0 0 7 مالی

 13 0 1 0 12 8 10 0 0 0 10 تدارکات و فروش

 5 0 3 0 2 5 5 0 3 0 2 انبار

 29 10 5 2 12 7 22 5 2 2 13 تولید

 29 4 5 7 13 8 26 3 6 7 10 مکانیک و دفتر فنی

 17 0 3 1 13 5 17 0 3 1 13 برق

 8 0 1 1 6 9 8 0 1 1 6 کنترل کیفیت

 140 19 25 14 82 6 128 12 22 14 80 جمع
 

                                
  
ي ياران تامين نيرو در بخش هاي مختلف از طريق شركتنفر  196تعداد عالوه بر نيروي انساني مندرج در جدول فوق ،  -

از  يبهره مند يراستادر در سال مالي مورد گزارش و  مشغول به كار هستند.مديريت و در قالب قرارداد پيمان  قره داش

به طور همچنين  از كاركنان رسمي و قراردادي بازنشسته شده اند. نفر 14آور تعداد  انيمزاياي قانون مشاغل سخت و ز

 در برخي از ماه هاي سال به كار گرفته شده اند.نفر به صورت روز مزد موقت و كارگران فصلي  11ميانگين ماهيانه تعداد 
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ايجاد پويايی، مشارکت، احساس مالکیت و مسئولیت پذيري منسجم و پايدار در نیروهاي  -4-2

 کاماًل مشهود بوده و آسیب پذير نباشد.در نیروهاي سازمانی انسانی سازمان به نحوي که 
 

دستورات به منظور ايجاد حس تعلق و پويايي در منابع انساني سازمان، واحد منابع انساني شركت با بهره گيري از 

استخدامي و دستورالعمل هاي شركت سرمايه گذاري سيمان اسپندار  -مديريت محترم عامل ، آئين نامه هاي رفاهي

در بخش هاي متعدد عملكرد هاي متناسبي را در چهار بخش مورد نظراجرا نموده كه بشرح زير جهت استحضار 

 تقديم مي گردد:

 خدمات رفاهي و ورزشي -

 فضاي سبز -

 بخش سازه -

 ش خدمات  بخ -

 در مورد خدمات رفاهي و ورزشي واحد منابع انسانيعملكرد  -الف 
 
  به شرح زير مي باشد : رفاهيبخش مطابق روال سنوات گذشته اهم اقدامات انجام شده در 

  خانمهمكاران ارج نهادن به  به منظورمراسم روز مادر و زن  برگزاري -

  براي فرزندان پرسنلدر ابتداي سال تحصيلي  تهيه پكيج دانش آموزي -

 تجليل از كارگران نمونه در طول سال -

 برگزاري مراسم فرهنگي و اقامه نماز با حضور مديران استاني  -

 پايان هر فصلحمايتي در هاي كمک معيشتي و توزيع بسته  -

 با رعايت پروتكل هاي بهداشتي ...........شطرنج، تنيس روي ميز و ورزشي از قبيل برگزاري مسابقات  -

 صبحگاهي برگزاري برنامه ورزش  -

 

 عملكرد واحد منابع انساني در قسمت فضاي سبز  -ب
 
 ي سبزها استفاده در محوطه و فضا به منظور گل 30.000بيش از پرورش  نهال و كاشت -1

و فضاهاي خالي  زميناز دو هكتار  آماده سازي حدودهكتار از قسمت هاي درختكاري شده و  40نگهداري  -2

 براي درختكاري  و كارخانه اطراف خط توليد

  hanterتجهيز محوطه ها به سيستم آبياري مخفي و شده  هيپس آب فاضالب تصفاستفاده از آبياري قطره اي و  -3

 اندازي آن هدستگاه تسويه آب از تأسيسات و نصب و راامكان استفاده از  -4
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 عملكرد بخش سازه  -ج

 
 شامل موارد زير مي باشد:واحد سازه مهمترين اقدامات انجام شده توسط 

 ريل گذاري آن وتكميل طول خط پايل استكر در انبار خاك  -1

 آسفالت خيابان اصلي از جلوي سنگ شكن تا رستوران غذاخوري  به منظورزيرسازي  متر 9.000 انجام -2

 ساختمان معدن سنگ آهکو خاكبرداري ، اجراي بتن مگر ، اجراي بتن فنداسيون در پمپ بنزين  -3

 واحد مالي و همچنين بازسازي طبقات اول و دوم مهمانسراي اردبيل  بهسازي و اجراي دكوراسيون داخلي -4

 عمليات اجرايي مخازت مازوت شامل خاكبرداري ، اجراي كانيوبک و فيل و بتن ريزي كف متر  1.500اجراي  -5

 فورمن مهندسي  حمام ها ، سرويس بهداشتي وبهسازي  -6

 و گريت كولر k22-k23فن هاي هاي  اجراي فنداسيون  -7

 ، اتاق هاي واحدهاي سازه ، نقليه  بهسازي كامل رستوران غذاخوري -8

  ي اداري و توليدختمان هاسا pmانجام  -9

 خط توليد و واحدهاي فني دوره اي همكاري درتعميرات -10

 

 عملكرد واحدمنابع انساني در بخش خدمات   -د
 

، و انجام اقدامات زير رضايت خدماتي با نظارت بر فعاليت هايتوانسته  در بخش خدمات عمومي، واحد منابع انساني

 مندي و عملكرد مناسبي داشته باشد:

 اعزام به ماموريت زمان كارشناسان فني در براي طاسكان و تهيه بلي هماهنگي در -
 شهرو داخل  كارخانهداخل  ايمهمانسررب مستمر نظارت -

 سرويس اياب و ذهاب رانندگان پيمانكار رستوران، نظارت بر عملكرد  -

 اطمينان از ايمنيآنها به منظور  ها و وسايط نقليه خودرو دوره اي اتتعميرنظارت بر  -

 اي در بخش هاي غيرصنعتي و محوطه كارخانه انجام نظافت دوره - 

 تعميرات ادواري خط  درهمكاري با واحدهاي فني  - 

 فروش به انبار تحويل ضايعات قابل تفكيک و ونظارت بر واحدها از جمع آوري زباله و ضايعات - 
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 :فقدان نیروهاي متخصص و کارآمد آثار اجتناب ازپرورش نیروهاي انسانی به منظور  - 4-3
 

از آنجا كه آموزش و پرورش مستمر پرسنل يكي از مهمترين ماموريت هاي مديريت منابع انساني مي باشد واحد 

به منظور حفظ و صيانت از سرمايه هاي انساني و باال بردن توانمندي ها و قابليت هاي شغلي كاركنان  آموزش شركت

 هاي استاندارد با بهره گيري از  و توسعه منابع انسانيسياست هاي اهداف ويي با ضمن همسو، 

و  دوره هاي برنامه ريزيبه طوريكه  ،ه و برگزاري دوره هاي آموزشي مورد نياز نمودبرنامه ريزي آموزشي اقدام به 

 و با هدف باالبردن توانمندي هاي پرسنل و جانشين پروري انجام گرديداست. شده براساس استاندارد آموزشي مشاغل اجرا

 به شرح زير مي باشد :  در اين حوزهاقدامات صورت گرفته  اهم 

  834با مشاركت در داخل كارخانه  توسط اساتيد صنعت سيمان مختلفدوره آموزشي  91 و برگزاري اجراموفقيت در  -

 با رعايت كامل پروتكل هاي بهداشتيحضوري و يا  وبيناربه صورت  نفر از پرسنل

 مرحله  3در به مراكز آموزشي نيازمند به دوره هاي آموزشي كارشناسان فني  اعزاممعرفي و  -

ميانگين  وساعت  25 به ميزان سرانه آموزش كاركنان به ازاي هر نفربه طوريكه  طي سال ساعت آموزش 542برگزاري  -

 بوده استدرصدي كرك پاتريک  55درصد اثر بخشي از شاخص  78امتياز در سطح نتايج ، باالي 

همكاري در مميزي ادواري خارج از شركت و رضايت مميزان خارجي از نظر از ساير اقدامات واحد آموزش مي توان به  -

 نام برد.استاندارد آموزشي مشاغل 

 

 :اي انسانی با استعداد ولی کم تجربه در کنارمديران باسابقه، موفق و مجربسازماندهی و تربیت نیروه - 4-4

و با در نظر  جابجائي و تغيير شغل هاي انجام گرفته توسط واحد منابع انساني در سال مورد گزارشبا عنايت به 

نسبت به جهت توانمندسازي نفرات عنوان شده، اين واحد مهارت  تجربه و -نقش كليدي انتقال دانشگرفتن 

ازميان مديران ، روسا و پرسنلي برنامه هاي آموزشي، زمان اجراي و در  سازماندهي و اجراي مديريت يادگيري اقدام

در تئوري و عملي  و آموزش نفرات فوق را بصورتانتخـــاب  داشتندبه عنوان مدرس كه توانائي انتقال مهارتها را 

 عمليو چهره  چهره بهآموزش از مزاياي اين روش مي توان به . سته اچارچوب استانداردهاي آموزشي برگزار نمود

 .جانشين پروري  اشاره نمودو جايگزين نفرات  و انتقال آن بهكارخانه حين كار، استفاده از تجربيات نفرات 
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 مسئولیت اجتماعی سازمان در تعامل با محیط بیرون و همسايگان: - 4-5

ه سعي نمود، مجوز مجــمع عمومي عادي ساليانه به استناد  با و مسئوليت هاي اجتماعي خودشركت در راستاي 

 باشد.است در حد امكان در فعاليت هاي اجتماعي منطقه حضور فعال داشته 

 از جمله مواد قابل توجه در اين زمينه مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 و مشاركت در طرح هاي مومنانه روستاي همجواركمک به بازسازي و مرمت جاده دسترسي به  -

به بازسازي مدارس روستاها و شهرستان هاي همجوار و تهيه پک آموزشي و توزيع بين دانش نقدي و غير نقدي كمک  -

 آموزان بي بضاعت روستاهاي همجوار 

 مجوار هبي بضاعت و بي سرپرست اهالي روستاهاي  براي افرادتهيه بسته حمايتي انجام امور خيريه و  -

 اختصاص سيمان رايگان به مساجد روستاهاي همجوار -

 

 محترم اقتصادي استانداري اردبيل -

 

 

- GGFFFFDDززرزينستيتKLKVLJKIIII 

 م كاقداررDDSاقدا -

 زمان تعزيرات حكومتي استان اردبيلCVCVس- -

 سازمان بازرسي كل استان اردبيل- -

 اقتصادي نيروي انتظامي استان اردبيلپليس امنيت - -
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 توجه ويژه به امور بهداشت شغلی پرسنل -

 خطرات و پیشگیري از بروز حوادثشناسايی  -

 تولید محصول با رويکرد حفاظت از محیط زيست -

 گزارش اجمالی و مقايسه اي حوادث و اقدامات انجام شده -

 حوزه بهداشت،ايمنی و محیط زيست -5
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 :پرسنلتوجه ويژه به امور بهداشت شغلی  -5

آموزش اقدامات خود و همچنين  بااين واحد توانسته  و پزشک مستقر در كارخانه،  HSEوجود واحد  خوشبختانه با

فعاليت برخي اهم ، كنترل نمايد  كارخانه و بين كاركنان اين بيماري را در محيط ،  به كاركنان يموارد بهداشترعايت 

 :به شرح زير مي باشددر اين حوزه هاي صورت گرفته 
 الزامات ستاد ملي مبارزه با كرونابه صورت روزانه بين پرسنل مطابق  توزيع ماسک يكبار مصرف سه اليه پزشكي -

 ضدعفوني كننده دست و سطوح بين پرسنل براي پيشگيري از انتشار بيماري كرونا مواد توزيع -

 تب سنجي روزانه پرسنل و ميهمانان در ورودي شركت -

 معاينه ويژه آبدارچي ها و آشپزها توسط پزشک معتمد با رويكرد شناسايي موارد و عاليم مشكوك  -

 بهداشتي توزيع غذا در ظروف يک بار مصرف والزام بهتعطيل نمودن غذاخوري با رويكرد عدم تجمع در مكان واحد  -

 سرو چاي و دمنوش هاي گياهي توسط آبدارچي ها در ليوان هاي يكبارمصرف پيشنهاد -

 ارائه خدمات كمكهاي اوليه و امداد رساني به پرسنل و شارژ جعبه هاي كمكهاي اوليه  -

 مرحله اجراكار و پيگيري مصوبات آن تا  حفاظت و بهداشت ،برگزاري منظم جلسات كميته ايمني  -

پاسخگو بودن به اين الزامات سازمانهاي برون سازماني خصوصاً شبكه بهداشت و اداره  بروز رساني الزامات قانوني و -

 تامين اجتماعي و...سازمان و محيط زيست و  كار 

 مل زيان آور محيط كار و تجزيه و تحليل آنها و ارائه راه حلهاي كنترلياندازه گيري عوا -

 تهيه ليست اماكن مورد نياز جهت سم پاشي و مشخص نمودن سم مورد نياز براي پاكسازي محيط از جانوران مضر -
 
 

 :شناسايی خطرات و پیشگیري از بروز حوادث  -1-5

به شرح زير صورت گرفته  اقداماتاهم  "ث حين كارحواد "از بروز جلوگيريجهت  ، به منظور شناسايي خطرات

 مي باشد:

 از شركت توف نورد ISO45001:2018اخذ گواهينامه استاندارد  -

 ثبت حوادث و شبه حوادث و ارائه گزارش آن به اداره كار و تامين اجتماعي  -

 رفع نواقص  وبازديدهاي منظم دوره اي ماهيانه مطابق چک ليستهاي پايش ادواري ايمني و زيست محيطي  -

  گروهي چهره به چهره يا به صورت H.S.E  مرتبط بابرگزاري آموزشهاي  -

 حفاظت فردي، ايمني برق ريگري جرثقيلها، ايمني كار در ارتفاع،ي ، اعم از آموزش هاي برگزاري كالس -

 هبرآورده سازي الزامات مربوطجهت محيط زيست، اداره كار و امور اجتماعي ، شبكه بهداشت  هاي با سازمان ارتباط -

 و هيدرانت ها و كپسولهاي اطفاء حريق  Fنظارت و بازديد از صحت عملكرد جعبه هاي  -

 گيري از بروز حوادثاجراي فرم هاي پرميت براي كارهاي خطرناك و حضور در محل تعميرات به منظور پيش -

 باشند كه نيازمند مشخص نمودن شاخص يفوساليانه كلر،گاز، برق وكليه مصار پيگيري مصارف ماهيانه -

  IMSبروز رساني كليه روشهاي اجرايي و دستور العمل هاي سيستم هاي مديرتي  -
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 ارزيابي ريسک و بروز رساني آن و اضافه نمودن اقدامات كنترلي مناسب و بازنگري -

 بازنگري و اصالح جدول لوازم حفاظت فردي و بروز رساني آن و تهيه لوازم حفاظت فردي متناسب با نوع شغل  -

 اخليتدوين روش اجرايي واكنش در شرايط اضطراري و شرح وظايف تيم واكنش و اجرايي نمودن آن با نفرات د -

 برگزاري مانور و ارائه ليست نفرات ثابت و شركت كننده در شرايط اضطراري  -

 به واحد مالي و مديريت LHARPارائه گزارش  -

 (SORبهره گيري از سيستم گزارش مشاهدات ايمني ) -

 دوره هاي آموزشي و بازآموزي بهياران و سرپرست واحد  بهداشتاعزام  -

 

 حفاظت از محیط زيست به جاي تخريب آن : -2-5

بوده و كليه جنبه هاي زيست محيطي  ISO 14001شركت داراي سيستم مديريت زيست محيطي با توجه به اينكه 

تحت دستورالعمل ها و روشهاي اجرايي مي باشد كه اين موارد هر ساله عالوه بر كنترل در مميزي داخلي تحت 

 وزه پسماندها وجود سيستم تصفيهـــا  حـه بـــنيز قرار مي گيرد. در رابط مراقبت شركت هاي مميزي خارجي

فاضالب فعال و همچنين جداسازي و تفكيک ضايعات و پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي سازمان در محل كارخانه 

ات موثر در اقدمو تمامي اين موارد تحت مميزي هاي مراقبتي مي باشد. در رابطه با عملكرد زيست محيطي  مانجا

 طول سال مالي به شرح موارد زير مي باشد:

 از شركت توف نورد ISO14001:2015اخذ گواهينامه استاندارد  -

 شركت در همايش انتخاب صنعت سبز و دريافت لوح سيمين  -

 و تجزيه و تحليل آنها در دوره سه ماهه اندازه گيري پارامترهاي زيست محيطي مطابق خود اظهاري -

وضعيت خروجي دودكش اصلي و اتصال آن به پايش آنالين و رصد اين سامانه توسط سازمان حفاظت  كنترل -

 محيط زيست

 بهره گيري از سيستم تصفيه فاضالب وتفكيک ضايعات و پسماندهاي ناشي از فعاليت هاي سازمان  -

 حيط زيستحضور و مشاركت در نمايشگاه ها و همايش هاي برگزار شده با محوريت حفاظت از م -
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 :گزارش اجمالی حوادث و اقدامات انجام شده -3-5

حفظ سالمت و  تمام تالش خود را در جهت "شعار اول ايمني بعد كار"ايمني در راستاي تحقق  واحد بهداشت و

بكار بسته و در اين راستا توانسته است آمار عملكرد خود را سال به  و مراقبت از محيط زيست ايمني كاركنان

 مي باشد:به شرح زيرسال بهبود بخشد . جدول مقايسه اي زير بخشي از عملكرد اين واحد 

 

 شرح حوادث و اقدامات
سال مالي 

1398 

 سال مالي

 1399 

 سال مالي

 1400 

 SOR 324 361 353 تعداد گزارشات ایمنی

 1 8 4 حوادث نیازمند درمان پزشکی مستمرتعداد 

 9 3 0 تعداد حوادث منجر به استراحت پزشکی 

 5 12 15 تعداد کمک های اولیه

 2 5 6 تعداد حوادث محدود کننده

 0 0 0 عضو قطع تعداد

 0 0 0 تعداد مرگ

 12 25 27 تعداد گزارش شبه حوادث

 67 19 17 تعداد گزارش ناایمن در خصوص رانندگی 

 47 83 63  درصد تطابق با برنامه آموزشی

 4 4 4 تعداد مانورهای واکنش در شرایط اضطراری

 12 32 15 تعداد پمفلت های توزیع شده

 7 0 0 تعداد بیماری های مرتبط با کار

 0 0 0 تعداد منابع ایجاد آالینده ها 

 41 49 51 آب شرب مصرفی، متر مکعب برای هر نفر
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 با تمايز بخشیمتحول کردن شیوه هاي متداول  بازاريابی و فروش محصوالت  -

 هاي سودباالبردن حجم فروش بدون قربانی کردن حاشیه -

 فروش از طريق بهره گیري از شبکه هاي مويرگی حفظ روند -

بازاريابی و فروش در راستاي  ،هاي تولید تعامل اطالعاتی و آموزشی تیم -

 فروش اجرايی نمودن مهندسی

ارائه  با محصول به موقعداشتن مشتريان با تحويل توسعه و وفادار نگاه حفظ ، -

 بهترين سرويس و برترين کیفیت

 صادرات سیمان و کلینکر شرکت در سال مورد گزارش -

 آمار فروش سیمان -

 آمار تحويل  سیمان -

 آمار صادرات  سیمان -

 حوزه فروش و بازاريابی  -6
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 تمايز بخشی:با متحول کردن شیوه هاي  متداول  بازاريابی و فروش محصوالت  -6

وجود ه در سال مالي جاري فعاليت ها و شيوه هاي متداول بازاريابي و فروش شركت به دليل تغييرات اساسي ب

گرديده بطور كلي در مقايسه با سالهاي گذشته متفاوت  ، بخصوص عرضه سيمان در بورس كاالي ايران آمده 

نقدينگي بكار رفته در بخش ساختمان ميزان  . افزايش قيمت مسكن و به تبع آن افزايش ساخت و ساز واست

حتي  مصرف سيمان را با شيب بسيار زيادي باالبرد. بطوريكه تقاضا برعكس سنوات گذشته در برخي مقاطع سال

كه باعث ،عامل بسيار مهم ديگر باال رفتن كرايه حمل بود  ،بيشتر از عرضه بود. عالوه بر افزايش مصرف سيمان 

نتوانند در بازار هاي اين شركت فعاليت نموده و عرضه  شدكارخانجات رقيب گشت و موجب كوتاهي شعاع فعاليت 

عوامل باعث شد روش هاي توزيع و بازاريابي نيز از وضعيت رقابت محوري قبلي به تامين و اين مجموع  .نمايند

يري عوامل و سيستم توزيع  بهينه نياز مصرف كنندگان مختلف در هر دو محصول فله و پاكتي از طريق بكار گ

 توزيع هدفمند  معطوف شود.

 :هاي سودحاشیهکاهش باالبردن حجم فروش بدون -1-6

سال مالي ، فروش نقدي بطور كامل جايگزين فروش  اولمقادير تحويل و توزيع سيمان از تقاضا و رشد با افزايش 

صورت گرفت، با نرخ مصوب انجمن صنفي صنعت سيمان  فروش سيمان حذف و سابقاعتباري و تخفيفات رقابتي 

تغيير  1400سال از شهريور ماه در ادامه با الزام دولت به عرضه سيمان از طريق بورس كاال ، رويه فروش شركت 

متاسفانه به دليل محدوديت ايجاد شده گرديد.نرخ سيمان  رفتنباال  و ارتقاء حاشيه سود يافت كه اين امر منجر به

رف برق در فصل تابستان ، توليد و بالطبع فروش شركت دچار اختالل شده و اين امر باعث گرديد عليرغم در مص

 وجود تقاضا حجم فروش نسبت به سال قبل كاهش يابد.
 

سال مالی  نخستماهه هشت در  فروش از طريق بهره گیري از شبکه هاي مويرگی حفظ روند-2-6

 :ماهه آخر سال مالی چهار عرضه در بورس کاالي ايران در  و

انجمن صنفي رايزني با تجارت استان اردبيل و همچنين  جلسات برگزار شده در اداره صنعت،معدن وتوجه به با 

در مصالح فروشان و كليه واحد هاي توليدي بتن آماده در هشت ماهه نخست سال مالي ،توليد كنندگان بتن آماده ،

همچنين در هشت ماهه اول سال  .گرفتش توزيع سيمان آرتا اردبيل قرار هاي استان اردبيل تحت پوش شهرستان

سه بخش مردمي ، عمراني و واحد هاي سيمانبر كما في السابق بطور مويرگي  دراستان گيالن  در توزيع سيمانمالي 

 صدويعرضه محصوالت شركت در س رشيو پذ در بورس كاال مانيموضوع عرضه س بيتصو ليكن با.ادامه داشت

از فروش   16/05/1400 خيوفروش شركت از تار عيتوز استي، س 28/04/1400عرضه مورخ  تهيجلسه كم نيسوم

 .افتي رييبه عرضه در بورس كاال تغو اشخاص خارج از بورس عمده  دارانيخر
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بازاريابی و فروش در راستاي اجرايی نمودن  ،هاي تولید  تعامل اطالعاتی و آموزشی تیم-3-6

 : فروش مهندسی

هاي مختلف شركت و تعامل اطالعاتي بر پايه تجارب و تخصص و  نگرش سيستمي حاكم بر اجزا و دپارتمان

مندي آنان است.  آموزش هاي ديده شده پرسنل جزو راهبردهاي اساسي براي مشتري مداري و كسب رضايت

ارتقاء كيفيت سيمان هاي توليدي و توجه به درخواست ها و نيازهاي گروه هاي مختلف مصرف كننده در بخش 

هاي مردمي ، عمراني و بتن آماده ها و تامين خواسته هاي كيفي آنها نقش بسزائي در جذب و حفظ مشتريان 

باط بسيار نزديک تيم هاي توليد و فروش شركت بنحوي  تعامل و ارت. در سال مالي مورد گزارش ايفاء نموده است 

انجام گرفت كه توانست نيازهاي كمي و كيفي مشتريان را برآورده نموده و رضايت آنها را فراهم نمايد. آموزش 

و مسائل پيش آمده از  انجام امورفكري در  حين كار پرسنل و انتقال تجارب و اطالعات و تبادل و همكاري و هم

وفقيت شركت در توليد و توزيع حد اكنري بوده و ارتقاء توزيع ماهيانه نشانه بارز از تعامالت تيم هاي ذكر م داليل

 شده ميباشد.

ارائه بهترين سرويس  با محصول داشتن مشتريان با تحويل به موقعتوسعه و وفادار نگاه ،حفظ-4-6

 :و برترين کیفیت

ن منوط بر اهميت قائل شدن به خواسته ها و نيازها و تامين وفادار نگه داشتن و حفظ و توسعه كمي مشتريا

واحد فروش شركت  ،اوج گيري ميزان مصرف و تقاضا  باشرايط مطلوب براي كسب و كار و فعاليت هاي آنهاست. 

هاي الزم توانست به همان نسبت با افزايش ميزان تحويل و با حفظ كيفيت بدون هرگونه  ريزي نيز با انجام برنامه

نوسان نيازها و خواسته هاي مشتريان خود را به نحوي در دو سطح عمده فروشي و مويرگي برآورده نموده و از 

همراه ه كت را بحداكنر رضايت و وفاداري مشتريان نسبت به محصوالت شر موجباينرو تامين به موقع محصول 

 آورده است.

 صادرات سیمان و کلینکر شرکت در سال مورد گزارش:-5-6

از  محدويت هاي ايجاد شدهبه دليل ، به گرجستان كلينكر پيش نويس قرارداد صادرات  تنظيمعليرغم متاسفانه 

ي شركت و همچنين مشكالت ناشي از كمبود توليد به دليل محدوديت در مصرف برق از سو سوي اين كشور

گرديد، با توجه رايزني و ابراز كلينكر محدود به كشور ارمنستان صادرات توزيع برق منطقه اي آذربايجان  ، 

، لذا اخذ استاندارد گوست روسيه در حال انجام مي باشد  كشور روسيه ، مراحلرعالقمندي برخي از مشتريان د

  اين كشور در سال مالي جديد ميسر شود. دستيابي به بازارمربوطه امكان با اخذ استاندارد ، مديريت اميدواراست 
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 :و کلینکر آمار فروش سیمان-6-6

ــال   ــيمان و كلينكر از س ــرح ذيل مي  1400/  9 /30الي  1396/  9 /30جدول و نمودار مقدار  فروش س به ش

  باشد:

 

  
 

 :داخلی به تفکیک محصول آمار تحويل  سیمان-7-6

سال مالي منتهي به  سيمان  در  به تفكيک فله و پاكتي به  1400 / 9 / 30و  1399 / 9 / 30آمار مقدار تحويل 

 شرح ذيل مي باشد:

 

0
200,000
400,000
600,000
800,000

1,000,000
1,200,000

1396 1397 1398 1399 1400

669,605 706,208
876,283

1,101,494
1,028,491

 30/09/00 30/09/99 30/09/98 30/09/97 30/09/96 شـــرح

 1,028,491 1,101,494 876,283 706,208 669,605 و کلينکر فروش سيمان

 (7) 26 24 5  درصد -رشد

 شـــرح

سال مالی منتهی به 

30/9/99 

 تن

سال مالی منتهی به 

30/9/00 

 تن

 افزایش )كاهش (

 درصد تن

 2 11.013 553.240 542.227 فـلـــه تحویل سیمان

   54 51 درصد از كل

 (11) (57.843) 471.105 528.948 تحویل سیمان پـاكتی

   46 49 از كلدرصد 

 (4) (46.830) 1.024.345 1.071.175 جمــع

 ارقام به تن  

 ارقام به تن  
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  صادراتی به تفکیک محصول: و کلینکر  آمار تحويل سیمان-8-6

سال مالي منتهي به  سيمان و كلينكر در  صادرات  شرح ذيل   1400/  9/  30و  1399/  9/  30آمار مقدار  به 

 مي باشد:
 

 

  بوده است.ارمنستان در سال مورد گزارش صادرات كلينكر به كشور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شـــرح
منتهی سال مالی 

 30/9/99به 

سال مالی منتهی 

 30/9/00به 

 افزایش )كاهش (

 درصد تن

 - - - - فـلــــه سیمـــان

 (100) (1.813) - 1.813 پـاكتــی سیمـــان

 (85) (24.360) 4.146 28.506 كلینــــکر

 (86) (26.173) 4.146 30.319 جمع

 ارقام به تن  
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 واحد تدارکاتحوزه عملیاتی  -

  یمعدن هیمواد اولتامین  -

 واحد تولید یو مصرف یدکياقالم  نیتأم -

 نامه تدارکات نیآئ بازنگري و بروزرسانیمشارکت در  -

 انجام خدمات -

 حوزه عملیاتی بازرگانی و تدارکات  -7
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 واحد تدارکاتحوزه عملیاتی  - 7

تعريف شده  واحد تداركات يكي از فعاليت هاي اصلي و ستادي هر سازمان در جهت رسيدن به اهداففعاليت 

كاال و شركت با تامين كنندگان  رابطو به نوعي  بودهشركت در ارتباط  بخش هاي كليهواحد با لذا اين . ميباشد

نيازهاي  تا بتواند بودهتعاملي و ارتباطي  به صورتمي بايست خريد و تداركات  واحد عملكرد.خدمات مي باشد

را  كاال و خدمات تامين كنندگان، بهترين سپس با تحقيقات هدفمند در بازار  واحدهاي مختلف شركت را رديابي و

.خوشبختانه واحد تداركات شركت سيمان آرتا اردبيل با شناسايي نمايد با حداقل قيمت دركوتاه ترين زمان ممكن

؛ توانسته درسنوات  و رعايت معيارهاي فوق الذكر آشنا به وضعيت صنعت سيمانبكارگيري كارشناسان خبره و 

يا قطعات  هاي شركت در يک ساختار منظم ؛ عملكرد مناسبي داشته و از كمبود مواد اوليه واخيردرتامين نيازمندي 

 ضروري جلوگيري نمايد.

 مواد اولیه معدنیتامین  -1-7

مواد اوليه تركيب وجود تنوع دربه دليل  از مهمترين اولويت هاي واحد تداركات بوده ويكي تامين مواد اوليه توليد 

برخي  از آنجا كه . ميباشد ياديز تيبه صرف وقت و حساس ازين مواد اوليه مرغوب و مناسبوكامپوننت ها ، تأمين 

، واحد تداركات با انتخاب ، مذاكره و  بودهدر مالكيت شركت و برخي متعلق به اشخاص ثالث  مواد اوليه معادناز 

تنظيم پيش نويس عقد قرارداد با فروشندگان ، استخراج كننده وحمل كنندگان نقش مهمي درتامين مواد اوليه در 

 سال مالي گذشته داشته است .

 موقعيت هاي جغرافيايي و فواصل معادن طرف قرارداد به شرح زير مي باشد : 

 مي باشد . ي ازكارخانه كيلومتر 5فاصله حدود  در يت شركت بوده ومعدن سنگ آهک تحت مالك -

 مي باشد .از كارخانه  يكيلومتر 8فاصله حدود درمعدن خاك رس تحت مالكيت شركت بوده و  -

 مي باشد . از كارخانه يكيلومتر 15فاصله حدود  درمعدن مارل آهكي تحت مالكيت شركت بوده و -

 مي باشد . ي از كارخانه كيلومتر 60فاصله حدود در معدن پوزوالن تحت مالكيت شركت بوده و  -

كيلومتر  120معدن سنگ آهن موئيل تحت مالكيت شركت توان گران سهند بوده و فاصله آن از كارخانه حدود  -

 مي باشد .

ان اهر واقع شده و فاصله آن از معدن سنگ آهن زگليک اهر تحت مالكيت شركت تأمين كاني سام و در شهرست -

 كيلومتر مي باشد . 180كارخانه بيش از 

بوده و در منطقه پل دختر شهرستان  هاي مذكورمعادن سنگ گچ پل دختر ميانه و قافالنكوه تحت مالكيت شركت  -

 كيلومتر مي باشد . 240ميانه واقع شده و فاصله اين معادن از كارخانه بيش از 

معدن سنگ سيليس تحت مالكيت پيمانكاري آقاي اقبالي نمين و در شهرستان نير واقع شده و فاصله آن از  -

 كيلومتر مي باشد .  75كارخانه بيش از 
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در كنار اين معادن كه تأمين كنندگان اصلي مواد اوليه معدني كارخانه مي باشند ، معادن گچ منطقه مهربان  -

آهن منطقه داشكسن شهرستان مشكين شهر نيز جزو تأمين كنندگان معدن شهرستان سراب ، معدن سيليس و 

 شركت مي باشند . 2درجه 

 واحد تداركات موفق، رايه حمل و هزينه ماشين آالت معدني وجود پراكندگي معادن و افزايش بي رويه ك عليرغم

ريسک  با پيمانكاران اين حوزه ، ضمن رعايت صرفه وصالح شركت مذاكرهانتخاب و  با مورد گزارش يدر سال مال شد

 كاهش دهد.دپوسازي مطمئن با  كمبود مواد اوليه را 

 

  خط تولیدتأمین اقالم يدکی و مصرفی  -2-7

خص صنعت سيمان با دشواري هاي تحريم هاي موجود ، تأمين قطعات مورد نياز كارخانجات كشور باال دليل به

بسيار روبرو شده و عدم وجود قطعات و متريال اصلي ، هزينه تعميرات و نگهداري مضاعفي را بر صنعت تحميل 

و بروز ،  و معتبرمنابع مطمئن يي با شناسا. واحد تداركات تمام سعي و تالش خويش را انجام داده تا  نموده است

در كوتاه ترين زمان ممكن را  و ساير واحد ها خط توليدنيازهاي واحدهاي فني رساني وندور ليست هاي خود ، 

يدكي گزارش و  اتهيچگونه توقفي ناشي از عدم وجود قطعدر سال مالي مورد گزارش  ، به طوريكه تامين نمايد

 به شرح زير اعالم مي گردد: 1400تامين شده در طول سال مالي منتهي به آذر ماه برخي از اقالم ثبت نشده است .

 
 . . . امرشين تيوپ ها اقالم ريخته گري شامل الينرها ، سگمنت ها و -

 آهن آالت ، ميلگردها و ورق هاي آلياژي و . . . ، انواع زنجيرها -

 پروانه و . . .بلبرينگ ، ياتاقان ، تسمه  ،اقالم يدكي برق صنعتي -

 وگلوله هاي فوالدي آجرها و جرم هاي نسوز -

 اقالم مصرفي آزمايشگاه ها و روغن ها و روانكارهاي صنعتي -

 الكتروموتور و گيربكس ، پمپ و . . . -

 پاكت خالي سيمان  -

 ساير قطعات ولوازم مورد نياز -
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  آئین نامه تدارکات بروزرسانیمشارکت در  -3-7

همكاري با  شركت هاي گروه اسپندار ، واحد تداركاتدر سطح بازنگري در آيين نامه معامالت بروزرساني و به منظور

با برگزاري جلسات منظم و مستمر ، شركت هاي هلدينگ  ساير تداركات ، مالي و Techportو مشاركت واحد هاي 

 بودهاجرا اكنون در مرحله .اين آئين نامه رسانددر هيات مديره به تصويب و  شركت را بروزرساني معامالت، آئين نامه 

قابل ذكر اينكه واحد تداركات با همكاري واحد مالي با اخذ وثايق است. ابالغ گرديد نيز ساير واحدهاي مرتبطبه و 

معتبر تعيين شده در آيين نامه معامالت از تامين كنند گان كاال وخدمات و پيگيري پيش پرداخت هاي مالي ، از 

 ل شدن پرداخت هاي انجام شده جلوگيري نموده است.الوصو

 

 انجام خدمات  -4-7

دريافت برگ درخواست احد تداركات بعد از مرتبط با انجام تعميرات در داخل و بيرون از شركت ، و خدمات زمينهدر 

طي خدمات  نموده و بعد از  معتبرارايه كننده شناسائي پيمانكار و يا اقدام به خدمات از واحد هاي مختلف شركت ، 

 و عقد قرارداد در چارچوب آيين نامه معامالت نموده است.مراحل استعالم ، نسبت به انتخاب پيمانكار واجد شرايط 

 : نمودموارد زير اشاره مي توان به انجام خدمات در سال مالي مورد گزارش از اقدامات بارز انجام شده در اين زمينه 

 آسياب مواد خام توسط شركت خدمات مهندسي سيمان طرح پاسارگاد . ورهال گيربكس اصليا -

 نصب و راه اندازي سيستم توزين مواد كوره توسط شركت آرتا توان بنيان . -

 در انبار خاك توسط شركت صنايع سرمد توان . 06 – 01افزايش طول نوار  -

 نگر پارس .توسط شركت پيشگامان روش K23و  K22تعويض و نصب و راه اندازي فن هاي  -

 انجام عمليات تعويض پوسته غلطک و بيرينگ هاي رولر آسياب مواد توسط شركت صنايع سرمد توان -

قديم توسط شركت پيشگامان  4جديد و  4و  2انجام عمليات مربوط به تعويض و نصب اينرتيوپ هاي سيكلون هاي  -

 روشنگر پارس

 انجام ساير موارد خدماتي . -

 

 

 بسمه تعالي
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 خدمات و پشتیبانی -

 زيرساختتوسعه شبکه و  -

 يسخت افزارخدمات نرم افزاري و  -
 

 و فن آوري   ITحوزه  -8
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 به شرح زير می باشد:  مالی مورد گزارشدر سال   ITعملکرد واحد -8

 خدمات و پشتيباني : 

 (عمومي، پرينتر،... افزارهاي نرم درايورها، ويندوز، نصب) ها رايانهوو نگهداري تجهيزات الكترونيكي  سازي آماده -

 ... الكترونيک، پستو  فايلها گذاري اشتراك به اينترنت،شامل  كاربران براي شبكه سرويسهاي اندازي راه -

 م ، تيمار ، دژبان ، ورود ، خروج سيستم هاي همكاران سيست اعم از تخصصي افزارهاي نرم اندازي راهنگهداري و  -

 :توسعه شبكه و زيرساخت 

  كارخانه  نرم افزاري هاي شبكه نگهداري -

 رديابي محصوالت فروش رفته به منظورحمل  تريلي هاي شركت هايروي بر GPSنصب  -

در باگيرخانه هاي خط يک و دو     FAST JETجت پرينتر نرم افزار و سخت افزار سيستم نصب وراه اندازي  -

 براي چاپ شماره هاي برگ تحويل روي پاكتهاي سيمان 

 شبكه درخط توليد  ينصب سوييچ ها جهتراه اندازي شبكه هاي جديد مورد نياز  و ايجاد -

  اينترنت كالن هاي سياست اجراي و اينترنت باند پهناي مديريت و توزيع -

 سرورها و افزارها نرم يمنياو  شبكه سطح سرويس هاي تمامي براي الزم امنيتبستر  تامين -

 خطوط توليد ، فني و مالي اطالعاتي هاي بانک وحفاظت از نگهداري -

 رهاي نوري شبكه و رفع قطعي هاي احتمالي بنگهداري فيونگهداري و پشتيباني دوربين مدار بسته  -

 

 نرم افزاري :و   سخت افزارخدمات 

  آنها رساني بروز و كامپيوترها تمامي براي شناسنامهايجاد  و مشخصات تهيه -

  امكان صورت در معيوب تعمير تجهيزات و ها سيستم به سرويس ارائه -

 در كليه واحدها آن استفاده از ماژول اضافه كاري نرم افزار دژبان و نصب  -

 ربوطهاطالعات واحدهاي م و بروزرسانيسايت كارخانه سيمان اردبيل نگهداري  -

 ارسال پيامک براي مشتريان هنگام تحويل محصول وسيستم بروزرساني پرتال فروش -
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 به شرح زير می باشد:مورد گزارش  مهم ترين موفقیت ها و تقدير نامه هاي دريافتی در سال 

 1400در سال  س و تنديس واحد نمونه كيفي استان اردبيللوح سپااخذ  -

 اردبيل واحد نمونه صنعت سبز استان انتخاب  -

 كشوروزير از مقابله با همه گيري كرونا  ملي كارفرماي برگزيده و انتخاب تقديرنامه دريافت  -

 صادر كننده برتر استان اردبيل انتخاب  -

 كشور خانه بهداشت كارگري نمونه انتخاب  -

 تقديرنامه كمك به طرح هاي عمراني در منطقه محروم از شوراي شهر نميناخذ -
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 28/11/1399عمومی عادي سالیانه مورخ     اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع
 
با موضوع پرداخت دستور العمل انظباطي  5ماده  مفاد تيمجمع، در ارتباط با رعا فيتكال 4-1در خصوص بند  -

سود سهام اشخاص  ي، شركت توانسته در سال جارمطابق با برنامه اعالم شده به عر  مي رساند سود سهامداران 

سامانه سجام و مطالبات اشخاص حقوقي را در مهلت قانوني و مطابق برنامه زمانبندي اعالم شده حقيقي را از طريق 

درخصوص رعايت مفاد  درخصوص ساير موارد مطرح شده در تكليف بند مذكورهمچنين ، پرداخت و تسويه نمايد.

يات مديره مورد بررسي در جلسات ه هو ساير موارد مربوط تهيهمنشور هيات مديره دستورالعمل حاكميت شركتي 

 قرار گرفته است.

رساند جلسات  يبه استحضار م يحسابرس تهيجلسات كم يمجمع، در ارتباط با برگزار فيتكال 5خصوص بند  در -

 واقع شده است. يدگيو موضوعات مربوطه مورد رس ليبه طور منظم تشك يدر سال جار تهيكم نيا

  سال آينده:برنامه ها و پروژه هاي پیش بینی شده در 

 برنامه ها و طرح هاي كلي   -

برنامه هاي آتي شركت در راستاي اجراي طرح تمايز بخشي كه توسط شركت سرمايه گذاري سيمان اسپندار مطالبه 

 شده به شرح زير مي باشد:

ارائه راهكارهاي  حفظ سهم بازارداخلي و توسعه بازار خارجي با بررسي ها و مطالعات پيوسته از بازار و رفتار رقبا با -

 متنوع و مناسب.

 باال بردن قيمت عرضه سيمان در بورس كاال از طريق رايزني با انجمن صنفي و بورس كاال حفظ حاشيه سود و -

 اخذ گواهينامه گوست و راهيابي به بازار روسيه  -

ي و كاربردي و افزايش تالش و برنامه ريزي جهت ارتقاء سطح تخصصي و مهارت منابع انساني ازطريق آموزش علم -

 انگيزه كاركنان.  

 يبهينه سازي و بازسازي ماشين آالت با  بررسي و مطالعه پارامترها و شاخص هاي بهره بردار -

 انرژي به منظور افزايش اثربخشي تجهيزات و برنامه ريزي جهت تداوم و اجراي آن.  بهينه مصرف تالش در جهت -

 و ارتقاء استانداردهاي مرتبط با صنعتبرنامه ريزي جهت حفظ، نگهداري  -

 

 



 
 شرکت سیمان آرتا اردبیل  )  سهامی عام (

 شرکت یو وضع عموم تیگزارش فعال

   1400آذر  30سال مالی منتهی به              

66 

 

 

 وري  خريد كاال جهت كنترل هزينه ها و افزايش بهره وبهينه سازي زنجيره تامين  -

 در راستاي كاهش قيمت تمام شده  و رايزني با آنها قراردادهاي پيمانكارانكنترل  -

  يكپارچه و همگرا نمودن اطالعات، دانش، تكنولوژي، فرآيندها و استراتژيها -

 پروژه هاي پيش بيني شده براي سال مالي آتي

با توجه به قدمت فعاليت كارخانه و استهالك ماشين آالت توليدي و ضرورت انجام پروژه هاي نوسازي وبهينه سازي ، 

حداقل  اجراي پروژه هاي تعريف شده ريسک توقفات ناشي از اين موضوع را بهمديريت در نظر دارد طي سال مالي آتي با 

مديريت اميدواراست ميليون ريال مي باشد.  1.641.060برآورد اوليه مديريت براي اجراي پروژه هاي مذكور مبلغ برساند، 

تامين  آتي جريان نقدينگيبخشي را از محل از محل تسهيالت بانكي و اجراي اين پروژه ها را منابع مورد نياز بخشي از 

 ، ماهيت و برآرود ريالي اجراي اين پروژه ها به شرح جدول زير مي باشد:نمايد

 

LV به MV برای ونت فن کولر و اصالح موتور از VSD نصب
VSD installation for cooler vent fan and modification of the 

motor from MV to LV
جایگزینی - فوق العاده 49,400

اصالح سیستم آسیاب مواد از 2 فن به 3 فن - مهندیس
Modification from a 2-fan system to a 3-fan system in the 

Raw Mill department - engineering
منطقی سازی 1,500

جایگزینی - عادی Cement mill spare head wall preparation 3,460آماده سازی یدیک هدوال آسیاب سیمان

ی آنالین اختالط مواد افلو برای آنالت 
جایگزینی - فوق العاده Spectra flow online analyzer for the blending bed10,000اسپکتی

ل و حفاظت تغذیه  های قدرت و بهبود سیستم کنتی جایگزینی سوئیچ گت 

MV موتورهای

Substitution of power switch gears and improving the 

control system and feeder protection for the MV motors 

(two parts)

بهبود کیفیت 193,800

PCS7 به S5 سنگ شکن از PLC تعویضPLC modification from S5 to PCS7 in crusher11,400 جایگزینی - فوق العاده

اصالح کلسایتی با نصب پایروتاپ در پری هیتی موجود
Calciner modification by installing Pyrotop in the existing 

preheater
ش و تنوع 209,000 گستی

سور شماره 1 و 4 اصالح تابلوها در بویلر شماره 1 -  کمتر
Modification of the power boards in boiler 1 - compressors 

1 & 4
جایگزینی - عادی 6,500

سور شماره 2 و 3 اصالح تابلوها در بویلر شماره 2 -  کمتر
Modification of the power boards in boiler 2 - compressors 

2 & 3
جایگزینی - عادی 6,500

اصالح سیستم آسیاب مواد از 2 فن به 3 فن - پیاده سازی
Modification from a 2-fan system to a 3-fan system in the 

Raw Mill department - Implimentation
منطقی سازی 380,000

منطقی سازی Grate Cooler Modification456,000اصالح گریت کولر

جایگزینی - فوق العاده Replacing the kiln shell in the damaged outlet area95,000تعویض پوسته کوره در ناحیه آسیب دیده خروجی

جایگزینی - فوق العاده Replecement of the kiln body below ring 2 20,900تعویض بدنه کوره در زیر رینگ 2

تعویض PLC های آسیاب مواد از ABB به PCS7 و مانیتورینگ آسیاب 

PCS7 به S5 مواد لوشه از

PLC modification from ABB to PCS7 in the raw mill and 

monitoring, and Loesche raw mill modification from S5 to 

PCS7  

جایگزینی - فوق العاده 95,000

اجتمایع و ایمنی Fire extinguishing system for heavy oil silos7,600نصب سیستم اطفاء حریق در مخازن مازوت

PCS7 به ABB  های کوره و گریت کولر از PLC تعویض
PLC modification from ABB to PCS7 in the kiln and grate 

cooler
جایگزینی - فوق العاده 95,000

1,641,060 

نوع وماهیت پروژهبرآورد - میلیون ریال

جمع

ح پروژه ن پروژهشر عنوان التی 



 
 شرکت سیمان آرتا اردبیل  )  سهامی عام (

 شرکت یو وضع عموم تیگزارش فعال

   1400آذر  30سال مالی منتهی به              

67 

 

 

 شنهاد هیات مديره براي تقسیم سود یپ

 باشد. يم الير ونيليم1.791.578غبه مبل 1400 /09/ 30به  يمالي منته سال انيسود انباشته درپا زانيم -

 خواهد بود . يپرداخت سود به صورت نقد نحوه -

 خواهد بود . انهيسال يعاد يمجمع عموم ميبراساس تصم ميسود قابل تقس زانيم -

 يدرصد سود سال جار 68 ميتقس شنهادي، با پرهيمد اتي، ه1400ماه  آذر 29مورخ  573جلسه شماره  مطابق -

 موافقت نمود.به ازاي هر سهم  يبه صورت نقد

مرداد ماه  يدرصد از ابتدا کياز  شتريمجمع و ب بيسهام سهامداران زير يک درصد پس از چهار ماه از تصو سود -

 قانون تجارت پرداخت خواهد شد. 240مطابق با ماده  1401مهر ماه   انيتا پا

 

 اطالعات تماس با شرکت 

 

 021-23571سهامداران محترم مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به آدرس زير مراجعه يا با شماره تلفن 

 تماس حاصل نمايند.  1508داخلي 

 آدرس دفتر تهران : 

 طبقه پنجم – اسپندارشركت سرمايه گذاري سيمان ساختمان  -114پالك  -لواساني غربي )فرمانيه(خيابان شهيد 

 آدرس دفتر مركزی شركت : 

    5636111198 :كدپستي -ه سيمان اردبيل كارخان–كيلومتر بيست جاده اردبيل به آستارا  –اردبيل 

 045 -32132910نمابر :       045 -32132903-4 :تلفن 
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