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یافتگی بیش
باوری جز توسعه
ِ

و عبور مدام مردان توتم سوار را
زابل
زیر گرد و غبار عصر جدید ِ
تشنه ،به فراموشی بسپارد تا

از پیش ندارند و به یاوری جز
توان زانوان و ّ
همت بازوان و
ݘ
تجربه
قدرت اندیشه و دانش و

شکوه تفتان سربلند و گنجینه
ݘ
ناشکفته مکران ،جریان متفاوتی از امید را در رگهای
های

مردمان سخت کوش همین

قابلیتهای سرحد بلوچستان و

خشکیدهی صبور و منتظر خود تجربه کردند.
بهار  98که آمد؛ بار دیگر خدا را شاکر شدیم که سالی دگر را
در کنار دوستان و همکارانی در سرزمین آفتاب و آیینه با «موفقیت»
ݘ
خانواده بزرگ تولیدی و اقتصادی و صنعتیمان
رقم زدیم و
را بزرگتر از سال گذشته ،در حال حرکت به سوی بزرگتر شدن
دیدیم...
ݘ
بهار  98که آمد« ،هلدینگ همگامان توسعه سیستان و
ݘ
توسعه گروه شرکتهایی
بلوچستان» که از شکوفایی و بالندگی و
که پیرامون موفقیت سیمان سیستان –اولین مولود کارآفرینیهای

دیار نمی اندیشند.
نومیدی
و بجای تسلیم شدن در رخوت فقر و پژمردن در
ِ
گالیه از محرومیتها ،انتخاب اول و آخر همگامان ،همراه شدن
برای تغییر و توسعه است و برای شکوفا شدن این همراهی ،بجای
خاص
نشستن در آرزوی آنچه با این ظرفیت ها و استعدادهای
ِ
ݘ
منطقه کهن و راهبردی فعالیتمان «باید داشته باشیم» به چیزی
اندیشیده ایم که «باید باشیم» ...
باورمندیم که «توسعه» را برای سیستان و بلوچستان از هیچ
کجای ایران و جهان به پیشکش و ارمغان نخواهندآورد و ایمان
ݘ
سرمایه «توانستن» همین استعداد
داریم که برای این هدف،

مجموعه -ایجاد شده بود ،آفریده شده است ،اولین بهار برند

سرزمینی و توان مردان و زنان سیستانی و بلوچ است ،اگر در کنار

پرسودا و هدفمند و آرمانگرایش را تجربه کرد تا در آغاز سال جدید

هم فعل خواستن را تا اول شخص جمع مضارع صرف کنیم:

هم ،پر از انگیزه و انرژی ،به رویش های فردای جمع کوشایمان

خواستم  ،خواستی  ،خواست...

بیندیشیم.
ݘ
و برای جمع ما ،مرور تجربه سالهای همراهی با همکاران

خواستیم؛
و توانستیم!

و دوستان همراه و بالنده ای که هرگزمتوقف محدودیتها و

چون در مسیر پیشرفت خودمان و خانوادهمان و جامعهمان،

محرومیتهای مسیرشان نشدند ،خاطرات خوش و حال خوب
ّ
«خواستن» هاییست که در قله های «توانستن» عکسهایی به
ّ
یادگار ثبت کردهاند و هربار به فتح قله ای دیگر در محدوه ی
ݘ
بلوچستان پرظرفیت و
نشده سیستان و
شایستگیهای شکوفا
ِ
مستعد اندیشیدهاند.

بجای تنهایی و تنازع ،همراهی و تعاون را برگزیدهایم و چند
ݘ
صباحی است که برای همیشه« ،همگامان توسعه سیستان و
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بازدید استاندار سیستان و بلوچستان از شرکت پلیمر پاکت پرند زاهدان:

نظم و تکنولوژی تولید کیسه سیمان پلیمر پاکت پرند
در کشور بینظیر است

استاندار سیستان و بلوچستان در پی بازدید از کارخانه پلیمر پاکت پرند زاهدان ضمن اشاره به ضرورت استفاده
از حداکثر ظرفیتهای موجود در این استان گفت :ظرفیت های سیستان و بلوچستان را باید به خوبی استفاده
کنیم و همه باید خودشان را موظف به حمایت از بخش خصوصی واقعی و کارآمد کنند.
6

مهنـدس موهبتـی در ادامـه افـزود :بخـش خصوصـی نیـز در

نباشـد ،انگیـزه ای بـرای سـرمایه گـذاری وجـود نخواهد داشـت .وی با

موقعیـت هـای زمانـی و مکانـی پـا بـه عرصـه مـی گـذارد کـه از ایجـاد

بیان اینکه هلدینگ همگامان توسـعه سیسـتان و بلوچسـتان تا امروز

اشـتغال و سودرسـانی ،خـود نیـز منتفـع مـی شـود.

بیش از  10شرکت را در این استان راه اندازی کردهاند افزود :هیچکدام

وی همچنیـن گفـت :مـا بایـد بـا اعتبـارات دولـت بـه نحـوی بـه

از شـرکت هـا در حـال حاضـر از جهـت فنـی و اعتبـاری وابسـته نیسـتند

فعاالن بخش خصوصی کمک کنیم که سود الزم برای آنها تامین شود

و کوچکتریـن مشـکلی ندارنـد و مجموعـهای کـه بـرای تولیـد کیسـه

کهـای فنـی و چـه اعتبـاری
کهـای اولیـه چـه کم 
و در صورتیکـه کم 

سیمان بازدید کردیم به اعتقاد من در کشور بی نظیر است.
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فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

گفت و گو با مهندس محمدرضا احسان فر ،مدیر عامل هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان :

پایداری منابع انسانی و سرمایه
موجب توسعه استان سیستان و بلوچستان می شود

در بیـن بسـیاری از فعـاالن اقتصـادی متولـد ایـن اسـتان کـه شـهر و دیـار زادبوم خود ،سیسـتان و بلوچسـتان را
دوسـت دارند ،هسـتند کسـانی که عاشـقانه ایسـتادند و برای رشد و توسـعه این دیار جنگیدند و ماندن را به
رفتن از اسـتان ترجیح دادند .محمدرضا احسـان فر یکی از این عده اسـت که معتقد اسـت ،شـاید همه ما عاشـق این
اسـتان بـوده و هسـتیم امـا مـن همیشـه بـه حضـور موثر و آبادانـی این خطه فکر کـرده و خود را به نقـش آفرینی در این
رشـد متعهد می دانم .حاال آن نوجوان با انگیزه نه چندان دور  ،بزرگمردی اسـت که با تالش و ایسـتادگی توانسـته
کارآفرینـی کنـد و امـروز قریـب بـه  10هـزار نفـر از مـردم ایـن اسـتان را بصـورت مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـرای آبادانـی ایـن
مرز و بوم همراه کند .محمدرضا احسـان فر که مدت  4سـال از  78تا  82همزمان هم به عنوان رییس اتاق بازرگانی
اسـتان و هـم بـه عنـوان عضـو منتخـب شـورای شـهر زاهـدان در حـال خدمـت بـه مـردم بوده اسـت .قبل تـر فعالیتش در
حوزه بازرگانی فوالد بود .بعد از اتمام مسـئولیتهای اتاق بازرگانی و شـورای شـهر احسـاس نیاز بسـیار جدی برای
توسـعه اسـتان کرده و نیل به این هدف را در مسـیر تولید جسـته اسـت .به زعم وی با اینکه همه تالشها و مطالعات
اسـتانی همـواره بـه بخـش بازرگانـی معطـوف بـوده امـا اعتقـاد داشـته و دارد کـه مسـیر توسـعه پایـدار از حوز ههـای
یگـذرد .مهنـدس احسـان فـر رمـز موفقیـت در کار را صداقـت مـی دانـد و میگویـد" :اگر فرد صداقت داشـته
تولیـدی م 
باشـد می تواند اعتماد جلب کند و سـرمایهای باالتر از اعتماد نیسـت .چرا که منابع تمام شـدنی اسـت اما اعتبار در
جامعه تمام شـدنی نیست".
به بهانه انتشار نخستین شماره از فصلنامه "همگامان توسعه" در دفتر ایشان با وی به گفت و گو نشستیم:
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لطفــا از تاریخچــه و مراحلــی کــه "ســیمان
سیســتان" تبدیــل بــه "هلدینــگ همگامــان توســعه
سیســتان و بلوچســتان" شــده اســت بگوئیــد.
در ســال  82رهبــر معظــم انقــاب بــه اســتان
سیســتان و بلوچســتان آمدنــد و آقــای جهانگیــری وزیــر
وقــت صنعــت ،معــدن و تجــارت در دیــدار بــا مقامــات
اســتان کلنــگ تاســیس واحــد ســیمانی را زدنــد .پــس از
مدتــی بــه علــت اینکــه ایــن واحــد ســیمانی شــروع بــکار
نکــرده بــود از مــن دعــوت شــد کــه اجــرای ایــن پــروژه
را بپذیــرم .در ســال  83ایــن شــرکت یــک میلیــون
تومانــی را بــه  5میلیــاد تومــان پــس از ســلب حــق تقــدم

چــرا کــه در مــاه اول  90هــزار تــن کلینکــر تولیــد کردیــم در حالیکــه

از همــه ســهامداران بــه مزایــده گذاشــتند .باتوجــه بــه مشــکالت و

امــکان حمــل فقــط  3هــزار تــن را داشــتیم و توانســتیم بــه دســت

محدودیتهــای اســتانی و اقلیمــی کــه وجــود داشــت بــا اســتقبال

مشــتری برســانیم .پــش بــر آن شــدیم کــه بجــای انتظــار بــرای
کمــک از دیگــران خودمــان ایــن مشــکل را برطــرف کنیــم .بنابرایــن

......

در حال حاضر منتظر ابالغ اجرای پروژه انتقال خطوط
لوله گاز از محل دوراهی دشتک که محل کارخانه سیمان
سیستان است تا زابل به طول 113کیلومتر در شمال استان
هستیم که به لطف خداوند این پروژه را شروع کنیم .در
این پروژه ما هم کار مهندسی و هم کار تامین کاال و هم کار
اجرا و هم تامین مالی اش را پذیرفته ایم.

شــرکت ســیمان سیســتان ترابــر را شــکل دادیــم .پیشــنهاد ایــن بــود
کــه بــا مبلــغ  100میلیــون تومــان ســرمایه گــذاری اولیــه شــروع کنیــم
و بــه بــاور همــکاران بــا ایــن مبلــغ ،شــکل گیــری کار محــال بــه نظــر
مــی رســید .امــا بــه لطــف خــدا و اعتمــاد دوســتان ،ســهامدارن،
مــردم و مســئوالن توانســتیم ایــن شــرکت را شــکل دهیــم .از همــان
ابتــدا نگاهمــان متوجــه صــادرات بــود و بــه لطــف خــدا توانســتیم بــا
کیفیتــی فراتــر از رقبــا بــه موفقیــت برســیم.
بــه مــوازات آن بــا سیاسـتهای اقتصــادی کــه بــرای توســعهی
بــازار و شــناخت محصــول و در واقــع ارتبــاط بــا مشــتریان و توجــه
بــه تقاضاهــا و نیازهایشــان شــرایطی را ایجــاد کردیــم کــه همــواره
تقاضــای روز افــزون بــرای ســیمان را در حــوزهی صادراتــی داشــتیم
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مواجــه نشــد .امــا بــه خاطــر انگیزههــای بنــده بــه توســعه اســتان و

بــه نحــوی کــه در ســال اول حــدود  70هــزار تــن تحویــل دادیــم234

فعالیــت اقتصــادی تولیــدی در ایــن مزایــده شــرکت کردیــم و پــروژه

هــزار تــن از ایــن مقــدار صــادرات شــد و در ســال بعــد بــه  332هــزار

ســیمان سیســتان را شــروع کردیــم.

تــن ارتقــا دادیــم  .بعــد از آن بــه  435هــزار تــن ارتقــا دادیــم ســال

پــس از دریافــت وام بانکــی و البتــه  50کیلومتــر دورتــر از مکانــی

بعــد بــه 575هــزار تــن افزایــش یافــت و در ســال بعــد بــه  630هــزار

کــه کلنــگ زنــی شــده بــود کارخانــه را افتتــاح کردیــم .دوره احــداث

تــن رســاندیم و ایــن عــدد را در ســال گذشــته بــه  826هــزار تــن

کمتــر از ســه ســال بــود .بعــد از بهــره بــرداری هــم بعلــت احســاس نیــاز

افزایــش دادیــم .یعنــی کارخان ـهای کــه چشــم انــداز روز اولــش یــک

بــه شــرکت معدنــی ،شــرکت احیــای معــادن بــا مدیریــت مدیــر گــروه

میلیــون تــن تعریــف شــد کــه  50درصــد صــادرات بــود و 50درصــد

معــدن دانشــگاه سیســتان و بلوچســتان آقــای مهنــدس زاهــدی،

مصــرف داخلــی و همــه ایــن چشــم انــداز را غیــر قابــل تصــور

راه انــدازی کردیــم کــه صــد در صــد ســهام آن متعلــق بــه ســیمان

مــی دانســتند .سالهاســت از ایــن مرحلــه عبــور کردیــم و باورمــان

زابــل بــود .در شــروع بــه کار بــا مشــکل حمــل و نقــل مواجــه شــدیم

ایــن اســت کــه مــی توانیــم ســالی یــک میلیــون تــن صــادر کنیــم.
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یــا معضــات حــوزهی مــرزی را بــرای صــادرات نداشــته باشــیم و

نمــی دادنــد  .در کشــور خودمــان هــم رقبــا گاهــی میگفتنــد کــه

بــرای مــا تســهیل شــود ،میتوانیــم بــا قــدرت بیشــتر بــکار خــود ادامــه

ســیمان سیســتان را میبرنــد آن طــرف و تبدیــل بــه ســد مــی کننــد

دهیــم .بــه عنــوان مثــال یــک کامیونــدار بایــد یــک یــا دو روز بــرای

کــه جلــوی ورود آب بــه ایــران را بگیرنــد .حــال کــه اصــا هیــچ

فاصلـهی 130کیلومتــری کــه مــی خواهــد طــی کنــد ،گاهــی مجبــور

پــروژهای ســیمان ایــران را اســتفاده نمیکــرد و فقــط بــازار مردمــی

اســت  10تــا  15روز در مــرز معطــل بمانــد اگــر ایــن امــر تســهیل شــود

را مــی توانســتیم تغذیــه کنیــم .بنابرایــن آن زمــان بــه فکرمــان

میتوانیــم یــک میلیــون تــن صــادرات داشــته باشــیم  .در ســالی

رســید کــه یــک واحــد بســته بنــدی درون افغانســتان احــداث

کــه ایــن کار را شــروع کردیــم باورمنــدی وجــود نداشــت و همــه

کنیــم .آنجــا بــود کــه "شــرکت نیمــروز ســمنت "متولــد شــد .مــا ابتــدا

میگفتنــد ایشــان فــردی غیــر ســیمانی اســت و تجربــه ای نــدارد و

شــرکتی را در کابــل ثبــت کردیــم و آن شــرکت شــریک یــک ســرمایه

متوجــه ایــن قضیــه نیســت کــه هــر  25تــن از ایــن ســیمان بایــد روی

گــذار افغانــی شــد کــه در کنارمــان قــرار گرفــت و بــا نســبت  60در

یــک تریلــی باشــد و میگویــد میخواهــم 500هــزار تــن صــادر کنــم.

صــد مــا و  40در صــد آن شــرکت شــروع بــکار کــرد .نیمــروز ســمت

 500هــزار تــن یعنــی عبــور  20هــزار تریلــی .امــروز بــا افتخــار عــرض

کــه ظرفیــت بســته بنــدی  300هزارتــن ســالیانه را دارد و میتوانــد

میکنــم کــه ایــن مســاله براحتــی محقــق شــده و مــا توانســتیم ایــن را

هــزار تــن ســیمان را دریافــت کنــد بســته بنــدی و بــه بــازار بدهــد.

مهــم را عملــی کنیــم.

نیمــروز ســمنت شــکل گرفــت و مــا ســیمان داخــل افغانســتان را

لطفا از موانع کار در مسیر توسعه خود بگوئید.

بنــام ســیمان افغانــی عرضــه کردیــم .اینطــور توانســتیم بــاز هــم

زمانیکــه شــروع بــه صــادرات کردیــم ،بــه یــک معضــل

بــازار را بــرای خودمــان گســترش بیشــتری بدهیــم .وقتــی ایــن

خیلــی جــدی برخوردیــم ،چــون افغانســتان یکــی از مهــم تریــن

مســاله شــکل گرفــت دوبــاره مــا بایــد ســیمان فلــه را از کارخانــه

بازارهــای بــود و پاکســتان هــم هــدف صادراتــی بــرای ســیمان بــود

خودمــان مــی رســاندیم بــه آنجــا بنابرایــن نیــاز بــه حمــل و نقــل

و چــون ارزش ســیمان بــرای ارســال بــه راه دور پاییــن مــی آیــد و

داشــتیم در حالــی کــه امکانــات حمــل و نقلــی وجــود نداشــت.

سری جدید

آن را هــم داریــم .ا گــر مشــکالت حمــل و نقــل نداشــته باشــیم و

اجــازهی مصــرف ســیمان ایرانــی را در پروژههــای افغانســتان

شماره 1

ظرفیــت اســمی تولیــد کنیــم و بــه بــازار محصــول بدهیــم و مشــتری

کــه امریکاییهــا بــا توجــه بــه تســلطی کــه در افغانســتان داشــتند

اردیبهشت ۱۳۹۸

بــازار داخلــی بدهیــم و مــی توانیــم حداقــل  40تــا  50در صــد بــاالی

مشــکالتی بــرای مــا بوجــود مــی آورد .متوجــه ایــن قضیــه شــدیم

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

یعنــی معــادل ظرفیــت اســمی ،حداقــل  400تــا  500هــزار تــن را بــه

هزینــه ی حمــل و نقــل آن بیشــتر از هزینــه خــودش مــی شــود،
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سری جدید
شماره 1
اردیبهشت ۱۳۹۸

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

بنابرایــن تصمیــم گرفتیــم یــک شــرکت حمــل ونقــل بیــن المللــی را

کــه هجــده ســال بعــد محقــق شــد  .توســعهها حاصــل رویاهایمــان

احــداث کنیــم و  50عــدد بونکــر خریــداری کردیــم بنابرایــن مجــددا

بــوده ونهایتــا مجموعــه شــرکت پلیمــر پاکــت پرنــد را بــا ظرفیــت

یــک شــرکت حمــل و نقــل بیــن المللــی وابســته بــه شــرکت صنایــع

 60میلیــون پاکــت در ســال ،راه انداختیــم و ماشــین آالت را هــم

زابــل بــه نــام «ســیمان سیســتان ترابــر» شــکل گرفــت .بعــد از ایــن

از اتریــش خریــداری کردیــم وامــروز در حــال تولیــد اســت  .ســال

مســاله و در خــال مســائلی کــه مترتــب ایــن قضیــه بــود مــا مواجــه

گذشــته هــم بــا  96درصــد ظرفیــت اســمی تولیــد کــرد و شــرکت

بــا کمبــود پاکــت مــورد مصــرف در صنعــت ســیمان شــدیم .در واقــع

فــوق العــاده موفقــی اســت و  170نفــر نیــروی مســتقیم را جــذب

بــه دلیــل اینکــه حجــم بزرگــی از ســیمان کشــور تبدیــل بــه ســیمان

کــرده و در بخشهــا ی مختلــف منهــای فــوالد بیــش از 1200

پاکتــی مــی شــود پاکــت را بایــد از آذربایجــان ،قزویــن ،ارا ک و

نفــر اشــتغال پایــدار و مســتقیم را ایجــاد کــرده و بیــش از  5هــزار

تهــران خریــداری مــی کردیــم و بــه انــدازه کافــی در اختیارمــان قــرار

نفــر اشــتغال غیــر مســتقیم ،کــه ایــن مســاله بــا دیگــر شــرکت هــا

نمــی گرفــت .بــه نوعــی کــه مجبــور شــدیم چنــد مــدت تعطیــل

قابــل تجمیــع اســت و میتوانــم بگویــم در ایــن لحظــه  10هــزار نفــر

باشــیم و تحویلمــان دچــار معضــل شــد .ســپس تصمیــم گرفتیــم از

مشــغول هســتند.

خــارج از کشــور واردات پاکــت داشــته باشــیم .ایــن موضوعــی کــه

در آســتانه روز کارگــر ،از رویکردتــان در حــوزه منابــع انســانی

عــرض چنــد نوبــت صــورت گرفــت از عربســتان ،ترکیــه و جاهــای

بــا توجــه بــه رونــد توســعه شــرکتها و بالطبــع افزایــش اشــتغال

دیگــر واردات داشــتیم ،وقتــی واردات را شــکل دادیــم بــه فکرمــان

بفرمائیــد.
شــرکت نمایشــگاهای بیــن المللــی اســتان سیســتان و

......

مادر حالحاضرزیربخشهلدینگتوسعهسیستان
و بلوچستانشرکتیراایجاد کردیمبنامشرکت
همگامانفوالدسیستانو بلوچستان.بندهبهعنوان
رییس هیئت مدیره در  30ماه آینده امیدوارم بتوانیم این
شرکت را به بهره برداری برسانیم.

بلوچســتان یکــی از دیگــر از شــرکتهایی اســت کــه جشــن روز
کارگــر را درســالن شــرکت نمایشــگاههای اســتان کــه هنــوز افتتــاح
هــم نشــده برگــزار خواهیــم کــرد .هرســال ایــن جشــن را در واحدی
کــه در مرحلــه ی افتتــاح اســت برگــزار مــی کنیــم .یکســال در خــود
ســیمان ،یــک ســال در شــرکت پلیمــر پاکــت پرنــد ،یکســال در
مجموعــه ای کــه بــه عنــوان شــرکت تعاونــی مســکن کارکنــان
شــرکت صنایــع ســیمان زابــل شــکل دادیــم در محوطــه بــازش
جشــن را برگــزار کردیــم .ســالهای دیگــر هــم در ســالنهای
کنفرانــس دانشــگا ه ولــی امســال در یــک واحــد جدیــد کــه در حــال

10

رســید کــه بهتــر ایــن اســت کــه خودمــان کارخان ـهی تولیــد پاکــت

افتتــاح اســت پرســنل و خانوادههایشــان حضــور پیــدا خواهنــد

پلــی پروبیلــن را احــداث کنیــم .مــن ســالهای پیــش ایــن ایــده

کــرد  .در ســال گذشــته بــرای پشــتیبانی کــردن ایــن شــرکتها

را داشــتم و بنــا بــه دالیلــی صــورت نگرفتــه بــود .ســالهای اولــی

تصمیــم گرفتیــم کــه یکســری شــرکتهای خارجــی را ثبــت کنیــم

کــه میخواســتم رئیــس اتــاق بازرگانــی بشــوم و قبــل آن زمانــی کــه

بنابرایــن شــرکتی را در شــهر ویــن کشــور اتریــش افتتــاح کردیم ،در

دبیــر کل اتــاق تعــاون اســتان بــودم شــرکت چنــد منظــورهی توســعه

کابــل شــرکتی داشــتیم و در همیــن ابتــدای ســال هــم یــک شــرکت

صــادرات اســتان را شــکل داده بودیــم .آن موقــع یکــی از اهــداف

جدیــد در دوبــی راه انــدازی کردیــم کــه بتوانیــم پشــتیبانیهای

ایــن بــود کــه تولیــد پاکتهــای پروپیلــن راه انــدازی کنیــم .جالــب

الزمــه ایــن مجموعــه واحدهایــی کــه در اختیــار داریــم را داشــته

اســت بگویــم آن موقــع بنــا بــه موضوعــی ،داشــتم مصوبــات هیئــت

باشــیم .

مدیــرهی آن زمــان را مــرور میکــردم دیــدم کــه  21ســال پیــش

در حــال حاضــر زیــر بخــش هلدینــگ همگامــان توســعه

مصوبــه ی هیئــت مدیــرهای را بــرای احــداث کارخانــه ای داشــتم

سیســتان و بلوچســتان ،شــرکتی را ایجــاد کردیــم بنــام شــرکت
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ســیمان سیســتان را بــازی خواهــد کــرد و مــی توانــد نقــش بســیار
موثــر و بزرگــی در ایجــاد اشــتغال ایجــاد کنــد و مهمتــر از آن در فراینــد
صنعتــی شــدن اســتان مهــم باشــد.
بــر ایــن بــاورم کــه کریــدور ســرمایه گــذاری سیســتان و
بلوچســتان از چابهــار و آبهــای دهانــه اقیانــوس هنــد شــروع

در ایــن اســتان پتانســیلهای زیــادی وجــود دارد .خــروج

خواهــد شــد و منافــع آن همــه اســتا ن را در بــر خواهــد گرفــت و از

نیــروی انســانی عاملــی بــر توســعه نیافتگــی اســتان بــه شــمار

شــمال اســتان خــارج و وارد افغانســتان شــود و نهایتــا کشــورهای

مــی آیــد .اعتقــاد دارم در صورتیکــه بتــوان منابــع انســانی را حفــظ

حــوزه آســیای میانــه را در شــمال افغانســتان در بــر گرفتــه و حتــی

کــرد خــود بــه خــود پایــداری ســرمایه و توســعه یافتگــی رخ خواهــد

همــه کشــورهای همســایه مــی تواننــد در ایــن ســرمایه گــذاری

داد .نکتــه مهــم ایــن اســت کــه دولــت مــی توانــد در ایــن راســتا

ایفــای نقــش کننــد.

حمایــت کننــده باشــد.

مســئله ای کــه بســیار مهــم اســت ایــن اســت کــه اســتان مــا

از ســوی دیگــر رقابتهــای ســالم طایفــه ای مــی توانــد عامــل

ترکیبــی اســت از مــردم بــا مذهــب شــیعه و ســنی و بــه لحــاظ قومیتــی

توســعه باشــد و مــن بــه دنبــال ایــن مــدل هســتم و در آینــده نزدیــک

نیــز مــردم فــارس ،بلــوچ و افــرادی کــه از جنــوب خراســان بــرای

از ریــش ســفیدان ،معتمدیــن و ســران طوایــف خواهــم خواســت

ســالهای متمــادی در اســتان مــا حضــور دارنــد و بــه نوعــی بومــی

کــه بــرای رشــد و توســعه ایــن اســتان از منابــع و تواناییهــای خــود

هســتند .در تفکــر شــخصی بنــده بــه هیــچ وجــه عامــل مذهــب و

اســتفاده کننــد.

قومیــت و بومــی بــودن مزیــت و برتــری نداشــته و بــه همیــن جهــت
شــما ســرمایه گذاریهــای ایــن مجموعــه را پراکنــده میبینیــد.

از دیگــر ایــده هــای خــود کــه در آینــده نزدیــک عملــی
می کنید بگوئید.

یــک وحــدت عملــی اقــوام و مذاهــب را داریــم و بارهــا در ایــن قضیــه

از دیگــر ایدههــای ایــن اســت کــه در اســتان اولیــن کنفرانــس

نماینــده مقــام معظــم رهبــری آیــت ا ...ســلیمانی در کنفرانسهــای

فرصتهــای ســرمایه گــذاری بومــی را برگــزار کنیــم کــه مــردم خــود

وحــدت و یــا آقــای مولــوی عبدالحمیــد بــه عنــوان امــام جمعــه اهــل

ســرمایه گــذاری داشــته باشــند و منفعــت ببرنــد.

ســنت ایــن منطقــه در ســخنرانیهای مختلــف بــه ایــن نکتــه
اذعــان داشــتهاند.
مهمتریــن عامــل توســعه نیافتگــی در اســتان را چــه
می دانید؟
مهمتریــن عامــل توســعه نیافتگــی اســتان از دیــد مــن دو عامــل
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مــن اطمینــان دارم کــه ایــن پــروژه چندیــن برابــر نقــش
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شــرکت را بــه بهــره بــرداری برســانیم.

سری جدید

هیئــت مدیــره ایــن شــرکت امیــدوارم در  30مــاه آینــده بتوانیــم ایــن
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همگامــان فــوالد سیســتان و بلوچســتان .بنــده بــه عنــوان رییــس

مــا تــا االن  ۳/۷برابــر ســرمایه ثبتــی خــود ســود بیــن ســهامداران
خــود تقســیم کردیــم و همــه ســهامداران در ایــن ســود شــریک
هســتند و مــا مجــدد پــس از تاســیس هلدینــگ  300درصــد افزایــش
تقســیم ســود داشــتیم و بــه افــراد بصــورت نقــد و یــا ســهام جایــزه
دادیــم.

اســت .یکــی خــروج ســرمایه از اســتان و دیگــری خــروج افــراد توانمند

در پایــان بایــد بگویــم بنــده بــر ایــن بــاورم کــه در اســتان

از سیســتان بــه خراســان ،گــرگان و یــا تهــران و حتــی کشــورهای

سیســتان و بلوچســتان مــی شــود کســب رزق حــال کــرد و

همســایه .تــا جایــی کــه بنــده بــا عزیــزان بلوچهــا در کشــورهای

فعالیتهــای اقتصــادی را توســعه داد و در ایــن راه از خداونــد

همســایه و یــا حتــی کشــورهای افریقایــی جلســاتی داشــتم کــه

بــزرگ یــاری مــی طلبــم و امیــدوارم دســت در دســت همــه مــردم و

امیــدوار بــه برگشــت و ســرمایه گــذاری آنهــا هســتم.

مســئوالن بــه توســعه ایــن اســتان دســت یابیــم.
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فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

"هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان"

بزرگترین کانون اشتغال استان

شـرکت صنایـع سـیمان زابـل بـا گذشـت هشـت سـال از بهـره بـرداری کارخان ݘـه سـیمان سیسـتان اینـک گروهـی
ݘ
ݘ
کارنامه عملکرد موفق خود در فعالیت های گذشته ،توان و
مجموعه اقتصادی است که با ثبت
متشکل از یازده
ظرفیت های مجموعه را در تمام حوزه های صنعتی ،تجاری ،معدنی ،خدماتی و مدیریتی اثبات نموده و با ایجاد بالغ
بر  1200شغل مستقیم به عنوان بزرگترین کانون اشتغال سیستان و بلوچستان به برند توسعه و کارآفرینی شناخته شده
و موفـق در ایـران زمیـن تبدیـل شـده و بـر این اسـاس ،شـتاب دهی و گسـترش بیـش از پیش ݘ
حوزه فعالیت خود را سیاسـت
قطعی مجموعه به منظور ایفای نقش حداکثری در پیشرفت سیستان و بلوچستان تعریف نموده است.

سـرعت بخشـیدن بـه ایـن رسـالت مهـم اسـتانی و ملی مسـتلزم
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تغییـر ارتبـاط سـازمانی در شـرکت هـای وابسـته بـه صنایـع سـیمان
زابـل و ایجـاد سـاختار هلدینگـی بـرای شـرکتها ،جهـت تسـهیل
ݘ
توسـعه سـرمایه گـذاری در حـوزه
سـرمایه پذیـری از مـردم و تسـریع و

زابـل بـه ثبـت رسـید تـا بـا نقـش آفرینـی جهـت ایجـاد سـاختار
هولدینگـی طرحهـای توس ݘ
ـعه آتـی و سـرمایه پذیـری و سـرمایه
گذاریهـای مجموعـه از ایـن طریـق انجـام پذیـرد.
اینک در نظر اسـت جهت ایجاد بسـتر سـرمایه گذاری مطمئن

هـای جدیـد اسـت.

بـرای اسـتان و پذیـرش سـرمایه هـای جدیـد مـردم در احـداث فـوالد

بـه ایـن منظـور در تاریـخ  27اردیبهشـت  1397شـرکت
ݘ
ݘ
منطقـه آزاد تجـاری ـ
توسـعه سیسـتان و بلوچسـتان» در
«همگامـان

مکـران ،بـه منظـور  615میلیـارد ریـال سـرمایه گـذاری در ایـن
پـروژه صنعتـی ملـی ،اولیـن شـرکت زیـر مجموعـه هلدینـگ توس ݘ
ݘ
ـعه

صنعتـی چابهـار بـا سـهامداری صـد درصـدی شـرکت صنایع سـیمان

سیسـتان و بلوچسـتان بـا نـام «همگامـان توس ݘ
ـعه فـوالد» ثبـت گردد
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در فـوالد مکـران توسـط سـیمان زابـل پرداخـت گردیـده و تـا پایـان

و بلوچسـتان» بـا پذیـرش مأموریـت ایجـاد سـاختار هلدینگـی،

شـهریور سـال  1396پرداخـت  187میلیـارد ریـال دیگـر ،بـه عنـوان

مدیریـت متمرکـز و ارتبـاط جدیـدی بیـن شـرکتهای ایجـاد شـده در

سـهم سـهامداران عالقمنـد بـه این سـرمایه گـذاری ارزشـمند در نظر

سـالهای گذشـته و سـرمایه گذاریهای پیش رو برای سـالهای آینده

گرفتـه شـده اسـت.

را عهـده دار شـود.

میلیـارد ریـال بـه عنـوان  %40از سـهم سـرمایه گـذاری ایـن شـرکت

لـذا ایـن فرصـت طالیـی سـرمایه گـذاری در اختیـار سـهامداران
شـرکت صنایـع سـیمان زابـل اسـت تـا بـه عنـوان هیئـت مؤسـس

بـه امیـد پیشـرفت و شـکوفایی سیسـتان و بلوچسـتان عزیـز و
ایـران بالنـده ....

سری جدید

پـس از انعقـاد قـرارداد بـا فوالد در اسـفند ماه سـال 246 ،1396

میلیـارد ریـال مشـارکت نماینـد.
ݘ
علاوه بـر ایـن در نظـر اسـت «همگامـان توسـعه سیسـتان
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بلوچسـتان بـا اولویـت دهـی بـه سـهامداران سـیمان زابل قـرار دهد.

مکـران از میـزان حداقـل یـک میلیـارد ریـال تـا حداکثـر بیسـت
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فـوالد مکـران در اختیـار سـرمایه گـذاران بومـی اسـتان سیسـتان و

موفـق همـراه شـوند و بـرای سـرمایه گـذاری در طـرح بـزرگ فـوالد

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

تـا حداکثـر  %49از سـهم سـرمایه ای خـود را بـه قیمـت اسـمی سـهام

شـرکت همگامـان توس ݘ
ـعه فـوالد ،یکبـار دیگـر بـرای آغـازی بالنـده و

شرکت صنایع سیمان زابل

شـرکت صنایـع سـیمان زابـل در سـال  1382بـا هـدف احـداث
ݘ
کارخانـه سـیمان در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان تأسـیس شـد تـا
تولیـد کلینکـر و انـواع سـیمان پرتلنـد و پوزوالنـی را بـا بهـره گیـری
از ظرفیتهـای انسـانی ،طبیعـی و معدنـی اسـتان و بکارگیـری
تکنولـوژی روز دنیـا دنبـال کنـد.
ݘ
کارخانـه سـیمان سیسـتان در کیلومتـر 65
کلنـگ احـداث

جـاده زاهـدان بـه زابـل و در دل طبیعـت سـخت کویـر بـر زمین زده
شـد تـا بـا گذشـت تنهـا  32مـاه و ثبـت رکـورد ݘ
دوره احـداث در آبـان

مـاه سـال  1388کارخان ݘـه سـیمان سیسـتان در مسـیر راه انـدازی

قـرار گیـرد.
امروز نام سیمان سیستان در تولید و صادرات و فروش داخلی
به عنوان یکی از موفقترین شرکتهای سیمانی کشور میدرخشد.
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فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

شرکت احیا معادن دستان

سـیمان زابـل بـه عنـوان بزرگتریـن واحـد صنعتـی طـول تاریـخ
ݘ
کارخانـه سـیمان سیسـتان ،بـه دلیـل
اسـتان پـس از احـداث

دسـتان را کـه صددرصـد سـهام آن متعلـق بـه سـیمان زابل اسـت به
هـدف پوشـش گس ݘ
ـتره فعالیتهـای معدنـی و تأمیـن مواد اولی ݘـه تولید

محرومیتهـای زیرسـاختی و محدودیتهـای صنعتـی بـرای بقـا در
ݘ
ݘ
زنجیـره ارزش شـرکت احیامعـادن
عرصـه رقابـت ،ایجـاد مدیریـت

در سـال  1385بـه ثبـت رسـانید.

شرکت سیستان سیمان ترابر
حمـل و نقـل چـون شـریانی اسـت کـه سـایر اجـزای خدماتـی،
بازرگانـی ،صنعتـی و کشـاورزی را در دو سـطح ملـی و بیـن المللـی
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ارتباطـی در حـوزه هـای مختلـف حمـل و نقـل مـی توانـد بـه سـادگی
راه توسـعه اقتصـادی کشـورها را همـوار نمایـد .

بـه هـم پیونـد مـی دهـد و تاثیـرات عمیقـی بـر رشـد و توسـعه ایـن

از نظـر اقتصـادی ،اهمیـت حمـل و نقـل آنقـدر زیـاد و

بخشـها بـر جـا مـی گـذارد؛ بخشـهایی کـه در حقیقـت پیشـرفت و

گسـترده اسـت کـه مـی تـوان آن را بسـتر توسـعه اقتصـادی خوانـد.

پـس رفـت اقتصـاد یـک کشـور بسـتگی مسـتقیم بـه عملکـرد تـک

برنامـه ریـزی مناسـب و دقیـق در ایـن زمینـه و بهبود و سـاماندهی

تـک آنهـا دارد.

زیرسـاخت هـای حمـل و نقـل باعـث کاهـش هزینـه هـای

بـه عبـارت دیگـر یـک اقتصـاد ایـده آل از پیوسـتن حلقـه هایـی

بهـره بـرداری و تولیـد مـی گـردد و اثـرات مطلوبی را بـر اقتصاد یک

سـاخته مـی شـود کـه پیونـد و اسـتحکام آنهـا توسـط حمـل و نقـل

جامعـه مـی گـذارد .حمـل و نقـل و عوامـل اقتصـادی بـه راحتـی

صـورت مـی گیـرد؛ هـر چـه این بخش بهتـر عمل کند شـاهد زنجیره

از یکدیگـر تاثیـر مـی پذیرنـد .رشـد بازرگانـی و تجـارت ،بهبـود

مسـتحکمتری خواهیـم بـود؛ از ایـن رو تقویـت زیـر سـاختهای

وضعیـت صنعـت ،گسـتردگی خدمـات و تولیـدات موجـب افزایـش

۱

در بررسـی اقتصـاد کشـورهای توسـعه یافتـه ،سـرمایه گـذاری

خرابـی ماشـین آالت و کمبـود تجهیـزات ،پیگیـری امـور راننـده هـا

در بخـش حمـل و نقـل در افزایـش تولیـد ناخالـص ملـی و ارزش

شـامل لیسـت حقـوق ماهانـه ،مسـیر طـی شـده ،سـوخت مصرفـی،

افـزوده ،نقـش بسـزایی دارد.

هزینـه هـای بارگیـری و تخلیه و امور پرسـنلی.و ...مواردی هسـتند

بـا عنایـت بـه مـوارد مذکـور و اهمیـت نظـام توزیـع و حمل ونقل

کـه در ایـن واحـد پیگیـری مـی شـوند همچنیـن واحـد عملیـات

در زنجیـره ی تامیـن  ،گـروه شـرکت هـای صنایـع سـیمان زابـل

،گـزارش هـای روزانـه ،هفتگی و ماهانه شـامل تعـداد بارگیری ،نوع

بـر آن شـد تـا موسسـه حمـل ونقـل سیسـتان سـیمان ترابـر را کـه

بارگیـری و درآمـد حاصـل شـده را نیـز تهیـه نمـوده وارزیابـی هایـی

امـروزه بزرگتریـن موسسـه حمـل و نقـل حداقـل در اسـتان سیسـتان

کـه بـه مقایسـه عملکـردی دوره هـای زمانـی مختلـف مـی پـردازد را

و بلوچسـتان اسـت را تاسـیس کنـد  .ایـن سـامانه بـا اسـتعداد 150

جهـت تصمیـم گیـری هـای منطقـی ارائـه مـی دهـد.

کشـنده راه انـدازی شـد هـدف از ایجـاد واحدمسـتقل حمـل و نقـل

واحدتعمیـر و نگهـداری مطابـق بـا  PMتعریف شـده به تعمیر و

در کارخانـه سـیمان سیسـتان افزایـش فـروش سـیمان در منطقـه

نگهـداری ماشـین آالت اقـدام مـی کنـد و شـامل دو قسـمت پذیـرش

(داخلـی و خارجـی) ،تحویـل بـه موقـع سـیمان (رضایـت مشـتری)،

و تعمیـرگاه اسـت .بطوریکـه هنگامـی کـه کشـنده وارد مجموعـه

رقابـت پذیـری فـروش سـیمان داخلـی و صـادرات ،رقابـت پذیـری

مـی شـود در ابتـدا در قسـمت پذیـرش توسـط بـازرس فنـی مـورد

قیمـت تحویـل (جذابیـت قیمـت) ،حمـل موثـر مـواد اولیـه بـه

معاینـه قـرار مـی گیـرد و در صـورت نیـاز بـه تعمیـرگاه ارجـاع داده

کارخانه و در بعد کالن تر اشـتغال زایی در منطقه و یکپارچه سـازی

مـی شـود ،در غیـر اینصـورت بـه واحـد عملیـات معرفـی مـی شـود.

امـور مربـوط بـه حمـل و نقـل اسـت.

قسـمت تعمیـرگاه شـامل لنـت کوبـی (سیسـتم ترمـز و سیسـتم

فعالیـت هـای شـرکت سیسـتان سـیمان ترابـر در واحـد عملیـات

هیدرولیـک) ،سـیم کشـی و باطـری سـازی ،گیربکـس سـازی

و واحـد نگهـداری و تعمیـرات تعریـف شـده اسـت .واحـد عملیـات

(گیربکـس ،دیفرانسـیل ،میل گاردان) ،مکانیـک موتور ،آهنگری ،

بـه طـور کلـی وظیفـه برنامـه ریـزی حمـل و نقـل را برعهـده دارد.

جلوبنـدی ،آپاراتـی و سـرویس کاری اسـت.

سری جدید

اسـت .ایـن دو بـه طـور پیوسـته یکدیگـر را تقویـت مـی کننـد.

بـار و مسـیر بـه منظـور تحقـق تارگـت جهـت هـر راننـده ،پیگیـری

شماره 1

و نقـل بـر افزایـش بهـره وری نظـام اقتصـادی جامعـه تاثیرگـذار

موقـع جهـت بارگیـری ،کنتـرل مسـیر حرکتـی راننـده هـا ،تقسـیم

اردیبهشت ۱۳۹۸

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

تقاضـای حمـل و نقـل در جامعـه مـی گـردد .کارآیـی بخـش حمـل

امـوری از جملـه کنتـرل و ارزیابـی عملکـرد راننـده هـا ،حضـور بـه
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فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

شرکت نمایشگاههای بین المللی استان سیستان و بلوچستان
سـیمان زابـل بـا توجـه بـه چشـم انـداز بلنـد و اسـتراتژی توسـعه
محـور خـود در سـرمایه و مدیریـت شـرکت نمایشـگاههای بیـن
المللـی اسـتان کـه بـا همراهـی جمعـی از فعاالن اقتصـادی و برخی از
دسـتگاههای اجرایی ثبت شـده اسـت مشـارکت نمود ،تا برگزاری و
ݘ
توسـعه فعالیتهـای نمایشـگاهی بـا تکیه بر ظرفیتهای بومی اسـتان
محقـق گـردد.

 IIT.COو آریاسمنت
برخـورداری سـیمان سیسـتان از تکنولـوژی روز دنیا ،و ضرورت
تثبیـت بـازار صادراتـی ثبـت دو شـرکت خارجـی  IITاتریـش و
آریاسـمنت افغانسـتان را جهـت ایجـاد روابـط پایـدار منطقـه ای و
بیـن المللـی بـا سـهم صددرصـدی سـیمان زابـل موجـب گردیـد.

شرکت نیمروزسمنت افغانستان
سـیمان زابـل بـه منظور گسـترش و تثبیت بـازار اصلی صادرات
محصـول خـود ،از طریـق شـرکت آریاسـمنت و بـا مشـارکت 40
درصـدی شـرکت ابریشـم طالیـی ناصـری اقـدام بـه تأسـیس شـرکت
نیمـروز سـمنت در اداره حمایـت سـرمایه گـذاری افغانسـتان نمـود
ݘ
کارخانـه نیمروزسـمنت در شـهر زرنـج والیـت
و در بهمـن مـاه 1391
نیمـروز افغانسـتان جهـت بسـته بندی هزار تن سـیمان در پاکتهای
 50کیلوگرمـی در هـر شـیفت کاری ،بـه بهـره بـرداری رسـید.
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شرکت پلیمر پاکت پرند زاهدان
صنایـع بسـته بنـدی بعنـوان یکـی از شـاخصهای توسـعه در
اقتصـاد غیـر نفتـی اسـت

غیرنفتـی کلنـگ احـداث کارخانـه پلیمـر پا کـت پرنـد زاهـدان در
شـهرک صنعتـی جـاده میرجـاوه شـهر زاهـدان در مهرمـاه 1393

بـا توجـه بـه نقـش زیربنایـی و اهمیـت روز افـزون صنایـع بسـته

بـا هـدف ایجـاد اشـتغال و توسـعه اقتصـادی اسـتان سیسـتان و

بنـدی بعنـوان یکـی از شـاخصهای توسـعه در بخـش اقتصـاد

بلوچسـتان بـه زمیـن زده شـد و بـا گذشـت تنهـا  25مـاه در آبانمـاه

۱

ایـن شـرکت کـه زیرمجموعـه هلدینـگ همگامـان توسـعه
سیسـتان و بلوچسـتان میباشـد مجهـز بـه آخریـن دسـتگاه هـای
ریسـندگی و بافندگـی کیسـه هـای پلیمـری اعـم از اکسـترودر،
گردبـاف ،لمینـت ،چاپ ،برش ،دوخت و ادی اسـتار اسـت .ارتقای
کیفـی محصـوالت ،فرآینـد تولیـد در راسـتای پایداری محیط زیسـت
و اسـتاندارد هـای ایمنـی از جملـه اولویـت هـای مدیریـت در ایـن
مجموعـه اسـت.

محصـول نهایـی بـه سـاده تریـن شـکل ممکـن قابـل درک میباشـد.

کارخانه پلیمر پاکت پرند واقع در شـهرک صنعتی شـهر زاهدان

بنحویکـه سـالن یـک جهـت عملیـات ریسـندگی  ،سـالن دو جهـت

در زمینـی بالـغ بـر  14500مترمربـع؛ شـامل سـالن تولیـد بـا سـه سـوله

عملیـات بافندگـی ،و سـالن سـه جهـت آمـاده سـازی کاالی نیمـه

و یـک سـوله کوچـک جمعـا بـه مسـاحت  5500مترمربـع ،سـاختمان

سـاخته و تبدیـل بـه محصـول نهایـی و در نهایـت بسـته بنـدی

اداری ،ناهارخـوری ،نمازخانـه ،تاسیسـات بـرق و موتورخانـه 1000

طراحـی شـده اسـت.

مترمربـع ،انبـار مـواد اولیـه بـه مسـاحت  625مترمربـع و میـزان

ایـن مجموعـه در تابسـتان  95بـا برگـزاری آزمـون سراسـری

مصرفـی بـرق  2000کیلـو وات و میـزان مصـرف آب  15مترمکعـب

در دانشـگاه سیسـتان و بلوچسـتان نسـبت بـه جـذب  160نفـر از

میباشـد .کاالی تولیـدی ایـن مجموعـه صنعتـی در ارتبـاط غیـر

نیروهـای متخصـص و بومـی اقـدام نمـوده اسـت و ظرفیـت تولیـد

مسـتقیم بـا صنعـت عمـران و سـاخت و سـاز میباشـد چـرا کـه جهت

ماهانـه ایـن مجموعـه بیـش از  5200000پا کـت اسـت.
ݘ
کارخانـه پلیمرپاکـت پرنـد زاهـدان ،با فنـاوری روز دنیا از کمپانی

بسـته بنـدی سـیمان اسـتفاده میشـود .ایـن مجموعـه تولیـدی در
سـه سـالن پیوسـته بنحـوی طراحـی شـده اسـت کـه تمـام جزئیـات
طراحـی صنعتـی و گـردش مـواد اولیـه ،کاالی حیـن سـاخت و

اردیبهشت ۱۳۹۸

گردیـد.

شماره 1

آقـای دکتـر نهاوندیـان معـاون اقتصـادی ریاسـت جمهـوری برگـزار

سری جدید

افتتاحیـه ایـن شـرکت در تاریـخ  1396/06/09بـا حضـور جنـاب

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

 1395ایـن کارخانـه در مسـیر راه انـدازی قـرار گرفـت .مراسـم

 BSWاتریـش ،بـه منظـور تولیـد سـاالنه  60میلیـون کیس ݘـه پلـی
پروپیلنـی  AD Starدر شـهرک صنعتـی زاهـدان احـداث و پـس از
بهـره بـرداری آزمایشـی در شـهریور مـاه
سـال  1396و بـا حضـور معاونت محترم
اقتصـادی رئیـس جمهـور بطـور رسـمی
افتتـاح گردیـد.
ایـن مجموعـه بـا هدف تأمیـن نیاز
داخلـی و ایجـاد ظرفیـت صادراتـی بـه
تنهایـی قریـب  200شـغل مسـتقیم را
در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ایجاد
نمـوده و بـه عنـوان یکـی از معتبرتریـن
شـرکتهای صنعـت بسـته بنـدی پاکتـی
در ایـران و خاورمیانـه شـناخته شـده
اسـت.
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فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

شرکت همگامان توسعه انرژى و عمران استان سيستان و بلوچستان
بر اسـاس سیاسـتهای کالن و رسـالت تجربه

پیمانـکاری در پـروژه خـط لولـه گاز  24اینـچ

شـده در مجموعـه کـه مبنـا و اسـاس ایجاد سـاختار

دوراهـی دشـتک بـه زابـل بـه طـول  110کیلومتـر

هلدینـگ بـوده اسـت ،ورود بـه حوزههـای نیـاز و

در اداره ثبـت شـرکتهای منطقـه آزاد چابهـار

ظرفیتهـای بالقـوه اسـتان منجـر بـه طـرح ایـده

تاسـیس گردیـد.

تاسـیس شـرکتی بـرای سـرمایهگذاری ،مدیریـت

تمرکـز جـدی و اجرایـی در سـرمایهگذاری و

و اجـرای پروژههـای موثـر و بـزرگ حـوزه عمـران و

اجـرای پروژههـا و مگاپروژههـای عمرانـی موثـر

زیرسـازی اسـتان گردیـد و در بهـار  1398شـرکت

بـر شـتاب توسـعه و پیشـرفت منطقـه کـه منجر به

همگامـان توسـعه انـرژی عمـران سیسـتان و

اشـتغالزایی گسـتردهای خواهـد بـود ،ماموریـت

بلوچسـتان بـا هـدف اولیـه سـرمایهگذاری و

اصلـی ایـن شـرکت نوپـا خواهـد بـود.

شرکت فوالد مکران

ݘ
توسـعه مکـران در
توجـه و تمرکـز سیاسـتهای کالن کشـور بـر
ݘ
گسـتره جنـوب شـرقی ایـران زمیـن ،منتـج بـه جانمایـی پـروژه هـای
بـزرگ ملـی در ایـن پهنـه گردیـده اسـت.
فـوالد مکـران یکـی از همیـن برنامـه هـای صنعتیسـت کـه فـاز
نخسـت آن ،تولیـد آهـن اسـفنجی بـا ظرفیـت  1/6میلیـون تـن در
سـال اسـت .بـا توجـه بـه اهمیت صنعت فوالد و شـرایط اسـتراتژیک
چابهار و دسترسـی آسـان به آبهای آزاد شـرکت فوالد مکران منطقه
آزاد چابهـار در تاریـخ  1393/01/31بـه صـورت شـرکت سـهامی
خـاص تاسـیس شـده اسـت موضـوع فعالیـت اصلـی ایـن شـرکت
احـداث و بهـره بـرداری از واحدهـای صنعتـی تولیـد آهـن و فـوالد،

کنسـانتره  ،گندلـه  ،سـنگ آهـن دانه بنـدی و محصوالت فوالدی و

خریـد و اجـاره معـادن  ،بهـره بـرداری  ،اسـتخراج از معـادن و تولیـد

محصـوالت نـوردی اسـت .
طبـق مجوزهـای ماخـوذه این شـرکت نسـبت بـه تولیـد گندله
 ،آهن اسـفنجی  ،فوالد  ،بیلت  ،اسـلب ( تختال )  ،ورق  ،مقاطع
فلـزی و میلگـرد بـه ظرفیـت منـدرج در پروانـه اقـدام خواهـد نمـود
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.پیشـرفت فیزیکـی کل طـرح احـداث مجتمـع فـوالد مکـران در
حـال حاضـر معـادل  12/33درصـد اسـت  .گـروه شـرکت هـای
صنایـع سـیمان زابـل در ادامـهی رونـد توسـعه ی سـرمایه گـذاری
در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ایـن بـار بـا حمایـت از ایـن پـروژه
در جنـوب اسـتان بـه عنـوان بزرگتریـن سـهام دار کارخانـه بـا
مالکیـت  40درصـد از سـهام ،شـاهد تولـد دهمین شـرکت مجموعه
بـود .

۱

استان سیستان و بلوچستان با همراهی سایر نقش آفرینان فعال

در دنیای کسب و کار دارند ،خود عمال در مدیریت مالی ،مدیریت

در اکوسیستم محور دانش استان اقدام به تاسیس و راه اندازی

بازار ،مدیریت اقتصادی و ...این کسب و کارهای نوپا سهیم

صندوق پژوهش و فناوری خطرپذیر در استان نمود .از آنجایی

می شوند و با دانش و تجربه ای که در اختیار دارند آن ها را از

که این نوع صندوق غیر دولتی می باشد لذا بخش خصوصی باید

رفتن به مسیر اشتباه و حیف و میل کردن سرمایه نگه می دارند.

حداقل  51درصد از سهام صندوق را دارا باشد .که براین اساس

سرمایهگذاران خطرپذیر مدیران خبره ریسک سرمایهها هستند و از

شرکت هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان سرمایه

نوآورترین و امیدبخشترین شرکتها حمایت مالی و مدیریتی به

گذار عمده و اصلی این صندوق محسوب می شود.

عمل میآورند .این حمایتها از ایدههای جدیدی است که قادر

هدف از تاسیس این صندوق این است تا تحولی در گردش

به تامین مالی از طریق بانکها نیستند و محصوالت و خدمات را

چرخ اقتصاد دانش بنیان استان به وجود آید و اقتصاد دانش

از طریق مشارکت در مدت زمان  ۵تا  ۸سال به نتیجه میرسانند.

بنیان نقش موثرتری را در چرخه اقتصاد محلی ایفا نماید .از

در واقع زمانی که سرمایهگذاری صورت میگیرد ،سرمایهگذار مالک

طرفی ،هستند صندوق هایی که صرفا به کسب و کارهای نوپا وام

بخشی از سهام شرکت سرمایهپذیر میشود که عمال تا زمان بلوغ

می دهند و دراقع آنان را بدهکار می کنند و چون کسب و کارهای

شرکت ( ۵تا  ۸سال بعد) غیر قابل نقد کردن است .در عین حال

نوپا به دنیای کسب و کار و فراز و نشیب های آن ناآشنا هستند،

شرکت مبتنی بر فناوری ،نیازمند سرمایهگذاریهای بیشتر نیز

متحمل شکست می شوند و صرفا بدهی و ورشکستگی برای آن

هست که معموال هر سال یا هر  ۲سال یکبار بر اساس ارزشگذاری

ها می ماند.

توافق شده اتفاق میافتد .لیکن تا زمانی که شرکت اکتساب نشده

اما صندوق های خطرپذیر جدای از اینکه در طرح ها و
ایده های دانش بنیان و نوآورانه سرمایه گذاری می کنند خود

سری جدید

توسعه سیستان و بلوپستان به عنوان بزرگترین صنعت در تاریخ

می شود .عالوه براین ،مدیران با تجربه صندوق که سبقه طوالنی

شماره 1

اقتصاد دانش بنیان در چرخه اقتصاد محلی ،هلدینگ همگامان

پیروزی آن کسب و کارها ،شکست و پیروزی صندوق محسوب

اردیبهشت ۱۳۹۸

با توجه به نیاز استان در تامین مالی تخصصی جهت توسعه

در ریسک این شرکت ها سهیم می شوند ،بطوری که شکست و

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

صندوق پژوهش و فناوری

یا وارد بازار سرمایه عمومی نشده است ،نمی توان ارزش دقیقی
برای آن تعیین نمود.
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۱

سری جدید
شماره 1
اردیبهشت ۱۳۹۸

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

مصاحبه با مهندس ثابت ،مدیر عامل شرکت فوالد مکران:

طرح احداث زنجیره کامل فوالد
در منطقه آزاد چابهار
شـرح مختصـری از زمینـه

شمش و محصوالت فوالدی مورد

فعالیـت شـرکت و زمینـه کاربـرد

اسـتفاده شـرکتهای فوالدسـازی

محصـوالت ایـن شـرکت را

میباشـد و تولیـد ایـن محصـول در

بفرمائیـد.

منطقـه آزاد چابهـار کـه دسترسـی

ایـده تاسـیس شـرکت فـوالد

بـه آبهـای آزاد و مزیـت هـای از

مکـران از اواخـر سـال  92طـی

ایـن قبیـل را بـه همـراه دارد بـرای

رایزنـی هـای مختلفـی کـه از

صـادرات بـه کشـورهای منطقـه و

طـرف آقـای ترکان کـه در آن زمان

سـایر کشـورهای مجـاور مناسـب

ریاسـت سـازمان مناطـق آزاد را

میباشـد.

بـر عهـده داشـتند و توصیـه هـای آقـای نعمـت زاده در سـمت وزیـر

آیـا عملکـرد و فعالیـت شـرکت فـوالد مکـران چابهـار تاکنـون

صنعـت ،معـدن و تجـارت شـکل گرفـت و در خردادمـاه سـال 93

طبـق برنامـه پیـش بینـی شـده بـوده اسـت؟ ا گـر نـه ،چـه موانـع

ایـن شـرکت بـرای ایجـاد زنجیـره کامـل تولید آهن و فـوالد در منطقه

و مشـکالتی برای تحقق آن وجود داشـته اسـت؟

آزاد چابهـار تاسـیس شـد .بـه دلیـل نبـود زیرسـاختهای الزم از جملـه

عملکرد شـرکت در مقایسـه با سـایر طرح ها و پروژههایی که در

آب ،بـرق و گاز و پیـش بینـی هـای کـه بـرای تامیـن انـرژی مـورد

سـطح کشـور تـا بـه حـال انجـام شـده بسـیار مناسـب ارزیابـی میشـود

نیـاز انجـام گرفـت بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم کـه تامیـن بـرق بـرای

ولیکـن از حیـث برنامـه زمانبنـدی اولیه که البته در آن مسـائل ارزی

واحدهـای فوالدسـازی بـه سـرعت امـکان پذیـر نبـوده و لـذا احـداث

اخیـر کشـور ،تحریمهـا و یـک سـری مسـائل دیگـر دیـده نشـده کمـی

واحـد فوالدسـازی در فـاز اول بـه دلیـل نیـاز بـه بیـش از  500مـگاوات

عقـب هسـتیم کـه انشـااهلل بـا برنامـه ریـزی هایـی کـه انجـام شـده

برق از برنامه خارج شـد ولیکن امکان تامین خط لوله گاز و احداث

اسـت جبـران خواهد شـد.

واحـد تولیـد آهـن اسـفنجی کـه عمدتـا بـر پایـه مصـرف گاز بـه عنوان
خـوراک مطـرح میباشـد ،فراهـم و بـا نظـر مشـاور صنعتـی شـرکت و
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نصـب تجهیـزات و بهرهبـرداری از کارخانـه چـه زمانـی
خواهـد بـود ؟

مطالعاتـی کـه در ایـن خصـوص انجـام شـد احـداث واحـد تولیـد آهن

در شـرایطی کـه مشـکالت بیـن المللـی ،تحریم ،مسـائل و موانع

اسـفنجی در دسـتور کار شـرکت قرار گرفت و البته از حیث سـودآوری

موجـود و همچنیـن مشـکالت ارزی در کشـور حـل شـده باشـد مـا

هـم در حـال حاضـر تولید آهن اسـفنجی سـودآورترین بخش زنجیره

ظـرف مـدت دو سـال قـادر خواهیم بود تـا کارخانه را به بهره برداری

تامیـن تولیـد آهـن و فـوالد بـه حسـاب آمـده و واحدهای مشـابهی که

کامـل برسـانیم ولیکـن بـا وجـود ایـن مشـکالت کـه نمیتـوان پیـش

تاکنـون در سـطح کشـور بـه بهـره بـرداری رسـیده انـد در حـال کسـب

بینـی درسـتی از ادامـه ایـن رونـد و احتمـال وقـوع مشـکالت آتـی در

سـودآوری قابـل توجهـی از ایـن بخـش میباشـند.

نظـر گرفـت ،مـا تمـام تلاش خـود را میکنیـم کـه بـا حداقـل تاخیـرات

در خصـوص سـوال دوم بایـد عـرض کنـم کـه آهـن اسـفنجی به
عنـوان جایگزیـن قراضـه و البتـه بـا کیفیـت باالتـر بـرای تولیـد انـواع

بهـره بـرداری از طـرح صـورت پذیـرد.
بـا بهـره بـرداری از کارخانـه فـوالد مکـران چابهـار چنـد نفـر

۱

بـه همـراه خواهـد داشـت.

از ایـن مسـئله مسـتثنی نیسـت ،خوشـبختانه تلاش هـای بسـیار

تامیـن مـواد اولیـه از چـه منابعـی صـورت خواهـد گرفـت

خوبـی بـرای برونرفـت از ایـن وضعیـت در حـال انجـام بـوده و بـرای

و مشـتریان تولیـدات کارخانـه بطـور مشـخص چـه کسـانی

خریـد ماشـین آالت و قطعـات مـورد نیـاز برنامـه ریـزی هـای دقیـق و

خواهنـد بـود؟

مناسـبی صـورت گرفتـه اسـت ولیکـن افزایـش نـرخ ارز کـه بـه هیـچ

طبـق برنامـه ریـزی هایـی کـه در طـرح جامـع فـوالد کشـور بـرای

عنـوان تـا ایـن میـزان در طـرح توجیهـی و تحلیـل حساسـیت هـای

تولیـد  55میلیـون تـن فـوالد صـورت گرفتـه تعـدادی طـرح هـای

مربـوط بـه آن دیـده نشـده بـود بـه راحتـی قابـل جبـران نبـوده و بـار

گندلـه سـازی بـه صـورت تولیـد داخلـی تـا زمـان بهـره بـرداری طـرح

سـنگین مالـی بـر عهـده سـهامداران شـرکت قـرار داده اسـت.

فـوالد مکـران بـه بهـره بـرداری میرسـند و پیـش بینـی میشـود کـه
بتوانیـم از تولیـدات داخلـی گندلـه بـه عنـوان مـاده اولیـه کارخانـه

تامیـن مالـی و سـرمایه گـذاران شـرکت فـوالد مکـران از چـه
منابعـی خواهـد بـود؟

اسـتفاده کنیـم ولیکـن چنانچـه ایـن طـرح هـا همزمان با طـرح ما به

از ابتـدا قـرار بـر ایـن بـود کـه  80درصد منابع مالی طـرح از طریق

بهـره بـرداری نرسـند و تاخیـر داشـته باشـند امـکان واردات گندلـه از

صنـدوق توسـعه ملـی و  20درصـد از طریـق سـهامداران محتـرم

کشـورهای اطـراف از جملـه عمـان فراهـم اسـت.

شـرکت تامیـن شـود .طـی بررسـی هایـی کـه در صنـدوق توسـعه

در خصـوص بخـش دوم سـوال شـما هـم همانطـور کـه گفتـم

ملـی و بانـک صنعـت و معـدن بعنـوان بانـک عامـل طـرح انجـام

آهـن اسـفنجی بـرای واحدهـای فوالدسـازی جهـت تولیـد شـمش،

شـد متاسـفانه سـهم  80درصـدی صنـدوق بـه  60درصـد کاهـش و

بیلـت و  .....بـه عنـوان ماده اولیه مطرح بوده که مشـتریان داخلی

تعهـدات سـهامداران بـه  40درصـد ارزش طـرح افزایـش پیـدا کـرد.

و خارجـی بـرای آن متصـور و البتـه قرارگیـری کارخانـه مـا در منطقـه

متاسـفانه افزایـش یکبـاره نـرخ ارز از  3000تومـان بـه رقمـی بالـغ بـر

آزاد چابهـار فرصـت هـای خوب صادراتی را به همراه خواهد داشـت.

 10000تومـان کـه آن هـم از سـامانه نیمـا و بـا مشـکالت فـراوان قابـل

بـا توجـه بـه اینکـه نیـروی انسـانی نقـش بسـیار مهمـی در

تامین اسـت میزان تعهدات سـهامداران را بیشـتر و مشـکالتی از این

تحقـق اهـداف سـازمان دارد ،دیـدگاه و انتظـارات شـما از نیـروی

قبیـل ایجـاد کـرده اسـت کـه در حـال حاضـر ناگزیـر هسـتیم سـرمایه

انسـانی چیسـت؟

شـرکت را مجـددا افزایـش داده و مشـارکت سـهامداران را در ایـن

منابـع انسـانی در هـر سـازمانی بعنـوان مهمترین عامـل یا نهاده
تولیـد محسـوب میشـود .ایـن موضـوع از کارخانـه مـا نیـز مسـتثنی
نیسـت و مـا هـم بـه ایـن اعتقـاد هسـتیم کـه رشـد و بهـره وری

خصـوص جلـب نماییـم.
شـرح مختصـری درخصـوص رعایـت اسـتانداردهای
زیسـت محیطـی در شـرکت فـوالد مکـران بفرماییـد.

سـازمان صرفـا در گـرو منابـع انسـانی پرتلاش ،باانگیـزه و باسـتعداد

خوشـبختانه بـا همـکاری و مسـاعدتهای بسـیار خوبـی کـه در

خواهـد بـود .یکـی از اهـداف اصلـی احـداث مجتمـع فـوالد مکـران

طـی یکسـال اخیـر و باالخـص بعـد از تغییـر ریاسـت سـازمان محیـط

ایجـاد اشـتغال ،محرومیـت زدایی و بکارگیـری نیروهای متخصص

زیسـت در خصـوص طـرح فـوالد مکـران صـورت گرفتـه اسـت ،ارائـه

و بـا مهـارت اسـتان بـوده و مـا انتظـار داریـم در دوران بهـره بـرداری

مجـوز زیسـت محیطـی بـه شـرکت مـورد تاییـد مسـئولین محتـرم

بتوانیـم اسـتفاده بسـیار کارآمـد از اسـتعدادهای منطقـه داشـته

قـرار گرفتـه و تمامـی آنچـه کـه بـه عنـوان الزامـات زیسـت محیطی از

باشـیم.

لحـاظ تامیـن تجهیـزات و یـا اقدامـات نـرم افـزاری بایـد انجـام شـود

تدابیـر شـما بـرای پیشـبرد اهـداف شـرکت و نحـوه خـروج

شماره 1

میـزان اشـتغال مسـتقیم بیـش از  2000نفـر اشـتغال غیـر مسـتقیم را

مسـائل ارزی در ارتبـاط میباشـند خواهـد داشـت و شـرکت مـا نیـز

اردیبهشت ۱۳۹۸

در بخـش هـای صـف و سـتاد مشـغول بـه فعالیـت میشـوند کـه ایـن

مشـکالت تحریـم آثـار جـدی بـر عملکـرد شـرکت هایـی کـه بـا

سری جدید

طبـق برآوردهـای انجـام شـده در فـاز اول طـرح حـدود  300نفـر

تحریـم هـا چیسـت؟

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

مشـغول بـه کار خواهنـد شـد ؟

از فضـای حاضـر بـا توجـه بـه شـرایط فعلـی حا کـم بـر کشـور و

توسـط ایـن شـرکت بـه طـور کامـل رعایـت خواهـد شـد.
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شماره 1
اردیبهشت ۱۳۹۸

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

معرفی یکی از جاذبههای منحصربهفرد طبیعی کرانه دریای عمان

تاالب صورتی

تـاالب لیپـار یکـی از جاذب ههـای منحصرب هفـرد طبیعـی کرانـه دریای عمان اسـت ،که فقط چهار نمونه مشـابه از
آن در جهـان وجـود دارد.
دریاچههـا و تاالبهـای بسـیاری در سراسـر جهـان وجـود دارنـد
کـه از نظـر زیسـت محیطـی مامـن بسـیاری از گونههـای جانـوری به
شـمار میرونـد؛ ولـی بعضـی از ایـن تاالبهـا در اقصـی نقـاط جهـان

پوشش گیاهی تاالب

که شـاید شمارشـان به تعداد انگشـتان یک دسـت باشـند ،به دلیل

رویـش گونههـای بلـوط و گزنـه در آب صحنـه فوقالعـاده

رنـگ خـاص خـود از بقیـه متمایـز شـدهاند .آب ایـن تاالبهـا بنـا بـه

زیبایـی خلـق کـرده کـه نمونـه آن در ایـران کمتـر دیـده میشـود.

دلیـل وجـود باکتریهـا و پالنکتونهـای گیاهی بـه رنـگ شـیر -

وجـود پرندگانـی چـون چنگـر ،فالمینگـو ،کشـیم ،انـواع حواصیـل،

تـوت فرنگـی اسـت و از اینـرو ،بـرای نوشـیدن بـه نظـر مناسـب مـی

طاووسـکن ،باقرقـره ،تیهـو ،عقـاب دشـتی ،زیبایـی ایـن منطقـه

رسـند ،ولـی در واقعیـت جـزو شـورترین آبگیرهـای جهان هسـتند.

را دوچنـدان کـرده اسـت .علاوه بـر ایـن در ایـن منطقـه پنبههـای

تـاالب لیپـار یکـی از جاذبههـای خـاص طبیعت ایران اسـت که
بـه دلیـل رنـگ خاصـی کـه دارد از سـایر دریاچهها و تاالبهـا متمایز
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مسـیر جاده سـاحلی چابهار -گواتر) قرار دارد  .

وحشـی میرویـد کـه مـردم منطقـه از آن تشـک و بالشـت تهیـه
میکننـد.

شـده اسـت .این تاالب صورتی در تنگه و درهای صخرهای مشـرف

کنـار ایـن تاالب دشـتار قرار دارد که اهالـی منطقه به آن عروس

بـه کـوه ،در مسـیر جـاده سـاحلی چابهـار بـه گواتـر در سـاحل دریـای

نیـز میگوینـد .دشـتار در زبـان بلوچـی بـه دختـران جوانـی گفتـه

عمـان ( ۱۵کیلومتـری شـرق چابهـار در نزدیکـی روسـتای رمیـن و در

یشـود کـه هنـوز ازدواج نکردهانـد .وجـه تسـمیه ایـن نامگـذاری،
م 

۱

جنوبـی اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان اسـت کـه بازدیدکننـدگان را

میپیونـدد و نقـش عمـدهای در زنجیرههـای غذایـی و انـرژی در

بـه تعجـب وا مـیدارد .اوج زیبایـی ایـن پدیـده در دره لیپـار قابـل

اكوسیسـتمهای آبـی دارد.

مشـاهده اسـت ،جایـی کـه بـه آن تـاالب صورتـی میگوینـد .در مورد

ایـن تـاالب بنـا بـه پیشـنهاد آقـای دادکریم شـیخ زاده از بومیان

رنـگ قرمـز ایـن پدیـده کـه محصـول فعالیـت پالنکتونهـا اسـت.

محـل و از اهالـی روسـتای دمبـدف و بـا کمـک اهالـی و بودجـه

وجـود پالنكتونهـای گیاهـی زیـاد در منطقـه ( ۹۰درصـد

شـخصی و حمایـت وزارت نیـرو بـا در اختیـار گذاشـتن دسـتگاههای

پالنكتونهـای گیاهـی در ایـن حـوزه یافـت میشـوند) ،وفـور مـواد

کشـاورزی در سـال  ۱۳۶۲خورشـیدی احـداث شـد .ایـن تـاالب در

آلـی و معدنـی كـه از طریـق رودخانههـا و خورهـای متصـل بـه

اوایـل احـداث و بارندگـی خوبـی کـه در محـل آن داشـت توانسـت

خلیـج بـه ایـن حـوزه هدایـت میشـوند ،باعـث افزایـش زیـاد تولیـد

مـدت مدیـدی منطقـه را سـبز و پرنـدگان مهاجـر و غیربومـی را بـه

بیولوژیكـی در بعضـی از فصـول سـال خواهد شـد؛ به طـوری كه این

خـود جلـب کنـد.

سری جدید

جـذر و مـد قرمـز در چابهـار ،از جملـه دیدنیهـای سـواحل

محیطهـای آبـی اسـت كـه توسـط پالنكتونهـای گیاهـی بـه وقـوع

اردیبهشت ۱۳۹۸

ا کوسیستم تاالب

«رد تایـد» یـا «كشـند قرمـز» از جملـه فرآیندهـای بیولوژیكـی در

شماره 1

اسـفند و فروردیـن تعـداد آن بـه شـدت افزایـش مییابـد .فرآینـد

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

زیبایـی منطقـه و درختـان سرسـبز آن اسـت.

اصلـی آن گونـه نوكتیلـوكا میلیـاروس اسـت كـه در ماههـای بهمـن،

عوامـل بـه همـراه جریانات دریایـی حاصل از طوفانهای مونسـون
كـه از ویژگیهـای منحصربهفـرد حـوزه اقیانوسـی دریـای عمـان

گونههای جانوری تاالب

اسـت ،موجـب افزایـش بیـش از حد تعداد پالنكتونهـای گیاهی در

طـی بررسـیهای بـ ه عمـل آمـده در منطقـه ،تاكنـون  ۹۳گونـه

ماههـای بعـد از فصـل مونسـون (از اواسـط خـرداد تا اواسـط شـهریور

پالنكتـون گیاهـی ۳۱ ،گـروه پالنكتـون جانـوری ۶۴ ،گونـه از انـواع

) میشـود؛ ایـن تعـداد در آذرمـاه بـه حدا كثـر میـزان خـود میرسـد.

نرمتنـان ۸۵ ،گونـه انـواع ماهـی ۲۴ ،گونـه از سـخت پوسـتان۱۴ ،

در ماههـای بهمـن ،اسـفند ،فروردیـن ،شـهریور و مهـر شـاهد

گونـه مایوبنتـوز و  ۴۶گونـه مختلـف از جلبکهـا در آن شناسـایی

پدیـده جـزر و مـد قرمـز در منطقـه خلیـج گواتـر هسـتیم كـه عامـل

شـدهاند.
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شماره 1
اردیبهشت ۱۳۹۸

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

با حضور امام جمعه و دادستان زابل ،مدیرکل آموزش و پرروش سیستان و بلوچستان

دفتر نمایندگی بنیاد دانش در زابل افتتاح شد

دفتر نمایندگی بنیاد دانش با مشارکت هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان (شرکت صنایع سیمان
زابـل) بـا حضـور امـام جمعـه و دادسـتان زابـل ،مدیـرکل آمـوزش و پـرروش سیسـتان و بلوچسـتان و شـماری از
مسـئوالن و اقشـار مختلـف مـردم در زابـل افتتـاح شـد.

مدیرکل آموزش و پرورش سیسـتان و بلوچسـتان در این مراسـم

سیسـتان و بلوچسـتان تاکید کرد :گروهها و طوایف که نعمتی بزرگ

گفـت :در ایـن اسـتان حـدود  300هـزار کـودک یتیـم وجـود دارد کـه 10

بـرای ایـن اسـتان هسـتند بـرای خدمـت بـه نسـل آینـده سـاز رقابـت

هـزار کـودک یتیـم در شـمال این اسـتان زندگـی می کنند.

خـود را آغـاز کننـد چـرا کـه برداشـتن ایـن بار سـنگین توسـط یـک نفر،

علیرضـا نخعـی افـزود :از  700هـزار دانـش آمـوز مشـغول بـه
تحصیل در سیسـتان و بلوچسـتان  300هزار نفر آنان نیازمند نوشـت
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بنیـاد ،گـروه و موسسـه امـکان پذیـر نیسـت.
وی گفت :بنیاد دانش توسـط عده ای دلسـوز در ایران با هدف

افـزار ،پوشـاک ،کفـش و تغذیه هسـتند.

خدمت به کودکان بی سرپرسـت و یتیم

وی اظهارداشـت 43 :گـروه خیـری

راه انـدازی شـده کـه نشـان از معرفـت و

در سیسـتان و بلوچسـتان در حـال

هوشـمندی آنان اسـت.

فعالیـت هسـتند بـه طوریکـه تمـام ایـن

نخعـی بـا بیـان اینکـه  13درصـد

گروههـای خیـری از خـارج از ایـن اسـتان

بودجـه عمومـی دولـت در سـال آینـده بـه

هسـتند.

آمـوزش و پـرروش اختصـاص پیـدا کـرده

مدیـر کل آمـوزش و پـرورش

اسـت بیان کرد :در سـال آینده  460هزار

۱

سـاالنه افـزون بـر  2هـزار میلیـارد تومـان بودجـه اختصـاص داده

اسـت و در کنار خدمات آموزشـی خدمات حمایتی را انجام می دهد.

میشـود در حالـی کـه بـرای گـرم کـردن و سیسـتم گرمایشـی مـدارس

وی گفـت :فرزنـدان ایـن سـرزمین از تـرک تحصیـل پرهیـز کننـد
زیـرا ایـن بنیـاد در زمینـه اشـتغال زایـی و توانمنـدی سـازی بـه آنـان
خدمـات ارائـه مـی دهـد.

و رئیـس هیـات مدیـره شـرکت صنایـع زابـل نیـز گفـت :دفتـر نمایندگـی

مدیرعامـل بنیـاد دانـش بیـان کـرد :ایـن بنیـاد بـا فراهـم کـردن

بینـاد دانـش طـی تفاهمـی بـا هلدینـگ همگامـان توسـعه سیسـتان و

امکانـات بـرای دانـش آمـوزان بـا اسـتعداد ولـی بـی بضاعـت زمینـه

بلوچسـتان (شـرکت صنایع سـیمان زابل) در مدت زمان یک سـال 300

شـکوفا کـردن اسـتعداد آنـان را فراهـم مـی کنـد.

نفـر را زیـر پوشـش خـود قرار مـی دهد که این رقـم افزایش پیدا می کند.

وی اظهـار داشـت :محـور خدمات آموزشـی بنیـاد دانش با توجه

محمدرضـا احسـان فـر افـزود :افتخار می کنم که اهل سیسـتان و

بـه اینکـه یـک موسسـه غیرانتفاعـی محسـوب مـی شـود بورسـیه

بلوچسـتان هسـتم چرا که در آن انسـان های توانمندی هم به لحاظ

سری جدید

وی ادامـه داد :در آمـوزش و پـرروش سیسـتان و بلوچسـتان

مدیـر عامـل هلدینـگ همگامـان توسـعه سیسـتان و بلوچسـتان

شماره 1

محمدعلـی شـرافت افـزود :بنیـاد دانش بـا هدف توانمند سـازی
دانش آموزان نیازمند ،محروم از نعمت پدر و با اسـتعداد ایجاد شـده

دچـار مشـکل هسـتیم.

اردیبهشت ۱۳۹۸

آمـوزش و پـرورش اختصـاص پیـدا کـرده اسـت.
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میلیـارد تومـان بودجـه دولـت اسـت که  50هـزار میلیارد تومـان آن به

دانش در این نقطه از ایران اسلامی را توسـعه بدهیم.

دانـش آمـوزان اسـت.

مالـی و هـم بـه لحاظ علمـی در بخش های مختلف زندگی می کنند.

در پایـان شـماری از دانـش آمـوزان شـهرهای شـمالی سیسـتان و

مدیر عامل بنیاد دانش نیز اظهار داشت :در سیستان و بلوچستان

بلوچستان بورسیه تحصیلی خود را از سوی بنیاد دانش و هلدینگ

تاکنـون چهـار دفتـر در زاهدان ،سـراوان ،زابل و خاش از سـوی این نهاد

همگامـان توسـعه سیسـتان و بلوچسـتان (شـرکت صنایـع سـیمان

افتتـاح شـده کـه با حمایت مردم اسـتان در آینـده بتوانیم خدمات بنیاد

زابـل) دریافـت کردنـد.
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سخنرانی مهندس احسان فر در همایش فرصت های سرمایه گذاری در چابهار

گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقالب

دیدار مهندس دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی با نخبگان اقتصادی استان
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افتتاح بنیاد دانش در زابل

دریافت تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان
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بازدید هیئت دولت

حضور شرکت احیاء معادن دستان در نخستین نمایشگاه معدن و صنایع معدنی استان سیستان و بلوچستان
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بازدید فرماندار شهرستان دلگان و مدیر عامل شهرکهای صنعتی استان از شهرک صنعتی و پلیمر پاکت

29

۱

سری جدید
شماره 1
اردیبهشت ۱۳۹۸

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

حضور وزیر محترم وقت صنعت ،معدن و تجارت و بازدید ایشان از غرفه پلیمر در نمایشگاه

دیدار اقشار مختلف جامعه کارگری سیستان و بلوچستان با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه معزز
وقت زاهدان حجت االسالم و المسلمین سلیمانی به مناسبت گرامیداشت هفته کار و کارگر

مراسم گرامیداشت روز ملی صادرات در استان همراه با تقدیر از سیمان سیستان به عنوان صادرکننده نمونه
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