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 مصادیق معیار ردیف

 نوآوری 1

می  و خالقیت و نوآوری یکی از ارزشهای سازمانی سیمان تهران نی شرکتحوزه منابع انسا وظیفه ای ارتقاء سطح نوآوری و مشارکت کارکنان یکی از استراتژی های

و توسعه  ینوآور بیترغ یتفکر برا نینو یها و راه دیجد یها دهیخلق ا یاز آنان برا تیشرکت جهت توانمندسازی کارکنان و حما رهبرانباشد که بدین منظور 

بکارگیری   نهیزم نیدر ا شدهاتخاذ  یکردهایرو گری. از دآورند یبه عمل م یبردار بهره رهیهای مختلفی از جمله تفویض اختیار، غنی سازی مشاغل و غ از روش  یسازمان

در چارچوب گروههای مختلف شکل گرفته در فضای مجازی از جمله کارگروه های مهندسین کشیک، سنگ رسانی، معادن، بازرگانی، پیگیری تأمین رویکرد کار گروهی 

جلسات  لیتشک ه جلسات صبحگاهی مدیران و کارگروههای تعالی سازمانی که باوه بندی مشاغل، گرقطعات و ملزومات، و کارگروههای حضوری شامل منابع انسانی، طبق

 . رندیگ یرار مق یو بازنگر یابیکه بطور منظم مورد ارز فعالیت نموده مختلف یها نهیدر زم یبهبود سازمان یمختلف برا

توجه و با  که دارای تکنولوژی منحصر به فرد رینگ موتور بوده 6یکی از مصادیق بسیار مهم در این زمینه تشکیل کارگروه به منظور رفع مشکل توقف آسیاب مواد واحد 

و در سال جاری  به تحریم ها و عدم همکاری شرکتهای خارجی، این مشکل توسط این کارگروه و با تکیه بر توانمندیهای داخلی و دانش موجود در سازمان برطرف

 .بزرگترین واحد تولیدی شرکت به مدار تولید بازگشت
توسعه از  تیحماتفاهم نامه ای را با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اهداف:  قالب یکی از پروژه های بهبود خود، دران تهران الزم به ذکر است، سیمضمناً 

حمایت از توسعه مرکز نوآوری در  بنیان جهت تامین نیازهای فناورانه سیمان تهران،شرکتهای دانششناسایی و حمایت از سیمان تهران،  نوآوری و محصوالت جدید در

منعقد و اقدامات اجرایی  های موجودهای اشتغال در چارچوب و رویهکمپحمایت از برگزاری بوتو  های پذیرش شدهپذیری تیمسرمایه و قالب مشارکت و تأمین مالی

 در حال اجرا می باشد.آن 

 جدولدر  خود در بهبود و توسعه محصوالت خود استفاده نموده که مصادیق آنذینفعان گروههای مختلف همچنین سیمان تهران در سالهای اخیر از خالقیت و نوآوری 

 ذکر شده است. 1پیوست 

 كارآفرینی فرصت 2
 

 خطرپذیری 3
ارشد سازمان بوده است. نمونه های بارز آن اعتماد به  مدیران معقولپذیری خطرمدیریت و رهبری سیمان تهران در سالهای اخیر، مشتمل بر مصادیق بسیار زیادی از 

، پروژه انتقال 6و رفع چالشهای اساسی شرکت از جمله پروژه بازسازی رینگ موتور آسیاب مواد  مدیران و کارشناسان جوان ولی خبره شرکت در اجرای پروژه ها

 و اجرای موفق پروژه تبدیل خط تولید سیمان خاکستری با تکنولوژی پخت تر به سیمان سفید بوده است آسیاب سنگ و سالن سنگ واحد هفتم به مجتمع

 وكار كسب ی برنامه 4

عوامل محیط بینی تحوالت محیط عمومی و اختصاصی کسب و کار شرکت، از  در این راستا رهبران شرکت سیمان تهران به منظور شناسایی، تحلیل، درک و پیش

مدل پنج  از ل محیط نزدیکبرای تبیین عوامو  صنعت شامل عوامل سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فناوری ، قانونی و زیست محیطی مؤثر بر عملکرد شرکت کالن)دور( 

به عمل آورده و با بررسی روندهای موجود و  شده برداری بهره شامل مشتری، تامین کنندگان و شرکاء ، محصوالت جایگزین، رقبا و شرکت های تازه نیروی رقابتی پورتر

 ها لحاظ می گردد. پیش بینی وضعیت این عوامل در آینده، فرصت ها و تهدیدات جهت استفاده در تدوین استراتژی 
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یدات )در  پیرو ارزیابی و اصالح سند برنامه ریزی استراتژیک ، عوامل محیط بیرونی نیز بازنگری و بروزآوری گردید و نتایج در قالب فرصت ها و تهددر همین راستا 

 .( با مشارکت مدیران کلیه واحدهای سازمانی درج شده استSWOTجدول 

های سازمان از سازو همچنین بمنظور رصد دائمی محیط عمومی و اختصاصی کسب و کار و استفاده از آنها بعنوان درونداد تدوین و بازنگری استراتژی ها و خط مشی 

( گزارش بررسی 3سیمان تهران و رقبا   ( گزارش ماهانه عملکرد گروه 2(گزارش بررسی صنعت سیمان در ایران و جهان  1کارهای متنوعی به شرح زیر استفاده می شود : 

 (گزارش ماهانه فروش در مورد رقبا در خصوص نحوه6( سند اقتصاد مقاومتی، 5( سند چشم انداز صنعت سیمان جهان، 4ریسک های تجاری و غیر تجاری سیمان تهران  

( جلسات با ذینفعان مثل محیط 9 ،( اطالعات دریافتی از انجمن صنفی سیمان8 ان ( استفاده از نشریات مختلف حوزه صنعت سیم7 توزیع رقبا در استان و قیمت های رقبا 

( جلسات با اداره کار 11( جلسات برگزار شده با نهادهای مالی و اعتباری بمنظور سیاستگذاریهای مالی شرکت، 11 ،زیست بعنوان ورودیهای شورای معاونین و هیأت مدیره

 رداری و غیرهو تأمین اجتماعی ، فرمانداری ، شه

 

بهره مندی از متخصصین حوزه های مختلف سازمان تحت نظارت مدیران ارشد و با )کسب و کار(  با حضور BPدر زمینه تعیین مدل کسب و کار شرکت، کمیته نین همچ

با اخذ نظرات ذینفعان با برگزاری جلسات متعدد، برنامه استراتژیک بازاریابی و مدل کسب کار سازمان  از آن زمان که هایجاد گردید 1391در سال  مشاوران خبرهنظرات 

می پس از تصویب در جلسات شورای معاونین جهت اجراء به واحدهای ذیربط ایالغ  به روز آوری شده و  مربوط و استفاده از خرد جمعی رهبران سازمان تدوین و

 .گردد

 بازار سهم 5

جایگاه اول تولید سیمان در کشور را دارا  ،1411تن سیمان در سال  2825111تن تولید کلینکر در روز و تولید واقعی  12911مجتمع صنعتی سیمان تهران با ظرفیت نامی 

 درصد از سهم بازار کشور را دارا می باشد. 5/4می باشد و حدود 

بوده که در این  آنجا که فروش سیمان در کشور بصورت منطقه ای می باشد، شاخص سهم بازار استان تهران برای شرکت سیمان تهران از اهمیت باالتری برخوردار از

 در جایگاه دوم قرار دارد. درصدی رتبه اول سهم بازار تهران را در اختیار داشته و سیمان آبیک  31ران با سهم بازار خصوص سیمان ته
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 زایی اشتغال 6

در حال  با توجه به متاهل بودن اکثریت کارکنان شرکت، مجتمع صنعتی سیمان تهران نقش بسزایی در اشتغالزایی مستقیم و غیر مستقیم در منطقه جنوب شرق تهران دارد.

حل درآمد سرپرستان خانوار شاغل خود در سیمان تهران ارتزاق و ز مخانواده بصورت مستقیم در چارچوب کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکار ا 1511حاضر حدود 

ر این شرکت خانوار نیز بصورت غیر مستقیم )کارکنان شرکتهای حمل سیمان، تأمین کنندگان اقالم و قطعات یدکی صنعت سیمان و ....( از تداوم کسب و کا 3511بیش از 

 بهره مند می شوند. 

7 
 ی توسعه در اهمیت

 محل و كشور

پر رنگ . این اهمیت از زمانی بر همگان روشن استجایگاه مجتمع صنعتی سیمان تهران و اهمیت آن در توسعه و آبادانی کشور و خصوصا تهران، از بدو تاسیس تا کنون 

تن  34811ظرفیت تولید روزانه  مجموعه تولید سیمان با 6 مختلف کشور تبدیل به یک هلدینگ با تر شد که سیمان تهران با خرید سهام شرکتهای سیمانی دیگر در مناطق

 گردید.  هزار متر مکعب بتن در سال 111با ظرفیت تولید  و یک کارخانه از صنعت پائین دستی تولید بتن به نام پریفابکلینکر 

 آن بعهده سیمان تهران بوده قابل مشاهده می باشدبرخی از پروژه های بسیار مهم که تأمین سیمان  ،2پیوست  در

 وری بهره 8
امه های برناجرای و با بکارگیری رویکردها  شرکت تالش نموده و   ارتقاء بهره وری تجهیزات، مواد، انرژی و منابع انسانی از اهداف استراتژیک سیمان تهران بوده و

ایران، شاخصهای در همکاری مشترک با مرکز مدیریت بهره وری  1411اقدام نماید. در سال در هر بخش نسبت به ارتقاء شاخصهای بهره وری خود  عملیاتی مختلف

 قابل مالحظه می باشد 3پیوست نمودارهای در  1411تا پایان  97روند بهبود بهره وری شرکت از سال استاندارد بهره وری مورد مطالعه قرار گرفت که 

 صادرات 9

 درحال حاضر صادرات از سیمان تهران به سایر کشورها ،و  هزینه های باالی حمل کشور با توجه به بعد مسافت مجتمع صنعتی سیمان تهران از مرزهای زمینی و دریایی

شرکتهای  1411می باشد. در این خصوص در سال   سیمانی زیر مجموعه سیمان تهرانشرکتهای توسعه صادرات یکی از اهداف استراتژیک مقرون به صرفه نمی باشد. اما 

تن سیمان به کشورهای  141.521و  شرکت سیمان پیوند گلستان تن کلینکر  845.714زیر مجموعه هلدینگ سیمان تهران شامل سیمان نهاوند، ایالم و هگمتان در مجموع 

 تن سیمان بوده است. 61.454تن کلینکر و  797.621تا کنون در مجموع  1411ار صادر نمونده اند. همچنین میزان صادرات شرکتهای مذکور  از ابتدای سال همجو

11 
 های حامل مدیریت

 انرژی

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

 و سیمان تهران دارای واحد مدیریت انرژی در ساختار سازمانی خود و کارگروههای اصلی و فرعی انرژی می باشد. است

)مصرف انرژی ویژه که  SECو سنجش شاخص استراتژیک  ISO 50001استفاده بهینه از انرژی  با استفاده از اقدامات صورت گرفته برای جاری سازی استاندارد  

 ملی ایران ده مقدار مشخص شده در استانداردعبارتست از میزان انرژی مصرفی جهت فراورش یک تن محصول( و تالش جهت قرار گرفتن در محدو

 فتوسل نمودن منابع روشنایی محوطه های کارخانه 

  سازی مصرف مصارف انرژی حرارتی و الکتریکی تحت پایش لحظه ای می باشد همچنین تحلیل مصارف بوسیله تشکیل کمیته های تخصصی به منظور کاهش و بهینه

 تشکیل جلسات کمیته انرژی و وجود سیستم مانیتورینگ آنالین کنتورهای برق می باشد( انرژی در حال انجام است )از مصادیق آن

 اوج بار و افزایش  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

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

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

کیلوکالری بر  899به  97در سال  کلینکرکیلوکالری بر کیلوگرم  949حرارتی کوره های مجتمع از  ویژه ایج حاصل از اجرای رویکردهای فوق: کاهش میانگین انرژینت

 38به  97وات ساعت بر تن در سال کیلو 41آسیابهای سیمان مجتمع از  الکتریکی  ویژه مصرف انرژی میانگین و همچنین کاهش 1411تا پایان سال  کیلوگرم کلینکر
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 مصادیق بهره گیري از خالقیت  و نوآوري کارکنان و سایر ذینفعان براي توسعه محصوالت وخدمات سازمان: 1جدول پیوست 
 

د دهنده)ورودی بازخورد(مرجع پیشنها  بهبودهای ایجاد شده اقدامات انجام شده 

 استفاده از بازخورد مشتریان
 اصالح بسته بندی محصوالت

 ) سیمان چاه نفت (

 کاهش ضایعات

 و ارتقاء رضایت مشتری

 کمیته ارتباط با مشتریان استفاده از بازخورد مشتریان
بهبود نسبت رشد پروژه رنگ سیمان و 

روزه 28به  7مقاومت   

 شناسائی علل مشکل کلوخه شدن سیمان کمیته ارتباط با مشتریان استفاده از بازخورد مشتریان

 شناسائی مقدار بهینه فازهای سیمان کمیته ارتباط با مشتریان استفاده از بازخورد مشتریان

با مشتریانکمیته ارتباط  استفاده از بازخورد مشتریان  پایش زمان بهینه گیرش بتن 

 استفاده از بازخورد مشتریان
انعقاد تفاهم نامه با مشتریان اصلی و عمده شرکت در 

 خصوص همکاری فنی و عملی و تبادل اطالعات 
 ارتقاء کیفیت محصوالت

 افزایش تنوع در سبد محصوالت تولید سیمان سفید استفاده از بازخورد کارکنان

 راه اندازی آزمایشگاه بتن استفاده از بازخورد کارکنان
 بهبود عملکرد محصول

 ارتقاء رضایت مشتریان

 اصالح روش حمل و نقل استفاده از بازخورد تأمین کنندگان و پیمانکاران

 کاهش مصارف مواد ورودی

 کاهش شکایات

 کاهش زمانهای تعمیراتی

های بهبود مشترک با تامین کنندگاناجرای پروژه   
بررسی سازگاری مواد افزودنی ) روان کننده ( با 

 محصوالت سیمان تهران
 در حال پیگیری می باشد .

 

 

 

 می باشد. 1411کیلووات ساعت بر تن در سال 
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 : نمودارهای بهره وری و مقایسه با شرکتهای رقیب3پیوست 
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