فصلنامه داخلی هلدینگ  -نسخه بهاری

سری جدید

شماره 2

بهار ۱۳۹۹

همگامان توسعه انرژى و عمران
استان سیستان و بلوچستان

«قهرمان تولید»
در برنامه کارآفرین برتر از شبکه  2سیما
سرمقاله:

مگر درهم بریزد وعدهی ما این توالی را...
با وجود عدم زیر ساختها به بزرگترین شرکت حمل و نقل
استان سیستان و بلوچستان تبدیل شدیم
کارخانه سیمان سیستان  ،از بهترین های سیمان ایران در زمینه
تولید ،تعمیرات و نگهداری ،صادرات ،بهره برداری و کیفیت است

۱

ـتان کهـن مینوازنـد.
سیسـتان و بلوچس ِ

مهـای مشـترک پشـت سـر گذاشـتیم و اینـک در
سـال  1398را بـا همـه شـادیها و غ 
طلیعـهی آخریـن سـال سـدهی چهاردهـم بـا کولـه بـاری از تجربههـای تلـخ و شـیرین،
سـال و حـال و فالمـان را بهیـن و نیکوتریـن آرزو میکنیـم.
باشد که در سایه نگرشی توسعه محور ،امسالمان بهتر از هر سال رقم بخورد.
خداونـد رحمـان را شـاکریم کـه در سـالی کـه گذشـت نیـز ،شـرکتهای تابعـه هلدینـگ بـا کسـب مکـرر توفیقـات و احـراز مجـدد عناویـن،
گواهینامههـا و رکوردهـای جدیـد ،نمایـش شایسـتهای از پویایـی و پیشـرفت صنعـت در اسـتان مسـتعد سیسـتان و بلوچسـتان را

بهار ۱۳۹۹

علیرغـم همـه مشـکالت ،آهنـگ توسـعه را در اسـتان پرظرفیـت امـا کـم برخوردارمـان،

سری جدید

کـه سالهاسـت نغمـهی تولیـد را بـه آواز خـوش تلاش مـی سـرایند و دسـت در دسـت هم،

شماره ۲

سالم بر یکایک همکاران عزیزم در هلدینگ همگامان توسعهی سیستان و بلوچستان

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

همه زمستانها رفتنی هستند
و این مژدهی همیشگی بهار است؛

نمایندگـی کردنـد.
بـر ایـن اسـاس بـر خـود واجـب میدانـم از تالشهـای فـرد فـرد شـما همراهـان و همـکاران جـان کـه بـا ارزش آفرینیهـای کـم نظیرتـان بـاور
توانسـتن را اینگونـه اثبـات کـرده ایـد ،صمیمانـه قدرشناسـی کنـم.
درود بـر شـما کـه در دل کویـر ،بهـار آفریـده ایـد و آرامـش را بـا "تفکـر" و "تلاش" همدال نـه بـرای اسـتان شایسـته و ایـران عزیزمان بـه ارمغان
آوردهاید.
برای شما و همهی هم استانیهای سختکوش و شکیبا و ارجمندمان از درگاه پروردگار متعال ،سالمتی و سعادت مسئلت دارم.
سال نو مبارک

محمدرضا احسانفر
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فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

به نام خداوند بهار
همکاران و دوستان عزیزم سالم
سـال پـر فـراز و نشـیبی را پشـت سـر گذاشـتیم و دوبـاره ایـام ،مـژده ی تحـول و نـو شـدن دارد .ایـن مـژده بر شـما
مبـارک باد.
سـال گذشـته را در حالی سـپری کردیم که علیرغم اندوه زلزله و سـیل و شـیوع ویروس کرونا  ،به مهربانیهای
یهـای روزگار ،دلمان را به اتفاق و اتحاد و مهر خوش کردیم.
مـردم ایـن سـرزمین بالیدیـم و علیرغـم نامهربان 
همیـن اتفـاق و اتحـاد و مهـر عاقبـت پیروزمان سـاخت و هـر کدام از ما چون نیک بنگریم دسـتاوردهای کوچک
و بـزرگ زیـادی حاصل کردهایم.
در شـرکت صنایـع سـیمان زابـل نیـز بـا همـان ترجیـع بنـد اتفـاق و اتحـاد و مهـر ،علیرغـم از دسـت دادن بـازار
سـیمان فلـهی افغانسـتان و توقـف صـادرات بـه پاکسـتان توانسـتیم بـه لحـاظ تحویـل ،تولیـد و ارزش آفرینـی بطـور چشـمگیری فراتـر از اهـداف
مصـوب مجمـع عمومـی صاحبـان سـهام عمـل نمائیـم .نیـز توانسـتیم رتبـه ی  262را در میـان  500شـرکت برتـر ایـران و از نظـر شـاخص بـازده
فـروش رتبـه اول را بـه دسـت آوریـم.
تهـای ریاسـت و اعضـاء محتـرم هیـات مدیـره و نیـز تلاش مدبرانـه رئیـس کارخانـه،
ایـن موفقیتهـا مقـدور نبـود مگـر بـا راهنمائیهـا و درای 
مدیـران صـف و سـتاد و کلیـه کارکنـان عزیـز مسـتقر در کارخانـه و دفاتـر زاهـدان و تهـران.
اینـک بـر خـود فـرض میدانـم بـه خاطـر همـهی موفقیتهـای شـرکت صنایـع سـیمان زابـل در سـال  1398از همـه عزیـزان پیـش گفتـه
سپاسـگزاری نمـوده تـداوم توفیقتـان در سـال آینـده و سـالهای آتـی را از خداونـد منـان آرزو کنـم.
امیدوارم در سال آینده سالمت و صحت و شادمانی و موفقیت ،همراه لحظهها و رفیق راهتان باشد.
خواهشمندم در این برهه حساس ضمن رعایت موازین بهداشتی به شدت مراقب سالمتی خود و خانوادههای خود باشید.
سید باقر امینی دهکردی
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در فاصلـه بیـن سـیل نا گـوار نـوروز  ۱۳۹۸کـه اولیـن بهانهی سـال برای
نگرانـی میهـن از سلامتی امـروز و ابهـام فـردا شـد ،تـن "وطن" چندیـن و چند
سـختی و انـدوه بـزرگ دیگـر تجربـه کـرد کـه مرورشـان موضـوع ایـن نوشـتار
آغازیـن فصلنامـه بهاریمـان نیسـت.
یشـود اندیشـه
یهـا نمیشـود گذشـت و بـه ایـن سـختیها نم 
از ایـن تلخ 
نکـرد ،امـا دروازه هـای امیـد و اراده و انـرژی بـرای ورود بـه فردایـی شـیرین
در سـال جدیـد را هـم نبایـد بـا انـدوه ِ ۹۸گلانـدود کـرد.
بهانـهی تیرگـی روزگاری در سـال گـذرا ،نمیتواند سـنت تحـول و تغییر
در نـوروز باسـتانی ایـران را بعنـوان یـک فرصـت دوبـاره زیسـتن ،دوبـاره شـاد
شـدن و دوبـاره سـاختن کمرنـگ کند.
ّ
ّ
تاریـخ ایـران قل ههـای سـربلندیش را از دل در ههـای ویرانـی
بیـرون کشـیده و برافراشـته اسـت؛ فرهنـگ و ادبیـات ایرانـی ققنوسـهای
شـاهنامهاش را از دل خاکسـتر درد پـرواز داده اسـت و اسـطورههای
ایرانزمیـن پهلوانـی و نامآوریشـان از گـذار هفـت خـوان سـختی رقـم خورده
ا سـت.
بنا نداریم ایسـتگاه پایانی سـال  ۱۳۹۸را به نادیده انگاری و فراموشـی
سـختیهای گذشـته بگذرانیـم ،اتفاقـا میخواهیـم عقالنیـت متمایـل بـه
بدبینـی از وقایـع گذشـته را بهانـه و فرصتـی کنیـم برای بازنگـری؛ برای عزم
یهـای آینـده...
و ارادهی برسـاختن امیدهـا و خوشبین 
حتـی ویـروس ریـز کرونـا ،بـا همـه بیـم و هراسهایـی کـه بـه دنیـا
تحمیـل کـرد ،میتوانـد منشـا تلنگرهـا و مبنای تحوالتی بـزرگ از دل آخرین
واقعـه سـخت سـال باشـد!
حـاال میبینیـم :همـان زندگـی را کـه بجـان دوندگیهـای مدامـش دائـم
غـر میزدیـم چقـدر میخواهیـم؛ درمییابیـم :تـا چـه حـد بـرای ماندنمـان
ـگ باهـم بودنهـا و
ارزش و اهمیـت قائلیـم؛ میفهمیـم :چـه انـدازه دلتن ِ
دورهمیهـا و اجتماعاتمـان هسـتیم؛ و میدانیـم :آغـوش طوالنـی و بوسـه
محکمـی کـه در روزگار معمـول ،از فرزنـدان کوچـک و والدیـن پیـر و عزیـزان
هـمدم و رفیقـان همـراه دریـغ میکردیـم ،چقـدر در روزهـای پـر اضطـراب

و همیـن عاشـقانهها بهانـه و قـوت دفـع روزهـای تیـره اسـت و شـالوده
و تکیـهگاه بناشـدن اراد ههـای خوشـبین بـرای سـاختن فردایـی متفـاوت...
ـاب همهگی ِـر نـازک شـدن مـرز سلامتی ،قـدر خیلـی چیزهـا را
در ایـن الته ِ

بیشـتر فهمیدیم؛

دانسـتیم همیـن جانـی را کـه اینچنیـن بـر آن بیمناکیـم ،عـده ای
چـه سـخاوتمندانه و مشـتاقانه تقدیـم وطـن کردهانـد و دیدیـم هنـوز هـم
ایرانمـان دارد زنـان و مردانـی را کـه جـان بـر کـف در خـط مقـدم بحرانهـا
میایسـتند و بـرای واژه انسـانیت ارزشآفرینـی میکننـد.
ویـروس کوچکـی کـه نـاگاه آمـد و ناگهـان همـهی کوچـه و خیابانهـای
روسـتا و شـهر و کشـور و جهانمان را مشـغول و مرعوب خودش کرد ،موضوع
مقالههـا و سـخنرانیها و تحلیلهایـی شـد کـه از نقـش کرونـا در اقتصـاد ،بـر
فرهنـگ ،در جامعـه ،بـر هنـر ،در سیاسـت ،در روابـط بینالملـل و بـر تمـام
اجـزای زندگـی و ابعـاد دنیـا حـرف میزدنـد!
و شـاید همیـن ویـروس ،بـا تاثیـر و تغییرهایـش در انسـانها ،جهانـی
بسـازد متفـاوت در نگاههـا ،در رفتارهـا ،در ارتباطـات و در معیارهـا؛
جهانـی بـا دانسـتههایی تاز هتـر ،بـا داشـتههایی جدیدتـر ،بـا
سـاختارهایی مقاومتـر ،بـا باورهایـی روزآمدتـر و بـا بشـری انسـانتر...
و وقتی این ّذره بتواند ،ارادهی ما آدمها قطعا تواناتر است؛
ما فردایمان را آ گاهتر خواهیم ساخت؛
ّ
با توکل بر او ،که اینک تقدیرش مقلب احوالمان شده است:
ْ َ َ َ
ْ
َح ّ ِول َحال َنا ِإلی أ ْح َس ِن ال َحال

واگیـری ویـروس برایمـان حسـرت و آرزو شـد؛

ابراهیم طاهرخانی کدخدائی
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هـمدردی ایرانمـان بـود ،تـا ویـروس فراگیـر اسـفند کـه بهایـش التهـاب و
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خاطرهی سـالهای اخیر رفته از عمرمان ایجاد کرد؛
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سـالی که گذشـت ،بیتردید سـخت بود و از این جهت تمایزی تلخ در
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سرمقاله مگر درهم بریزد وعدهی ما این توالی را...

مدیر مسئول:
ابراهیم طاهرخانی کدخدایی
سردبیر:
مهدی کیخا
دبیر تحریریه:
مجتبی معین فر

آتلیه:
مسعود شیخ ویسی

مدیر هنری:
داوود محرابی
امور هنری:
صادق معین صمدانی
همکاران این شماره:
محدثه عباسیان ،سیده فاطمه حسینی طباطبایی ،غزاله ظریفکار
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معرفی مهندس محمدرضا احسان فر ،مدیرعامل هلدینگ همگامان توسعه سیستان و
بلوچستان به عنوان قهرمان تولید در برنامه کارآفرین برتر از شبکه  2سیما
ک ــه در منطق ــه خ ــود ب ــرای تولی ــد کش ــور تح ــول ایج ــاد ک ــرده ان ــد
مصاحب ــه ش ــده اس ــت .اق ــای محمدرض ــا احس ــان ف ــر ب ــه عن ــوان
مدی ــر عام ــل هلدین ــگ همگام ــان سیس ــتان و بلوچس ــتان ه ــم ب ــه
عن ــوان پیشکس ــوت کارآفرین ــی ک ــه ی ــک کار و اتف ــاق ب ــزرگ را در
منطق ــه ای مح ــروم رق ــم زده ان ــد و از صاح ــب نام ــان ح ــوزه تولی ــد
برنام ــه کارآفری ــن برت ــر ب ــه س ــفارش س ــتاد رون ــق تولی ــد س ــازمان

و اش ــتغال و کارآفرین ــی کش ــور هس ــتند ،نامش ــان در ای ــن فهرس ــت

ص ــدا و س ــیمای جمه ــوری اس ــامی ای ــران تولی ــد و پخ ــش ش ــده

بـــوده و حاص ــل س ــالها تجرب ــه وی در ای ــن برنام ــه ب ــه نمای ــش

اســـت .در ایـــن برنامـــه بـــا پیشکســـوتان حـــوزه تولیـــد و افـــرادی

گذاش ــته ش ــد.

بازدید مهندس باهنر از کارخانه پلیمرپاکت پرند زاهدان
مهنــدس محمدرضــا باهنــر در حاشــیه برگــزاری دومیــن مجمــع
عمومــی جامعــه اســامی مهندســین سیســتان و بلوچســتان طــی
نشســتی بــا مهنــدس محمدرضــا احســانفر بــا اهــداف هلدینــگ
همگامــان توســعه سیســتان و بلوچســتان آشــنا شــد.
وی ضمــن ابــراز مســرت و خوشــحالی از توانمندیهــا و خدمــات
کــم نظیــر ایــن مجموعــه و بــا توجــه بــه تشــکیل کمیتــه صنعــت
در مجمــع عمومــی جامعــه اســامی در سیســتان و بلوچســتان،
دبیــر کل محتــرم جامعــه اســامی مهندســین کشــور از کارخانــه

آمادگــی هرگونــه همــکاری و مســاعدت در زمینــه هــای تخصصــی

پلیمــر پا کــت پرنــد زاهــدان بازدیــد کــرد.

فنــی و مهندســی را اعــام کــرد.

بازدید مهندس رضا رحمانی وزیر محترم صنعت ،معدن و تجارت و هیئت همراه از
کارخانه پلیمرپاکت پرند زاهدان
8

۱

و از ســوابق کاری خــود بگوئیــد.

یکســال در بندرعبــاس مشــغول بــه کار شــدم .ســپس بــه خدمــت

محمــد اســماعیل مومیونــد هســتم .بعــد از فــار غ التحصیلــی

مقــدس ســربازی رفتــم و بعــد از آن در ســال  74وارد ســیمان

سری جدید

آ قــای مهنــدس مومیونــد لطفــا در ابتــدا خــود را معرفــی کنیــد

از دانشــگاه در شــرکت معــادن فاریــاب در پــروژه فروآلیــاژ حــدود

شماره ۲

شـرکت صنایـع سـیمان زابـل در سـال  1382تاسـیس شـد و بـا احـداث کارخانـه سـیمان سیسـتان ،کلینکـر و انـواع
سیمان پرتلند و پوزوالنی تولید می کند .این کارخانه با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا در هر دو بخش تولید و
کنترل کیفی ،به افزایش رضایتمندی و ارتقاء ارزش شرکت نزد مشتریان ،کارکنان و سهامداران میاندیشد .مدیران این
کارخانه تحقق این مأموریت را در عرضهی محصوالت تولیدی با باالترین کیفیت و کمیت ممکن در بازارهای داخلی و
خارجـی دنبال میکننـد.

بهار ۱۳۹۹

کارخانه سیمان سیستان
از بهترین های سیمان ایران در زمینه تولید ،تعمیرات
و نگهداری ،صادرات ،بهره برداری و کیفیت است

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

گفت و گو با مهندس مومیوند مدیر کارخانه سیمان سیستان:
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۱

سری جدید
شماره ۲
بهار ۱۳۹۹

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

هرمــزگان شــدم و  8ســال در آنجــا مشــغول بــه کار بــودم .بعــد از

چند نفر در این کارخانه مشــغول به کار هســتند؟

یکســال فعالیــت در ســیمان کارون در پــروژه هــای نصــب و راه

حــدود  ۳۴۰نفــر در کارخانــه مشــغول بــه کار هســتند کــه بالــغ بــر

انــدازی فعــال بــودم .حــدود  5ســال در ســیمان ســوریه فعالیــت در

 ۹۸درصــد جوانــان بومــی منطقــه هســتند و  ۵الــی  ۶نفــر از نیروهــا

بخــش طراحــی و نصــب و راه انــدازی کارخانــه  3300تنــی ســیمان

غیربومــی هســتند و در بخــش اشــتغال زایــی موفــق شــده ایــم گام

"شــهر حمــا" را داشــتم کــه از ابتــدای کار طراحــی ،نظــارت و نصــب

بســیار خوبــی برداریــم.

در آنجــا فعــال بــودم .در مقطعــی نیــز بــه عنــوان رئیــس کارگاه
حضــور داشــتم و ســپس حــدود یکســال بــه عنــوان بهرهبــردار در

نقطــه قــوت در تولیــد محصــوالت ایــن کارخانــه از نظــر شــما

ســوریه اشــتغال داشــتم.

چیســت؟

از ســال  1387و بعــد از بازگشــت از ســوریه وارد کارخانــه

ســیمان سیســتان خوشــبختانه کیفیــت باالیــی دارد تنــوع تولیــد

ســیمان سیســتان شــدم .در ابتــدا مدیــر دفتــر فنــی و ســپس مدیــر

زیــادی دارد کــه مــی توانــد ســیمان پوزوالنــی و ســیمان تیــپ  ۲و  ۳را

راه انــدازی کارخانــه بــودم و از ســال  92نیــز رئیــس کارخانــه و

تولیــد کنــد و بــه دلیــل اینکــه ســیمان پوزوالنــی فــروش بســیار خوبی در

معاونــت بهــره بــرداری و تولیــد ســیمان سیســتان هســتم.

افغانســتان دارد بیشــتر فــروش عمــده مــا مربــوط بــه کشــور افغانســتان
اســت و بخشــی نیــز بــه کشــور پاکســتان صــادرات مــی شــود.

از زمــان و چگونگــی تاســیس کارخانــه ســیمان سیســتان

میــزان صــادرات ایــن کارخانــه بالــغ بــر  ۶۵تــا  ۷۰درصــد از تولیــد

بگوئیــد.

اســت.

کلنــگ احــداث کارخانــه ســیمان سیســتان در  65کیلومتــری
جــاده زاهــدان بــه زابــل در فروردیــن  1385بــه زمیــن زده شــد و

دســتاوردهای تیم مدیریتی این کارخانه چه بوده اســت؟

در مردادمــاه همــان ســال نیــز اولیــن بتــن ریــزی صــورت پذیرفــت .

ســیمان سیســتان در مــدت فعالیــت خــود دســتاوردها و

بــا گذشــت تنهــا  32مــاه در آبــان مــاه ســال  88کارخانــه در مســیر

موفقیــت هــای بســیار خوبــی داشــته اســت و موفــق شــدیم همــه

راه انــدازی قــرار گرفــت و در نهــم اردیبهشــت ســال  1389نیــز

گواهینامههــا در کلیــه سیســتمهای کیفیــت ،کمیــت و مدیریــت را

بــا حضــور ریاســت محتــرم جمهــوری اســامی ایــران افتتــاح و بــه

از شــرکت توفنــورد آلمــان بگیریــم .ایــن شــرکت در زمینــه اســتفاده

بهــره بــرداری رســید.

و مدیریــت انــرژی نیــز اقدامــات خوبــی را انجــام داده اســت.

ایــن کارخانــه بــا فلســفه وجــودی رفــع بخشــی از محرومیتهــای

ســیمان سیســتان سیســتم کیفیــت مدیریــت انــرژی ایــزو ۵۰۰۰۱

مــردم منطقــه از طریــق ایجــاد اشــتغال ،بهرهگیــری از

را دارد و در بخــش آزمایشــگاه همــکار ســازمان ملــی اســتاندارد

ظرفیتهــای انســانی ،طبیعــی و معدنــی اســتان ،تولیــد و تامیــن

گواهینامــه  ۱۷۰۲۵را گرفتهایــم.

ســیمان مــورد نیــاز منطقــه و ایجــاد بســتر صــدور ســیمان بــه
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کشــورهای شــرق و جنــوب ایــران پــای بــر عرصــه صنعــت کشــور

چــه اقداما تــی در راســتای ارتقــای کیفیــت در ایــن کارخانــه

نهــاد و بــر اســاس نگــرش خــاص وجــودی شــرکت و مزیــت نســبی

انجــام شــده اســت؟

دسترســی بــه معــادن غنــی و مرغــوب و ایــدهی بهرهگیــری از

اولویــت ســیمان سیســتان در واقــع بــاال بــردن کیفیــت محصــول

تکنولوژ یهــای برتــر تولیــد رهســپار هــدف بلنــد شــکوفایی تولیــد

تولیــدی اســت .در کنــار آن کارهــای خیلــی زیــادی انجــام شــده و

در قلــب کویــر بایــر منطقــه و رشــد اقتصــادی ،صنعتــی و اجتماعــی

واقــع در بحــث معــدن اقدامــات خوبــی صــورت گرفتــه و بــه فکــر

متعاقــب آن گردیــد.

افزایــش کیفیــت محصــوالت تولیــدی هســتیم کــه خــط تولیــد
و تمامــی تجهیــزات موجــود و خریــداری شــده نیــز از بهتریــن،

۱

نیروهــای بومــی و توانمنــد منطقــه محصولــی را تولیــد کــرده

بلوچســتان و مشــکالت مــرزی مانــع صــادرات بهینــه ســیمان شــده

ایــم کــه کیفیــت آن هــم در ســطح ایــران و هــم در ســطح اروپــا

اســت.

قابــل قبــول اســت .در همیــن راســتا اولویــت اصلــی شــرکت را بــر

صنایــع ســیمان سیســتان در حــال حاضــر یکــی از بهتریــن هــای

افزایــش کیفیــت قــرار داده ایــم و پــس از آن بحــث تعمیــرات،

ســیمان ایــران در بعــد تولیــد ،تعمیــرات و نگهــداری ،صــادرات،

نگهــداری و حفــظ ماشــین آالت و قطعــات و سیســتمها را مدنظــر

بهــره بــرداری و کیفیــت اســت کــه در آینــده نیــز شــاهد اثرگــذاری

قــرار دادهایــم و بــا تحقــق ایــن دو اصــل ،شــاهد تولیــد ســیمانی بــا

بهتــر از ایــن کارخانــه خواهیــم بــود.

کیفیــت و کمیــت مناســب و هزینــه تمــام شــده پائیــن تــر خواهیــم

ا گــر موانــع موجــود حمــل و نقــل و زیرســاختها مرتفــع شــود

بــود.

شــرکت ســیمان سیســتان توانایــی صــادرات ســالیانه یــک میلیــون

سری جدید

داده ایــم و بــا توجــه بــه امکاناتــی کــه فراهــم شــده و تجربیــات

نبــود زیرســاختهای مناســب حمــل و نقــل در سیســتان و

شماره ۲

همچنیــن در حــوزه معــدن هــم کارهــای بســیار زیــادی انجــام

شــده کــه صــادرات بــه کشــورهای همســایه بــا کنــدی روبــرو شــود.

بهار ۱۳۹۹

قابلیــت تولیــد ســیمان بــا کیفیــت باالتــر را نیــز داریــم.

مختلفــی از قبیــل گمــرک ،مرزبانــی وبرخــی ناهماهنگیهــا باعــث

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

بهروزتریــن و بــا کیفیــت تریــن برندهــای اروپایــی اســت کــه

امــا مشــکل اساســی کارخانــه در حــوزه صــادرات اســت کــه مــوارد

تــن ســیمان را دارد کــه در پــی آن اشــتغالزایی جمــع بیشــتری از
جنابعا لــی در بحــث تولیــد بــه کمیــت مناســب اشــاره

جوانــان در اســتان سیســتان و بلوچســتان را بــه ارمغــان خواهــد

داشــتید ،لطفــا آمــاری در ایــن زمینــه ارائــه دهیــد.
ســال گذشــته حــدود  ۱۰۸درصــد تولیــد کلینکــر و در ُبعــد ســیمان

آورد.

حــدود  ۱۱۷درصــد تولیــد نامــی داشــتیم کــه میشــود گفــت بالــغ

......

بــر یــک میلیــون و  ۶۷هــزار تــن کلینکــر و قریــب بــه یــک میلیــون و
 ۲۰۰هــزار تــن ســیمان در ســال  ۹۷تولیــد داشــتهایم.
آیــا در زمینــه تولیــد بــا چالشــی مواجــه هســتید؟ از موانعــی
کــه بــر ســر راه تولیــد در ایــن کارخانــه وجــود دارد بگوئیــد.
مــا بــا برنامــه ریــزی هــای انجــام شــده و بــا توجــه بــه اینکــه در
ســال هــای گذشــته قطعــات یدکــی خوبــی خریــداری کردهایــم
خوشــبختانه در حــوزه خرابــی دســتگاهها بــا مشــکل مواجــه

سیمانسیستاندر مدتفعالیتخوددستاوردهاو
موفقیت های بسیار خوبی داشته است و موفق شدیم
همه گواهینامههادر کلیهسیستمهای کیفیت،کمیتو
مدیریت را از شرکت توفنورد آلمان بگیریم .این شرکت در
زمینه استفاده و مدیریت انرژی نیز اقدامات خوبی را انجام
داده است.

نشــدهایم کــه البتــه حضــور نیروهــای بومــی و آمــوزش دیــده و
بــا تجربــه بــاال موجــب شــده کــه افــزون بــر  99درصــد کارهــای

کمبــود خودروهــای کشــنده انــدک در سیســتان و بلوچســتان

کارخانــه از ابتــدا تــا انتهــا و حتــی تعمیــر دســتگاهها را همیــن

همــواره یکــی از معضــات جــدی بــرای حمــل و نقــل ســیمان مــی

نیروهــای جــوان و بومــی انجــام دهنــد و خوشــبختانه در حــوزه

باشــد و الزم اســت تــا شــرکت هــای باربــری موجــود تجهیــز شــده و

دســتگاه و خدمــات بــا مشــکل مواجــه نشــده ایــم و بــه فضــل

از خدمــات منطقــه آزاد نیــز اســتفاده الزم را ببرنــد در حــال حاضــر

الهــی در حــوزه تولیــد هیــچ گونــه مشــکلی وجــود نــدارد و قابلیــت

بالــغ بــر  ۴۰۰راننــده در حــوزه حمــل و نقــل و صــادرات ســیمان

تحویــل روزانــه  ۳هــزار و  ۴۰۰تــن کلینکــر و  ۶هــزار تــن ســیمان

فعــال هســتند کــه نــر خ اشــتغال زایــی بســیار خوبــی در ایــن حــوزه

را داریــم.

را بــه ثبــت رســانده اســت.
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گفت و گو با مهندس جلیل نشاطی
مدیرعامل شرکت حمل و نقل سیستان سیمان ترابر:

علیرغم نبود زیر ساختهای کافی به بزرگترین شرکت
حمل و نقل استان سیستان و بلوچستان تبدیل شدیم

یشـود و بـه دلیـل داشـتن نقـش زیربنایـی تاثیـر
امـروزه حمـل و نقـل یکـی از اجـزا مهـم اقتصـاد ملـی محسـوب م 
فراوانـی بـر فرآینـد رشـد اقتصـادی کشـور دارد .ایـن بخـش دربرگیرنـده فعالیـت هایـی کـه بـه شـکلی گسـترده در
تمامـی زمینـه هـای تولیـد ،توزیـع و مصـرف کاال و خدمـات جریـان داشـته و در مجموعـه فعالیـت هـای اقتصـادی نقـش
غیرقابـل انـکاری بـر عهـده دارد.
بـا توجـه بـه مـوارد فـوق الذکـر و اهمیـت زنجیـره توزیـع و حمـل و نقـل در صنعـت سـیمان ،بـا مهندس جلیل نشـاطی مدیر
عامـل شـرکت حمـل و نقـل سیسـتان سـیمان ترابر بـه گفت و گو نشسـتیم.
وی معتقـد اسـت  :حمـل و نقـل پایـدار اثـرات توسـعه را بـر روی کارایـی اقتصـادی ،موضوعات زیسـت محیطی ،مصرف
منابـع و عدالـت اجتماعـی مـورد توجـه قـرار می دهد و به کاهش اثرات زیسـت محیطی ،افزایش بازدهی سیسـتم حمل و
نقـل و بهبـود وضعیـت زندگـی اجتماعـی کمـک می کند و هدف آن افزایش توسـعه اقتصادی از این سیسـتم اسـت.
یکـی از سـتون هـای اصلـی کـه توسـعه پایـدار نامیـده می شـود؛ ایجاد سـامانه ترابری پایدار اسـت .پیش نیاز گسـترش و
بهبود وضع اقتصادی جوامع ،استقرار و راه اندازی امکانات حمل و نقل کاالیی کارا مبتنی بر اصول پایدار بدون کمترین
زیان به محیط زیسـت می باشـد.
متن گفت و گوی ما را با ایشان در ادامه می خوانید:

۱

تشـکیل و راه انـدازی شـد.
این شـرکت در تاریخ  ۲۰مهر ماه  ۸۸با مشـارکت  ۴۰درصد سـهام از
طرف سیمان زابل تاسیس شد و با انجام مراحل اخذ پروانه از سازمان
ً
حمـل و نقـل و پایانـه هـای اسـتان عملا فعالیـت خـود را از ابتـدای سـال

و بجسـتان در کنـار حمـل  ۲۸هـزار و  ۶۸۳تـن پـوزوالن از معـدن الدیـز،

 ۸۹شـروع کرد.

حمـل  ۱۱۰۰تـن کلینکـر صادراتـی و حمل بالغ بر  ۷۴هزار تن سـیمان فله

هـدف از ایجـاد ایـن شـرکت در آن سـالها کـه دغدغـه اصلـی

بـه صـورت مشـترک بـا نـاوگان افغانی و همچنین سـنگ آهک و غیـره از

مدیریت عامل و هیئت مدیره مجموعه بود و نشان از تیزبینی مدیران

مـوارد انجـام شـده در این شـرکت می باشـد.
ً
مدیریـت پـروژه نسـبتا سـنگین  ۱۱۵دسـتگاه کامیـون کشـنده کـه

دسترسـی آسـان و ایمن برای محصوالت تولیدی و البته بخشـی هم به

بخش زیادی از انرژی مدیران شـرکت و البته مدیرعامل شـرکت صنایع

عنـوان نـگاه بـه ایجـاد اشـتغال در سیسـتان وبلوچسـتان بـود.

سـیمان صـرف آن شـده کار بسـیار دشـواری اسـت .ذکـر ایـن نکتـه را الزم

در ایـن حـوزه داشـت ایجـاد زیرسـاخت هـای الزم در حضـور حمـل،

به فضل الهی ظرف مدتی کوتاه با امکانات ایجاد شـده در شـرکت

مـی دانـم کـه سـود کامیـون داری و داشـتن  ۱۱۵دسـتگاه کامیـون علـی

سیسـتان سـیمان ترابر ،این شـرکت را به عنوان بزرگترین شـرکت حمل

رغـم سـختیها و نامالیمـات موجـود ،ممکـن اسـت بـه صـورت مجـزا

و نقل اسـتان تبدیل کرد.

تهـای مالـی دیـده نشـود و بـه قطعیـت مـی تـوان گفـت عامـل
در صور 
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آ قـای مهنـدس نشـاطی از تاسـیس ایـن شـرکت و مراحـل

موثـری در موفقیـت و تحویـل یـک میلیـون و  ۲۵هـزار تـن سـیمان
بـه طـور مشـخص و آمـاری بفرمائیـد ایـن تصمیمـات در حـوزه

تهـای مالـی سـیمان زابل مسـتتر اسـت
مجموعـه بـوده و البتـه در صور 

مدیریت هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان منجر

و بـه حمـداهلل ا گـر امـروز شـاهد موفقیـت هـای مجموعـه صنایع سـیمان

بـه چـه اقداماتی شـد؟

زابـل هسـتیم بخشـی از آن برمـی گـردد بـه تدبیـر و درایـت و پیشبینـی

مالکیـت  ۱۵دسـتگاه کامیـون اسـکانیا و فـراز ،مدیریـت پیمـان ۱۰۰
دسـتگاه کامیـون دنیـز شـرکت صنایـع سـیمان زابـل و خرید  ۳۴دسـتگاه

مجموعـه و تصمیـم درسـتی کـه سـالهای پیـش در خصـوص خریـد
نهـا اتخـاذ شـد.
کامیو 

بونکر فعال در حوزه حمل داخلی و صادراتی از جمله اقدامات موثر این
شـرکت بود.
در سـال  ۹۴شـرکت با گسـترش حوزه فعالیت های خود در بخش

چه مسائلی پیش روی شما قرارداشته است؟ آیا پیشنهادی
برای بهبود شرایط حمل و نقل استان دارید؟

حمل موفق شـد  64/53درصد(شـصت و چهار ممیز  ۵۳درصد) از کل

شرکت در سال پیش رو برنامه های مختلفی از جمله افزایش توان

محصـوالت حمـل شـده توسـط نـاوگان داخلـی به غیـر از نـاوگان خارجی

حمـل بونکـری در حـوزه داخلـی و صادراتـی ،افزایـش تـردد بونکرهـای

افغانـی یعنـی حـدود  ۴۹۶هـزار و  ۱۲۵تـن را حمل کند.

موجـود در بخـش صادراتی.

تامین خوراک مورد نیاز کارخانه سیمان زابل و همچنین کارخانه

همچنیـن ایجـاد سـاز و کار الزم در خصـوص بهـره وری بهینـه از

نیمروز سمنت از مهمترین اهداف و برنامه های شرکت در سال  ۹۴بود

نـاوگان ،راننـدگان و پرسـنل مجموعـه در کنـار پیگیـری مسـائل و مـوارد

و سـعی کردیـم ایـن مهـم را حتـی االمکان به خوبی انجـام دهیم .حمل

مرتبـط بـه بحث تعمیـرات و خدمات پس از فـروش ناوگان برنامهریزی

 ۲۵هـزار و  ۶۶۱تـن سـنگ گـچ از معـادن شوسـف ،نهبنـدان ،خضـری

شـده اسـت.
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ضعـف زیرسـاخت هـای حمـل و نقـل در سیسـتان و بلوچسـتان از

امـا صـادرات ایـن محصـول نیـز بـا مشـکالت زیـادی همـراه اسـت و عـدم

جملـه نقـاط مشـکل دار و تهدیـد اصلـی بـرای صنعـت سـیمان بـه شـمار
ً
می رود و عموما صنعت سیمان کشور به لحاظ توانایی باال در صادرات

امکان حمل و نقل به موقع و مناسـب از مهمترین چالش های شـرکت
صنایع سـیمان زابل محسـوب می شـود.

و ارزآوری ،کاربردهـای متنـوع و ظرفیـت بـاالی تولیـدی کـه دارد در کنـار
مـواد اولیـه فـراوان و بـا کیفیـت بـاالی داخلی و وجـود دانش فنی و تولید
بخـش زیـادی از تجهیـزات مـورد نیـاز در داخـل کشـور مـی توانـد یکـی از
سـتون هـای مهـم کشـور برای رشـد و توسـعه اقتصادی باشـد.

شـرکت سیسـتان سـیمان ترابـر چـه میـزان اشـتغالزایی در
اسـتان فراهـم کـرده اسـت؟
مجموعه امکانات ایجاد شده در شرکت سیستان سیمان ترابر که

شهـا و مشـکالت
بـا ایـن وجـود برنامهریـزی بـر اسـاس رفـع چال 

یشـود سـبب ایجـاد
بزرگتریـن شـرکت حمـل و نقـل اسـتان محسـوب م 

پیـش روی صنعـت سـیمان و اجـرای اقدامـات کلـی بـه ویـژه در زمینـه

اشـتغال پرسـنل بومـی سیسـتان و بلوچسـتان بـه تعـداد  ۲۵نفـر و جذب

سازماندهی و نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای پیشنهاد میشود.

راننـده بـه تعـداد تقریبـی  ۱۶۵نفـر بـه صـورت مسـتقل شـده کـه در ایـن
ً
مجموعه بالغ بر  ۴۸۰نفر که عموما از نیروهای بومی منطقه هستند به

بـا توجـه بـه افزایـش هزینـه هـای سـوخت چـه مسـائلی از ایـن

طـور غیـر مسـتقیم شـاغل شـدهاند و موفـق شـده ایـم گامهای خوبـی در

منظـر پیـش روی شـرکتهای حمـل و نقـل در همـکاری بـا صنایـع

حـوزه اشـتغال زایـی و رفـع محرومیـت در اسـتان نیـز برداریم.

بـه خصـوص شـرکت هـای وابسـته بـه هلدینـگ همگامـان توسـعه
سیسـتان و بلوچسـتان وجـود دارد؟
تهـای پایـه حمـل سـیمان از مبـدا
بایـد بیـان کـرد کـه امـروزه قیم 
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کارخانه تا محدوده های پیرامونی آن به شدت افزایش یافته و نسبت
بـه بعـد مسـافت مبلـغ آن افـزوده می شـود.
صنعت سـیمان در ارتباط با هزینه حمل و نقل مشـکالت بسـیاری
دارد و تـداوم ایـن وضعیـت میتوانـد بر ظرفیت تولید کارخانه نیز اثرگذار
باشد که انتظار میرود دست اندرکاران مربوطه با اتخاذ تدابیر الزم این
مشـکل را برطرف سازند.
یشـود
سـیمان در سیسـتان و بلوچسـتان با هدف صادرات تولید م 

با توجه به توانمندی هایی که در زمینه دارایی های فیزیکی و
نیروی انسانی اشاره داشتید ،در صورت امکان گزارشی از بازدهی
و میزان حمل بار در این شـرکت ارائه دهید.
گـزارش حمـل بـار توسـط نـاوگان شـرکت سیسـتان سـیمان ترابـر در
سـال  ۹۷تنهـا در حـوزه سـیمان  ۲۱هـزار و  ۳۰۲بـار با ظرفیـت  ۵۶۰هزار و
 323تـن می باشـد.
همچنین در حوزه سنگ آهک نیز تعداد  ۲۰۰بار با ظرفیت ۴۹۲۶
تـن ،در حـوزه پـوزوالن  ۲۸۱۸بـار بـا ظرفیـت  ۷۰هـزار و  ۶۲۸تـن و در
حوزه سـنگ گچ  ۱۷۶۰بار با ظرفیت  ۴۴هزار و  ۳۰۸تن می باشـد که با

۱

در پایـان لطفـا بفرمائیـد برنامه شـما برای پیشـبرد اهـداف بلند
مـدت این شـرکت چیسـت؟
به طور کلی برنامه ریزی این شـرکت در سـال  ۹۹شـامل این موارد

* پیگیـری اخـذ مجوز اسـتانی شـرکت جهت صدور بارنامـه و ایجاد
شـعبه در سراسر استان
*توانمندسـازی منابـع انسـانی و افزایـش سـطح مشـارکت آنهـا در
راسـتای ارتقـاء سـطح کمـی و کیفـی ارائـه خدمـات در سـطحی متمایـز

میباشد:
* بهبود مسـتمر بهر هوری و اسـتفاده بهینه از منابع در دسـترس در
راسـتای تحقق اهداف سـازمان.
* گسـترش فعالیـت در بازارهـای هـدف بـا ایجاد افزایش سـهم بازار
و ظرفیت های جدید و عقد قرارداد های حمل کاال با مشتریان صورت
تحویل در محل
* ایجاد و تقویت ارتباط دو سویه با ذینفعان به منظور آغاز و تداوم

* برنامـه ریـزی جهـت ورود صـد دسـتگاه نـاوگان موقـت از طریـق
مناطـق آزاد تجـاری در صـورت موافقـت مراجـع ذیصلاح
* تحت پوشش گرفتن و عقد قرار داد افغانی جهت حمل سیمان

بهار ۱۳۹۹

خراسـان جنوبـی جهـت صـدور بارنامـه هـای حمـل مـواد از مبـدا

شماره ۲

 ۱۵۹میلیـارد و  ۳۰۵میلیـون و  ۶۶هـزار و  ۸۱۷ریـال می باشـد.

* پیگیـری ایجـاد شـعبه شـرکت در شهرسـتان شوسـف اسـتان

سری جدید

بـار بـا ظرفیـت  ۶۸۹هـزار و  ۳۳۵تـن مـی باشـد کـه مجموع درآمـدی آن

نیازهای ایشان

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

احتساب بارهای متفرقه در مجموع در سال  ۹۷تعداد  ۲۶هزار و ۶۲۴

حرکتی هوشمند و هدفمند در راستای شناسایی و به روز رسانی و تامین

بونکری صادراتی از طریق مرز میلک به کشور افغانستان
*پیگیری قرارداد خدمات بعد از فروش کامیونهای کشنده دنیز و
اسـکانیا با شـرکت گواه و ماموت دیزل.

دریافت گواهینامه و
تندیس ملی رعایت
حقوق مصرف کنندگان
توسط شرکت صنایع
سیمان زابل
در راستای رسالت و اندیشه ی تکریم
مصرف کنندگان شرکت صنایع سیمان زابل
بار دیگر موفق به دریافت گواهینامه و تندیس
ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان شد.
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به شکرانه همگامی ،به سرور توسعه و به سنت هرسال
در روز جهانی کار و کارگر جشن بزرگ همگامان برگزار شد

در اردیبهشـت مـاه سـال جـاری بـه سـنت دیرینـه شـرکت

بـه همیـن مناسـبت در طلیعـه ایـن جشـن و پـس از سـخنرانی

صنایـع سـیمان زابـل بـه مناسـبت گرامیداشـت روز جهانـی کارگـر و

مهنـدس محمدرضـا احسـانفر مدیرعامـل هلدینگ ،تمامـی مدیران

همزمـان بـا افتتـاح رسـمی ایـن کارخانـه توسـط رییس جمهـور وقت

عامـل مجموعـه هـای تابعـه روی صحنـه آمدنـد و از لوگـوی

جشـن بزرگـی برگـزار شـد ،کـه ایـن بـار علاوه بـر میهمانـان همیشـگی

همگامـان توسـعه سیسـتان و بلوچسـتان رونمایـی شـد.

خانوادههـای پرسـنل و مدیـران شـرکت صنایع سـیمان زابل میزبان

بـه یمـن رونمایـی از ایـن لوگـو و آغـاز فعالیـت هـم سـوی

همـه مدیـران و کارکنـان شـرکتهای تابعـه هلدینـگ همگامـان

شـرکتهای زیـر مجموعـه تحـت عنـوان جدیـد ،ایـن جشـن هـر

توسـعه سیسـتان و بلوچسـتان بـه همـراه خانـواده محترمشـان بـود.

سـاله نیـز "جشـن همگامـان" نامگـذاری شـد تـا هرسـال بـا شـکوه تـر

۱

بـه عمـل آمـده بـود تـا ضمـن پذیرایـی از همـکاران گرامـی شـبی بـه

از اینکـه بـار دیگـر ایـن شـکوه همراهـی را بـا خانوادههـای پرسـنل

یـاد ماندنـی در خاطـره ایشـان و خانـواده های محترمشـان بـه یادگار

بـه جشـن نشسـته اسـت ابـراز خرسـندی نمـوده و خاطرنشـان کـرد:

بمانـد .

مفتخـرم در کنـار شـما مسـیر توسـعه و آبادانـی کشـور خودمـان و

شـخصیت عروسـکی جناب خان با صداپیشگی محمد بحرانی

سری جدید

در ایـن مراسـم از هنرمنـدان محبـوب کشـور عزیزمـان دعـوت

یادماندنـی داده بـود .مهنـدس احسـان فـر نیـز در سـخنرانی خـود

شماره ۲

هـای پرسـنل از مجموعـه هـای مختلـف در یـک رویـداد سـالیانه.

اسـتند آپ کمـدی یوسـف کرمـی جلـوه خاصـی بـه ایـن لحظـات بـه

بهار ۱۳۹۹

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

و توانمنـد تـر از سـال گذشـته فرصتی باشـد بـرای همنشـینی خانواده

و نیـز اجـرای مجـری توانمنـد ملـی حسـین رفیعـی در کنـار آیتـم های

اسـتان خوبمـان را انشـاهلل ادامـه دهیـم.
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گزارش مجمع عمومی سالیانه شرکت صنایع سیمان زابل
مجمـع عمومـی عـادی سـاالنه منتهـی بـه پایـان اسـفندماه
 97شـرکت صنایـع سـیمان زابـل بـا حضـور  85و  3دهـم درصـد
سـهامداران برگـزار شـد .در ایـن مجمـع کـه بـه ریاسـت مهنـدس
محمدرضـا احسـان فـر ،نظـارت آقایـان عبدالواحـد درانـی و علیرضـا
احسـان فـر و دبیـری دکتـر ابراهیم طاهرخانی تشـکیل شـد ،تقسـیم
مبلـغ  600ریـال سـود بـه ازای هـر سـهم مـورد تاییـد سـهامداران

قـرار گرفـت .همچنیـن در پایـان صـورت هـای مالـی شـرکت شـامل
صـورت سـود و زیـان و ترازنامـه بـه تاییـد سـهامداران رسـید .در
ابتـدای ایـن جلسـه مهنـدس باقـر امینـی ،مدیرعامـل شـرکت
صنایـع سـیمان زابـل بـه قرائـت گـزارش عملکـرد شـرکت برای سـال
مالـی منتهـی بـه پایـان اسـفندماه  ۹7پرداخـت و بـه سـواالت ا کثـر
حاضـران پاسـخ داد.

گزارش مجمع عمومی سالیانه شرکت همگامان توسعه سیستان و بلوچستان
شـرکت همگامـان توسـعه سیسـتان و بلوچسـتان در تاریـخ
 1397/2/27بـه صـورت شـرکت سـهامی خـاص در منطقـه آزاد
چابهـار بـا موضـوع جـذب و تامیـن سـرمایه اشـخاص حقیقـی و
حقوقـی داخلـی و خارجـی بـه طـور مسـتقیم و غیـر مسـتقیم جهـت
سـرمایه گـذاری و یـا مشـارکت در هـر گونـه فعالیـت تولیـدی ،صنعتی

،معدنـی  ،سـاختمانی و عمرانـی ،بازرگانـی و کشـاورزی و سـرمایه
گـذاری درسـهام ،سـهم الشـرکه ،واحدهـای سـرمایه گـذاری اعـم از
بورسـی و غیـر بورسـی و سـرمایه گـذاری در دارایـی هـای فیزیکـی
جهـت کسـب انتفـاع و یـا قصـد کنتـرل عملیـات شـرکتها تاسـیس
گردیـده اسـت سـرمایه اولیـه شـرکت  100میلیـون ریـال بـوده کـه
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براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ 1397/5/20
سـرمایه شـرکت بـه مبلـغ  234میلیـون ریـال افزایـش و سـپس
در راسـتای ایجـاد سـاختار هلـد ینـگ شـرکت همگامـان توسـعه
سیسـتان و بلوچسـتان بـر اسـاس مجمـع عمومـی فـوق العـاده مـورخ
 1397/9/14سـرمایه شـرکت از محـل مطالبـات حاصـل از سـود
تقسـیمی شـرکت صنایـع سـیمان زابـل و بـا اخـذ وکالـت نامـه دریافتی
از سـهامداران شـرکت مزبور به مبلغ  702میلیارد ریال افزایش یافت
و سـهامداران شـرکت صنایع سـیمان زابل به همان نسـبت ما لکیت
در ایـن شـرکت سـهامدار مـی باشـند  .بـر اسـاس قانـون اصلاح مـاده
 13قانـون چگونگـی اداره مناطـق آزاد تجـاری -صنعتـی جمهـوری
اسلامی ایـران فعالیـت هـای اقتصـادی آن بـه مـدت  20سـال از
پرداخـت مالیـات بـر درآمـد و دارائـی قانـون مالیـات هـای مسـتقیم
معـاف مـی باشـد
بـا وجـود محدودیتهـا و شـرایط خـاص حاکـم بـر اقتصاد کشـور
ایـن شـرکت در دوره  10ماهـه فعالیـت خـود توانسـته بـا همراهـی
سـهامداران محتـرم و بهـره گیـری از اراده اسـتوار گروهـی وبـا تلاش
جمعـی ،ضمـن حضـور فعال در عرصه اقتصادی کشـور ارزش آفرینی
برای همه ذینفعان را از اندیشـه به عمل برسـاند و شـرایطی را ایجاد
نمایـد تـا در راسـتای برنامـه هـای اسـتراتژیک شـرکت بـا سـرمایه
گـذاری در صنعـت فـوالد کشـوربه میزان بیـش از  40درصد و افزایش

ثـروت سـهامداران قـدم هـای مثبتـی در ارتقـای شـرکت بـردارد .
مجمـع عمومـی عـادی شـرکت در تاریخ 1398/4/23تشـکیل
گردیـده و صورتهـای مالـی تلفیقـی گـروه بـه همـراه صورتهـای مالـی
شـرکت همگامـان توسـعه س و ب بـرای دوره  10ماهـه منتهـی بـه
 29اسـفند 1397مـورد تصویـب قـرار گرفتـه اسـت .سـود تلفیقـی
گـروه بـه مبلـغ  13میلیـارد ریـال بـوده اسـت کـه ناشـی از سـهم سـود از
سـرمایه گـذاری گـروه در شـرکت فـوالد مکـران مـی باشـد.
از برنامـه و طرحهـای پیـش روی شـرکت ،تحقـق انتقـال
سـرمایه گذاریهـا شـامل سـرمایه گـذاری در شـرکتهای پلیمـر پا کـت
پرنـد زاهـدان (تولیـد انـواع گونی های پلی پرو پیلنی )،آینده سـازان
صنعت سـیمان(انجام فعالیت های فنی و مهندسـی وارائه خدمات
مشـاوره در امـور مختلـف تولیـدی و بازرگانـی و عمرانـی و خدماتـی )
،تـوان افـزای مهـر سیسـتان(تولید و فـروش بـرق و تولیـد خـودرو )
،هلدینـگ توسـعه معـادن صنایـع معدنـی خـاور میانـه (سـرمایه
گـذاری در زمینـه معـادن و صنایـع معدنـی )،سـیمان سیسـتان
ترابر(انجـام امـور حمـل ونقـل داخلـی کاال)  ،نمایشـگاه هـای بیـن
المللـی سیسـتان و بلوچسـتان ( برگـزاری نمایشـگاه هـای تخصصـی
همایشهـا و کنفرانـس هـا)و شـرکت آریا سـمنت افغانسـتان(احداث
واحدهـای مختلـف صنایـع تولیـد سـیمان) از شـرکت صنایع سـیمان
زابـل و همچنیـن سـرمایه گـذاری در شـرکت مزبـور مـی باشـد.
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ارتقای موضوع فعالیت «صندوق پژوهش و فناوری
همگامان پیشرفت سیستان و بلوچستان» از
سرمایه گذاری صرف به «صندوق جامع»
پــس از آنکــه صنــدوق پژوهــش و فنــاوری

وزیــران را ارائــه نمایــد کــه شــامل ســرمایه

گردیــد .در ابتــدای جلســه گزارشــی از ســوی

همگامــان پیشــرفت سیســتان و بلوچســتان

گــذاری مخاطــره پذیــر ،صــدور ضمانــت

دکتــر وثوقــی نســب ،مدیــر عامــل صنــدوق،

در ســال  1397موفــق بــه اخــذ مجــوز

نامــه ،ارائــه تســهیالت مالــی متنــوع،

ارائــه شــد در ادامــه در خصــوص نحــوه

ســرمایه گــذاری مخاطــره پذیــر شــد ،بــا

لیزینــگ ،کارگــزاری و عاملیــت منابــع مالــی

عملیاتــی نمــودن فرایندهــای صنــدوق

توجــه بــه نیــاز اســتان بــه ارائــه خدمــات

در حــوزه پژوهــش و فنــاوری ،ارائــه خدمــات

و آغــاز ارائــه خدمــات بــه مخاطبیــن

جامــع مالــی در حــوزه اقتصــاد دانــش بنیــان

ارزیابــی ،امــکان ســنجی و ارزش گــذاری

پیشــنهاداتی مطــرح شــد و مقــرر گردیــد تــا از

و رایزنــی هــای صــورت گرفتــه بــا صنــدوق

فنــاوری ،مشــارکت و ســرمایه گــذاری در

تجربــه صنــدوق هــای پژوهــش و فنــاوری

نــوآوری و شــکوفایی و کارگــروه صنــدوق

ایجــاد ،توســعه ،راهبــری و توانمندســازی

موفــق کشــور اســتفاده شــود.

هــای پژوهــش و و فنــاوری مســتقر در آن،

شــرکت هــای پژوهشــی ،فنــاوری و دانــش

شــایان ذکــر اســت از ابتــدای آغــاز بــه کار

مجــوز صنــدوق جامــع بــرای صنــدوق

بنیــان و ...را نــام بــرد.

رســمی صنــدوق در تیرمــاه امســال ،اســتقبال

پژوهــش و فنــاوری همگامــان پیشــرفت

بــر ایــن اســاس آمــاده ســازی و تجهیــز

خوبــی از ســوی بانــک هــای اســتان در

سیســتان و بلوچســتان در تیرمــاه 1398

محــل اســتقرار صنــدوق پژوهــش و فنــاوری

خصــوص همــکاری بــا صنــدوق پژوهــش

صــادر شــد .ایــن امــر منجــر بــه گســترش

همگامــان پیشــرفت سیســتان و بلوچســتان

و فنــاوری اســتان انجــام شــده اســت و

فعالیــت هــای صنــدوق مــی شــود و برایــن

در محــل پــارک علــم و فنــاوری سیســتان و

حضــور مدیــران شــعب اســتانی بانــک

اســاس صنــدوق مــی توانــد تمامــی خدمــات

بلوچســتان در تیرمــاه ســال جــاری انجــام

هــای تجــارت ،کشــاورزی و رفــاه در محــل

مالــی منطبــق بــا مــاده  5اساســنامه صنــدوق

شــد .همچنیــن اولیــن جلســه هیــات مدیــره

صنــدوق و دیــدار بــا مدیــران آن نمونــه ای از

هــای پژوهــش و فنــاوری مصــوب هیــات

صنــدوق در ســال 1398در  26تیرمــاه برگــزار

ایــن مــوارد اســت.
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جلسه با مدیر شعب منطقه ای بانک تجارت
استان سیستان و بلوچستان

صندوق پژوهش و فناوری همگامان پیشرفت
سیستان و بلوچستان

۱

سری جدید

گــرد هــم آمدنــد تــا آوای تولیــد و توســعه در سیســتان و بلوچســتان را یک

گروههــای هنــری اســتان بــه اجرای برنامــه پرداختند.

شماره ۲

همــکاران و همگامــان این شــرکت به همراه خانواده های محترمشــان

مدیــران هلدینــگ همگامان توســعه سیســتان و بلوچســتان انجام شــد

بهار ۱۳۹۹

در دومین سالگرد تاسیس و بهره برداری از شرکت پلیمر پاکت زاهدان

بــار دیگــر بــه نغمــه خــوش بــا هــم بســرایند .در ایــن مراســم کــه بــا حضــور

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

جشن پلیمرپاکت پرند زاهدان  -شهریور1398
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۱

سری جدید
شماره ۲
بهار ۱۳۹۹

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

نمایشگاه توانمندیهای صنایع کوچک و متوسط در زاهدان بر گزار شد

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی سیستان و بلوچستان گفت:
نمایشـگاه توانمنـدی هـای صنایـع کوچک و متوسـط در زاهدان بـر گزار

مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.
رییـس هیـات مدیـره شـرکت شـهرکهای صنعتـی سیسـتان و
بلوچسـتان یاد آور شـد :زمان برگزاری نمایشـگاه توانمندی های صنایع

شد.
حسـینعلی سـارانی اظهـار داشـت :ایـن نمایشـگاه کـه بـا اولویـت
معرفـی خوشـه هـای کسـب و کار بـر گزار می شـود ،صنایـع متفاوتی اعم
از غذایـی ،شـیمیایی  ،سـلولزی  ،کانـی غیـر فلـزی  ،کانـی فلـزی حضـور
پیـدا کردنـد.
وی تاکید کرد :معرفی خوشـه کسـب و کار شـیالت ،فرش و خرما از

کوچـک و متوسـط کـه بـرای اولیـن بـار برگـزار مـی شـود  3،روز در محـل
برگـزاری نمایشـگاه هـای بیـن المللـی اسـت.
شـرکت پلیمـر پا کـت پرنـد زاهـدان با حضور فعـال در این نمایشـگاه
بـه معرفـی و نمایـش محصـوالت خـود پرداخـت و میزبـان متخصصان،
کارشناسـان و بازدیدکننـدگان ایـن رویـداد بود.

برگزاری نمایشگاه صنعت ساختمان  9تا  ۱۲مهرماه در زاهدان
پانزدهمین نمایشـگاه تخصصی صنعت سـاختمان زاهدان در
تاریـخ  ۹لغایـت  ۱۲مهـر مـاه  ۱۳۹۸در محـل شـرکت نمایشـگاه هـای
بین المللی سیسـتان و بلوچسـتان برگزا شـد.
هـدف از برگـزاری ایـن نمایشـگاه آشـنا شـدن بازدیدکننـدگان
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بـا شـرکت هـای جدیـد و محصـوالت و تجهیزات به روز سـاختمان
بود.
در این رویداد هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان
حضـور و مشـارکت فعـال داشـت و شـرکتهای صنایـع سـیمان زابـل
و پلیمـر پا کـت پرنـد زاهـدان بـه عنـوان دو بـازوی فعـال در صنعـت
سـاختمان بـه معرفـی و نمایـش محصـوالت و توانمنـدی هـای خود
پرداختند.

۱

سری جدید

شماره ۲

بهار ۱۳۹۹

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان سیستان و بلوچستان
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۱

سری جدید
شماره ۲
بهار ۱۳۹۹

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

در یازدهمین نمایشگاه بین المللی سیمان ،بتن ،تکنولوژی های ساخت و ماشینآالت وابسته در تهران صورت گرفت

بازدید وزیر صمت از غرفه هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

مهنـدس رحمانـی وزیـر صنعـت ،معـدن و تجـارت در غرفـه ی

حضور یافت و از محصوالت و توانمندی های شـرکت پلیمرپاکت پرند

هلدینـگ همگامـان توسـعه سیسـتان و بلوچسـتان در یازدهمیـن

زاهدان بازدید کرد .این نمایشگاه دی ماه  ،98در محل نمایشگاه بین

نمایشـگاه سـیمان ،بتـن ،تکنولـوژی سـاخت و ماشـین آالت وابسـته

المللـی تهـران بـه مـدت  4روز برپـا بـود.

تشکیل ستاد امدادرسانی انجمن سیمان ایران به سیل زدگان استان سیستان و بلوچستان

ستاد امداد با محوریت شرکت صنایع سیمان زابل تشکیل شد

24

جلسـه ای بـا موضـوع کمـک رسـانی بـه مردم سـیل زده سیسـتان و

اسـتان را بدانیـم و همـه صنایـع در ایـن امر خیر مشـارکت داشـته باشـند.

بلوچستان در نمایشگاه صنعت سیمان با حضور مدیران این صنعت و

مهنـدس احسـان فـر نیـز در ادامـه از پیـش قـدم شـدن هلدینـگ

همچنین دبیر و تنی چند از اعضای صنعت سـیمان برگزار شـد .در این

همگامان توسـعه سیسـتان و بلوچسـتان در این اقدام و خرید بخشـی از

جلسه مهندس شیخان به عنوان دبیر انجمن ضمن تشکر از مهندس

نیازهـای مـردم سـیل زده خبـر داد و اعلام کـرد اقالم مورد نیـاز و اقدامات

احسان فر بابت اقدامات خیرخواهانه ایشان گفت  :ستادی در سیمان

الزم جهـت هماهنگـی ایـن عمـل خیرخواهانـه را سـیمان زابـل انجـام

زابـل بـرای امـر کمـک رسـانی مجموعـه صنعـت سـیمان بـا محوریـت

خواهد داد و پیشاپیش از دبیر و اعضای انجمن صنعت سیمان و همه

انجمـن سـیمان شـکل دادیـم تـا از ایـن طریـق نیازمنـدی هـای مـردم

نیکـوکاران و خیریـن ایـن صنعـت قدردانـی کـرد.

۱

شهـا و دسـتاوردهای موثـر
بـه پـاس تال 

سری جدید

اسـتاندار سیسـتان و بلوچسـتان

شماره 2

شـد.

آبان ماه ۱۳۹۸

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

دربافـت لوح تقدیر تولید کننده برتر اسـتان

شماره 2

شـرکت صنایـع سـیمان زابـل موفـق بـه

آبان ماه ۱۳۹۸

مهندس سـید باقـر امینـی ،مدیرعامل

سری جدید

تولید کننده برتر استان
جایزهبه عنوان
امینی
جایزهسید
دریافت لوح تقدیر توسط مهندس
باقربرتر
کارآفرین
کارآفرینبرتر

سری جدید

۱

۱

بهار ۱۳۹۹

به مهندس محمدرضا احسان فر مدیرعامل هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان از وی به عنوان کارآفرین برتر استان تقدیر کرد.

شماره ۲

استاندار سیستان و بلوچستان به پاس تالش ها ،خدمات کم نظیر و دستاوردهای مهندس احسان فر در حوزه کارآفرینی با اهدای لوح تقدیر

همگامان توسعه سیستان و بلوچستان
داخلی هلدینگ
فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعهفصلنامه
بلوچستان
سیستان و

دریافت لوح تقدیر توسط مهندس احسان فر به عنوان کارآفرین برتر استان

کارخانـه سـیمان سیسـتان بـا اهـدای لـوح
تقدیر به مهندس سـیدباقر امینی از ایشـان
قدردانـی کـرد.

IMI100

IMI100

اهدای لوح تقدیر سازمان مدیریت صنعتی ایران به شرکت صنایع سیمان زابل
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شـرکت صنایـع سـیمان زابـل در بیسـت و دومیـن همایـش رتبـه بنـدی شـرکتهای برتر ایـران موفق به کسـب "رتبـه اول" از نظر شـاخص بازدهی
فـروش شـد .ایـن مراسـم بـه میزبانـی سـازمان مدیریـت صنعتـی ایـران در مرکـز همایـش هـای بیـن المللـی صـدا و سـیما بـا حضـور مسـئوالن دولتـی،
نماینـگان مجلـس و بیـش از هـزار تـن از مدیـران برتـر کشـور برگزار شـد.

۱

سری جدید
شماره ۲
بهار ۱۳۹۹

فصلنامه داخلی هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان

مطالعه آزمایشگاهی اثرات جایگزینی ماده مکمل سیمانی سیلیکا
فیوم با سیمان برمقاومت فشاری نمونه های بتنی

حسینرضائی
دانشجوی دکتری مهندسی عمران ،مسئول واحد
تحقیق و توسعه شرکت صنایع سیمان زابل

خالصه
امروزه محققین از مواد مکمل سیمانی ( ) SCMبه عنوان ششمین
یشـود
جـز بتـن نـام میبرنـد .اهدافـی کـه از اسـتفاده از ایـن مـواد دنبـال م 
شـامل مـواردی چـون بهبـود کارایـی بتن تازه  ،بـاال بردن مقاومـت و دوام
بتـن سـخت شـده ،کاهـش حـرارت هیدراسـیون  ،حفـظ محیـط زیسـت و
یشـود.در میان مواد پوزوالنی ،سـوپر پوزوالن سـیلیکا
منافع اقتصادی م 
فیوم (دوده سیلیسـی) یکی از فعال ترین آنهاسـت.هدف تحقیق حاضر
بررسـی تاثیـرات سـیلیکا فیـوم بـر مقاومـت فشـاری نمون ههـای بتنـی
میباشـد .در این مطالعه آزمایشـگاهی در واحد تحقیق و توسـعه سـیمان
طهـای بتنـی حـاوی 7/5
سیسـتان بـه بررسـی خـواص مکانیکـی مخلو 
و  15درصـد دوده سیلیسـی از طریـق انجـام آزمایشـات مقاومـت فشـاری
پرداختـه شـده اسـت.نتایج نهایـی نشـان میدهـد کـه بـا افزایـش درصـد
جایگزینی دوده سیلیسی به جای سیمان( از صفر تا  15درصد ) میتوان
بـه رشـد  20تـا 30درصـدی در مقاومـت فشـاری دسـت یافـت.
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کلمـات کلیـدی :مـواد مکمـل سـیمانی ،سـیلیکا فیـوم ،دوده
سیلیسـی ،مقاومـت فشـاری ،مـواد پوزوالنـی
مقدمه
افزودنیهای معدنی غالبا مواد سیلیسـی و سـیلیکاتی نرم و با ذرات
یشـوند.
بسـیار ریـز هسـتند کـه در زمـان اختلاط به مخلـوط بتن اضافه م 
یهـای
محصـوالت فرعـی صنعتـی بـه عنـوان منبـع اصلـی و اولیـه افزودن 
معدنی محسوب میشوند .این مواد به عنوان ((مواد مکمل سیمانی))
یشـوند.می دانیـم کـه بتن سـنتی شـامل چهار جز
یـا  SCMنیـز خوانـده م 

امین صباغ زاده
فوق لیسانس مهندسی شیمی ،کارشناس دفتر فنی
شرکت صنایع سیمان زابل

،آب  ،سـیمان  ،سـنگدانههای فایـن و سـنگدانههای کـورس میباشـد،
امـا در مقابـل  ،بتـن معاصر دوجز اضافی شـامل افزودنیهای شـیمیایی و
مـواد مکمـل سـیمانی یعنـی  SCMدارد.به همین دلیل برخی از محققان
از (مـواد مکمـل سـیمانی) بـه عنوان ششـمین جز بتن نـام میبرند.
یهـا
درتکنولـوژی بتـن نویـن ،اهدافـی کـه از اسـتفاده از ایـن افزودن 
یشـوند شـامل مـواردی چون بهبـود کارایی بتن تازه  ،بـاال بردن
دنبـال م 
مقاومـت و دوام بتـن سـخت شـده ،کاهـش حـرارت هیدراسـیون ،حفـظ
محیط زیست و منافع اقتصادی میباشند .چهار افزودنی معدنی(SCM
) کـه بـه طـور متـداول مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد شـامل سـیلیکا فیـوم (
دوده سیلیسـی )یا  ، SFسـرباره گرانوله یا  ، GBFSخاکسـتر بادی یا PFA
یشـوند.
و متاکائولـن یـا  MKم 
سوپر پوزوالن سیلیکا فیوم در واقع یک محصول فرعی کارخانجات
فـوالد آلیـاژی یـا فروسـیلیس اسـت کـه نتیجـه تبدیـل کوارتـز بـا خلـوص
بـاال بـه سـیلیکون در یـک کـوره قـوس الکتریکـی بـوده و بـه صـورت بخـار
یشـود.
سیلیسـی کـوره در دمـای دو هـزار درجـه سـانتیگراد از آن خـارج م 
ایـن بخـار در فیلتـر مخصـوص کـوره جمـع آوری شـده و مترا کـم میگردد.
مراحـل تولیـد سـیلیکا فیـوم اسـت .سـیلیکافیوم بسـیار ریـز دانـه اسـت بـه
طـوری کـه قطـر ذرات آن کمتـر از یـک میکرومتـر بـوده و حـدود  93برابـر
از ذرات سـیمان کوچکتـر اسـت.چون نرمـی سـیلیکافیوم حـدود دو برابـر
نرمی ذرات دود سـیگار اسـت  ،به همین جهت به آن دوده سیلیسـی نیز
یشـود.حدود نـود درصـد وزنـی سـیلیکافیوم از ذرات بسـیار ریـز
اطلاق م 
سـیلیس آمـورف (بـی شـکل و غیـر بلـوری) و فعـال تشـکیل شـده اسـت.
بـه همین جهت خاصیت سـیمانی سـیلیکا فیوم بسـیار بـاال بـوده وبه نام
یشـود.
سـوپرپوزوالن خوانـده م 
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چکیده
بـه علـت خصوصیات فیزیکی پلی پروپیلن و قیمـت ارزان آن ،این
مـاده بـرای تولیـد الیاف و اسـتفاده در صنعت نسـاجی بسـیار مـورد توجه
تولید کنندگان و مصرف کنندگان اسـت .همچنین با اسـتفاده از برخی
یهـا بـه راحتـی میتوان خواص مکانیکی الیـاف حاصل را بهبود
افزودن 
بخشـید .کربنـات کلسـیم مناسـب تریـن گزینه بـرای ایـن امر اسـت .اما
شـرایط تولید مانند سـرعت و دمای ذوب ریسـی و البته کشـش الیاف در
مرحلـه نهایـی تولیـد میتوانـد بسـیار اثرگـذار باشـد .در ایـن تحقیق تاثیر
نسـبت کشـش بـر خـواص مکانیکی الیاف پلـی پروپیلن ترکیب شـده با
کربنات کلسـیم بررسـی شـد .الیاف تولید شـده در محدوده دمایی مورد
نظر ،پس از اعمال دو نسـبت کشـش متفاوت متناسـب با عرض الیاف
حاصـل و فاصلـه تیغ ههـای بـه کار بـرده شـده ،بوسـیله دسـتگاه کشـش
و بـر اسـاس  648 ASTM Dبررسـی گردیـد .مقادیـر بدسـت آمـده بـرای
مقاومت کششـی لیف نشـان داد افزایش نسـبت کشـش در تولید الیاف
تأثیـر قابـل توجهی در بهبـود خواص مکانیکـی آن دارد.
واژههای کلیدی
الیاف پلی پروپیلن ،کربنات کلسیم ،کشش ،خواص مکانیکی
مقدمه
نهـا از جملـه الیـاف مصنوعی میباشـند کـه در آن ماده
پلـی اولفی 
تشـکیل دهنـده لیـف یکی از پلیمرهـای مصنوعی بلند اسـت و حداقل
 85درصـد وزن آن را اتیلـن ،پروپیلـن یـا سـایر واحدهـای اولفینـی
تشـکیل میدهـد .پلـی اولفینهـا به علـت ارزانی قیمـت مونومر ،چگالی

کمتـر از یـک و امـکان ذوب ریسـی ،توجـه بسـیار زیـادی را بـه خـود
جلـب نمـوده انـد .از دیگـر خصوصیات این الیاف عـدم جذب رنگینه،
لهـای شـیمیایی ،بازهـا و اسـیدها و
رطوبـت ،مقاومـت در مقابـل حال 
تخریـب زودهنـگام آن در اثـر نور خورشـید و مالش اسـت .پلی پروپیلن
( )PPو پلـی اتیلـن ( )PEمعمـول تریـن اعضـاء ایـن خانـواده هسـتند.
ایـن الیـاف آب گریـز از پلیمریـزه کـردن پروپیلـن در حجـم بسـیار زیـاد و
یشـود .سـفید رنـگ بـوده و دمـای ذوب حـدود
بطـور تجـاری تولیـد م 
 140تـا  170درجـه سـانتی گـراد دارد .پلـی پروپیلـن یـک پلیمـر گرمانـرم
میباشـد کـه کاربر دهـای زیـادی در صنعـت از جملـه تولیـد فیلـم و
ورق ،قالـب گیـری دمشـی ،قالـب گیـری تزریقـی ،بسـته بنـدی مـواد
غذایـی و ...دارد .تولیـد الیـاف پلی پروپیلن به عنوان اقتصادی ترین
لیـف صنعـت نسـاجی همیشـه مـورد توجـه تولیـد کننـدگان و مصـرف
کننـدگان بـوده اسـت .ایـن مـاده نسـبت بـه سـایر پلیمرهـای گرمانـرم
اسـتحکام ضربـه نسـبتا کمـی دارد .بـا کنتـرل وزن مولکولـی ،اسـتفاده
از مـواد افزودنـی (پایـدار کننـده هـا ،تقویـت کنند ههـا و غیـره) و آمیـزه
یهـای پلـی پروپیلـن
سـازی ،امـکان تشـدید و بهبـود بسـیاری از ویژگ 
وجـود دارد .همچنیـن بلورینگـی زیـاد بـه ایـن مـاده اسـتحکام زیـاد،
سـفتی و سـختی میبخشـد .پلـی پروپیلـن عملا از تنشهای محیطی
تـرک نمـی خـورد ،امـا ایـن پلیمـر بطـور ذاتـی در برابـر تخریـب گرمایـی
پایـداری کمتـری نسـبت بـه دیگـر اولفینهـا ماننـد پلـی اتیلـن دارد و بـه
یشـود .توانایـی تحمـل بارهـای سـبک بـرای مدت
سـادگی بازیافـت م 
نهـای طوالنـی در محـدوده وسـیع دمایـی یکـی از خصوصیـات بـا
زما 
ً
ارزش پلـی پروپیلـن در کاربردهـای مهندسـی میباشـد .تقریبـا کلیـه
فرایندهـای تولیـد بـرای پلـی پروپیلـن قابـل کاربـرد میباشـد.
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تأثیر پارامتر کشش در تولید الیاف پلی پروپیلن پر شده
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ݢݢآییـن اختتامیـهی مسـابقات فوتبـال کارکنـان کارخانـه سـیمان

شـد .در ایـن مراسـم بـا حضـور مهنـدس امینـی مدیرعامـل و مهنـدس

سیسـتان (جـام دختـران آسـمانی) بـه مناسـبت گرامیداشـت یـاد و

مومیونـد مدیـر کارخانـه سـیمان سیسـتان بـه تیـم هـای برتـر جـام و

فوتبال
خاطرهی فرشـتگان پرکشـیده ی مدرسـه اسـوه حسـنه ی زاهدان برگزار

جوایـزی اهـدا شـد.

همچنین مسـابقات ورزشـی بین کارکنان شـرکت پلیمر پاکت پرند

هـای هـر رشـته جوایـزی اعطـا شـد .اسـامی برنـدگان ایـن مسـابقات را

زاهدان برگزار شـد .این مسـابقات در چهار رشـته بین کارکنان (فوتبال،

میتوانیـد در سـایت هلدینـگ همگامـان توسـعه سیسـتان و بلوچسـتان

دارت ،طنـاب کشـی و مـچ انـدازی) خانـم هـا و آقایـان برگـزار و بـه برنـده

مشـاهده کنید.
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حضور هلدینگ همگامان توسعه سیستان و بلوچستان
در یازدهمین نمایشگاه سیمان ،بتن ،تکنولوژی ساخت و ماشین آالت وابسته

افتتاح کتابخانه شرکت پلیمر پاکت پرند زاهدان
در راســتای ترویــج فرهنــگ کتابخوانــی و مطالعــه ،کتابخانـهی
شــرکت پلیمــر پاکــت پرنــد زاهــدان بــا حضــور مدیــران هلدینــگ
همگامــان سیســتان و بلوچســتان راه انــدازی شــد.
ایــن کتابخانــه بــا مســاعدت مهنــدس احســانفر رئیــس هیئــت
مدیــره و همــکاری روابــط عمومــی هلدینــگ ،در محــل ســالن چنــد

منظــوره بــا تعــداد  360جلــد کتــاب راه انــدازی شــد.
ایــن اقــدام کــه مــورد توجــه مدیــران شــرکت شــهرکهای
صنعتــی ،اداره کار و رفــاه اجتماعــی و دانشــگاه هاتــف قــرار گرفتــه
اســت توســط مهنــدس احســانفر افتتــاح و مــورد بهــره بــرداری قــرار
گرفــت.
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بازدید استاندار از روند اجرایی و مراحل ساخت سایت جدید شرکت نمایشگاههای
بین المللی سیستان و بلوچستان ( خرداد )98
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افتتاح سایت جدید شرکت نمایشگاههای بین المللی سیستان و بلوچستان با حضور
مهندس موهبتی استاندار ( 28آبان )98
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مراسم آغاز سال تحصیلی در زابل به همت بنیاد دانش و هلدینگ همگامان توسعه
سیستان و بلوچستان(شرکت صنایع سیمان زابل  -اول مهر )۹۸
" بنیــاد دانــش" نهــاد خیریــه ای اســت کــه توســط جمعــی از نیکــوکاران

بــه همیــن جهــت در اولیــن گام پــس از گذرانــدن مراحــل پذیــرش،

و اســتادان دانشــگاه در زمینــه ی حمایــت و هدایــت تحصیلــی و

عنــوان بورســیه را بــه دانــش آمــوزان خــود اعطــا مــی کنــد تــا در ابتــدای

توانمندســازی دانــش آمــوزان بــی بضاعــت و محــروم از نعمــت پــدر امــا

راه حــس مهــم بــودن را بــا ایشــان همــراه ســازد .

با اســتعداد ،در ســال  ۱۳۹۳به ثبت رســید و بر اســاس برنامه اســتراتژی

هلدینگ همگامان توســعه سیســتان و بلوچســتان با محوریت شــرکت

ایــن بنیــاد  ۱۰هــزار نفــر دانــش آمــوز بــه بناســت تــا ســال  ۱۴۰۴در ســطح

صنایــع ســیمان زابــل اقــدام بــه همــکاری و مشــارکت همــه جانبه بــا این

کشــور تحــت پوشــش قــرار گیرنــد.

بنیــاد دانــش محــور نمــود ،تــا در اعتــای تحصیلــی و فرهنگــی آینــده

آنچــه کــه بنیــاد را در ایــن راه متمایــز مــی ســازد نهادینــه کــردن نــگاه

اســتان نقــش کوچکــی داشــته باشــد.

تخصصــی بــه مقولــه حمایــت از کــودکان محــروم بــا اســتعداد تحصیلــی

بــا ایــن امیــد کــه هــر کــودک محــروم سیســتان و بلوچســتانی بــه دلیــل

بــاال اســت نگاهــی کــه مــی بایســت مبــری از هرگونــه ترحــم بــوده و

محــروم بــودن از نعمــت پــدر از نعمــت تحصیــل محروم نباشــد .مهر ماه

اعتمــاد بــه نفــس و روحیــه ارزشــمند بــودن را در دانشآمــوزان تحــت

ســال  ۹۸بــه همین مناســبت مراســم آغاز ســال تحصیلــی دانشآموزان

پوشــش خــود تقویــت کنــد.

ایــن مجموعــه در اســتان برگــزار شــد.
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