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 )ارقام به میلیون ریال(                                                                                                                                   زیده اطالعاتگ -5
 

    ده ـــشدید ارائه ـــتج                                                                                                                                             
     

                                                                                                                         5031                         5031                   

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

              233,319                 222,233                                      لص                                                                  درامد خا

              23,313                  12,231                                                                                                        سود عملیاتی

            2,331                     2,233                                                                                                  درآمد غیر عملیاتی

             3,172                     7,212                                                                                  پس از کسر مالیات -سود خالص

        (2,139)             (     1,312)                                                                                                   تعدیالت سنواتی

         11،,11                   21,291                                                                           وجوه حاصل از فعالیت های عملیاتی

 ب(اطالعات وضعیت مالی در پایان دوره ) مبالغ به میلیون ریال(:

 ،317,99                 ،331,32                                                                                                   جمع دارایی ها

 317,،23                 211,323                                                                                                      جمع بدهیها

      29,223                   ،23,27                                                                                                  هسرمایه ثبت شد

 23,377                    ،3,31،                                                                                      جمع حقوق صاحبان سهام

 ج( نرخ بازده )درصد(:

      2                           1                                                                                                   نرخ بازده نقدی داراییها

 ،                           3                                                                         نرخ بازده حقوق صاحبان سهام ) ارزش ویژه(

 د( اطالعات مربوط به هر سهم :

 2,922,333              333,،23,27                                                                     تعداد سهام در زمان برگزاری مجمع

 2,133                     32                                                                                               ریال-هر سهمسود واقعی 

 273                                                                                                                           ریال-سود نقدی هر سهم

 13,333                   1,333                                                                                        ریال-دفتری هرسهمارزش 

 هـ(سایر اطالعات:

 192                        1،3                                                                           نفر )پایان سال(–تعداد کارکنان شرکت 
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 پیام هیئت مدیره  -2

شرکت بوده و  , در تالش جهت بهبود عملکرد ران محترم و نیز مدافع حقوق آنانهیئت مدیره شرکت سیمان سفید ارومیه به عنوان معتمد سهامدا    

توسعه  دامنه راهبردی شرکتی,  نسبت به ایفای  مسئولیت خویش در زمینه راهبرد شرکت, شکل دهی به همواره سعی داشته است تا به موازات  

 فرهنگ سازمانی و مدیریت و کنترل ریسک سازمان اهتمام ورزد.

روابط  نفعان و نیز  شبکه ای ازراهبری شرکتی به  شبکه گسترده ای از روابط بین شرکت و تعداد زیادی از ذی ین راستا با توجه به گسترش دامنهدر ا     

نمود تا با تعیین راهبرد  1391سیستم اقتصادی و  قانونی حاکم, هیئت مدیره اقدام به اتخاذ سیاستهای کلیدی در طول سال  پیچیده مابین شرکت و

 تولیدی بردارد.این بنگاه شرکت بر اساس تحوالت اجتماعی حاضر , بتواند گامی بلند در جهت رشد و شکوفائی هر چه بیشتر 

 به شرح موارد زیر می باشد: 1391اهم استراتژی های اتخاذ شده جهت راهبری شرکتی در سال 

 ورود به بازار سرمایه : 

بر اساس پیشنهاد هیئت مدیره و  22/31/1391تاریخ انعطاف پذیری و آینده نگری شرکت, طی مجمع عمومی فوق العاده در  به منظور افزایش درجه

سهام شرکت سیمان سفید ارومیه در فرابورس ایران  نطقه و کشور مقرر گردید تا عرضههیز منابع سرمایه ای و رشد و توسعه شرکت در مدر جهت تج

آوری بیشتر و استفاده از روش های نوین, پویائی و تحول مسیر سود چرا که این استراتژی می تواند با قرار دادن شرکت دردر دستور کار قرار گیرد. 

و همچنین با نیل به اهداف زیر می تواند مزایای قابل توجهی برای سازمان و همچنین سهامداران محترم در پی داشته  مانی را امکان پذیر سازدساز

 باشد.

 هامداران جهت تولید, رشد و توسعه,تجهیز منابع سرمایه ای کوچک خرده س 

  خرده شرکت, کلیه سهامداران عمده وسهام برای افزایش میزان نقد شوندگی 

 ن تامین مالی ارزان قیمت از عموم,امکا 

 پذیرش و عرضه سهام در فرا بورس تی شرکت پس ازابهره مندی از معافیت مالی, 

 قل و انتقال سهام توسط سهامداران,بهره مندی از تخفیف مالیاتی ن 

  فعان,, مشتریان و سایر ذینگذاران, سرمایه و برند تجاری شرکت به آحاد جامعهمعرفی نام 

 د حقیقی و حقوقی به سرمایه گذاری,ت و ترغیب هرچه بیشتر افراکافزایش مخاطبان شر 

 نه قیمت سهام در زمان عرضه اولیه,کشف عادال 

 هیالت طبق مقررات در شبکه بانکی,جهت اخذ تس مبهره مندی از مزیت امکان توثیق سها 

 ,مشارکت در توسعه اقتصادی 

  موقع جهت ایجاد شفافیت اطالعاتی ت و گزارشگری بهلی شرکخی داسطوح کنترل هاارتقا. 
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 فزایش سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی زمین های شرکت:ا 

کلیه دارایی های ثابت مشهود شرکت در سال  ,به منظور شفافیت بهتر صورتهای مالی و تصمیم گیری  بهتر سهامداران در خصوص ارزش ذاتی شرکت

با توجه به حاشیه سود مطمئن شرکت و وضعیت عملیاتی مطلوب بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق  .قرار گرفتندمورد تجدید ارزیابی  91و  97

 333,،23,27ریال  منقسم به  333,333,،23,27ریال به  29,223,333,333سرمایه شرکت از مبلغ  33/37/1391العاده صاحبان سهام در تاریخ 

 مینهای شرکت افزایش یافت.ریالی از محل تجدید ارزیابی ز 1333سهم 

 تغییر شخصیت حقوقی شرکت و ویرایش اساسنامه: 

, شخصیت حقوقی شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تغییر یافته  22/31/1391بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ 

 یشین گردید.تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه پ 11ماده و  13و اساسنامه جدید در 

 قوه داخلی و صادراتیگسترش سهم بازار در بخش داخلی از طریق شناسائی مشتریان بال 

افزایش درصدی  2تا  1 نرخبا سهم بازار داخلی  یو بهره مندی از شاخص های کیفی باال به عنوان مزیت رقابتبر اساس بررسی بازار و نیاز مشتریان 

 یافت.

شامل مشاوره های تخصصی و اهدای هدایای تبلیغاتی  در محصول تولیدی و ارائه خدمات پس از فروش بهبود مستمر در کیفیت  

 راستای تکریم مشتریان و افزایش رضایتمندی آنان.

 :مدیریت و کنترل ریسک سازمان جهت ایجاد تعادل ریسک و بازده  

ساخت و ساز طرح های عمرانی کشور گردید که این عامل باعث ایجاد و تشدید  به رکود بازار , منجر1391ش تولید در طول سال داوم رکود در بخت

 نمشکالت نقدینگی کلیه تولید کنندگان صنعت سیمان شد که سیمان سفید نیز از این امر مستثنی نبوده است. همچنین تالش تولید کنندگان سیما

انی از قبیل قیمت گذاری احساسی محصول منجربه بی ثباتی بازار و نوسان سفید کشور جهت کسب سهم بازار بیشتر از طریق اعمال سیاستهای هیج

, ارائه تخفیفات فروش محصول نجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمانطبق برنامه ریزی های انجام شده توسط ا فروش در طول ماه های سال گردید.

 تعیین گردید. 1393افزایش نسبت به نرخ مصوب سال  % 13در طول سال متوقف شده و نرخ تعیین شده جهت فروش محصول با احتساب 

بدلیل وجود محدودیت هایی از قبیل عدم امنیت در منطقه و نیز مشکالت مربوط به و عدم ثبات بازار صادراتی ه به رکود حاکم بر بازار داخلی با توج

زایش هزینه های جذب نشده و در نهایت افزایش بهای تمام هش یافته که منجربه افاحمل و نقل محصول, میزان تقاضا در مقابل ظرفیت تولیدی ک

 شده گردید.

ا ر بررسی و مطالعه بازار جهت شناسائی بازار های بالقوه و جدید ,دیره شرکت جهت کنترل ریسک سازمانبا توجه به مشکالت یاد شده, هیئت م

اقدام به مدیریت تسهیالت بانکی اخذ شده  سازمان, د بازار بر نقدینگیب ناشی از رکوهمچنین به منظور کاهش عواق .سرلوحه فعالیت خویش قرار داد

سویه شده و شرکت اقدام به اخذ تسهیالت ت %،1هیالت با نرخ کارمزد بیشتر از تسدر بخش تسهیالت بانکی کلیه یز مدیریت هزینه های جاری نمود. و ن

 .گردید 1397در هزینه های مالی شرکت در مقایسه با سال  % 37نجر به کاهش ارزان قیمت از محل منابع صندوق توسعه ملی نمود. این اقدام م

ی قانون سختسال اخیر در نتیجه بهره مندی از  , با توجه به بازنشستگی تعدادی از کارکنان مجموعه در طول چنددر زمینه هزینه های جاری شرکت 

هت تامین نیروی کار جایگزین نمود و از این طریق تعداد پرسنل جذب شده کاهش کار, شرکت تا حد امکان اقدام به بهره مندی از پرسنل موجود ج

 منجربه کاهش هزینه حقوق و مزایا گردید.  افت که این عاملی

اتی یکلیه واحدهای شرکت ابالغ شده و در دستور کار مدیران عملبه  در زمینه سایر هزینه های تولیدی نیز استراتژی کاهش هزینه ها در قالب اجرائی

 قرار گرفت. 
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 :مدیریتی  تمرکز بر تداوم پروژه های 

تجدید صالحیت شامل  اهداف استراتژیک یک سازمان بر اساس خط مشی تعیین شده شرکت همدیریتی جهت نیل ب  مرکز بر تداوم پروژه هایت

ینامه تائید صالحیت  آزمایشگاه های تست و از کشور اسپانیا, تمدید صالحیت گواه AIDICOتوسط شرکت  CEگواهینامه استاندارد اروپایی 

 Tuv Interاز شرکت IMSاز کشور روسیه و تجدید گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه   ANALITICAوسط شرکت ت  ISO 17025کالیبراسیون 

Cert  .می باشد 

ز ن معقول ان برای کسب اطمیناو بهبود آیره ک به ایفای مسئولیت نظارتی هیئت مدم, تیم حسابرسی در راستای کزارشبعالوه در سال مورد گ

ا , تفاوت همالی ت با اهمیت گزارشگری و سالمت گزارشگری مالی وظایف خود ازجمله نظارت بر موضوعا دی شرکتآیند های نظام راهبرشی فرخاثرب

معقول نسبت به قابلیت و به موقع بودن  , رویه های حسابداری عمده, نحوه افشا در گزارش های مالی شرکت و کسب اطمینانو برآوردهای عمده

 گزارش های مالی و رعایت آن طبق استاندارهای حسابداری را به انجام رسانیده است.

داند در راستای تحقق اهداف سازمانی و با اعتماد راسخ به ادامه روند پویائی و موفقیت شرکت در سال  یدر پایان هیئت مدیره شرکت بر خود الزم م

ه تفاده بهینموانع و گلوگاه های سنوات گذشته و همچنین اسر جهت ارتقاء سطح کیفی و کمی شاخص های اصلی صنعت, کاهش و رفع د آتیمالی 

مهم در سایه رهنمودهای سازنده سهامداران محترم و حمایتهای بی دریغ امر این آورد که از موقعیتهای بازار سرمایه اقدامات اساسی به عمل 

 فعالیت هرچه بهتر و اثر بخش تر میسر خواهد شد. ایشان به پشتوانه

, کارکنان و کارگران صادق و زحمتکش مجموعه نقش اساسی در دستیابی به تالشهای بی دریغ کلیه کارشناسان همچنین شایان ذکر است زحمات و

  سپاسگذاری خویش را ابراز می نماید. اهداف برنامه راهبردی شرکت داشته و هیئت مدیره شرکت تالش این عزیزان را قدر نهاده و مراتب
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 تاریخچه فعالیت شرکت  -0

 تاریخچه  -5-0

 با ارومیه صنعتی مالکیت و شرکتها  ثبت اداره در ،33 شماره طی و شده تاسیس 23/37/1313 تاریخ در(   عام سهامی) ارومیه سفید سیمان رکتش

  شرکت نام 27/37/1327 مورخ العاده فوق عمومی مجمع مصوبه اساس بر. است رسیده ثبت به(  خاص سهامی) آباد عسگر معدنی و صنعتی شرکت  نام

 عام سهامی به 22/31/1391 مورخ العاده فوق عمومی مجمع جلسه در شرکت حقوقی شخصیت. یافت تغییر(  خاص سهامی) ارومیه سفید سیمان به

 با 23/12/1391 تاریخ در ایران, فرابورس متوسط و کوچک شرکتهای بازار در شرکت پذیرش با ایران فرابورس شرکت موافقت از پس و یافت تغییر

در فهرست نرخ  32/1393/،1, از تاریخ حراز کلیه شرایط پذیرشاو در نهایت پس از . رسید ثبت به بهادار اوراق و بورس سازمان نزد 11792 شماره

 . است واقع سلماس - ارومیه جاده 21 کیلومتر در آن کارخانه و شرکت اصلی مرکزهای فرابورس ایران درج گردید. 

 فعالیت اصلی  -2-0

اساسنامه عبارت است از ایجاد کارخانه سیمان سفید و بهره برداری از آن و به طور کلی ایجاد هرنوع تاسیسات و  2موضوع فعالیت شرکت طبق ماده  

, انجام کلیه معامالت مجاز مربوط به محصوالت اعم از واردات و صادرات, دات موضوع شرکتنبی مربوط به تولیتجهیزات و همچنین صنایع وابسته و ج

 یمشارکت در سایر شرکت ها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتهای جدید یا تعهد سهام شرکت های موجود در ارتباط با موضوع شرکت. به طور کل

, تجاری و صنعتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هر یک از موضوعات مشروحه شرکت می تواند به کلیه عملیات و معامالت مجاز مالی

که توسط اداره کل صنایع آذربایجان غربی صادر   32/33/1329مورخ 133272فوق مربوط باشد مبادرت نماید. به موجب پروانه بهره برداری شماره 

آغاز شده است. ضمناً شرکت  31/33/1329تاریخ  تن سیمان در 113,333یا تن کلینکر و  177,333بهره برداری از کارخانه با ظرفیت ساالنه شده, 

بمدت   23/12/13،2بوده و در تاریخ   23/12/1322مورخ 7/13271برداری آن به شماره دارای معدن سنگ آهک )عسگرآباد( می باشد که پروانه بهره 

تن برآورد گردیده است. فعالیت شرکت در سال  12,333,333جمعاً بمقدار  23/12/13،2تاریخ سال تمدید گردیده است. ذخیره قطعی معدن در  21

     مورد گزارش تولید کلینکر و سیمان و فروش سیمان می باشد.

       سرمایه و ترکیب سهامداران -1

به میزان  33/37/1391افزایش سرمایه در تاریخ ریالی( و آخرین  13,333سهم  2,333میلیون ریال )شامل  23سرمایه اولیه شرکت در زمان تاسیس 

ریالی افزایش یافت.  1,333سهم  333,،23,27میلیون ریال شامل  ،23,27به مبلغ  1391میلیون ریال بوده است که جمعاً در پایان سال  ،73,92

 روند تغییرات افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد.
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 :جدول زیر می باشد در تراز نامه به شرح ترکیب سهامداران

 

 ردیف

 

 نام سهامدار

03/52/5031 23/52/5031 

تعداد  درصد تعداد سهام

 سهام

 درصد

 27.32 233,331 27.32 12,292,933 خانواده آزادی 1

 2،.17 733,297 2،.17 13,711,313 خانواده فرهومند 2

 17.32 713,713 17.32 13,223،,9 خانواده شش انگشت 3

 13.13 171,،33 13.13 2,391,3،7 جعفر مسعودی 7

 3.21 1،3,332 3.21 ،،،,7,392 خانواده کالنتری 1

 7.13 72،,123 7.13 ،2,933,32 خانواده تاجفر 3

سایر سهامداران)کمتر  2

 (%7از 

1،,337,33، 21.33 273,393 21.33 

 133 2,922,333 133 333,،23,27 جمــــــــع کل

 

ز ریال ا میلیون،73,92درصد( به مبلغ  173میلیون ریال )معادل  ،23,27میلیون ریال به  29,223طی سال مورد گزارش سرمایه شرکت از مبلغ 

    به ثبت رسیده است. 31/37/1391محل تجدید ارزیابی دارائی ها )طبقه زمین(, افزایش یافته که در تاریخ 

مبلغ ) ریال(شرح ردیف

             20,000,000سرمایه اولیه1

           435,000,000افزایش سرمایه از محل آورده نقدی2

        2,250,000,000افزایش سرمایه از محل آورده نقدی3

        3,000,000,000افزایش سرمایه از محل آورده نقدی4

        4,000,000,000افزایش سرمایه از محل آورده نقدی5

      12,000,000,000افزایش سرمایه از محل آورده نقدی6

      16,000,000,000افزایش سرمایه از محل آورده نقدی7

      18,000,000,000افزایش سرمایه از محل آورده نقدی8

      20,000,000,000افزایش سرمایه از محل آورده نقدی9

      22,000,000,000افزایش سرمایه از محل آورده نقدی10

      24,270,000,000افزایش سرمایه از محل آورده نقدی11

      29,270,000,000افزایش سرمایه از محل آورده نقدی12

1376/06/16

1375/11/231377/01/09

1377/04/251377/06/14

1377/06/151377/08/17

1377/12/061378/05/06

1356/04/231356/05/16

1368/10/041368/10/21

1370/11/241371/01/10

1371/05/151371/07/27

1372/07/081372/10/29

1373/02/281373/04/12

1374/12/101375/09/08

1375/11/23

تاریخ مصوبه مجمع 

عمومی فوق العاده

تاریخ ثبت و اداره 

ثبت شرکتها



 (شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام

 گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  9صفحه 

               

 یگاه شرکت در صنعتجا -1

 :ی به شرح زیر می باشدداخلی و صادرات هایبازار شرکت درهم فروش محصوالت س

 .          23/52/5031منتهی به  سال مالی                                   03/52/5031سال مالی منتهی به                                

  .           سهم شرکت                    ل بازارک                                       سهم شرکت                     ل بازارک         نوع محصول  

    درصد               تن                   تن                                درصد                          تن       تن                                            

 11              7,332،              237,723                             11.1             9,391،        ،229,32        داخلیسیمان   

 19.3            71,137              237,923                             13.2             33,923         33،,،23سیمان صادراتی       

 13             133,171             999,393                             12,1             123,332       177,،،9سهم بازار کل          

 

 محیط حقوقی شرکت -6

 مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از :

 قانون تجارت, 

 ی و مدنی,قانون اساس 

  قانون مالیاتهای مستقیم, 

  مالیات و عوارض بر ارزش افزوده, قانون 

  ,قانون کار و رفاه اجتماعی 

 .سایر قوانین رایج کسب و کار 

  

 



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 گزارش فعالیت هیئت مدیره و وضع عمومی

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  13صفحه 

 مروری بر عملکرد مالی و عملیاتی -7
           ترازنامه -5-7

                                                      

)تجدیدارائه شده ()تجدیدارائه شده (

1395/12/301394/12/29بدهيهاوحقوق صاحبان سهام 1395/12/301394/12/29دارایيها

میلیون ریـالمیلیون ریـالمیلیون ریـالمیلیون ریـال

بدهي هاي جاري دارایي هاي جاري

                  77,604                  63,884پرداختنی های تجاری و غیر تجاری                    1,142                    5,543موجودی نقد
                    8,950                       433مالیات پرداختنی

                    1,283                    1,919سود سهام پرداختنی                  13,007                  15,699دریافتنی های تجاری و غیر تجاری
                  55,173                  83,073تسهیالت مالی                   80,793                  85,512موجودی موادوکاال

                  59,887                  74,835پیش دریافتها                    5,135                    2,611پیش پرداختها
                  202,897                  224,144جمع بدهی های جاری                   100,077                  109,365جمع دارایی های جاری 

بدهي هاي غيرجاريدارایي هاي غيرجاري 

                  10,950                       -تسهیالت مالی بلند مدت                  10,100                       100سرمایه گذاری های بلند مدت
                  24,507                  26,876ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                    4,520                    4,255دارایی های نامشهود

                    35,457                    26,876جمع بدهی های غیرجاری                200,165                207,779دارایی های ثابت مشهود

                  238,354                  251,020جمع بدهی ها                       136                  10,179سایر دارایی ها

حقوق صاحبان سهام                  214,921                  222,313جمع دارایی های غیر جاری 

                  29,270                  70,248سرمایه
                    2,927                     3,163اندوخته قانونی

                  43,221                    2,243مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها
                    1,226                    5,005سود انباشته

                    76,644                    80,658جمع حقوق صاحبان سهام 

                  314,998                  331,678جمع بدهی هاوحقوق صاحبان سهام                   314,998                  331,678جمع دارایی ها



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  11صفحه 

 مقایسه ای ترازنامه  نمودار -5-5-7

 

 

حقوق صاحبان 

 سهام

بدهی غیر 

 جاری

بدهی 

 جاری

دارائی های غیر 

 جاری

 سال دارائی های جاری

03،610 26،076 221،511 222،050 533،061 5031 

76،611 01،117 232،037 251،325 533،377 5031 
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1395 1394



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  12صفحه 

                     اقالم صورت سود و زیان  -2-7

 

)تجدیدارائه شده (

سال 1394
میلیون ریـالمیلیون ریـالمیلیون ریـال

                   230,319                 227,266درآمدهای عملیاتی

                  (190,230)                (196,894)بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

                     40,089                   30,372سود ناخالص

                    (13,938)                 (13,781)هزینه های فروش، اداری و عمومی

                         (138)                      614سایر اقالم عملیاتی

(13,167)                  (14,076)                    

                     26,013                   17,205سود عملیاتی

                    (21,636)                 (14,261)هزینه های مالی

                       2,635                   2,206خالص سایر درآمدهای غیرعملیاتی

(12,055)                  (19,001)                    

                       7,012                     5,150سود قبل از مالیات

                         (865)                       (433)مالیات بر درآمد

                       6,147                     4,717سود خالص 

سود پایه هر سهم:

ناشی از عملیات در حال تداوم:

                       7,377                         200عملیاتی

                      (5,277)                       (133)غیر عملیاتی

                       2,100                           67سود پایه هر سهم:

                       6,147                     4,717سود خالص

                     48,017                   2,538سود انباشته ابتدای سال   

                      (7,569)                  (1,312)تعدیالت سنواتی 

                     40,448                   1,226سود انباشته ابتدای سال - تعدیل شده 

                    (45,369)                     (703)سود سهام مصوب

                      (4,921)                         523سود قابل تخصیص

                               -                       (236)اندوخته قانونی

                       1,226                     5,005سود انباشته در پایان سال

سال 1395

گردش حساب سود)زیان ( انباشته



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  13صفحه 

 نمودار صورت سود و زیان  -5-2-7

 

سود 

 خالص

سود قبل 

از کسر 

 مالیات

سود 

 عملیاتی

سود 

 ناخالص

بهای تمام 

 شده
 درآمد عملیاتی

7,212 1,113 12,231 33,322 193,،97 222,233 1391 

3,172 2,312 23,313 73,3،9 193,233 233,319 1397 

 

کاهش در درآمدهای عملیاتی ناشی از کاهش فروش صادراتی در نتیجه موانعی از قبیل مشکالت ناوگان حمل و نقل و افزایش تعرفه های حمل  -

احساسی محصول جهت حفظ سهم بازار و ارائه تخفیفات و در در مرزهای خروجی, عدم ثبات امنیتی منطقه, ظهور رقبای جدید,قیمت گذاری 

 نهایت عدم همکاری کشورهای حوزه خلیج فارس با ایران می باشد.

 .می باشد ها در تامین مود اولیه و بسته بندی و هزینه های عملیاتیناشی از افزایش ساالنه هزینه  افزایش بهای تمام شده  -

 و اخذ تسهیالت ارزان قیمت بوده است. %23سویه تسهیالت با نرخ کارمزد بیش از کاهش هزینه های مالی ناشی از ت -

 می باشد. %،1به  %23کاهش سایر درآمدهای غیر عملیاتی ناشی از کاهش نرخ سپره های بانکی از  -
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 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  17صفحه 

 صورت سود و زیان جامع  -0-7

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )تجدیدارائه شده (

سال 1394سال 1395

میلیون ریـالمیلیون ریـال

                  6,147                 4,717سود خالص سال

                43,221                 2,243مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود

                49,368                 6,960سود جامع سال 

                   (7,569)                 (1,312)تعدیالت سنواتی

                41,799                 5,648سود جامع شناسایی شده از تاریخ گزارشگری سال قبل



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  11صفحه 

 صورت جریان وجوه نقد -1-7

 

 

 )تجدیدارائه شده (

 سال 1394

میلیون ریـالمیلیون ریـالمیلیون ریـال

فعاليتهاي عملياتي: 

                51,815                21,291 جریان خالص ورود وجه نقد ناشی ازفعالیتهای عملیاتی

بازده سرمایه گذاریها و سودپرداختي بابت تامين مالي:

                  2,283                  1,886سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت

                (26,852)                (12,424) سودپرداختی بابت تسهیالت مالی

                  (2,316)                       (67)سود سهام پرداختی
  جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود 

                (26,885)                (10,605)پرداختی

ماليات بر درآمد:

                (11,350)                  (8,950)مالیات بر درآمد پرداختی

فعاليتهاي سرمایه گذاري :

                  (7,491)                (12,771)وجوه پرداختی بابت خرید داراییهای ثابت مشهود

                  1,152                     320وجوه دریافتی بابت فروش داراییهای ثابت مشهود

                  (6,339)                (12,451) جریان خالص خروج وجه نقدناشی ازفعالیتهای سرمایه گذاری

                    7,241                (10,715) جریان خالص ورود )خروج( وجه نقد قبل ازفعالیتهای تامین مالی

فعاليتهاي تامين مالي :

                26,000                 80,000 دریافت تسهیالت مالی

                (48,402)                (64,889)بازپرداخت اصل تسهیالت مالی دریافتی

                (22,402)                  15,111 جریان خالص ورود /)خروج( وجه نقد ناشی از فعالیتهای تامین مالی

                (15,161)                    4,396خالص افزایش/ )کاهش( دروجه نقد

                16,272                  1,142 مانده وجه نقد در ابتدای سال

                       31                         5تاثیر تغییرات نرخ ارز

                  1,142                    5,543 مانده وجه نقد در پایان سال
0                         0                         

 سال 1395



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  13صفحه 

 ولید و فروش آمار ت -1-7
 تولید محصول -5-1-7

که نسبت  روز کاری بوده است 212تن برای  732تن با متوسط تولید روزانه  332,،11برابر با  1391ر تولید شده در طول سال مقدار کل کلینک 

 ش یافته است.کاه % 2/3در حدود  1397و نسبت به سال % ،3/1نسبت به ظرفیت عملی در حدود  % 3/12به ظرفیت اسمی در حدود

روز کاری بوده است که نسبت  212تن برای  323تن با متوسط تولید روزانه  127,291برابر با  1391مقدار کل سیمان تولید شده در طول سال 

 کاهش داشته است. % 7/3در حدود  1397و نسبت به سال  %13, نسبت به ظرفیت عملی در حدود  %12به ظرفیت اسمی در حدود 

 

 ر و سیمانعات مقایسه ای تولید کلینکاطال-2-1-7

 درصد تغییرات                        1397سال                         1391سال                         واحد                          نام محصول   

 (    2/3)                           122,1،3                        332,،11تن                                                              رکلینک 

 (7/3)                           279,،12                        127,291سیمان                                   تن                            

 

 

 ر به شرح زیر می باشد:لیز مواد تشکیل دهنده یک تن کلینکآنا -5-2-1-7

 

 شــــــــرح

 5031سال  5031سال 

 مقدار

 )کیلوگرم(

مقدار  درصد

 )کیلوگرم(

 درصد

 % 05 5،220 % 70 5،511 سنگ آهک

 % 51 250 % 52 503 کائولن

 % 2 02 % 1 77 وست 

  % 0 12 % 1 75 فلدسپات

مواد تخصیص یافته به 

 تولید

5،170 533 5،151 533 

 

برابر با  1397کیلوگرم و در سال  1,723معادل  1391ر در سال خصیص یافته جهت تولید یک تن کلینکه محاسبات انجام شده, مقدار تبا توجه ب

 ر تبدیل شده است.لینکاز مواد تخصیص یافته به یک تن ک % 32کیلوگرم بوده است که در حدود  1,111

 

 

 

 



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  12صفحه 

 تولیدی:آنالیز مواد تشکیل دهنده یک تن سیمان  -2-2-1-7

 

 شــــــرح

 (سیمان تیپ یک)

 5031سال  5031سال 

 مقدار

 )کیلوگرم(
 درصد

 مقدار

 )کیلوگرم(
 درصد

 % 91 1,333 % 91 992 رکلینک

 % 1 12 % 1 72 سنگ گچ خرد شده 

مواد تخصیص یافته به تولید 

 سیمان
5،311 533 5،312 533 

         

 ارقام به میلیون ریال()                                                                                                               ه بهای تمام شد آنالیز -0-2-1-7

 درصد تغییرات         5031سال           5031سال                                                                                                       

 1                       ،12,13             13,311مواد مستقیم مصرفی                                                                              

 (27)                    13,927             13,323      دستمزد مستقیم                                                                             

 (7)                    121,172           133,222                                                                  ســــربار  تولــــــید          

 (3)                    1،9,3،9            197,732                                         جمع هزینه های تولید                                  

                (1،،)               3                هزینه های جذب نشده                                                                      

              32,927            31,213               جریان ساخت اول دوره                               موجودی کاالی در         

              (31,213)         (  33,233موجودی کاالی در جریان ساخت پایان دوره                                         )        

                (  192)                      273                                                                        مغایرت انبارگردانی        

 (7)                  193,233            97،,193                                                 درآمدهای عملیاتی  تمام شده  بهای         

 

           

 

 

 



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  ،1صفحه 

 آنالیز هزینه ها در تولید و فروش  -1-2-1-7         

 مواد مستقیم 

 5031سال                                                                 5031سال                                                                  

 درصد تغییرات   لغ ــمـــــب     نـــــرخ     مــــقدار             غلـــمـــــب     نـــــرخ        مــــقدار                  ــرح ـــشــ           

         میلیون ریال         ریال     تن                           میلیون ریال  ریال                        تن                                                      

 2                  ،3،,17       91,313       111,373               37،,13           22،,131        13،,131         سنگ آهک                           

 21                  233,،        311,222    22,213                  3,922            323,233         21,3،3                                  کائولن          

 (  11)              3,3،2            112,،12      1,331                 7,373            232,،17         732,،                                فلدسپات          

 (113)              1,333            33،,333      7,323                ،3,33           332,199         9,3،3                                    وست           

 (3.31)             21،,1           ،2،1,31       3,133                2،,21           313,729         3,332                                سنگ گچ          

 (2)                  23،351                                                       03،652                                                             جمع مواد اولیه          

 

               5031سال                                                                       5031سال                                                   

 تغییرات درصد   مبـــــــلغ       نــــــرخ     مــــقدار               ـلغـــمبـــ    نـــــرخ       مــــقدار                      ـــرحـــشـــ       

 ریال میلیون           عدد              ریال                  ریالمیلیون     ریال      عدد                                                                   

 32                       3,311            3,221       1,333,113               7,132             1,733          232,3،3    کیلوئی       P.P13پاکت سیمان       

 1                       11,929           1,172       3,137,233               11,133           7,792        3,332,733     کیلوئی    P.P21پاکت سیمان       

   (133)                                                                                     133               13,373       53,333             کیلوئی  13الیه معمولی  1پاکت کاغذی          

    133                     12            339,3،1                ،3                                                                         کیسه جامبو فله ای                       

 133                      ،             111,299                17                                                                           کیسه جامبو پالتی                       

      51                         22،611                                                                53،130جمع مواد بسته بندی                                                                        

 1                           160،12                                                              13،351                                                          هزینه مواد مستقیم مصرفی       

 

 



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  19صفحه 

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                              دستمزد مستقیم  

 ــــرحش
 5031ســــــال 5031ســــــال 

درصد 
 تغییرات

در 
طول 
 سال

 )میلیون ریال( مبلغ
در 

طول 
 سال

 )میلیون ریال( مبلغ

 (3)  31  37 تعداد نفرات
 (21) 3,933  7,233  مزد مبنا

 (39) 1,997  ،2,22  اضافه کاری و نوبت کاری
 (،2) 1,179  1,922  رمابیمه سهم کارف

 (11) 1,293  1,729  هزینه مزایای پایان خدمت
 (21) ،33  ،3،  عیدی و پاداش ساالنه

کمک هزینه عائله مندی و 
 (2) 237  212  خواربار

 (139) 223  123  حق جذب و سرپرستی
 (3) 193  123  سایر هزینه های دستمزد

 (21) 53،371  50،623  جــــمع کل
 

 

 

  به میلیون ریال مبلغ  ارقام                                                                                                      سربار مستقیم 

درصد  5031سال 5031سال زینه های عملیاتیه
 تغییرات

 گاز مصرفی
 

 مقدار
 2 22,333,933 23,233,123 )مترمکعب(

 13 27,197 22,123 بلغم

 مازوت
 

 مقدار
 (731) 133,333 ،2,171,72 )لیتر(

 (331) 919 7,132 مبلغ

 برق مصرفی
 

)کیلو  مقدار
وات 
 ساعت(

23,271,737 23,339,931 3.3 

 (3) 17,131 11,311 مبلغ
 17 13,323 3,291 هزینه آجر و مواد نسوز

 (2) ،1,99 3,123 هزینه تعمیر و نگهداشت
 (2) 3,171 3,327 ر هزینه های عملیاتیسای

 (13) 1,312 1,113 سایر هزینه های کارکنان
 ، 2,723 2,232 استهالک

 0 66،005 63،711 جمع سربار مستقیم
 

 



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  23صفحه 

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                    سربار غیر مستقیم  

سال  ــــــرحش
5031 

سال 
5031 

درصد 
 تغییرات

زد
تم

دس
 و 

ق
قو

ح
 

 (1) 112 177 تعداد نفرات مراکز خدماتی

 (،) 13,933 331,،1 مزد مبنا
 (27) 2,711 9,231 اضافه کاری و نوبت کاری

 (2) 2,392 2,322 بیمه سهم کارفرما
 (31) 3,3،3 2،2,، حق جذب و سرپرستی

 11 3,923 12،,1 هزینه مزایای پایان خدمت

 (،) 3,319 3,337 عیدی و پاداش ساالنه

 2 2,721 2,339 کمک هزینه عائله مندی و خواربار

 3 2,221 2,131 سایر هزینه های دستمزد

ی
یات

مل
 ع

ی
ها

ه 
ین

هز
ر 

سای
 

 (1،3) ،،2 2,232 خدمات قراردادی
 (71) 1,279 11،,1 تعمیر و نگهداشت

 (132) 13،,2 1,222 سایر هزینه های عملیاتی
 (119) 1,391 3,379 هزینه استهالک

 سایر هزینه های عملیاتی
3,23، 1,371 (12) 

 (53) 61،310 77،512 جــــمع کل

 (27) (1,272) (2,127) سهم مراکز اداری از هزینه های خدماتی 

 (50) 13،256 73،320 ار غیر مستقیم بع سرـــــجم

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  21صفحه 

 : سیمان فروش  -0-1-7

 

و منجربه عدم رونق بازار در سطح مطلوب گردید . از این , رکود ساخت و ساز ها و طرح های عمرانی نیز ادامه یافت  1391در سال رکود تداوم با 

ن ظهور رقبای جدید در بازار داخلی رو کلیه شرکتهای تولید سیمان سفید در کشور اقدام به رقابت جهت اخذ سهم بازار بیشینه نمودند.  همچنی

منجربه تشدید بحران رکود بازار گردید. از این رو از جمله سیاستهای اتخاذ شده جهت حفظ سهم بازار می توان به قیمت گذاری احساسی 

ن رایط بازار گردید. در ایبه تخریب بیش از پیش ش محصوالت و فروش محصول به بهایی کمتر از قیمت تمام شده اشاره نمود که  این عامل منجر

ن اراستا, بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان میزان سیمان قابل تحویل توسط هریک از تولید کنندگ

اعمال 1393ل نسبت به نرخ مصوب سا  %13و در نهایت نرخ فروش با افزایش ت متوقف شدارائه تخفیفا ظرفیت تولیدی محدود و %23 الی 33به

 گردید.

 فروش داخلی: 

و نیز ظهور رقبای جدید, بررسی و مطالعه بازار جهت حفظ سهم بازار در دستور کار با توجه به رکود بازار و نتایج حاصل از رقابت تولید کنندگان 

مان رضایت مشتریان از کیفیت قرار گرفت. بر اساس بررسی های به عمل آمده مشخص گردید که عامل کلیدی موفقیت در بازار پر تنش سی

درصدی  2الی  1نین افزایش محصول موفق به بهبود مقاومت و همچاز این رو واحد تولید و کنترل کیفی با تمرکز بر ارتقاء کیفی  محصول می باشد.

بخش داخلی را افزایش دهد. در میزان سفیدی محصول شدند که این مهم نه تنها منجر به حفظ سهم بازار گردید بلکه توانست میزان فروش در 

 افزایش داشته است. %3تن بوده که نسبت به سال گذشته  9,391،بطوریکه میزان سیمان تحویلی  در بخش داخلی 

 

 فروش صادراتی: 

 از جمله مشکالت و موانع موجود در زمینه فروش صادراتی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

به افزایش  منجرکه  روجی کشور نسبت به رقبای خارجی شرکت از قبیل کشور عراق و ترکیه افزایش هزینه حمل سیمان از مرزهای خ -1

 قدرت چانه زنی مشتریان صادراتی و اخذ تخفیفات قابل توجه گردید.

 تسهم بازار شرکوزه خلیج فارس با ایران در نتیجه بحران سیاسی موجود در منطقه و در نتیجه از دست رفتن عدم همکاری کشورهای ح -2

 در این منطقه.

 عدم ثبات امنیتی منطقه. -3

 ظهور رقبای جدید با قیمتهای کمتر از بهای تمام شده تولید. -7

 نبا عنایت به موارد مطرح شده , میزان صادرات و نیز نرخ فروش محصول شرکت در سال گذشته کاهش یافت. از جمله اقدامات انجام گرفته در ای

نگهداشت آنان و نیز اقدام جهت دسترسی به ناوگان حمل و نقل مطمئن تر با هزینه پائین و جهت حفظ  زمینه می توان به مذاکره با مشتریان

 برای محصول فروش رفته اشاره نمود.

کاهش یافته  %21تن بوده است که نسبت به سال گذشته  33,923برابر با  1391بر اساس عملکرد گزارش شده میزان صادرات سیمان در سال 

 است.

 

 

 



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  22صفحه 

 

 به صورت مقایسه ای نشان می دهد 31سیمان را در سال جدول زیر کل فروش  -5-0-1-7

 

 

  2.9ناشی از مقدار فروش و  درصد کاهش 7.2میلیارد ریال( کاهش داشته که شامل  3,312فروش سال جاری نسبت به سال قبل)به میزان    

 زیر می باشد: افزایش ناشی از نرخ فروش بوده و نوسانات آن به شرحدرصد 

 

 

 

نرخ متوسط هر تنمبلغمقدارنرخ متوسط هر تنمبلغمقدار

ریــــــــــــــالمیلیون ریـالتنریــــــــــــــالمیلیون ریـالتن

فروش داخلي :

2,222,083 184,724 83,131 87,746198,2832,259,738سیمان) بسته بندی( 

1,980,080 2,982 1,506 1,6453,3252,021,277سیمان فله ای 

2,217,777 187,706 84,637 89,391201,6082,255,350جمع فروش داخلی

فروش صادراتي :

1,614,499 73,379 45,450 33,97651,5331,516,747 سیمان) بسته بندی( 

2,092,593 113             54--سیمان جامبو بگ صادراتی 

1,615,067 73,492 45,504 33,97651,5331,516,747 جمع فروش صادراتی

253,141 261,198

(30,304) (25,645) تخفیفات فروش داخلی 

(575) (230) تخفیفات فروش صادراتی

(30,879) (25,875) کل تخفیفات

123,367227,266 130,141 230,319

درصدجمع درصدناشی از نرخ ناشی از مقداردرصد

                         8.1                          18,561             9,7204.2 8,841           3.8فروش داخلی 

                       (9.4)                         (21,614)            (1.4)(3,141) (18,473)         (8.0)فروش صارداتی 

(4.2)         (9,632) 6,5792.9             (3,053)                           (1.3)                       



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  23صفحه 

 

 بصورت مقایسه ای بشرح زیر می باشد:  5031توزیع جغرافیائی سیمان در سطح کشور در سال -2-0-1-7

 

 نام استان

 5031سال  5031سال 

 ریالی مقداری ریالی مقداری

آذربایجان 

 شرقی
23,32، 73,713 7/11,333 29,،73 

 ،،79,1 23,331 73,121 21,3،1 آذربایجان غربی

 13,139 9,399 729,،1 9,312 مازندران

 17,721 2,231 12,399 9,131 اردبیل

 12,393 33،,1/3 23،,12 1/3,919 خوزستان

 13,399 ،1,23 11,3،3 ،1،,1 کرمانشاه

 9,323 ،1/7,17 ،13,72 1/1,212 کردستان

 1,211 1/3,322 ،3,22 1/3,127 همدان

 2,372 1,399 3,132 1/1,112 ایالم

 ،2,21 1/1,133 2,127 1/1,333 زنجان

 733 231 1,771 392 گیالن

 2,333 1/1,232 1,319 ،1/12 لرستان

 132 227 ،31 337 سمنان

 2,112 21/1,2،3 737 1/272 تهران

 313 231 ،3 27 یزد

 131 ،7 3 3 مرکزی

 93 13 3 3 خراسان رضوی

 517،132 01،607 571،360 03،035 جـــــمع

 
  



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  27صفحه 

 

 

 بصورت مقایسه ای نشان می دهد: 31جدول زیر فروش صادراتی سیمان را در سال  -0-0-1-7

 5031سال 5031سال 

 )تن( مقدار نام کشور )ریال( مبلغ )تن( مقدار نام کشور
 مبلغ

 )ریال(

 73،,33 72,192 عراق 72,137 32313 عراق

 ،7,21 ،2,33 آذربایجان ،2,92 1319 آذربایجان

 1,231 129 ارمنستان 231 332 ارمنستان

 73 23 گرجستان - 3 گرجستان

 12 23 روسیه - 3 روسیه

 3 27 *قطر 3 3 قطر

 72،357 11،131 جــــمع 15،030 00،376 جــــمع

 سیمان ارسال شده به کشور قطر بصورت اهدائی جهت معرفی محصول شرکت به منظور بازاریابی بوده است.*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  21صفحه 

 

 

 

 5031ی شرکت در سال خریدها-1-1-7

 خرید داخلی-5-1-1-7

    1397سال                     1391سال                                          شـــــرح                               

 29,929                     37,133                                              مواد اولیه                           

 ،23,21                     23,933                                          مواد بسته بندی                       

 1,991                       7,317                                              آهن آالت                          

 -                            3,299                                                 مازوت                           

 1,323                       22،,2                                           گریس و روغن                       

 1,213                       1,332                                        ماشین آالت                             

 913                          1,331                                  (نسوز تنبمواد غیر مستقیم)              

     3,123                        7,937                                                  سایر                           

 13،135                        070،37                                                          جمع                            

 خرید خارجی  2-1-1-7

 1397سال                      1391سال                                       شـــــرح                            

 13,1،3                      1,931                              (مواد غیر مستقیم )آجرنسوز              

  313                           231آهن آالت                                                                  

 112                           233ماشین آالت                                                              

 132                          137                             سایر                                           

 55،311                           6،127                                                    جمع                          

 73،111                        163،73                                    جمع کل                                        

 

 

 

 

 

 

 



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  23صفحه 

 

 زیر می باشد: نسبتهای مالی مقایسه ای به شرح -6-7

 

سال 1394سال 1395 فرمول محاسبات

 دارائی های جاری

 بدهی های جاری

 )موجودی کاال و پیش پرداختها - دارائیهای جاری(

 بدهی های جاری

 دارائی های جاری

 کل دارائی ها

 وجه نقد عملیاتی

 سود عملیاتی

 مجموع بدهی ها

 مجموع دارائیها

 بدهی های بلند مدت

 جمع حقوق صاحبان سهام

 بدهی های جاری

 جمع حقوق صاحبان سهام

 دارائی های ثابت

 جمع حقوق صاحبان سهام

 جمع حقوق صاحبان سهام

 کل دارائی ها

 دارائی های ثابت

 بدهی های بلند مدت

 فروش

 خالص دارائی های ثابت

 فروش

 مجموع دارائی ها

 قیمت تمام شده

 فروش

 مواد اولیه * 100

 قیمت تمام شده کاالی ساخته شده

 مجموع دارائی ها

 تعداد کارکنان

 فروش

 تعداد کارکنان

 قیمت تمام شده کاالی ساخته شده

 متوسط تعداد کارکنان

 جمع حقوق و دستمزد و مزایای سالیانه

 متوسط تعداد کارکنان * 12

 سود ناخالص

 فروش

 سود عملیاتی

 فروش

 سود خالص )پس از کسر مالیات(

 فروش

 سود خالص )پس از کسر مالیات(

 متوسط مجموع دارائیها

 سود خالص )پس از کسر مالیات(

 جمع حقوق صاحبان سهام

 سود قبل از کسر مالیات * 100

 فروش

 سود خالص )پس از کسر مالیات(

 تعداد کارکنان

0.49              0.49             

             0.07              0.09 2- نسبت آنی

0.76              0.76              

              0.46              0.33 6- نسبت بدهی های بلند مدت به ارزش ویژه

1.02              1.07             

             0.73              0.69 12- نسبت گردش مجموع دارائی ها

0.87              0.83             

             0.17              0.13 19- نسبت سود ناخالص

25.40            27.63            

             3.04              2.27 24- نسبت سود قبل از کسر مالیات به فروش

             0.03              0.02 21- نسبت سود خالص

             0.02              0.01 22- بازده مجموع دارائی ها

1,812            1,641            

           1,200            1,242 16- سرانه فروش

67                 2,100           

                32                 26 25- سرانه سود خالص

0.33              0.32             

             1.99              1.24 4- نسبت جریان وجه نقد عملیاتی به سود عملیاتی

8.27              6.06              

 نسبتهای سرمایه گذاری
ت )کارائی(

 نسبتهای فعالی

2.76              2.80             

2.78              0.46              

0.24              0.24             

 8- نسبت دارائی ثابت به ارزش ویژه

 7- نسبت بدهی های جاری به ارزش ویژه

 9- نسبت مالکانه

 10- نسبت پوشش بدهی

                31                37 18- متوسط دستمزد و مزایای ماهانه

              991            1,076 17- ارزش تولید سرانه

0.08              0.11             

             0.08              0.06 23- بازده ارزش ویژه

 نسبتهای سود آوری

 شرح نسبتها

 20- نسبت سود عملیاتی

 نسبتهای نقدینگی

 3- نسبت دارائی جاری

 26- سود هر سهم پس از کسر مالیات

 15- نسبت دارائی ها به کارکنان شرکت

 14- مواد اولیه مصرف شده به بهای تمام شده

 13- نسبت قیمت تمام شده به فروش

 11- نسبت گردش دارائی های ثابت

 5- نسبت بدهی

 1- نسبت جاری



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  22صفحه 

 

 فعالیتهای خدمات پس از فروش  -0

رف صعاملین فروش و همچنین م در راستای پیاده سازی استراتژی مدیریت ارتباط با مشتریان, واحد فروش و بازرگانی با استفاده از تعامل مداوم با

مشتریان در خصوص کیفیت و کارائی محصول عرضه شده را دریافت نموده  در اختیار متولیان تولید و کنترل  کنندگان نهائی محصول, بازخور

 کیفی جهت بهبود روند و انعکاس نظرات مشتریان در محصول مورد درخواست قرار می دهند.

ز مشتریان, تیمی متشکل از واحدهای تولید و کنترل کیفی جهت بررسی و مطالعه شرایط مصرف محصول به محل الزم به ذکر است در صورت نیا

ر کارگاه مشتری اعزام شده و با ارائه راهکارهای تخصصی, مشتریان را جهت استفاده موثرتر از محصول عرضه شده و بهره مندی از مزایای آن د

 شرایط مختلف راهنمائی می نمایند. 

 عامالت با اشخاص وابسته م -3

به شرح جدول  1391اصالحیه قانون تجارت انجام گرفته که در سال  129معامالت شرکت سیمان سفید ارومیه با اشخاص وابسته بر اساس ماده 

 زیر می باشد:

 

 طلب)بدهی(          غ معامله     مبل    شرح معامله             نوع وابستگی             نام شرکت طرف معامله                      

 1,233             29،,19رئیس هیئت مدیره        فروش سیمان                                 ساالر بیژن محمد پناه                       

 

تا تاریخ  13/12/1397ره از تاریخ الزم به ذکر است مبلغ فروش سیمان مربوط به دوره عضویت آقای ساالر بیژن محمدپناه در هیئت مدی

 می باشد. 13/11/1391

 تعهدات مالی آتی شرکت -53

 تعهدات و بدهی های آتی شرکت به شرح زیر می باشد:

 ائه شده تجدید ار                                                                                                                                

 1397سال                   1391سال                                                                                                       

   22,337                   7،،,33            پرداختنی های تجاری و غیر تجاری                                                    

 2،،,19                   31،,27پیش دریافتها                                                                                           

    1,2،3                     1,919سود سهام مصوب و پرداختی                                                                          

  913,،                     733مالیات پرداختنی                                                                                           

 32,123                    3,323،         تسهیالت مالی دریافتی                                                                      

 227,13                   2،,323        ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان                                                        

 317,،23                 211,323                                                                                                              جمع   

 

 



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(
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کوماش,  ,و ادارت دولتی شامل شرکت نفت تهاانده پرداختنیهای تجاری, شامل بدهی شرکت بابت تامین کنندگان مواد اولیه و بسته بندی, شرکم -

 تامین اجتماعی و دارائی و نیز مبالغ سپرده های مکسوره از صورت وضعیت شرکت ها و پیمانکاران می باشد.

 اشد.بمانده تسهیالت مالی, شامل مبالغ سرمایه در گردش اخذ شده مربوط به اصل و فرع تسهیالت بانکهای صنعت و معدن, سپه, صادرات و ملی می  -

 مانده پیش دریافتها بابت تعهد شرکت به مشتریان از محل فروش اعتباری است که در دوره آتی به طور کامل پوشش داده خواهد شد. -

ه بمانده ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بابت هزینه شناسائی شده پرداخت نشده بر اساس یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر می باشد که  -

 ر سال برای پرسنل محاسبه و در دفاتر شرکت ثبت شده است.ازای ه

 می باشد. 1391مانده مالیات پرداختنی بابت ذخیره مالیات سال  -

 

 

 نظام راهبردی شرکت -55

 هیئت مدیره و ترکیب اعضاء  -5-55

 

نام و نام 

 خانوادگی

 خاتمه شروع تحصیالت سمت

ساالر بیژن 

 محمدپناه

 13/12/1393 13/12/1397 دیپلم غیر موظف –رئیس هیئت مدیره 

غیر  -نائب رئیس هیئت مدیره جعفر مسعودی

 موظف

 13/12/1393 13/12/1397 دیپلم

اسماعیل شش 

 انگشت

-عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

 موظف

 13/12/1393 13/12/1397 لیسانس کتابداری

 13/12/1393 13/12/1397 دیپلم موظف–عضو هیئت مدیره  فواد آزادی

لیسانس معماری و  غیر موظف-و هیئت مدیره عض آرش فرهومند

 کامپیوتر 

13/12/1397 13/12/1393 
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 کمیته های تخصصصی هیئت مدیره -2-55

 کمیسیون معامالت: -5-2-55

میلیون ریال در این کمیته مطرح شده و مورد بررسی و تصمیم گیری قرار می گیرد. در صورتیکه  31شرکت با مبالغ بیشتر از کلیه خریدهای 

 , طی صورتجلسه هیئت مدیره به تصویب اعضا می رسند., پس از تصویب کمیتهمیلیون ریال باشند 233خرید های یاد شده دارای مبالغ بیش از 

 دی مشاغل:کمیته طبقه بن -2-2-55

, حقوق و دستمزد تخصیص یافته و همچنین طبقه بندی نیرو های جدید االستخدام بر اساس ه به بررسی شرایط شاغلین در شرکتاین کمیت

 چارت سازمانی مصوب می پردازند.

 کمیته انضباطی: -0-2-55

 سازمان می پردازد. این کمیته به بررسی شرایط انضباطی کارکنان در جهت مدیریت منابع انسانی موثر در

 :کمیته وام  -1-2-55

 بت تسهیالت مورد نیاز و شرایط اعطای وام می پردازد.ااین کمیته به بررسی درخواستهای کارکنان از ب

 کمیته مدیریت انرژی: -1-2-55

به محدودیت منابع انرژی کشور,  به افزایش بهای تمام شده محصول می گردد و همچنین با عنایت که منجرتوجه به هزینه های باالی انرژی با 

ت به بررسی کارگاههای شرکت پرداخته و با نوآوری تکنولوژی های موجود یا بهبود ساختار خکمیته مدیریت انرژی با هدف بهینه سازی مصرف سو

 ستفاده بهینه از منابع طبیعی می نماید.ااقدام به کاهش مصرف انرژی و  ,ط تولید در بخش گلوگاه های مصرفیخ

 تعداد جلسات هیئت مدیره و حضور اعضاء در جلسات: -0-55

 299الی  ،،2جلسه هیئت مدیره با حضور تمامی اعضاء تشکیل شده و مصوبات بر اساس صورتجلسات شماره  12تعداد  1391طی سال مالی 

ان به اتخاذ تصمیمات اجرایی مربوط به ورود ثبت و به تائید رسیده است. از جمله موارد مصوب در جلسات هیئت مدیره در سال مورد گزارش میتو

, و نیز بررسی گزارشات عملکرد ماهانه و مقایسه با بودجه پیش بینی شده سرمایه, تغییر شخصیت حقوقی شرکت, افزایش سرمایه شرکت به بازار

 ده و شبر اساس مصوبات هیئت مدیره تعیین اشاره نمود. همچنین با توجه به شرایط رکود بازار, نحوه فروش و اعطای تخفیفات به مشتریان نیز 

 میلیون ریال مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات الزم اتخاذ گردید. 233کلیه خریدهای با مبالغ بیشتر از 
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 ران اجرائی شرکتمدی -1-55

 به شرح زیر می باشند: 1391مدیران عملیاتی و اجرائی شرکت در سال 

 ســـــمت                      سابقه فعالیت در شرکت                     تحصیالت                                       نام و نام خانوادگی 

 سال                        هماهنگ کننده امورات فنی 1قدرت                                   مهندس سیروس رضازاده           لیسانس برق 

 سال                     مدیر تولید ،1مهندس فردین توکلی               فوق لیسانس مهندسی شیمی                      

 سال                      مدیر دفتر فنی  23                              مهندس ناصرالدین قاسمی         لیسانس برق قدرت     

 سال                      مدیر برق و کلیبراسیون 23مهندس حمید سیاح                لیسانس برق و الکترونیک                           

 سال                       مدیر مکانیک   1                         د عباسی              لیسانس مهندسی مکانیک   مهندس حام

 مدیر بازرگانی  سال                      13بهزاد ماجدی                        کاردانی مدیریت دولتی                                

 مدیر اداری    سال                    13                          نعیمه اشرفی مهر                   لیسانس علوم سیاسی        

 مدیر مالی           سال              Masters of Business                             1                قاسم عیدی قدیم   

                                                     In Accounting                                            
 

 برس مستقل و بازرس قانونی: اسح -1-55

, موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان اندیش آگاه به سمت بازرس  23/37/91ی سالیانه مورخ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عاد

 ش به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال انتخاب شدند.سه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا رواصلی و حسابرس و نیز موس

 :مه حسابرس در سال مورد گزارش به شرح جدول زیر می باشدححق الز

 ریال(میلیون ) مبلغ قرارداد شرح قرارداد

 129 بررسی صورتهای مالی میان دوره ای

حسابرسی و بازرسی قانونی دوره مالی منتهی به 

33/12/1391 

293 

 153 جمع کل
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 تجزیه و تحلیل ریسک شرکت -52

 ریسک تجاری -5-52

عالیت شرکت سیمان سفید ارومیه متاثر از صنعت سیمان در کشور بوده و هرگونه رخدادی که بر این صنعت تاثیر گذارد, وضعیت تولید و فروش ف

رقابت در فضای رکود اقتصادی کشور جهت تداوم شرکت را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. از طرفی با توجه به ظهور رقبای جدید و نیز تشدید 

 بقا, قیمت محصوالت در شرایط کامالً رقابتی تعیین می گردد.

با توجه به وضعیت بازار و شرایط ساخت و ساز مسکن در کشور و به طور کلی وضعیت فعالیت اقتصادی در اغلب صنایع سیمان با کاهش میزان 

یزان م وده ایم که شرکت سیمان سفید ارومیه نیز از این امر مستثنی نبوده است و با توجه به فرآیند بازار ,جه بفروش و افزایش میزان مطالبات موا

 حسابهای دریافتی افزایش یافته است. الزم به ذکر است که شرکت سیمان سفید ارومیه فروش نسیه نداشته و حسابهای دریافتنی تجاری در بازه

 می گردند. از این رو دوره وصول مطالبات شرکت , صفر می باشد.های زمانی کمتر از دو ماه وصول 

 مانده حسابهای دریافتنی شرکت در دو سال اخیر به شرح زیر می باشد:

 ارقام به میلیون ریال                                                                                                                        

 23/52/5031 23/52/5031 شرح

 ،13,23 13,131 حسابهای دریافتنی تجاری

 233,319 222,233 روشف

 

 ریسک نوسانات نرخ بهره -52- 2

بهره مندی از تسهیالت کوتاه مدت برای تامین سرمایه در گردش و تسهیالت بلند مدت برای تامین نقدینگی مورد نیاز طرح ها امری اجتناب 

زایش هزینه های مالی و در نتیجه سودآوری شرکت و ناپذیر بوده و به تبع آن افزایش نرخ بهره در سال های اخیر تاثیر قابل مالحظه ای در اف

افزایش قیمت تمام شده اجرای پروژه ها داشته است. همچنین عدم تمایل سیستم بانکداری کشور به تخصیص تسهیالت بلند مدت با نرخ بهره 

یکساله و نرخ بهره باال, نه تنها منجربه کاهش  پائین و به جای آن تامین مالی پروژه های ارائه شده از محل سرمایه در گردش با دوره بازپرداخت

 1393بهینه سازی و افزایش ظرفیت تولید شرکت از سال  ث تعویق پیاده سازی و اجرای طرحنقدینگی شرکت در سال های اخیر گشته, بلکه باع

 تا کنون نیز شده است.

ینی , پیش باقتصادی در کشور و کاهش نرخ تورمچنین افزایش رونق با توجه به سیاستهای اخیر دولت در زمینه کاهش نرخ بهره های بانکی و هم

ایه گذاری در صنعت کاهش یافته و هزینه های مالی به حداقل رسیده و در نهایت مهزینه فرصت سرمی گردد در صورت تداوم رویه یاد شده 

 عامل می تواند منجربه بهبود نقدینگی شرکت نیز گردد. سودآوری پروژه ها و به تبع آن رونق سرمایه گذاری در این بخش افزایش یابد که این
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 ریسک کیفیت محصوالت  -0-52

صنعت سیمان شده است . فضای رقابتی جهت حفظ سهم بازار به انباشت موجودی و کاهش تقاضا در  ه منجربا توجه به رکود اقتصادی کشور ک

 در میان تولید کنندگان سیمان کشور حاکم شده که این عامل منجربه تالش تولید کنندگان به منظور دستیابی به مزیت رقابتی جهت تداوم بقا

مندی از کیفیت باالی محصول جهت حفظ جایگاه برتری  بازار این صنعت شده است. از جمله عوامل کلیدی موفقیت در این زمینه می توان به بهره

, شرکت اقدام به تامین مواد اولیه با کیفیت و نیز کسب استانداردهای کیفیت به ره نمود. جهت نیل به هدف یاد شدهدر میان تولید کنندگان اشا

 ول می باشد.منظور جلب اعتماد مصرف کنندگان نموده و همواره در تالش جهت بهبود مستمر کیفیت محص

 ریسک نوسانات نرخ ارز  -1-52

 ی توان به موارد زیر اشاره نمود. افزایش مداوم نرخ ارز در سال های اخیر تاثیرات متفاوتی بر شرکت داشته که از جمله آن م

ربه ایجاد هزینه های , منجهت تولید محصول از کشورهای خارجینیازمندی شرکت جهت تامین برخی از تجهیزات و مواد اولیه غیر مستقیم ج

شامل طرح بهینه سازی و افزایش ظرفیت و نیز هنگفت در سال های اخیر شده است. از طرفی در زمینه سرمایه گذاری در طرح های شرکت 

ر طرح د توسعه خط تولید با توجه به افزایش نرخ ارز که منجربه افزایش بهای تجهیزات و خدمات گردید, مفروضات اولیه امکان سنجی اقتصادی

سال گذشته, دچار تغییرات اساسی شده و بهای تمام شده اجرای طرح نسبت به پیش بینی اولیه به طور قابل توجهی  1ها بدلیل تغییر نرخ ارز در 

جی, ی خاردولت از طرح های تولیدی و نیز افزایش مراودات سیستم بانکداری کشور با بانک ها حمایت افزایش یافت. با توجه به لغو تحریم ها و

تعامل با بانک های دولتی و بانک مرکزی در استفاده از ارز دولتی جهت اجرای طرح ها و همچنین کسب مجوز افزایش قیمت محصول می تواند 

 راه حلی برای رفع ریسک حاضر باشد.

 ریسک قیمت نهاده های تولیدی  -1-52

ت سیمان می توان به کاهش بهای تمام شده محصول اشاره نمود. با این حال افزایش از جمله موارد تاثیر گذار در زمینه کسب مزیت رقابتی در صنع

, بطوریکه صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع در این نوع ریسک متوجه شرکت بودهقیمت سوخت به عنوان مهم ترین بخش از بهای تمام شده 

 اشته است. بعالوه افزایش قیمتاز این افزایش قیمت د اخت, بیشترین تاثیر رانرژی بر پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت سو

 نقل نیز تاثیرگذاری این ریسک در صنعت سیمان را بسیار چشمگیر ساخته است. راهکار قابل اتکا در این راستا تاکید بر افزایش بهره وری حمل و

درصد ظرفیت تولید می باشد که با توجه به استفاده بهینه از پتانسیل  %13زایش انرژی از طریق اجرا و پیاده سازی طرح بهینه سازی و اف مصرف

 های موجود شرکت جهت تولید در ظرفیت باال می تواند منجر به کاهش بهای تمام شده محصول گردد.

 ریسک کاهش قیمت محصوالت  -6-52

تهای رقیب با هدف کاهش قیمت تمام شده و نرخ گذاری , افزایش میزان تولید در شرکمصرف عمومی بدلیل بحران اقتصادی کاهش سطح

, موجب شده است که ریسک کاهش قیمت محصوالت یا عدم افزایش متناسب در مقایسه ولت با هدف کاهش تورم در جامعهمحصوالت توسط د

 ,با افزایش هزینه های تولید به طور کلی در شرکت مورد توجه قرار گیرد. در این راستا پیگیری های الزم جهت کسب مجوز افزایش قیمت محصول

ش مالحظه در این بختوسعه بازارها و جلب اعتماد عمومی به مصرف کاال از طریق تاکید بر افزایش سطح کیفی آن, می تواند به عنوان راه کار مورد 

   باشد.
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 ریسک مربوط به عوامل بین المللی و یا تغییر مقررات داخلی -7-52

این ریسک تحت عنوان سه سرفصل ناشی از تحریم اقتصادی, ریسک ناشی از دشواری های نقل و انتقال پولی در سطح بین المللی و ریسک ناشی 

و مواد  , امکان تامین تجهیزاتقتصادی علیه کشور در سنوات گذشتهتوجه به وضع تحریم های ااز تغییر مقررات دولتی تقسیم بندی شده است. با 

اولیه مورد نیاز شرکت از بازار های خارجی به دشواری صورت پذیرفته و قدرت چانه زنی شرکت با تامین کنندگان تجهیزات و کاالهای مصرفی 

ش قیمت تمام شده مواد و کاالهای دریافتی بدلیل افزایش واسطه ها و نیز افزایش نیاز خارجی به شدت کاهش داشته است. این عامل موجب افزای

 به نقدینگی در شرکت بدلیل مشکالت ناشی از نقل و انتقال پولی در اجرای طرح بهینه سازی و افزایش ظرفیت شده است.

م ایفای تعهدات فروشنده خارجی سبب ایجاد محدودیت در بعالوه افزایش معامالت نقدی با طرف های خارجی ضمن افزایش ریسک مربوط به عد

معامالت خارجی و افزایش هزینه مبادله در شرکت می گردد. در خصوص ریسک یاد شده به نظر می رسد با تدابیر دولت محترم تدبیر و امید و 

 تداوم فعالیت پویای این دولت شاهد تغییرات مثبت با اهمیت در صنعت سیمان خواهیم بود.

 ریسک نقدینگی-0-52

هزینه های ناشی از اخذ تسهیالت سرمایه در گردش از سیستم بانکی کشور, پیش فروش محصوالت جهت تامین مالی و نیز افزایش هزینه های 

 گذار بر نقدینگی شرکتهای تولید کننده سیمان در کشور می باشد. رجاری تولید در مقابل فروش محصول از جمله عوامل تاثی

 

  عملکرد اجتماعی شرکت -50

 عملکرد زیست محیطی  -5-50

رت گرفته که به اقداماتی عدیده ای صومحیط زیست و حفظ در راستای صیانت از بهداشت و سالمت جسمانی ر شـرکت سـیمان سـفید ارومیه    د

   اختصار درادامه به برخی از آنها اشاره  می گردد.

 شامل موارد زیر می باشد: و یکساله ماهه 6 هایو محیط زیست در دوره ، بهداشتشاخصهای عملکرد واحد ایمنی -5-5-50

 

 شاخص زیست محیطی
 میزان غبار خروجی از الکتروفیلتراصلی

 سیمان میزان غبار خروجی ازالکتروفیلترهاو آسیاب

 شاخص ایمنی

 ضریب تکرار حوادث

 ضریب شدت حوادث

 شاخص شدت تکرار

 معاینات دوره ای شاغلین –نتایج میکروبی و شیمیائی آب  شرب  شاخص بهداشتی
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 شاخص زیست محیطی  

نسبت به دور مشابه گذشته  91در سال روفیلتر بق اندازه گیری های صورت گرفته در دوره های سه ماهه , میزان گردوغبار خروجی از هر دو الکتط

 کاهش یافته است.      
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                                      شاخص ایمنی 

 

تعداد حوادث و شدت حوادث که متاثراز روزهای از دست رفته کاریست , 91دوم  تا نیمه 97تدای مطابق نمودار فوق دربازه زمانی شش ماهه ازاب

 کاهش چشمگیری داشته است .   

 های بهداشتی شاخص 

 تایج میکروبی و شیمیائی آب  شرب :ن -

   باشدماهه از آب شرب ازمایشات میکروبی و شیمیایی بعمل آمده  و کلیه پارامترها دررنج استاندارد میدر باز زمانی شش 

 معاینات دوره ای شاغلین: -

لین معاینات ادواری صورت گرفته و طی عقد قراداد از شاغ نفر122االستخدام معاینات بدواستخدام و برای  جدیدتمامی پرسنل برای 91درسال  

ادیوگرافی , ری, نوار قلبراسپیرومت مایشگاه پاراکلینکی و مرکز تخصصی طب کار آزمایشات و تست های الزم اعم از ادیو متری, اپتو متری,زبا آ

اقدامات و توصیه های الزم ازپرونده پزشکی پرسنل استخراج و به واحدهای  طب کار صورت پذیرفته و افراد و نظر پزشکتوجه به محل کار ابو.... 

    مربوطه گزارش گردید.

 رعایت مقررات و قوانین و دستورالعمل های مرتبط با ایمنی : -2-5-50  

 گسترده و مستمری در شرکت بشرح زیر انجام گرفته است : تدر راستای برقراری و رعایت مقررات و دستورالعملهای ایمنی اقداما

و بخشـنامه های مصوب ازسوی مرکز تحقیقات و معاونت   حفاظت و بهداشـت کار  های آئین نامه و پیاده سـازی دسـتورالعملها و   بروزرسـانی  -

 وزارت کار و امور اجتماعی  علوم  پزشکی و

31شش ماهه اول31شش ماهه دوم 31شش ماهه اول31شش ماهه دوم

31-31ضریب شدت حادثه  و تکرارحادثه درسالهای

SR FR
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ــرکت  - ــتورالعمل انجام کارهای خاص در ش  این کارها باتوجه به شــرایط ویژه ای که دارند نیاز به تدابیر و رعایت نکات ایمنی که, تدوین دس

 و گزارش شرایط مخاطره آمیز( permit) صدور  خاص دارند.

 اساسی و فعالیتهای مربوط به پیمانکاران  تنظارت بر رعایت مقررات و دستورالعمل های ایمنی بویژه در حین تعمیرا -

و  منیای پمفلت هایستر و استفاده از پو-یم ایمنی, بهداشت و محیطزیست و نصب در قسمتهای مختلف خط تولید ساخت تابلوها با مفاه  -

 بمنظور ارائه و نشرمقررات و دستورالعمل های ایمنی بهداشت

 تهیه وتنظیم متدهای کنترل ریسک برای فعالیتهای تعریف شده در واحدهای مختلف  -

مانورهای آمادگی واکنش در شرایط اضطراری با ارائه آموزش های الزم به اعضای تیم و برگزاری  ان,بروز رسانی اعضای تیم کنترل بحر -

 سطح شرکتردایمنی و زیست محیطی موضوعات متنوع 

 .وآالینده های هواارتعاش  و صدا فیوم و دود و دمه  ,ری پارامترهای شغلی شامل روشنائیپایش و اندازه گی -

بمنظور سیستماتیک کردن عملیات کنترل و اعمال جرائم تخلفات ایمنی بسته به نوع  ل تنبیه وتشویقورالعمدستو اجرای  تهیه و تنظیم -

 در غالب کمیته انظباطی تخلف

 بهداشت کار کمیته حفاظت و -0-5-50

گردید ضمنا بطور هفتگی جلسات ایمنی و فنی  ماهانه تشکیل صورتکمیته حفاظت و بهداشت کار ب جلسه12مطابق باالزامات قانونی  91در سال 

 و از طریق واحدهای نیز در سطح شرکت تشکیل و طی جلسات به بررسی مسایل و مشکالت ایمنی و بهداشت و محیطزیست پرداخته می شود

 طه پیگیری های الزم صورت  می پذیرد  مربو

 ( شاخص های ایمنی سیستم ) تجهیزات ، ماشین آالت محیط کار و وسایل حفاظت فردی-1-5-50

 :گردد  گیرد که برخی از این اقدامات بشرح زیر ارائه می در راستای برقراری ایمنی تجهیزات و ماشین آالت اقدامات مستمری انجام می

 تجهیزات حساس مانند آسانسورها و جرثقیل ها از مرتب دهای مستمر وبازدی انجام تست و -

 اخذ گواهی سالمت از شرکتهای معتبر برای باالبرها . -

انجام بازدیدهای مستمر جهت اطمینان از سالمت تجهیزات و دستگاهها و ارائه گزارش به مدیریت در خصوص وضعیت کلی ایمنی افراد و  -

 تجهیزات 

 حفاظت فردی از جنس مرغوب و نظارت بر استفاده صحیح از این تجهیزات . تهیه و توزیع وسایل -

 شارژ و تست کپسولهای اطفاء حریق -

, نصب  فایر  باکس در منبع جدید  جمله نصب کپسول در ساختمان فروش تجهیز قسمتهای نوساز به سیستم های اعالم و اطفاء حریق از  -

 مازوت

 و  ایمن سازی ایستگاهای کاری : اقدامات اساسی در جهت بهبود -1-5-50

 طراحی و ساخت وسیله کمکی جهت حمل و جابجایی راحت تر قطعات درکارگاه ساخت                   -

                                                                                                                                                                  صالح ایستگاه کاری و تنظیم ارتفاع میزکار با توجه به اندازه قطعات درکارگاه ساخت                                                ا -

 تعمیر و بهسازی سرویس های  بهداشتی و حمام کارگاه ساخت -

 تعمیر سقف و عایق کاری پشت بام کارگاه ساخت  -

 تعمیر و سرویس تمامی دستگاهای  جوش -
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 اصالح چیدمان و  انبارش اقالم در انبار واحد مکانیک مطابق با اصول ایمنی  و ارگونومیگی -

 نرده کشی و ایمن  سازی  مسیرهای تردد رانندگان در بارگیرخانه  -

 نظافت  و رسوب  زدایی مسیر های تردد پرسنل  در  پله های گریت  کولر ,پاکسازی -

 بهسازی  محوطه وترمیم  آسفالت  مسیر های تردد  -

 تعمیر و اصالح صندلی های چرخ دار واحدهای اداری  -

 اطراف اسکروی دپارتمان گریت  کولر  high riskنصب  پلتفورم و ایمن سازی محلهای   -

 بازدید ,کنترل  و تعمیر  سیستم روشنایی محوطه  -

 زیست       اقدامات صورت گرفته در زمینه  محیط -6-5-50

 انجام ممیزی انرژی درکارخانه به منظور کنترل  میزان مصرف انرژی های الکتریکی و حرارتی  -

یستم های غبار گیری موجود به نحوی که بنا بر نتایج اندازه گیری  های انجام شده  میزان  غبار  تحت کنترل بودن میزان غبار خروجی س -

  خروجی پایین تر از حد استاندارد می باشد .

 کنترل میزان آالیندگی خودرو های بنزینی  و پایش های سالیانه آنها -

 و غبار  co- co2در جهت کنترل   ( on Line Monitoring Systemبهره گیری از سیستم پایش  مداوم آلودگی هوا )   -

 تایی با روزنه باریک در کولینگ تاور جهت صرفه جویی در  مصرف آب و افزایش راندمان گرد گیری 3تایی به  3تبدیل نازلهای  -

 گریت کولر رتبدیل مولتی سیکلون به سیکلون  با راندمان باال د -

تم گردگیری از جمله تعویض چکش ها ترمیم شبکه  یلترها با هدف افزایش راندمان سیو بگ ف اجرای برنامه نگهداری و تعمیرات الکتروفیلتر -

 و تعویض صفحه تقسیم کننده هاپر

  گردو غبار زیست محیطیندازه گیری و کنترل میزان صوت , انجام پایش های زیست محیطی دوره ای و سالیانه به منظور ا -

 و غبار یر بونکر مواد به آسیاب مواد و جلوگیری از ریزش مواد و انتشار گردتغییر وتنظیم نوارهای انتقال مواد در ز -

 درصد سطح کل کارخانه1/33ایجاد و توسعه فضای سبز بمیزان  -

و بازدید های دوره ای به منظور جلوگیری از هرگونه نشتی در سیستم وجلوگیری از آلودگی  PMاجرای برنامه های کنترلی و پیشگیرانه در قالب  -

 دپارتمانها و سینی گذاری بشکه های روغنر به همراه بسترسازی مناسب د خاک

 فرهنگ سازی در  جهت تفکیک زباله  و ایجاد سیستم تفکیک پسماندها در مبدا و دفع بهداشتی زباله ها -

 شن پاشی و آب پاشی در اطراف سنگ شکن  و راههای دپو مواد -

 و غبار و صدا هدف کاهش تولید گردتغییر مسیر ورودی  مواد  اولیه به سنگ شکن با  -

 محوطه سازی, جدول گذاری, آسفالتکاری مسیرهای تردد, ایجاد میادین و بلوارهای سبز در مسیرهای تردد -

 پوستر  و پمفلت در مناسبتهای  زیست محیطی نصب تابلو, -

 مدیریت زیست محیطی محیطی برای پرسنل, بازدیدکنندگان, پیمانکاران در راستای برگزاری کالسهای آموزش زیست -

 پایش و اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی شامل گرد و غبار, گازها, پساب خروجی و ... -

 انجام ممیزی ها و بازدیدهای دوره ای زیست محیطی -

 فراهم نمودن شرایط بازدید طرفهای ذینفع در زمینه عملکردهای زیست محیطی -
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 فرهنگ سازی -7-5-50

  ات قابل ذکر دیگری انجام گردیده که بشرح زیر ارائه می گردد :در راستای ارتقاء ایمنی و باالبردن هرچه بیشتر سطح ایمنی در شرکت اقدام -

 و همکاری با دانشگاه علوم پزشکی ارومیه و سایردانشگاهها و ارگانها در زمینه انجام بازدید و پذیرش کارآموز در رشته بهداشت حرفه ای -

 آموزشکارآموزان بازدیدکنندگان در زمینه مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای

 ری با اداره کار و مرکز بهداشت ومحیط زیست ومعاونت علوم پزشکی در زمینه های مختلف  کاریهمکا -

 تهیه و پخش انیمیشن های  آموزشی مرتبط با موارد  ایمنی, نی و بهداشت حرفه ایارائه آموزشهای الزم به پرسنل در خصوص مسائل ایم -

 اری مانور اطفا حریق ستخدام و برگزاال ارائه آموزشهای ایمنی به پرسنل جدید -

 رخصوص بیماریهای شغلی  و غیرشغلیتعیین برنامه های خرد و کالن و پیگیری روند اجرای پروژه های ایمنی و زیست محیطی از جمله  د -

  فرهنگ سازی در جهت تفکیک زباله -

 انتشار چندین عنوان بروشور آموزشی با  عناوین ایمنی و محیط زیستی -

 وزش رو در رو برای پرسنل در زمینه های ایمنی و آتش نشانی و جنبه های زیست محیطیبرگزاری دوره های آم -

 زیست و نصب در قسمتهای مختلف  کارخانه  طراحی و ساخت تابلوهای فلزی بزرگ با مضامین  ایمنی بهداشت و محیط -

 بروز رسانی تابلوهای هشدار دهنده  ورودی دپارتمانها  تعویض و -

 و کمکهای اولیه در صنعت توسط مرکز تحقیقات و تعلیمات  حفاظت فنی  و بهداشتکار شمالغرب کشور   برگزاری دروه امداد -

 های برگزارشده از سوی معاونت علوم پزشکی با موضوع ایمنی مواد شیمیائی , ارگونومی , عوامل زیان آور  محیط کار و ....   شرکت در دوره  -

 مدیریتی مسائل استراتژیک و استانداردهای  -2-50 

دار صیانت از اعتبار و آوازه آن شرکت است. های صنعتی از واحدهای حساس و استراتژیک است که عهدهواحد تضمین کیفیت در همه شرکت

  .وظایف این واحد از مراحل تولید و ساخت کاال تا رسیدن محصول به دست مشتری نهایی و حتی پس از آن ادامه دارد

های باشد. واحد تضمین کیفیت فعالیتیریت, اولین گام در راه بقای سازمان در شرایط متغیر و پیچیده اقتصاد امروز میهای مدسازی سیستمپیاده

نماید و در راستای راهبرد کیفی سازمان ریزی و اجرا میبرنامه  (Management Systems)های مدیریت خود را مطابق با الزامات سیستم

  .آوردریزی شده را به مرحله اجرا در مینموده و در جهت دستیابی به این اهداف اقدامات برنامه اهداف کالن و خرد را تعریف

با نام  13،2های مدیریت و استانداردهای بین المللی در سال قرار سیستمبه عنوان متولی است سیمان سفید ارومیهواحد تضمین کیفیت شرکت 

ساختار سازمانی آن تحت عنوان تضمین کیفیت تغییر  13،9. با توجه به تطبیق وظایف محوله در سال تشکیل و شروع به فعالیت کردمرکز اسناد 

 ا کرد.پید
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 IMSسیستم مدیریت یکپارچه  -5-2-50

 به قرار زیر است: IMSهای مدیریتی شده توسط واحد تضمین کیفیت در خصوص استقرار و حفظ سیستم های انجاماهم فعالیت

 2،/2/13و  2،/3/13در مورخ  ISO 9001:2000استاندارد ممیزی استقرار برگزاری اولین پیش  -

    TUV NORDکت توسط شر 2،/2/11و  2،/1/11در مورخ  ISO 9001:2000استقرار استاندارد سیستم مدیریت کیفیت   -

    TUV NORDتوسط شرکت  7،/22/3و  7،/21/3در مورخ  ISO 9001:2000ممیزی مراقبتی )نوبت اول(    -

در مورخ  OHSAS 18001:1999و  ISO 14001:2004و  ISO 9001:2000های مدیریتی ممیزی مقدماتی سیستمانجام پیش  -

    TUV NORDتوسط شرکت  1،/23/2و  1،/21/2

 1،/13/،2در تاریخ  IMSهای مدیریتی لیز سیستمممیزی آنا   -

 1،/13/12و  1،/11/12در مورخ  TUV NURDتوسط شرکت  IMSاستقرار سیستم های مدیریتی   -

مورخ       در  2332به ورژن  OHSAS 18001, ممیزی مراقبتی نوبت اول با ارتقا سیستم مدیریتی IMSهای مدیریتی پس از استقرار سیستم   -

 انجام گرفت. IMS برای سیستم های مدیریتی  2،/11/،2و  2،/22/11جام گرفت و ممیزی مراقبتی نوبت دوم  در مورخ ان 2،/23/3

 OHSASو  ISO 14001:2004و ISO 9001:2000های مدیریتیهای سیستمنامهبا توجه به اتمام مدت زمان اعتبار گواهی   -

 ( با ارتقا استاندارد IMSهای مدیریتی )های سیستمنامهتکرار صدور گواهی ؛  انجام ممیزیTUV NORDصادره از شرکت   18001:2007

ISO 9001:2000به آخرین ورژن موجود ISO 9001:2008 ) (  توسط شرکتTUV INTER CERT 

 TUV INTER CERTتوسط شرکت  9،/3/12در مورخ  IMSهای ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم  -

 TUV INTER CERTتوسط شرکت 23/11/93مورخ  در IMS هایدوم سیستم نوبت مراقبتی ممیزی  -

  9/12/91در مورخ  TUV INTER CERTهای مدیریتی توسط شرکت نامه های سیستمممیزی تکرار صدور گواهی -

 TUV INTER CERTتوسط شرکت  23/11/92در مورخ  IMSهای ممیزی مراقبتی نوبت اول سیستم   -

 TUV INTER CERTتوسط شرکت 23/11/93مورخ  در IMS هایدوم سیستم نوبت مراقبتی ممیزی  -

 OHSASو  ISO 9001:2008 ,ISO 14001:2004های مدیریتی شامل )های سیستمنامهانجام ممیزی تکرار صدور گواهی -

  29/11/97در مورخ  TUV INTER CERT(  برای سومین مرحله متوالی توسط شرکت 18001:2007

 33/13/91های فوق در مورخ ی مرحله اول مربوط به گواهیانجام موفقیت آمیز ممیزی مراقبت -

 

  CE گواهی محصول اروپا -2-2-50

 ASTM و  ENبرای ورود به بازارهای جهانی پس از بررسی و ترجمه مدارک و استانداردهای اروپایی   (CE)ممیزی صدور گواهی محصول اروپا

استانداردهای مربوطه, توسط ممیزین انستیتو آیدیکو اسپانیا با همکاری کارشناسان و آمریکا و تجهیز و خرید مواد و وسایل آزمایشگاهی مطابق 

موفق به اخذ  19/7/93 مورخ تضمین کیفیت بصورت کامالً موفقیت آمیز انجام گرفت و شرکت برای اولین بار درمهندسین واحد کنترل کیفی و 

 این نشان بین المللی و معتبر گردید.
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 عبارتند از : (CEهای انجام گرفته در خصوص اخذ و نگهداری گواهی محصول اروپا)فعالیت 

 ENو EN 196-3و  EN 197-1  ,EN196-1 ,EN 196-2ترجمه کلیه مدارک و دایرکتیو ها و استانداردهای اروپایی از جمله استاندارد -

 و...... 196-4

 ENخرید تجهیزات آزمایشگاهی استاندارد مطابق با استاندارد  -

 آموزش استانداردهای جدید اروپایی و همچنین آموزش نحوه کار با دستگاهها و حفظ شرایط محیطی آزمایشگاهها به پرسنل و اپراتورها -

, بطوریکه نتایج  در تمامی موارد فراتر  از استانداردهای اروپایی و ملی بوده   ENق با استانداردحفظ کیفیت محصول با کنترل دقیق, مطاب -

 است.

ه برداری بصورت هر دو ماه یکبار توسط شرکت های مورد تایید موسسه آیدیکو اسپانیا و انجام آزمایش و پلمب نمونه ها و ارسال نجام نمونا -

 یا و تحلیل و بررسی نتایج تست هانمونه های سیمان و کلینکر به اسپان

 7/1/97اسپانیا در مورخ  AIDICOتوسط شرکت   CE MARKانجام ممیزی مراقبتی نوبت اول  -

 9/3/91و  3/91/،اسپانیا در مورخ  AIDICOتوسط شرکت   CE MARKانجام ممیزی مراقبتی نوبت دوم  -

 ISO 17025گواهی مدیریت کیفیت آزمایشگاه  -0-2-50

 عبارتند از:  ISO 17025گواهی مدیریت کیفیت آزمایشگاه نگهداری و اخذ خصوص در گرفته انجام یها فعالیت 

 93دی ماه سال  23و  21روسیه در مورخ  ANALYTICA توسط موسسه   ISO17025 صدور گواهی مدیریت کیفیت آزمایشگاه ,استاندارد ممیزی

  انجام گرفت.

 :است ذیل شرح به ها آزمایشگاه در فوق استاندارد استقرار مزایای از برخی

 ها ی فیز یک و شیمی و ایکس ری آزمایشگاه مدیریتی و اجرایی های روش سازی ستانداردا -

 ها سازمان سایر و ها آزمایشگاه میان همکاری تسهیل -

 مشتریان شرکت سوی از اعتماد قابلیت و کالیبراسیون و آزمون نتایج پذیرش در تسهیل -

 تجهیزات شدن برهکالی از اطمینان کسب -

 (ISIRI)ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد موسسه طرف از مرجع آزمایشگاه یک بعنوان نامه گواهی دارای آزمایشگاه ذیرشپ -

 13/12/97و  12/12/97روسیه در مورخ  ANALYTICAتوسط ارزیابان موسسه  ISO 17025انجام ارزیابی مرحله اول -

 11/12/91و  13/12/91روسیه در مورخ   ANALYTICAتوسط ارزیابان موسسه  ISO 17025انجام ارزیابی مرحله دوم  -
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 فعالیتهای واحد منابع انسانی -51

 سال مورد گزارش می توان به موارد زیر اشاره نمود:ازجمله اهم فعالیتهای واحد اداری و منابع انسانی در 

 ,برگزاری جلسات کمیته های تخصصی شامل طبقه بندی مشاغل, وام و کمیته انضباطی  -

 مداوم آنها, ارائه گزارشات کارکرد ماهیانه پرسنل و کنترل -

 افزایشات حقوق ساالنه وزارت کار ,صدور احکام کارگزینی منطبق با  -

 های تشخیص اداره کار بصورت هفتگی,رما در هیئت کارف حضور نماینده -

 قاء سطح آگاهی منابع انسانی شرکت,برگزاری دوره های آموزشی جهت ارت -

 تعامل با ساکنان روستاهای همجوار, -

 بر قانون کارهای سخت و زیان آور ,فراهم سازی شرایط الزم جهت بازنشستگی متقاضیان برا -

 های بازنشسته, زینی با نیروجذب نیروهای متخصص و جوان جهت جایگ -

 شاغل بر اساس نیاز های روز شرکت ,بررسی و بروز رسانی چارت سازمانی و طرح های طبقه بندی م -

 میلی و تامین اجتماعی به کارکنان,ارائه خدمات بیمه تک -

 طه سازی و زیباسازی فضای کارخانه,اقدام جهت محو -

 

 آخرین وضعیت نیروی انسانی شرکت -5-51

 یت نیروی انسانی طی سال مورد گزارش به شرح زیر می باشد:آخرین وضع

 درصد ترکیب سنی تعداد نفرات سنی کارکنان تقسیم بندی 

 %12 32 سال  31کمتر از 

 %21 133 سال 13تا  31بین 

 %12 21 سال  13باالی 

 %533 500 جمــــع

 

 درصد تعداد نفرات  تقسیم بندی از نظر سابقه فعالیت

 %22 71 سال 1کمتر از 

 %13 ،1 سال 13تا  1

 %12 133 سال 23تا  13

 %11 21 سال  23بیش از 

 %533 500 جمـــــع
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 درصد تعداد ترکیب کارکنان 

 %91 122 قراردادی 

 %1 9 رسمی

 

 

 5031جدول استخدام و انفصال پرسنل در سال  -2-51

 علت قطع ارتباط 

متوسط  شرح

تعداد در 

ابتدای 

سال 

1391 

متوسط 

تعداد در 

انتهای 

سال 

1391 

قطع  استخدام

 ارتباط

خاتمه  فوت 

 قرارداد

بازنشستگی 

سخت و 

 زیان آور

 استعفا

 - 19 1 - 27 23 1،3 192 کارکنان

 

 

 زشواحد آمو -0-51

, شرکت رویکرد تمرکز 1391به منظور افزایش بهره وری و اثربخشی سازمان و همچنین جایگزینی نیرو های جوان با کارکنان بازنشسته در سال 

یم بر آموزش را از طریق برگزاری دوره های متعدد در پیش گرفته که دوره های برگزار شده بر اساس اعالم نیاز واحدهای مختلف در ساختار تقو

 آموزشی شرکت تدوین و به مرحله اجراء رسید که آمار و اطالعات دوره های برگزار شده به شرح جدول زیر می باشد.

 

 تعداد نفرات نفرساعت دوره تعداد دوره شــــــرح                

1391 1397 1391 1397 1391 1397 

 32 111 322 3173 3 ، دوره های برگزار شده
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 عملکرد واحد های تولید و فنی -51

 اهم فعالیت های تولید و فنی شرکت در سال مورد گزارش به شرح زیر می باشد:

 عملکرد  واحد تولید -5-51

 (.7/1+2/1آجر چینی و نسوز کاری بدنه کوره ) -

 کوره . INLETقالب بندی و بتن ریزی طاق باالئی  -

 بتن ریزی دهانه کوره. -

 بتن ریزی و اصالح بخشی از خروجی کوره. -

 بتن ریزی و اصالح بتن ریزی زیگمنت های اینلت. -

 از کل مخروط( %33تخریب ,آنکر زنی , قالب بندی و بتن ریزی نخروط ورودی کوره.) -

 نی و بتن ریزی نازل های بیگ بالستر ورودی کوره.نظافت و تخریب, ترمیم , آنکر ز -

 تخریب کوتینگ ها و نظافت شوط خروجی گریت کولر. -

 تخریب کوتینگ ها و نظافت سلیکونها. -

 لکه گیری مقطعی بدنه کوره. -

 سایر فعالیتهای مرتبط روز مره. -

 عملکرد واحد مکانیک -2-51

 فن .  IDترمیم صفحات  -

 .KLIN HOODترمیم  -

 ترمیم بیرینگ روی شفت درام الواتور تغذیه کوره. -

 ترمیم اینلت کوره شامل مخروطی و زیگمنتهای مربوطه. -

 ترمیم شاسی و ورق بیس زیگمنتهای مخروطی و ذوزنقه های کوره. -

 ترمیم شاسی اسکروی گریت. -

 اقدام جهت افزایش دور پولی فن بخار. -

 نصب دریچه خروجی کوره و باالی کلینگر شکن. -

 یض پارچه های ایر لیفت آسیاب مواد و تغذیه کوره.تعو -

 ) سمت کوپل( موتور ضلع شرقی آسیاب سیمان. DEتعویض بیرینگ  -

 ایجاد دریچه بازدید برای سلیکون های فن بخار. -

 تعمیر اسکروی کنترل بین. -

 اصالح درب خروجی اسکروی زیر کولینگ تاور. -

 .برداشت نقشه توسط دفتر فنیباز سازی چکش های عمودی خانه اول الکتروفیلترو  -

         .نصب کولینگ یاتاقان سمت آزاد آی دی فن -

 .نصب میکرو فیلتر در مسیر هوای دوربین کوره -

 سمت آزاد کوره و جوشکاری و ترمیم پروانه ای آی دی فن.تعویض یاتاقان  -
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 سنگ زنی دنده و پینیون چرخ دنده کوره. -

 اصالح پشت شوت نوار هاسلر میکس به علت ریزش مواد. -

 نصب زره های جدید داخل بدنه آسیاب.  -

 لقمه گذاری و جوشکاری موتور پری کراشر. -

 .B95عدد از نوع  7 تعویض تسمه های فن بگ فیلتر تغذیه مواد به تعداد -

: ورق کشی و ساخت و تعویض دریچه های الکتروفیلتر و نیز آزیست گذاری و آب بندی دریچه های اسکروی (کوره  مواد) الکتروفیلتر آسیاب -

 جوشکاری ساپورت سندانها و نیز جوشکاری و اصالح تعدادی از چکشهای له شده  -الکتروفیلتر

- ID :سمت آزاد و دمونتاژ یاتاقان طرف فیکس جهت کنترل و فیلرگذاری رولبرینگتعویض یاتاقان و رولبرینگ  فن. 

 2و1بولتهای دریچه ی سیلکونهای   I تعویض –4پری هیتر : آزبست گذاری و آب بندی خروجی سیلکون  -

 عویضت –تراشکاری شده اسکروی گریت : دمونتاژ یاتاقان پایینی اسکروی گریت ,جابه جایی رولبرینگ و نمد گذاری و جا اندازی سیلهای  -

 از یشب بودن ازاد علت به شاسی سازی وآماده تنظیم –خورشیدی اسکرو و نهایتا تنظیم موتور با پیچهای تنظیم تعبیه شده 28B2 زنجیر

 .حد

ی ورق کشی و جوشکاری شوت خروجی گریت و نیز جوشکاری ورق جوشی )ضدسایش( بر روی ورق تازه نصب شده,آماده سازی سرند خروج -

 گریت جهت نصب

 )شرکت هیراد(توسط اکیپ اعزامی از خارج کارخانه زنی کوره :دمونتاژ و مونتاژ کاور پنیون و چرخدنده کوره جهت سنگ -
 تا متعلقات ایرس و اصلی موتور کمکی و اصلی گیربکس , شفت کانتر ازجمله مرتبط تجهیزات تمامی پنیون شدن جا جابه با که پنیون تنظیم -

1.5 cmتعویض بافرهای پاره شده کوپلینک های اصلی و کمکی جابه جایی تجهیزات یاد شده موجب تعریض شاسی و -ا گردیدجابه ج

 سوراخکاری دوباره گردید.

اخت س-ساخت و نصب اسکراپر-تعویض بلبرینگها-تعمیر رولیکها-تمیز کاری و سنگ زنی درام-تعمیرات کلی و اساسی هاسلر )دمونتاژ -

 .فیکچرهای رولیک ها(

 .تعمیرات اساسی گیربکس الواتر کلینکر -

 .تعمیرات کوبلینگ هیدرولیکی گیربکس -

 .برشکاری دداستینگ بک فیلتر و رفع عیب زاویه ای آن و جوشکاری آن -

 .فیلتر باالی بونکرهای کلینگر گتاژ و برشکاری حذف دداستینگهای بدمون -

 .رفع عیب جت پالسها-بازدید از کیسه ها-فیلتر گدمونتاژ ب -

 . فیلتر باالی سیلوهای کلینگر )بونکرها( گیرات اساسی بتعم -

 کار بروی آی دی فن و نصب یاتاقان. -

 تعویض نوار الواتور کنترل بین. -

 پری کراشر آسیاب مواد.تمیر  -

 وتخلیه دو سیکلون دیگر از امرشن تیوب های سوخته.4aتعویض یک ست از امرشن تیوب های سیکلون  -

 میلی. 23عدد از ورق  23به تعداد  3ذاری طایر کوره فیلر گذاری و شیم گ -

 تعمیر  اساسی اسکروی گریت. -

 کیلو وات  و استفاده از فن ضایعاتی به جای فن تعویضی بعد از اصالح و باز سازی. 132تعویض فن بخار  -

 و آماده سازی برای جایگزینی در آینده. khdطراحی  و نقشه کشی شل خروجی کوره  به سبک  -
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 زاویه پاشش گریس پاش چرخ دنده آسیاب سیمان برای راندمان بهتر.تعویض  -

 و تبدیل آن به سیستم رینک کامل.7aبرای فشار سنج سیکلون  khdتعویض و اجرای طرح  -

 ر های زیر سیلوهای مواد خام به صورت کامل.تعمیر یک دستگاه از بلوئ -

 عدد. نمونه سازی و نصب قیف برگشتی یاتاقان های کوره به تعداد یک -

 تعمیر زنجیر ریکالیمر -

 ساخت پیستون اسپری روغن ریکالیمر -

 ساخت و نصب درب های الکترو فیلتر کوره به صورت کامل و نشت گیری و نصب ورق و تعمیر سندانها و چکش های الکترو فیلتر. -

درصد زیگمنت های  3،ویض تع–تعویض کامل روغن ایستگاه خروجی و تعویض تمامی الستیک های آب بندی گلویی ورودی و خروجی  -

 شکسته و تعمیر گریس پمپ و نازل گریس .)آسیاب مواد(

 ر )تعویض گرانویل و پینیون و فیلر گیری(تعمیر گیر باکس الواتور کلینک -

 ر در آسیاب سیمان و اصالح مسیر.داندن مسیر  دداستینگ بونکر کلینکتبدیل و برگر -

 

 عملکرد واحد تاسیسات -0-51

 آب صنعتیشستشوی مسیر های  -

 تخلیه رسوبات منبع هوایی آب صنعتی -

 روان سازی شیر فلکه های مربوطه و تخلیه رسوبات مخزن آب صنعتی گریت کولر -

 شکن کرای تحت فشار مسیر نازل های کلینشستشوی داخل پمپ ه -

 شستشوی مسیر خنک کاری دوربین کوره -

 عملکرد واحد برق  -1-51

 ات تابلو ساخت تابلو و باکس و تعمیر -5-1-51

 تابلوی تغذیه پمپ های سیرکوله روغن و فن کولز گیربگس موتور اصلی کوره .  -

 . وتهیه نقشه مربوطه فن DIفنهای خنک کن یاتاقهای ساخت و نصب و راه اندازی تابلوی برق جهت تغذیه  -

 . وطهوتهیه نقشه مرب فنهای خنک کن بدنه کورهساخت و نصب و راه اندازی تابلوی برق جهت تغذیه  -

 اصالح کامل تابلوی تغذیه دستگاه آجربری  .  -

 .X-RAYاصالح کامل تابلوی تغذیه دستگاه  -

 گازی .بازسازی و اصالح باکس تغذیه موتور اصلی سنگ شکن و تعویض کنتاکتور  -

سوختگی سیمها     و  –تایمرها  –رله ها  –کلیدهای محافظ موتوری  –تعمیر باکسها وتابلوهای عیب دیده خط ازنظرخرابی کنتاکتورها   -

 مورد . 27قطعات و غیره ..... 

 ساخت تابلوی تغذیه به مشعل نصب شده در آسیاب سیمان  -

 یاب مواد و دمونتاژ آن جهت تعمیر باز کردن سربندی  ترانس ولتاژ باالی الکتروفیلتر آس -

 انتقال یکی از ترانسفورماتورهای الکترو فیلترآسیاب سیمان  به پست الکتروفیلتر آسیاب مواد و نصب و تست آن. -
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 تعمیرات تجهیزات و ماشین آالت برقی  -2-1-51       

وسط کارگاه برق تعویض بلبرینگ  شده وسرویس ت ‚( مورد)توضیح اینکه کلیه موتورهای سیم پیچی شده ،2استا تور به سیم پیچی) رسالا -

 های جانبی انجام شده است( .

پروانه و رفع   تعویض –تعویض کا سه نمد   -لقی محل بلبرینگها  –شکستن پایه موتورها  –تعمیر الکتروموتورها اعم ازشکستگی تخته کلم   -

 مورد . 33قالپاق و غیره.....  –عیب کاورپروانه 

لتی هی دریلهای –دستگاهای آزمایشگاه فیزیک و شیمی و ایکس ری  –دستگاهای جوش  –دستگاهای تراش  -وتین تعمیرات دستگاه گی -

 مورد . 32سنگها ومینی سنگها وغیره....   –ومعمولی 

تعویض  –کوک ا تعویض الکتروموتورهای  تعمیر ی –پست اصلی از قبیل سیم پیچی بوبینهای فرمان قطع و وصل  VK 27تعمیردژنکتورهای  -

 مورد . 11تعویض رول بیرینگ های بک استاپ و غیره ....   –چرخ دنده های شکسته 

 مورد . 2،سرویس وتعویض بلبرینگ  الکتروموتورهای خط تولید   -

 )فنDIموتور اصلی آسیاب سیمان و –مورد )موتور اصلی آسیاب مواد 3سرویس وتعویض بلبرینگ الکتروموتورهای مخصوص خط تولید  -

 ستارترآسیاب مواد به علت گیر مکانیکی و تعویض محلول کربنات سدیم آن .تعمیرا -

 سرویس استارترآسیاب مواد وباز کردن تیوب پاره شده وتنظیم غلظت کربنات سدیم آن . -

 ( 132KWکابل کشی و ساخت و نصب یاکس تغذیه و راه اندازی خط دوم فن هوای اولیه )  -

     روشنایی و مخابرات-0-1-51

 ی روشنایی در دپارتمانها و اتاق شیفت مکانیک به علت  تعمیرات ساختمانی .اجرا  -

 مورد . ،تعویض کا بل شبکه ونصب هاب به تعداد  –کابل کشی شبکه به محلهای جدید  -

 مورد . 32رفع اشکال وجابجایی خطوط تلفن داخلی و مستقیم   -

 مورد .  9،سوکتهای سه فاز و تک فاز  -اداری  -ی ساختمانهای کارگاه -محوطه  -رفع ایراد روشنایی دپارتمانها  -

 مورد . ،7سیم سیارها و غیره ....   –پروژکتورها  –تعمیرات روشنایی از قبیل تعمیرچراغها  -

 سرویس ونگهداری ماشین آالت-1-1-51 -

 . MPکن طبق برنامه کائولن و آهک دپارتمان سنگ ش IDموتور اصلی سنگ شکن و موتورهای  MPجرای ا -

 . MP( آسیاب مواد وآسیاب سیمان طبق برنامه زمان بندی واحد VKموتورهای اصلی) MPاجرای  -

 ودر مواقع توقف خط تولید . MPفن طبق برنامه زمان بندی واحد  DIکوره و  موتورهای اصلی MPاجرای  -

 . MPواحد طبق برنامه زمانبندی  VK 3.3/23پست اصلی و ترانسهای اصلی  MPاجرای  -

 عدد مقره بشقابی درطول سا ل . 3وکنترل تیرها و مقره ها هر ماه یک بار و تعویض  VK 23بازدید از خط فشار قوی  -

 . MPچاه های ارت و صاعقه گیرها طبق برنامه زمانبندی واحد  MPاجرای  -

 حلقه چاه ارت به علت باالرفتن مقاومت زمین و اجرای مجدد آنها . 1تخلیه  -

 . MPالکتروموتورهای قابل روانکاری خط تولید طبق برنامه واحد  روانکاری -

 طبق دستورکار . VK 23کلیه الکتروموتورهای باالی  MPاجرای  -

 باطریهای پست اصلی وکنترل مرکزی وجایگزین کردن باطریهای اتمیک به جای باطریهای اسیدی درپست اصلی . MPجرای ا -
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 متفرقه فعالیتهای -1-1-51

 ندازی چهار دستگاه اینورتر در چکش های الکترو فیلتر جهت افزایش راندمان  .نصب و راه ا -

 عدد 2تعرفه درپست آسیاب سیمان ومواد به تعداد  2تعرفه به جای کنتورهای مکانیکی  7جایگزین کردن کنتورهای دیجیتالی  -

 دوتعرفه .رفه به جای کنتورهای تع 7نصب کنتورهای  ایجاد تغییرات الزم در نرم افزارمحاسبه انرژی الکتریکی مصرفی خط تولید به علت -

 محاسبات روزانه مصرف انرژی الکتریکی خط تولید به تفکیک دپارتمانها و کل خط تولید. -

 مورد . 9رفع ایراد کولرهای گازی و آبی وفنهای تهویه موجود درپستهای برق و ساختمانهای اداری وکارگاهی  -

منبع آب اصلی ومنبع آب برگشتی به علت فرسودگی و جرم       گرفتگی  –منبع آب صنعتی  –شامیدنی تعویض کلیه لول سنجهای منبع آب آ -

 سنسورها .

 باهمکاری کارگاه ساخت داخل و نصب و راه اندازی آن . 2ساخت کلکتوربرای پکر شماره  -

 رت .برش دو سلول از بانک خازنی آسیاب سیمان و نصب آن در پست سنگ شکن جهت اصالح ضریب قد -

 فن. IDتعویض کلید سوخته تابلوی فرکانسی  -

 .چاه عمیق جنب ساختمان اداری و مگر تست وتست گرم الکترو پمپ جدید وقدیم VK 11مفصل زنی به الکترو پمپ شناور -

  .اصالح مسیر یک سری از کابل های قدرت و کنترل در دپارتمان پری هیتر و جمع آوری کابل های سوخته -

 عالیتهای روزمره شیفت های برقانجام ف -

 سرویس و نگهداری سیستم های ابزار دقیق -

 

 عملکرد واحد کیفیت  -1-51

 93افزایش میزان سفیدی سیمان به حداقل  -

 333ت د روزه محصول تولیدی در محدوده تثبیت مقاوم -

 (CE)و نشان کیفیت اروپا  ISO17025حفظ و مراقبت از استانداردهای  -

اندازه گیری روزانه پارامترهای کیفی شامل مقاومت و سفیدی در آسیاب سیمان جهت کنترل و پایش مداوم محصول تولیدی انتقال یافته به  -

 سیلوها

 کنترل مواد اولیه ورودی -

 مداوم مواد اولیه در محل معدن کارخانهکنترل  -

 اندازه گیری وزن لیتری و آهک آزاد در خط تولید -

 خوراک کوره LSFکنترل پایل مواد از طریق اندازه گیری مداوم جهت کنترل  -

 کنترل مداوم قابلیت پخش مواد, مدول سولفات و مدول قلیائی -
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 اقدامات انجام شده در خصوص تکالیف مجمع -56

بین سهامداران تقسیم گردد که مبلغ سود پرداختی در  1397سود خالص سال  %13مع عمومی عادی سالیانه مقرر گردید که طبق مصوبات مج -

 حساب سود سهام پیشنهادی و پرداختی در حساب بستانکاری سهامداران ثبت گردید.

حی قسمتی از قانون تجارت, معامالت با جناب الیحه اصال 129در خصوص موضوع معامالت شرکت با یکی از اعضای هیئت مدیره موضوع ماده  -

انجام گرفت که با توجه به مقررات  13/11/1391الی  13/12/1397آقای ساالر بیژن محمد پناه )رئیس هیئت مدیره( از تاریخ انتصاب ایشان در 

, انجام معامالت 13/11/1391ه در تاریخ هیئت مدیر ،29بازار سرمایه و بر اساس دستور هیئت مدیره شرکت بر اساس مصوبه صورتجلسه شماره 

 از تاریخ یاد شده با ایشان متوقف گردید.

ولشوئی پ در معامالت و فعالیتهای انجام شده, قوانین و مقررات مربوط به پولشوئی بطور کامل رعایت شده و هیچگونه رویداد یا معامله ای به منظور -

الت مشکوک یا مظنون به پولشوئی, موارد در اسرع وقت به مرکز اطالعات مالی شورای عالی صورت نپذیرفته است یا در صورت وجود هر گونه معام

 مبارزه با پولشوئی گزارش شده است.

, اقدامات مورد نیاز در خصوص افزایش سرمایه شرکت از محل مازاد 17/37/1391طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در تاریخ  -

 میلیون ریال افزایش یافت. ،23,27های شرکت )زمین( انجام شده و سرمایه شرکت به  تجدید ارزیابی دارائی

 

از سهامی خاص به سهامی عام تغییر  17/31/1397تاریخ شخصیت حقوقی شرکت نیز بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام در  -

 تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه پیشین شد. 11ماده و  13یافته و اساسنامه جدید شرکت در 

و  نزد سازمان بورس 11792با شماره  23/12/1391در راستای ورود به بازار سرمایه فرابورس ایران, طی اقدامات انجام شده, شرکت در تاریخ  -

در فهرست نرخ های فرابورس ایران به عنوان یکی از شرکتهای کوچک و متوسط درج  32/1393/،1اوراق بهادار به ثبت رسید و نهایتا از تاریخ 

 گردید.
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 پیشنهاد هیئت مدیره برای تقسیم سود -57

 

 5031سال   5031سال   

 3,172  7,212  سود خالص

 ،73,77  1,223  تعدیل شده -سود انباشته در ابتدای سال

 16،131  1،310  سود قابل تخصیص

 (71,339)  (233)  سود سهام پیشنهادی و مصوب پرداختی

 -  -  پاداش هیئت مدیره

 -  (233)  اندوخته قانونی

 (71,339)  (233)  سود تخصیصی

 5،226  1،331  سود انباشته پایان سال

 2,133  32  سود هر سهم پس از کسر مالیات

 273    م سود پیشنهادی و مصوب پرداختیتقسی

 

ریال می باشد, هیئت مدیره پیشنهاد می نماید مبلغ .............. ریال  32که به ازای هر سهم  1391با توجه به سود خالص حاصل از عملکرد سال 

 خالص به ازای هر سهم بین سهامداران تقسیم شده و مابقی به حساب سود انباشته منظور گردد.

 

 برنامه های آتی شرکت -50

 ,تن سیمان 33،,133تن کلینکر و  112,133راندمان کارخانه  133پیش بینی بر اساس  -

 ,مشتریان و بازارهای بالقوه در زمینه فروش صادراتی محصول تدوین استراتژی بازاریابی و مطالعه بازار و شناسائی -

 ,تداوم در افزایش کیفیت محصول و حفظ پارامترهای کیفی در سطح مطلوب به عنوان مزیت رقابتی شرکت در بازارهای داخلی و صادراتی -

 ,رآمد سازی نیروی انسانی متخصصپیاده سازی استراتژی کاهش هزینه های تولیدی با استفاده از بهینه سازی مصرف انرژی و کا -

 ,تمرکز بر اجرای طرح بهینه سازی و افزایش ظرفیت تولید جهت افزایش راندمان فعالیت و کاهش بهای تمام شده محصول -

 ,الزام به رعایت مقررات و ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار و فرابورس ایران -

  .ش معامالت بازار سرمایهاز سهام شرکت در مرحله اولیه گشای %13عرضه اولیه  -

 

 

 

 



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  13صفحه 

 

 

 

 پیش بینی عملکرد عملیات سال آتی شرکت در قالب صورت سود و زیان

 شرح

پیش بینی 

منتهی به 

23/52/5036 

درصد 

نسبت 

به 

 فروش

واقعی 

منتهی به 

03/52/5031 

درصد 

نسبت 

به 

 فروش

 - 222,233 - 371,،32 درآمدهای عملیاتی

 2، (97،,193) 3، (،231,13) بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

 50 03،072 23 66،077 سود ناخالص

 3 (13,2،1) 3 (9,121) هزینه های فروش، اداری و عمومی

 3.3 317 - - سایر اقالم عملیاتی

 0 57،231 57 17،012 سود عملیاتی

 3 (17,231) 1 (11,333) هزینه های مالی

 1 2,233 3.1 1,133 خالص سایر درآمدهای غیر عملیاتی

 2 1،513 50 10،012 سود قبل از مالیات

 3.2 733 7 (13,3،1) مالیات بر درآمد

 2 1،757 3 03،567 سود خالص

  233  13، سود عملیاتی هر سهم )ریال(

  23  327 سود هر سهم قبل از کسر مالیات )ریال(

  32  729 سود هر سهم پس از کسر مالیات )ریال(

  ،23,27  ،23,27 سرمایه

 

 الزم به ذکر است پیش بینی مالی انجام گرفته برای تولید و فروش بر اساس ظرفیت شرکت به شرح جدول زیر می باشد:

 

 فروش پیش بینی شده ظرفیت پیش بینی شده ظرفیت اسمی واحد شرح محصول

 - 112,133 177,333 تن کلینکر

 33،,133 33،,133 113,333 تن سیمان

 

 

 



 شرکت سیمان سفید ارومیه)سهامی عام(

 عالیت هیئت مدیره و وضع عمومیگزارش ف

 5031اسفند 03برای سال مالی منتهی به 

 11از  11صفحه 

 

 

 

 

 اطالعات تماس با شرکت -53

 123،1-1711،جاده ارومیه به سلماس, شرکت سیمان سفید ارومیه, کد پستی:  21متر آذربایجان غربی, ارومیه, کیلو

 377 – 33232333. 33232333, 33232997تلفن تماس: 

 377 -33232993فکس: 

 cement.com-w-www.uآدرس سایت اینترنتی: 

 cement.com-w-info@uایمیل: 

 اطالعات مربوط به پاسخگوئی به سهامداران به شرح زیر می باشد:

 )امور سهام( 377 – 33232991تلفن تماس: 

 

 

 

  

 

 

  

http://www.u-w-cement.com/
mailto:info@u-w-cement.com

