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 معیارهای

 و مدیریتی

 رهبری

 گیری تصمیم در قاطعیت و مشورت

در سیمان تهران، درک صحیح اهداف سازمان و همسو نمودن اهداف فردی با آن، بعنوان یکی از ارزشهای سازمانی شرکت تعیین 

بدین منظور کارگروههای راهبری و اجرایی در موضوعات مختلف سازمان نظیر سیستم های مدیریت، تعالی، کیفیت، گردیده است. 

تولید، فنی، انرژی، فروش و بازاریابی و ..... بصورت منسجم در سطح شرکت اصلی و گروه شکل گرفته و رویکرد غالب رهبری سازمان 

 طوح مختلف سازمان می باشد. مدیریت مبتنی بر مشورت و مشارکت کارکنان س

بنابراین تصمیم سازی ها در کارگروههای فرعی و تصمیم گیری نهایی در کارگروههای راهبری و با تصویب  نهایی مدیریت ارشد 

 سازمان انجام می شود.

 معقول پذیری ریسك 2

یسک پذیری عاقالنه مدیریت ارشد سازمان بوده مدیریت و رهبری سیمان تهران در سالهای اخیر، مشتمل بر مصادیق بسیار زیادی از ر

است. نمونه های بارز آن اعتماد به مدیران و کارشناسان جوان ولی خبره شرکت در اجرای پروژه های و رفع چالشهای اساسی 

و اجرای  ، پروژه انتقال آسیاب سنگ و سالن سنگ واحد هفتم به مجتمع6شرکت از جمله پروژه بازسازی رینگ موتور آسیاب مواد 

 موفق پروژه تبدیل خط تولید سیمان خاکستری با تکنولوژی پخت تر به سیمان سفید بوده است

 اندیشی نو و طلبی تحول 3
 

4 

 از تبعیییت و خییو  حكمرانییی

 معظیم  مقیا   جایگیا   و فرمایشیات 

 اسالمی جمهوری نظا  و رهبری

یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری بوده و تشویق کارکنان به توجه به شاخصهای اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی که همواره 

 اقدامات جهادی و نوآورانه همواره مورد توجه مدیران و رهبران سیمان تهران بوده است. 

از جمله این اقدامات می توان به پروژه های مهندسی معکوس در ساخت قطعات مورد نیاز خطوط تولید و کاهش وابستگی به خارج از 

 واحد هاوس بگ های اتاقچه آفالین دمپرهای ساخت، 9ر مثل ساخت چکش های سرامیکی، ساخت پنیون گیربکس آسیاب مواد کشو

بسیاری از اقدامات جهادی دیگر   و 63000 و 6 واحد  MV  های پست اشتود و   BBC  دژنگتور کلیدهای تعمیر و معکوس مهندسی ، 9

 مقاومتی و مدیریت جهادی اشاره نموداقتصاد در راستای سیاستهای ابالغی 

 پژوهی آیند  و نگری آیند  5

با تشکیل کمیته ریسک متشکل از معاونین و تعدادی  و نگاه به آینده، نفعانیتهران به منظور جلب اعتماد کامل ذ مانیرهبران شرکت س

 یدستورالعمل و مدل ابالغ یبر مبناو ریسکهای استراتژیک شرکت داخلی و خارجی   یها سکیر تیریاقدام به مد شرکت از مدیران

مربوطه نموده و هر سه ماه یکبار نسبت به بروزآوری ریسکهای شرکت و پرداختن به آنها  یمستضعفان مطابق الگو ادیبن سکیر تهیاز کم

رقبای شرکت اقدام نموده و در  اقدام می نمایند. همچنین مدیریت ارشد شرکت بصورت مداوم نسبت به تحلیل محیط صنعت و

 تصمیم گیریهای مهم هیات مدیره از این تحلیل ها بعنوان ورودی استفاده می شود.

 سازمانی رویكرد 6

با توجه به اینکه سیمان تهران یک شرکت برنامه محور بوده و فعالیتهای خود را مبتنی بر برنامه های میان مدتی که با استفاده از مدل 

ابالغی بنیاد مستضعفان طرحریزی می گردد تنظیم می نماید، کلیه رویکردهای شرکت به نحویست که در نهایت منجر به تحقق 

 ان مدت و بلند سازمان و در نهایت تحقق چشم انداز شرکت گردد. استراتژی های و اهداف می

بدین منظور در هر دوره برنامه ریزی، فرایندهای سازمان به نحوی مورد بازنگری قرار می گیرد که پشتیبان تحقق استراتژی های 

ستراتژیک و فرایندهای سازمانی خود شرکت باشد. در حال حاضر سیمان تهران در حال اجرای پروژه بازنگری توأمان برنامه ریزی ا

 برای هفتمین دوره می باشد.
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ضمن  کارگروه منابع انسانی شرکتضمناً در بکارگیری سبک های مختلف رهبری در سیمان تهران و تنظیم رویکردهای سازمانی، 

ادات کارکنان در تدوین برنامه های برگزاری جلسات متعدد با حضور نماینده کارکنان در شورا جهت بهره گیری از نقطه نظرات و پیشنه

اجرا می نماید و سبک رهبری  PCMMخود، بازنگری و سنجش مجدد سطح بلوغ سازمانی بر اساس مدل بلوغ سازمانی منابع انسانی 

 شرکت متناسب با سطح بلوغ منابع انسانی شرکت تعیین می گردد. 

منابع انسانی شرکت با اجرای برنامه های عملیاتی متنوع و متعدد در حوزه منابع با توجه به اینکه در آخرین سنجش انجام شده، سطح بلوغ 

انسانی شرکت یک پله ارتقاء یافته است، از سبک آمرانه به سبک مشارکتی تغییر یافته و سایر رویکردهای شرکت نیز بر همین اساس دچار 

 تحول و بازنگری گردیده است.

 شغلی مرتبط تجار  7

 سیدعباس حسینی، مدیرعامل هلدینگ سیمان تهران از کارشناسان قدیمی و شناخته شده صنعت سیمان هستندآقای مهندس 

نماینده مدیریت در سیستم های وسپس با عنوان  مرکز آموزش علمی کاربردی سیمان آبیک یآموزش تمعاونایشا ن فعالیت خود را از

آغاز و پس از چندین سال حضور در شرکت سیمان تهران و هلدینگ  کیفیت وعضوکمیته طبقه بندی مشاغل شرکت سیمان آبیک

شرکت  مدیره هیئت مدیرعامل و نائب رئیس، برای مدتی به سمت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس در جایگاههای مختلف مدیریتی

اضر مدیرعامل و نائب رئیس ، پس از آن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره سیمان پیوند گلستان و در حال حآلومینیوم کاوه خوزستان

 هیئت مدیره هلدینگ سیمان تهران منصوب شدند

معاونین شرکت از جمله معاون فنی و تولید، معاون بازرگانی، معاون مالی، معاون منابع انسانی و مدیر مجتمع صنعتی سیمان تهران اکثراً 

ال می باشند که در سالهای اخیر با توجه به رویکرد مدیرعامل س 22از کارشناسان و مدیران قدیمی سیمان تهران با سابقه کاری بیش از 

 شرکت و اعتقاد ایشان به استفاده از توانمندیهای منابع انسانی سیمان تهران به این سمتها ارتقاء یافته اند

 موثر ارتباطات 8
ارتباطات رهبران در سیمان تهران به دو دسته ارتباطات بیرونی و داخلی دسته بندی می شود. در خصوص ارتباطات با ذینفعان برون 

جدول و در خصوص ارتباطات درون سازمانی )ارتباط با کارکنان( می توان به  1جدول پیوست سازمانی شرکت می توان به 

 اشاره نمود. 2پیوست 

 کارکنان به بخشیدن انگیز  9

در شرکت سیمان تهران، اعتقاد رهبران و مدیران ارشد شرکت این است که در زمینه ارزشهای سازمانی می بایست بعنوان الگو عمل 

 نمایند تا این موضوع انگیزه بخش کارکنان در زمینه تحقق ارزشها و زمینه ساز موفقیت شرکت در دستیابی به اهداف سازمانی باشد. 

به آنها اشاره  ،3جدول پیوست در درخصوص مکانیزم های انگیزه بخشی نیز، رویکردهای متعددی در شرکت جاری سازی شده که 

 شده است.

 پذیری مسئولیت و تعهد 12

با تعهد و مسئولیت پذیری در قبال کلیه ذیفعان، یکی از ارزشهای سازمانی شرکت سیمان تهران می باشد و این شرکت تالش نموده 

 اقدامات و رویکردهای خود، سطحی متوازن از رضایتمندی گروههای مختلف ذینفعان خود را به دست آورد. 

در خط مشی مدیریت یکپارچه شرکت نیز ارتقاء رضایت گروههای مختلف ذینفعان )مشتریان، کارکنان، سهامداران، جامعه و تأمین 

کنندگان و پیمانکاران( بعنوان یک هدف راهبردی تعیین و اهداف کالن و خرد مرتبط با آنها نیز تعیین و ضمن اندازه گیری دوره ای 

 نفعان، این موارد در جلسات بازنگری مدیریت مورد بررسی دقیق قرار می گیرند میزان رضایت هرگروه از ذی

 پذیری انعطاف 11
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 اجرایی

 کارکنان آموزش از حمایت

سیمان تهران همواره یکی از شرکتهای پیشرو در امر آموزش و ارتقاء توانمندیهای کارکنان خود بوده و مدیرت ارشد شرکت همواره 

بر اجرای آموزشهای با کیفیت و اثربخش تاکید داشته است. بویژه در زمینه آموزشهای ایمنی که با توجه به فعالیتهای پر ریسک این 

 برخوردار است، این آموزشها همواره در اولویت قرار داشته اند. صنعت از اهمیت باالیی 

همچنین از آنجا که در برنامه میان مدت ششم، ارتقاء سطح دانش و مهارت منابع انسانی بعنوان استراتژی وظیفه ای حوزه منابع انسانی 

رویکرد منتورینگ، تمرکز در آموزشهای در سالهای اخیر سعی شده با بکارگیری رویکردهای نوین نظیر شرکت مصوب گردیده، 

 .تخصصی کارکنان، آموزش در حین کار و کارگاهی باشد

 و توسعه" کالن هدف تحقق جهت خود انسانی منابع رشد و توانمندی و مهارت توسعه منظور به تهران سیمان شرکتبدین منظور 

 آموزشی های برنامه  ،"انسانی منابع مهارت و دانش سطح ارتقای "ای وظیفه استراتژی با همراستا و "انسانی های سرمایه بهبود

فرآیند آموزش در شرکت .نماید می اجرا شده بینی پیش تقویم با مطابق و تدوین سنجی نیاز اساس بر را الزم عمومی و تخصصی

باشد که توضیحات تکمیلی ی می سیمان تهران درزمینه های شناسایی نیازها، برنامه ریزی و برگزاری دوره های آموزشی شامل مراحل

 ارائه شده است. 4پیوست آن در 

 کلیدی جلسات در حضور و شرکت 13

مدیریت ارشد سیمان تهران، بعنوان رئیس کارگروه های راهبری شرکت در موضوعات سیستم های مدیریت یکپارچه، تولید و پشتیبانی 

که بعضا هفتگی و برخی دیگر ماهیانه تشکیل می شوند شخصا اداره می تولید، تعالی سازمانی، مهندسی فروش بوده و جلسات مذکور را 

 نماید. همچنین جلسات بازنگری مدیریت شرکت سالیانه دوبار تشکیل و مدیرعامل شخصاً اداره این جلسه مهم را بعهده دارد.

ره در جلسات دوره ای انجمن مذکور ضمناً با توجه به اینکه مدیرعامل سیمان تهران، نائب رئیس انجمن صنفی سیمان هستند، هموا

 حضور فعال دارند.

درخصوص مدیریت هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه نیز، با بازدید دوره ای از شرکتهای زیرمجموعه در جلساتی که بمنظور تبادل 

 برگزار می گردد، شرکت می نماید (BSC)نظر و بررسی شاخصهای کلیدی عملکرد هر کدام از شرکتها 

14 
 در سیارری  شایسیقه  نظیا   اسیققرار 

 سازمان

بر  رانیمد یستگیو رهبران سازمان از مدل شا رانیسبک رهبری مد نهیها و زمینه های قابل بهبود در زم منظور تشخیص فرصت به

 یجامعه آمار یبرا یابیارز جادکانونیو ا یرونیمجرب ب ابانیبا استفاده از ارز یابیانجام شده توسط کانون ارز یها یابیارز یمبنا

 رعاملیمد تینقاط قابل بهبود با حما یبر مبنا یآموزش یزیقابل بهبود و متعاقبأ برنامه ر یها نهیها و زم ضعفنفره با هدف برآورد  122

ال همچنین با توجه به اثربخشی رویکردکانونهای ارزیابی، در س .باشد یم یریگیشده در حال پ نییاستفاده به عمل آمده و اقدامات تع

نیز استفاده از این رویکرد مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر کارشناسان مورد نظر شناسایی و جهت ارزیابی  1421

 های الزم به کانون ارزیابی معرفی خواهند شد.

با  یمشارکت تیریبر مد ی)که مبتن یکارکنان از سبک رهبر تیرضا زانیسنجش م قیمذکور از طر یکردهایرو یاثربخش زانیم 

ارتباطات و تعامالت با  تیفیاز ک تیرضا زانیم نیهمچن ،رانیمد یشخص یرفتارها زی(  و نباشد یمختلف م  یاستفاده از کارگروه ها

 یبرا یراهبر تهیاتخاذ شده در کم ماتیتصم یالزم بر مبنا یقرار گرفته و اقدامات اصالح یابیو ارز جشرهبران سازمان مورد سن

 خواهد آمد.شده به عمل  نییبه اهداف تع یابیدست یحفظ روند مثبت آن در راستا

15 
 انرژی حوز  به ویژ  توجه

 )جایگزین سوخت و مربوطه مصارف( 

 که یکی از  "ارتقاء بهره وری"در راستای هدف کالن شرکت در برنامه میان مدت  "افزایش بهره وری انرژی"استراتژی وظبفه ای 

 . استاهداف استراتژیک سیمان تهران 

و سنجش شاخص استراتژیک  ISO 50001استفاده بهینه از انرژی  با استفاده از اقدامات صورت گرفته برای جاری سازی استاندارد  

SEC  مصرف انرژی ویژه که عبارتست از میزان انرژی مصرفی جهت فراورش یک تن محصول( و تالش جهت قرار گرفتن در(
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 ملی ایران ده مقدار مشخص شده در استانداردمحدو

 فتوسل نمودن منابع روشنایی محوطه های کارخانه 

  مصارف انرژی حرارتی و الکتریکی تحت پایش لحظه ای می باشد همچنین تحلیل مصارف بوسیله تشکیل کمیته های تخصصی به

تشکیل جلسات کمیته انرژی و وجود سیستم مانیتورینگ  منظور کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی در حال انجام است )از مصادیق آن

 آنالین کنتورهای برق می باشد(

  به منظور کاهش هزینه های ناشی از مصارف انرژی اقداماتی از قبیل خرید بخشی از انرژی از بورس و مدیریت بار)کاهش

 مصرف برق در زمانهای اوج بار و افزایش آن در زمانهای کم بار( صورت می گیرد.

  بازدید میدانی از واحد های تولید و شناسایی نواقص و ایجاد آرشیو مصوّر از مناطق ورود هوای کاذب به منظور جلوگیری از

 هدر رفت انرژی.

  ساعتی  24استفاده از تسهیالت وزارت نیرو  در طرح های تشویقی کاهش مصرف مانند طرح ذخیره عملیاتی صنایع و طرح کاهش

 دیماند مصرفی.

  تشکیل کارگروه بمنظور بررسی و امکان سنجی مصرفRDF بعنوان سوخت جایگزین و انجام اقدامات اولیه در این خصوص 

 سازمان های هزینه مدیریت 16

بینی برنامه میان مدت براساس انتظارات  اقدام به پیش یآور سودبا هدف شرکت سیمان تهران به عنوان یک مجموعه اقتصادی 

اقدام  هلدینگ های ابالغی خود نموده است که  براین اساس هر ساله جهت نیل به اهداف تعیین شده و با توجه به سیاست انسهامدار

هلدینگ گزارش تحقق اهداف تعیین شده و عملکر بودجه برای هر ماهه  ونماید  خود می ای جاری و سرمایهبه تهیه و تدوین بودجه 

 .گیرد تجزیه و تحلیل قرار می و مورد بررسیر رهبران سازمان ارسال ودر جلسات برگزار شده با حضو

توضیحات تکمیلی در این  5جدول پیوست یکی از اهداف کالن شرکت در برنامه مذکور مدیریت هزینه ها می باشد که در 

 خصوص ارائه شده است.
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 کیفیت های سیسقم اجرای از حمایت

 در آن سیازی  پییاد   ابزارهیای  و

 سازمان

 ارتقاء ، بهبود و  بروزآوری سیستم های مدیریتی ، یکی از رویکردهای اصلی و خدشه ناپذیر مدیران ارشد سیمان تهران می باشد. 

مدیریت ارشد سیمان تهران معتقد است در دنیای رقابتی فعلی، بدون داشتن سیستم های مدیریتی مناسب امکان اداره موفق یک بنگاه 

پذیر است. لذا همواره با ارتقاء و بروزرسانی سیستم های مذکور و بکارگیری سیستم های مدیریتی نوین، یکی بزرگ، امکان نا اقتصادی

از شرکتهای پیشرو در این زمینه بوده و مدیریت شرکت مطابق با خط مشی سیستم مدیریت یکپارچه خود، متعهد به رعایت الزامات 

 می باشد. PDCAخه مرتبط و بهبود مداوم این سیستم ها با اجرای چر

و اخذ   ISO 9001,14001,45001,10002,10004سیمان تهران موفق به تمدید گواهینامه های  1422الزم بذکر است در سال 

 و  ISO 17025آلمان گردید. همچنین سیمان تهران در سللهای گذشته سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه  dakksگواهینامه با اعتبار 

 را استقرار و گواهینامه مربوطه را دریافت نموده است ISO 27001سیستم مدیریت امنیت اطالعات 

 4در فرایند جایزه تعالی شرکت نموده و در آخرین ارزیابی انجام شده موفق به دریافت تقدیرنامه  1396ضمناً سیمان تهران از سال 

 ستاره از مرکز ملی تعالی و پیشرفت گردیده است.

های داخلی و جلسات بازنگری مدیریت در سیمان تهران بصورت منظم، سالی دوبار برگزار می گردد و در این جلسات که  ممیزی

مبتنی بر ورودی های استاندارد می باشد، تصمیم گیری درخصوص تأمین منابع الزم برای بهبود سیستم ها و چگونگی رفع عدم انطباق 

 خارجی و اجرای توصیه های بهبود ممیزین، انجام می شود. های گزارش شده در ممیزی های داخلی و
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 معیارهای

 علمی

 سیسقمی و اسقراتژیك تفكر
( ، تفکر استراتژیک و تفکر سیستمی در ساختار ذهنی ایشان در مقاطع مختلف 19با توجه به تحصیالت مرتبط مدیرعامل شرکت )ردیف 

 تحصیالت دانشگاهی شکل گرفته است.

 فنی و تخصصی دانش و تحصیالت 19

 1376کارشناسی مهندسی صنایع سال 

 1382کارشناسی ارشد مهندسی صنایع سال 

 1393سال   (CFA) گذاری و تحلیل سرمایه مدیریت تحلیلگری خبره مالی

 1398سال    (DBA)  مدیریت پروژه–ای کسب و کار مدیریت حرفه

  ها بازی نظریه بر نسبی تسلط 22

21 
 مراکیز  علمیی  هییات  در عضیویت 

 دانشگاهی و آموزشی

 مدیرعامل سیمان تهران سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی و دانشگاه پیام نور را در رزومه کاری خود دارد.

 المللی بین زبانهای بر تسلط 22
 زبان انگلیسی: 

 گفتاری:          شنیداری:                نوشتن:                خواندن:                
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 معیارهای

 اخالقی

 بودن مردمی
 

  صداقت 24

 اعقماد قابلیت 25
 

 فساد عد  26
 

 نظر وسعت 27
 

 بودن مثبت 28
 

 خالقیت 29
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 سازمان یدیکل یرونیب نفعانی: انواع تعامالت رهبران با ذ 1 پیوست جدول

 مصادیقی از اجراء نقش رهبران  در این تعامالت نوع تعامل ذینفع ردیف

 مشقریان 1

بازدیدهای ادواری از محل مشقریان و مالقات های حضوری 

 سنجش میزان رضایقمندی-با مدیران عامل مشقریان

برگزاری جلسات مشقرک با مصرف کنندگان عمد )بقن 

 سازها( بمنظور اخذ نظرات و بازخورد از مشقریان

معاونین و مدیران حضور  مدیرعامل و معاون بازرگانی و سایر 

بررسی نقایج سنجش میزان  -در بازدیدها و مذاکر  مسققیم 

 گیری برای ارتقاء آن رضایقمندی مشقریان و تصمیم

حضور مدیر مجقمع و مدیر کنقرل کیفی در جلسات  -

 مشقرک با بقن سازها

برگزاری مسقمرجلسات با مشقریان کلیدی مثالً آقایان کاظمی)تعاونی -

 و شرکت یاسامهر مصالح فروشان(

 بازدید از شرکت های پارس رنه کرج و پاکدشت بقن-

جلسه با گرو  تخصصی بقن سازی شهید رجایی، قرارگا  خاتم ارنبیا و 

 99شرکت فربت در سال 

2 

شرکت های 

زیرمجموعه 

 هولدینگ

 )شرکا(

انجا  بازدیدها از  –BSC برگزاری جلسات منظم 

 کارخانجات شرکت های زیر مجموعه

 برگزاری همایش های تخصصی در سطح گرو 

 برگزاری جلسات کارگروههای تخصصی در سطح گرو 

حضور مدیرعامل و سایر معاونین در جلسات و قدردانی از 

 افزایی انجا  شد  با سازمان اقدامات برجسقه و هم

دسقور برگزاری همایش ها و کارگروهها ، تأمین بودجه و 

 تقدیر از مقارت برترنظارت بر اجرای همایش ها و 

مانند بازدید  BSCبازدیدهای مسقمر ماهانه با محوریت پایش شاخص های 

 از  کارخانجات سیمان هگمقان و نهاوند و گیالن سبز

دور  همایش تخصصی با موضوع ، کیفیت ، تعمیر و نگهداری و  4برگزاری 

 چندین دور  جلسه کارگروهها

 کنندگان تأمین 4

 آموزشی برای پرسنل پیمانكار برگزاری دور  های

 مشارکت در پروژ  های بهبود کیفیت

تشویق و الزا  تأمین کنندگان و پیمانكاران به رعایت موارد 

 زیست محیطی و ایمنی و بهداشت در محیط کار

 برگزاری جلسات منظم با تأمین کنندگان اسقراتژیك

 حمایت  معاون منابع انسانی برای برگزاری دور  ها

 معاون بازرگانیحمایت  

 hseتاکید و حمایت مدیر مجقمع در زمینه رعایت الزامات 

 شرکت مدیر مجقمع در جلسات با تأمین کنندگان مهم

برگزاری جلسات تخصصی با حضور مدیران و کارشناسان  سازمان و 

 پیمانكار پروژ   واحد نهم،  جلسات دور  ای با پیمانكار معدن

 نكارانجلسات با موضوع ایمنی با پیما

برگزاری جلسه با شرکقهای تأمین نسوز، شرکت آسیابان، دنیای گیربكس ، 

 99فورد و چدن درود ، پارس جهد در سال 

5 
سازمان تأمین 

 اجقماعی

ارائه گزارشات در خصوص حوادث و بیماریهای شغلی با تائید 

 مدیر مجقمع

ساله( در ارتباط با ارزیابی وضعیت سخت  2جلسات دور  ای )

 زیان آور بودن مشاغلو 

جلسات دور  ای درخصوص حل و فصل موضوعات فی مابین 

 و جلسات مسقمر در رابطه با کسورات حق بیمه

تائید گزارشات حوادث و بیماریها و ارائه به سازمان تأمین 

 اجقماعی بصورت ماهیانه توسط مدیر مجقمع

شرکت رهبران سازمان در جلسات مرتبط با مشاغل سخت و 

 آورزیان 

 

 حضور معاون مالی در جلسات با تأمین اجقماعی

 گزارشات اخیر تهیه شد 

جلسات برگزار شد  با نمایندگان سازمان تأمین اجقماعی با حضور مدیر 

 مجقمع و معاون منابع انسانی

 

 جلسات حسابرسی تأمین اجقماعی با معاونت مالی

6 
وزارت تعاون، کار و 

 رفا  اجقماعی

منظم درخصوص حوادث و عوامل زیان آور ارائه گزارشات -

 محیط کار

 برگزاری انقخابات دور  ای شورای اسالمی کار-

 برگزاری انقخابات تعاونی های مصرف و مسكن-

 پرداخت هزینه پوشش های بیمه کارکنان-

حضور نمایندگان سیمان تهران در هیأت های تشخیص و  -

 حل اخقالف

تهیه و ارسال به موقع  بررسی و تأیید گزارشات و تأکید بر-

 آنها

حمایت و نظارت بر انقخابات شوراها و تعاونی ها با همكاری -

 ادارات کار و تعاون

 تائید پرداخت هزینه بیمه کارکنان-

حمایت رهبران از جمله مدیر مجقمع و معاون منابع انسانی در 

 خصوص معرفی افراد

 گزارشات حوادث ارائه شد -

شد  با حمایت رهبران و حضور نمایندگان ادار  آخرین انقخابات برگزار -

 کار و تعاون

 لیست بیمه کارکنان-

 نفرات معرفی شد  به هیأت های تشخیص و حل اخقالف
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 سازمان بورس 7

 ارائه گزارشات منظم عملكرد ماهیانه

 ارائه گزارشات حسابرسی شد  مقاطع سه ماهه

 ارائه گزارشات تغییرات حائز اهمیت

 کنفرانس های اطالع رسانی سامانه تدانبرگزاری 

بررسی و تأیید گزارشات و تأکید بر تهیه و ارسال به موقع آن 

 ها
آخرین گزارشات ارائه شد  به سازمان بورس )مندرج در سایت کدال و 

 سامانه تدان(

 گزارشات تغییر در پیش بینی سود و تغییرات هیأت مدیر 

 جامعه 11

برگزاری جشن ها و مراسم ملی جلسات حضوری و تعامل در 

و مذهبی با فرمانداری شهرری، بسیج، دهیاری امین آباد ، 

نیروهای نظامی و انقظامی ، شهرداری و سایر نهادها، و 

برگزاری آموزش و حمایقهای مادی از مساجد ، مدارس محل 

 و ...

 کمكهای بالعوض به مراکز فرهنگی در سطح منطقه

 

 ایشان در جلسات مذکور حضور مدیر مجقمع و معاون-

 تخصیص بودجه به آموزش و امور فرهنگی و ورزشی و ... -

جلسه مدیر عامل با بسیج ، فرمانداری ، نمایندگان مجلس ، 

 اسقاندار

 جلسه مدیر منابع انسانی با دهیاری در خصوص فضای سبز

 

 -آخرین جلسات برگزار شد  با نهادهای مذکور

راهپیمایی اربعین و سالگرد ارتحال اما  همكاری و مشارکت در برگزاری -

 )ر (

برگزاری دور  آموزشی تئوری و عملی اطفاء حریق برای دانش آموزان  -

 مدارس امین آباد

 برگزاری مسابقات ورزشی هفقه بسیج شهرسقان ری در ورزشگا -

 بازدید نمایندگان مجلس، فرمانداری و ادار  محیط زیست از مجقمع

 ایجاد پارکینگ در بقعه بی بی شهربانو اصالح مسیر دسقرسی و

11 
سازمان حفاظت 

 محیط زیست

 ارائه گزارشات منظم،-

برگزاری جلسات منظم در سطح محیط زیست شهرری و -

 اسقان تهران

شرکت منظم در نمایشگاههای محیط زیست و بهر  گیری از -

 دانش و تجار  مجموعه

 

ارسال به موقع آن بررسی و تأیید گزارشات و تأکید بر تهیه و -

 ها،

در جلسات محیط زیست  HSEحضور مدیر مجقمع و مدیر -

 شهرری

حضور مدیرعامل در جلسات تعامل با محیط زیست اسقان -

 تهران

اسپانسرینگ در نمایشگاههای محیط زیست و ارائه تجربیات -

شرکت در زمینه کاهش آثار مخر  زیست محیطی صنعت 

 سیمان

غبار الكقروفیلقر و پسا  خروجی بصورت  جاری سازی سیسقم نمایش -

ONLINE  در ادار  محیط زیست و انجا  طرح خوداظهاری داوطلبانه از

طریق آزمایشگاههای معقمد محیط زیست ، مدیریت پسماند ،توسعه فضای 

 سبز، صورتجلسات مشقرک با محیط زیست

های تعامل مسقمر با سازمان محیط زیست در خصوص تدوین و اجرای پروژ  

 9و  6زیست محیطی مثل بهینه سازی سیسقم فیلقراسیون واحدهای 

 )مرحله اول(4بهینه سازی سیسقم فیلقراسیون واحد -

 (RDF)اعال  آمادگی جهت اسقفاد  از سوخت های جایگزین -

 توزیع رایگان نهال به دهیاری امین آباد

12 

انجمن ها و سایر 

تشكل های صنفی و 

تخصصی )مانند 

انجمن صنفی 

سیمان،  خانه 

کارگر، کاگرو  

تنظیم بازار، انجمن 

بقن، انجمن 

 ها، همایش ها و سمینارهای مشقرک برگزاری نمایشگا -

 برگزاری جلسات با انجمن های مذکور-

 ه کارگرحضور نمایندگان سیمان تهران در خان-

ریاست کارگرو  تنظیم بازار اسقان تهران که تصمیم گیری -

در خصوص تغییرات قیمت سیمان از طریق این کارگرو  انجا  

 می شود

حضور مدیرعامل سیمان تهران به عنوان عضو هیأت مدیر  

 انجمن صنفی

حضور معاونین و سایر مدیران منقخب سازمان در مراسم 

های تخصصی،  در میزگردها و پانل افققاحیه و اخققامیه، شرکت

 حضور در غرفه ها و ارتباط با مشقریان و سایر بازدیدکنندگان

 حمایت از حضور کارکنان سیمان تهران در انجمن ها

 پرداخت قدرالسهم مشخص توسط سیمان تهران به انجمن صنفی سیمان

مشارکت در بازدیدهای منظم از نمایشگا  سیمان و بقن توسط رهبران ، 

شرکت  با مدیران رگزاری نمایشگاههای تخصصی، حضور منظم مدیرعامل ب

 عامل شرکت های سیمانی تابعه در جلسه انجمن صنفی سیمان
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نگهداری و تعمیرات 

 و غیر (

11 

وزارت بهداشت 

)شبكه بهداشت و 

درمان شهرسقان ری 

و سازمان انققال 

 خون(

 برگزاری همایش های و نشست های تخصصی-

 نظیر اهدا خونمشارکت در امور خیر و عا  المنفعه -

 

 حضور مدیرعامل و معاونین در این نشست ها و همایش ها-

حمایت از اهدا کنندگان خون و اعطا مرخصی های تشویقی -

 به شرکت کنندگان در این امر

 11برگزاری همایش کارشناسان بهداشت حرفه ای شهرسقان ری در تاریخ -

 )هفقه ایمنی( 97مهر 

انققال خون به مجقمع جهت شرکت دعوت از تیم خون گیری سازمان -

 همكاران کارخانه در امر اهدا خون

 اهداء غذا به مراکز واکسیناسیون کرونا-

 

 

 

  رهبران با کارکنان هیدوسو اتارتباط:  2جدول پیوست 

 رهبران ذیربط روش تعامل و ارتباط موضوع تعامل

 مسائل و مشكالت سازمانی و فردی
یق ارتباط حضوری در روزهای مخقلف با تعیین وقت قبلی ، صندوق ارتباط مسققیم با مدیر عامل، سبك مدیریقی درهای باز ، ایجاد ارتباط از طر sms   ،

 جلسات منظم با نمایندگان شورای اسالمی کار
 مدیرعامل  و سایر معاونین

 ارتباط عمومی با کارکنان

، سمینارها، جلسات صبحگاهی با کارشناسان و سرپرسقان، بازدید منظم شخص مدیر عامل از انجمن و بسیج و  گردهمایی ها ، مراسم و مناسبت ها

منظم  واحدهای سازمان ، بازدیدهای دور  ای مدیر عامل و سایر معاونین و مدیران از سایت عملیاتی و حضور در جمع عمومی پرسنل، برگزاری جلسات

نابع انسانی و پرسش و پاسخ با کارکنانجشن تولد همكاران توسط معاون م  

 مدیرعامل  و سایر معاونین

 مدیر روابط عمومی نظا  پیشنهادها، کمیقه بررسی پیشنهادات پیشنهادات

 مشكالت موجود برای اجرای

 برنامه ها و دسقیابی به اهداف

سرپرسقان، ارتباطات رو در رو در محوطه های تولیدی در زمان جلسات کارگرو  ها و کمیقه های تخصصی مخقلف ، جلسات نشست با کارشناسان و 

 تعمیرات و یا اجرای پروژ  های بهبود، کارگروههای تخصصی مقشكله در بسقر فضای مجازی

 معاونین و مدیران

 واحدهای ذیربط

تلگرامی، ویژ  نامه تعالی، بروشورهای تعالی و . . .اتوماسیون اداری، تابلوهای دیداری ، شبكه داخلی، نشریه داخلی ، کانال های  اطالع رسانی  مدیرعامل  و سایر معاونین 

 تشویق، تقدیر و تجلیل

یق و تقدیر از اهداء لوح تقدیر، جوائز و پاداش  به کارکنان برتر و نمونه در زمینه های مخقلف در جلسات ، پرداخت پاداش از طریق کمیقه انضباطی، تشو

ر انجا  پروژ  های حائز اهمیت از طریق پرداخت پاداش و مصاحبه و انعكاس در کانال های اطالع رسانی، تشویق و تقدیر از پرسنل مشارکت کنند  د

قدیر از فرزندان ممقاز کارکنان از طریق چاپ بروشور عكس، پرداخت پاداش نقدی و لوح تقدیر، اهدا لوح تقدیر به فرزندان کارکنان در سن تكلیف، ت

رزشی دهه فجرنفرات برتر و  

 مدیرعامل و سایر معاونین
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: مکانیزم های انگیزشی کارکنان3 پیوست جدول  

  

 ویکردهای جاری برای جبران خدمات کارکنانر

 کارکنان )شایان ذکر است امقیاز جذ  العاد  فوق نامه آیین اساس بر نفر از کارکنان مشمول دریافت حق جذ  می باشند. 116کارآمد سازمان. در حال حاضر  نیروهای و کلیدی افراد برای جذ  العاد  فوق پرداخت

 (ها لحاظ می گردد شایسقگی سایر کنار در پیشنهاد یا طرح ارائه آموزش، میزان همچنین)  خدمات جبران بعنوان جذ  العاد  فوق محسابه در پست ضریب تجربه، تحصیالت،

 آموزش نامه آیین طبق شرکت داخلی مدرسین خدمات جبران  -پرداخت فوق العاد  مسئولیت برای مدیران کلیدی

  وری و رضایت ذینفعان ) کارکنان( و همسو با اسقراتژی وظیفه ای بهبود به منظور تقویت انگیز  های شغلی و ارتقا کمیت و کیفیت کار در بین کارکنان و پویایی هرچه بیشقر در راسقای تحقق هدف کالن ارتقای بهر

 سال تجربه یك رتبه در گرو  مربوطه به کارکنان اعطا می گردد. 4خدمات و انگیزش کارکنان از تاریخ تصویب طرح طبقه بندی مشاغل به ازای هر نظا  جبران 

 ایا  دهه فجر پاداش اعطای -ن(  )به کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانكارا سارنه برنج سهمیه اعطای  -نوروز و  سبد کارهای اساسی   عید رمضان، ما  در کار سبد اعطای

 پردازند)پیش بینی در آیین نامه منقورینگ( می منقورینگ بصورت خود دانش و تجار  انققال به که کارکنانی خدمات جبران

 از بانوان در روز زن اعطای هدیه و تقدیر -اعطای هدیه نقدی روز کارگر -(گردد می واریز کارکنان حسا  به آن فروش هزینه که)  سیمان سهمیه اعطای

 

 

 

 

 

 تسهیالت و امکانات

 شاغل مادران به مهدکودک هزینه پرداخت کمك  -بار به کارشناسی های رد  به سفر هزینه کمك پرداخت

 مقوقف 1411تا اواخر سال  شمال گا  اسقراحت و زائرسرا به معرفی کرونا شیوع از وجلوگیری شد  ایجاد های محدودیت بدلیل دو سال اخیر در) کارکنان برای شمال اسقراحقگا  و مشهد سرای زائر از اسقفاد  امكان

 (شد پرداخت کارشناسی نیز رد  زیر کارکنان حسا  به کمك هزینه سفر مبلغ و  گردید

 شرکت ورزشی های تیم از حمایت و ری شهر ورزشی مسابقات در شرکت  و(بسكقبال و والیبال فوتبال، ورزشی سالن)  مجقمع ورزشی مجموعه تجهیز

 پاداش دهی به کارکنانویکردهای جاری برای ر

 در سال جاری تولید میزان با مقناسب کارکنان به گروهی پاداش برای جدید رویكردی سازی پاداش تولید: )آکورد( جاری

نمود  ذکر  را ها پروژ  اجرای و تعمیرات مانند کاری های تیم به پاداش اعطای توان می مثال بعنوان. گردد می مصو  انضباطی کمیقه در بارز کارهای انجا  بابت نمونه افراد معرفی با که هایی پاداش مانند: نقدی پاداش

 و یا پاداش های گروهی برای دسقیابی به اهداف و اجرای موفقیت آمیز پروژ  ها.

 پاداش بر اساس امقیاز و رد  سازمانی: مانند پاداش بیالن و پاداش بهر  وری 

 (.11/95پاداش کسب مدارک بارتر: اعطای پاداش به کارکنانی که ضمن خدمت موفق به کسب مدارج بارتر می گردند)بر اساس مصوبه کمیقه انضباطی از 
 همچنین(  آلمان در مهندس و علو  المللی بین کنگر  و  رو پیش افق  و سیمان صنعت همایش در آذرشب آقای مقاله مصداق) سازمانی برون های همایش در برگزید  مقارت به هدیه و پاداش اعطای اخبار انقشار
 ارشد مدیران حضور با تهران سیمان گرو  در شد  برگزار تخصصی های همایش اجرایی هیأت و داوری شورای علمی، هیأت به هدیه و پاداش اعطای

 (داخلی بصورت نفر 8 و کار وزارت به معرفی نفر 2 بصورت نفر 11 تا) نمونه کارگر به  سالیانه پاداش اعطای -
 پیشنهادات نظا  قالب در شد  ارائه های طرح و به پیشنهادات پاداش اعطای
 ورزشی و...( و نویسی خاطر  خوانی، کقا  نقاشی،) فرهنگی مسابقات در کنندگان شرکت به هدایا اعطای
 کارکنان فرزندان به تكلیف جشن هدیه اعطای
در سال جاری . )گردید اعطا نیز پیمانكار کارکنان ممقاز فرزندان به جوایز این جاری سال در نامه ویژ  در آموزان دانش این عكس انقشار و چاپ و ارشد مدیریت امضای با کارکنان ممقاز فرزندان به جوایز و لوح اعطای

 (از فرزندان پیمانكاران نفر 74 و قراردادی ، رسمی نفر از فرزندان کارکنان 695به 
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برنامه ریزی دوره های آموزشی -1  

برگزاری دوره ها -2  

سنجش میزان اثربخشی آموزش های ارائه شده  -3  

مأموریت و اهداف شرکت -1  

تجزیه و تحلیل شغل  -2  

کارکناننظرخواهی از مدیران و -3  

نتایج ارزیابی عملکرد -4  

ها نتایج اثربخشی آموزش -5  

شناسنامه آموزشی افراد -6  

هانتایج ارزیابی بازخورد و  -7  

عارضه یابی بر اساس نیازهای جدید سازمان -8  

نتایج حاصل از کانون ارزیابی -9  

تأثیر  آموزش های ارائه شده  بر  -1

 کیفیت  فعالیت های کارکنان 

اء شایستگی ها، مهارت ها و ارتق -2

توانمندی های کارکنان و کسب 

 شرایط احراز سمت های باالتر

دستیابی به اهداف استراتژیک  -3

 سازمان

 

 در دو سال اخیر بدلیل شیوع کرونا مقوقف گردید. (بار به کارشناسی های رد  برای)ورزشی تسهیالت کارت اعطای

 رسقوران% 15 ها، هقل برای درصد 41 تا 25 از)  ویژ  های تخفیف با چمران مجموعه سبز، ار  مجموعه پارسیان، های هقل مجموعه خدمات از اسقفاد  جهت پارسیان )سیاحت کارت ( سخاوت اعقباری کارتهای تأمین
 (چمران سینمای و بازی دنیای مجموعه ار ، وحش باغ% 51 ها،

 بهر  بدون اقساط بصورت اتومبیل ثالت شخص و بدنه بیمه مسكونی، منزل سوزی آتش و حوادث بیمه از کارکنان گیری بهر  منظور به سینا بیمه با رایزنی
 (.گیرد می صورت تعاونی مالی بنیه تقویت راسقای در وا  اعطای یا تعاونی به مالی کمك)  حمایت از تعاونی مصرف و مسكن کارکنان 

 کار جهت کارکنان صف و کمك هزینه تأمین لباس برای کارکنان سقادیتامین لباس  -برقراری امكان عضویت و خرید کارکنان پیمانكار از تعاونی مصرف و پرداخت اقساطی

مبلغ آن مورد بازنگری قرار  98که در اسفند ما   .گردد می پرداخت ذها  و ایا  هزینه کمك مرکزی دفقر کارکنان به .) 7و واحد  مجقمع کارکنان برای ذها  و ایا  تآمین غذای گر   کلیه کارکنان و سرویس
 تفریحی ورزشی، خدمات از اسقفاد  برای دار تخفیف های بلیط اعطای  -گرفت.(
  رمضان ما  دقیقه ای تعجیل در خروج برای کارکنان دفقر مرکزی  در 45سال و فرجه  2دارای فرزند زیر  بانوان برای پذیر انعطاف کاری ساعت
 وا  که مبالغ آن در سال جاری مورد بازنگری قرار گرفقه است. پرداخت نامه آیین طبق  عمومی و اضطراری وا  اعطای

 مادر و پدر فوت موارد در ریال میلیون 11 مبلغ و فرزند و همسر فوت موارد در ریال میلیون 51 مبلغ به وا  تخصیص

  بهر  کم وا  اعطای جهت ایران مهر الحسنه قرض بانك به( مسكن اجار  و خرید فرزندان، ازدواج العالج، صعب بیماری) خاص شرایط دارای کارکنان معرفی  

 اعطای مساعد  به کارکنانی که به بیماری کرونا مبقال شد  اند ) تا زمان دریافت غرامت دور  بیماری از تأمین اجقماعی( 

 به کارکنان پیمانكار که درگیر  بیماری  کرونا شد  اند مذاکر  و توافق با پیمانكار جهت پرداخت مساعد  ایا  کرونا

 ایشان. PCRروز کارکرد و برای عد  حضور کارکنانی که  مشكوک به ابقال به بیماری کرونا هسقند تا مشخص شدن جوا  تست  1لحاظ 

 پیمانكار به عنوان مساعد  بهود وضعیت معیشقیپرداخت مساعد  دوران کرونا به تمامی کارکنان رسمی و قراردادی و دونوبت به کارکنان 

 

 : فرایند آموزش در سیمان تهران 4پیوست 
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 آید: بطور کلی به منظور توسعه دانش و ارتقای مهارت کارکنان از رویکردهای زیر در شرکت سیمان تهران استفاده به عمل می

مصادیقی از توجه به آموزش و توسعه منابع انسانی به منظور دستیابی به رشد معنوی و توانمندسازی کارکنانرویکردها و   

 شرح رویکرد

روش اجرایی و آیین 

 نامه آموزش

 آیین بازنگری به نسبت  آن، بخشی اثر بهبود راسقای در آمد  بعمل ارزیابی حسب .باشد می برخوردار  مدون آموزشی نامه آیین و اجرایی روش از  خود آموزش فرآیند در تهران سیمان شرکت

 .باشند برخوردار خود های شایسقگی و مهارتها ارتقاء جهت بیشقری انگیز  از کارکنان نامه و بهبود ابعاد انگیزشی آن، آئین این اصالح با تا گردید اقدا  آموزش نامه

 نظامنامه جامع آموزش
 منابع حوز  در  "انسانی منابع مهارت و دانش سطح ارتقاء ای وظیفه اسقراتژی و "انسانی های سرمایه بهبود و توسعه " سازمانی کالن هدف راسقای در ،  تهران سیمان گرو  آموزش جامع نظامنامه

 .است شد  ابالغ و تدوین تهران سیمان گرو  سطح در آموزش نظا  سازی یكپارچه و آموزش فرآیندهای نظامند اجرای منظور به و انسانی

دوره های سه گانه دانش 

 و تدبیر

 توزیع و ترکیب سازی بهینه" اسقراتژی عملیاتی های برنامه از یكی بعنوان " پروری جانشین" برنامه سازی جاری در و "انسانی منابع دانش و مهارت سطح ارتقاء " ای وظیفه اسقراتژی راسقای در

 کارشناسان، سطوح برای( آموزش ساعت 216 قالب در) 1 و 2 و 1 دانش آموزشی های دور  مجموعه طراحی بار به کارشناسی سطوح مدیریقی و رهبری های توانایی بهبود  جهت "انسانی منابع

 تحلیلی گزارشات از حاصل سنجی نیاز و رفقاری های شایسقگی بر مبقنی  معاونین، و گرو  عامل مدیران سطوح برای(  آموزش ساعت 95 قالب در) تدبیر دور   و مدیران و سرپرسقان رؤسا،

  .باشد می انجا  حال در ها دور  این اجرای و  است گرفقه صورت ها شایسقگی توسعه و ارزیابی های کانون

 های مجموعه دوره

 1 فن و مهارت تخصصی

 6 تا

 نظر اخذ با شد  انجا  سنجی نیاز بر مبقنی آزمایشگا  و کیفیت کنقرل نرژی، تولید،ا معدن، و برداری بهر  مكانیك، کنقرل، و برق های گرو  برای 6 تا 1 فن و مهارت تخصصی های دور  طراحی

 ها مهارت ارتقاء و معنوی رشد راسقای در کارکنان توسعه و آموزش برای مناسب رویكردهای اجرای و ریزی برنامه ، طراحی  مصادیق دیگر از  ، تخصصی های دور  اجرای و کارکنان و مدیران

 باشد می سازمان و نیازکارکنان مورد های توانمندی و

 دوره های تعالی سازمانی
 98 ، 96،97 های سال در  و گردید  لحاظ 2 دانش آموزشی  مجموعه در ارزیابی خود آموزشی دور   و  1 دانش آموزشی مجموعه در  EFQM سازمانی تعالی مدل با آشنایی آموزشی های دور 

 .است شد  بصورت مجازی برگزار 1411و   99و در سال  

 آموزش بدو  استخدام

آشنایی با قوانین و مقررات جاری شرکت، آموزش های عمومی و تخصصی مورد نیاز، در  آموزش بدو اسقخدا  ، در فرآیند جامعه پذیری شامل آشنایی با اهداف، مأموریت ها ، معرفی هلدینگ،

می باشد. این آموزش ها در کنار آزمون های تست شخصیقی در سال  99نفر از کارکنان جدیدارسقخدا  در سال  11نفرساعت آموزش برای  641برگزاریبدو اسقخدا  انجا  می گردد. نمونه آن 

 برای نیروهای تأمین نیرو پیمانكار نیز اجرا شد  است. 1411

دوره های آموزشی 

 عمومی و تخصصی

 اجرا می گردد. آموزشی مراکز به معرفی یا و سازمان داخل در منقورینگ صورت به کار ، شناسایی و  حین در یابی عارضه ی مورد نیاز حسبو یا دور  ها HSEدور  های عمومی و تخصصی 

 سمینارها و  همایش ها

سمینارهای تخصصی سیمان از  فرصت یادگیری  و یا ارائه مقاله )نظیر  معرفی و اعزا  افراد به سمینارها و همایش ها ی تخصصی و عمومی مرتبط در سایر سازمان ها و ارگان ها . جهت اسقفاد  از

ری ،  شهرسقان سطح در ای حرفه بهداشت کارشناسان فصلی ،، همایشHSEطریق انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، سمینارها و همایش های بنیاد مسقضعفان و جانبازان ، محیط زیست، 

 همایش های مدیریقی و ...(

 بازدیدهای تخصصی

در موارد مورد نیاز  مانند انقخا  نر  افزارهای  انجا  بازدیدهای تخصصی شامل بازدید های تخصصی از خطوط سایر کارخانجات سیمان، بازدید از مراکز مخقلف برای بهینه کاوی و الكو برداری

 کاوی بهینه ها، شایسقگی ارزیابی های کانون کاوی بهینه خصوص در شد  انجا  بازدیدهای پیشنهادات، نظا  کاوی هینهب منظور به های انجا  شد  بازدید به توان می آن مصادیق از)تخصصی و ....

  (کرد ر اشا انسانی منابع حوز  در...  و مپنا  2تردد، بهینه کاوی اسقاندارد مسئولیت های اجقماعی در فورد مبارکه، بهینه کاوی منابع انسانی در شرکت توسعه  های سیسقم

 فنی و مهندسی ، مجله ها و ... در دفقر فنی مجقمع علمی و تخصصی، اسققرار کقابخانه مرکزی شامل کقب مرجع ، کتابخانه

 اهدای کقا  های مدیریقی و تخصصی در سمینارها و یا مسابقات فرهنگی کتابخوانی
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ارائه مطالب و فیلم 

 آموزشی

 ارائه مطالب و محقوای آموزشی در قالب پاورپوینت، فیلم آموزشی و جزوات  در دور  ها و امكان دسقرسی به آن در شبكه اینقرانت شرکت 

اعزام به دوره های  

 کارورزی

در سیمان هگمقان و نهاوند می  9آموزش نیرو های جذ  شد  واحد  آموزش کارکنان با بهر  گیری از ظرفیت سایر کارخانجات سیمان در گرو  سیمان تهران و یا خارج از آن  که مصداق آن

 باشد

 شبکه های مجازی و 

 نشریات داخلی

انقشار  یا ، سالمت و بهداشت فیزیكی و روانی از طریق نر  افزارهای حضور و غیا  و اتوماسیون داخلی  و معنوی اخالقی، ، تخصصی آموزشی نكات انقشار با خاص یادگیری های فرصت ایجاد

 و  یا از طریق شبكه های مجازی شرکت مانند اینسقاگرا  و ...  بروشورها

 در قالب پروژ های  کارآموزی ارتباط با دانشگاه

 با رابطه در کارکنان برداشت. و رضایت میزان آموزش، بخشی اثر گیری اندازه بر عالوه قراردارد. همچنین فرد هر دسترس شرکت در اینترانت شبکه طریق از ایده افزار نرم در کارکنان آموزشی سوابق است ذکر شایان

. همچنین الزم بذکر است در دو سال اخیر  با توجه به محدودیتهای ایجاد شده بواسطه شیوع ویروس کرونا، برنامه های آموزش  شود می گیری اندازه نظرسنجی های فرم در کارکنان ای توسعه و آموزشی های فعالیت

دبک نه چندان مناسب این دوره ها، برنامه آموزش های حضوری تصمیم کارگروه مبارزه با کرونای شرکت لغو و بصورت آزمایشی از آموزشهای غیر حضوری استفاده شد که با توجه به ارزیابی انجام شده و فیحضوری با 

 لب آموزش های انجام شده به صورت آموزش های کارگاهی به شیوه استادشاگردی ادامه داشته است.غا بهداشتی در دستور کار قرار گرفت و ضروری بصورت حداقلی و با رعایت پروتکل های
 

 

 یشرکت سیمان تهران مرتبط با منظر مال استراتژی های وظیفه ایاهداف کالن و :  5جدول پیوست 

اهداف کالن 

 شرکت
هداف راهبردیاهم برنامه های اجرا شده یا درحال اجرا جهت تحقق ا استراتژی وظیفه ای  

 . رشد درآمد  1

 

بهبودسبدسرمایه گذاری  -1-1

بهبود -2 -1ها و دارائی ها       

  سیستم های مالی         

 میلیارد تومان 111% به مبلغ  18به  5/21تعدیل نرخ بهر  ی تسهیالت واحد نهم از -1

 خروج از سرمایه گذاریهای زیان د  مثل سیمان لوشان ، حل و فصل مسائل دست به گریبان شرکت پریفا  -2

 قانون تجارت  گرو  با بهر  گیری از افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارائیها 141خروج شرکقهای ماد  -1

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در خصوص بدهیهای ارزی که درخصوص همه شرکقهای تابعه  21بهر  مندی شرکقهای گرو  از مشوق آئین نامه ماد   -4

 شناسایی اقال  مازاد و دارائی های غیر مولد جهت فروش توسط کمیقه مربوطه-5

. مدیریت هزینه 2

 ها

 موثر عوامل کنترل سطح ارتقا

 ومدیریت شده قیمت تمام در

 ها موثر هزینه



 معیارهای ارزیابی مدیران

 

افزایش . 3

رضایت مشتریان 

و ذینفعان 

 )سهامداران(

 افزایش ارزش بازار 

 د ارزیابی زمین های شرکتبررسی افزایش سرمایه شرکت اصلی از محل مازاد تجدی -6

ر امر خرید و فروش از اسقفاد  از فرصت زمانی ایجاد شد  در بازار بورس، در مقاطعی که قیمت سها  مثبت بود ، که با توجه به قوانین سازمان بورس اوراق بهادا -7

 ریال سود خالص بود  است  میلیون 16111طریق بازارگردان شرکت صورت می پذیرد که ماحصل بازار گردانی این شرکت حصول 

، سیمان گیالن 1411و  99و   98قانون تجارت به شرح : سیمان نهاوند و پیوند گلسقان از محل سود عملیاتی حاصله در سالهای  141خروج شرکقهای تابعه از ماد   -8

ات و آورد  نقدی، پیوند گلسقان از محل تجدید ارزیابی از محل زمین و سبز با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی، سیمان ایال  با افزایش سرمایه از محل مطالب

 همچنین سیمان نهاوند نیز افزایش سرمایه تجدید ارزیابی از محل زمین و  شرکت پریفا  از محل مطالبات در حال انجا  است.

 میلیون یورو بدهی ارزی به صندق ذخیر  ارزی  121تسویه -9

 میلیارد (تسویه گردید 8میلیارد( و توسعه تعاون ) 5/16نك ملت )قراردادهای تسهیالت با -11

 میلیارد ریال شد  است 111میلیارد ریال تسهیالت معوقه با پرداخت اقساط آن تبدیل به  112،  1411تا پایان   99از ابقدای سال  -11

ارد ریال از محل منابع داخلی سیمان تهران ، هگمقان و گیالن سبز در سال میلی 1221درخصوص تسویه تسهیالت بانك ملت مربوط به شرکت گیالن سبز به مبلغ -12

 اقدا  شد  است.  1411

 ارتقاء سیسقم همكاران به راهكاران در دست اقدا  بود  و در مرحله آموزش و اسققرار سیسقم می باشد  -11

 تسویه گردید  است. 97سابررسی بیمه شرکت نیز تا پایان سال تسویه و پرداخت شد  و پروند  ح 1199پروند  مالیاتی شرکت تا پایان سال -14

میلیارد ریال هزینه  211رعایت اسقاندارد حسابداری در خصوص اصل تطابق درآمد و هزینه که در سنوات قبل رعایت نمی گردید. در این خصوص می توان به مبلغ 

 تناسب مدت قابل اسقفاد  به سال مالی بند انققال یافت های مربوط به  آجرچینی  که در دی و بهمن اسقفاد  شد  نسبت به 

 میلیارد شد  است. 1211میلیارد تومان به  4611موارد فوق منجر به کاهش هزینه های مالی شرکت از ماهیانه 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


