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افتتاح اسکلۀ اختصاصی بارگیری 
 5000  ton/vessel مواد معدنی با ظرفیت

 تغییر شرکت از سهامی
 خاص به سهامی عام

توجه ویژه به صادرات 

حمل مکانیزه کلینگر از سیلو به کشتی
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آغاز تولید انبوه

ایده: احداث کارخانۀ سیمان 
در مجاورت اسکلٔه اختصاصی

افتتاح اسکله دوم با ظرفیت بارگیری 
50,000ton/vessel بیش از

شــرکت بین المللــی ســیمان کنــگان بــا تکیــه بــر ویژگی هایــی منحصــر بفــرد و اغلــب 
انحصــاری، در منطقــه ای اســتراتژیک تأســیس شــد و بــا تکیــه بــر ایــن مزیت هــا 
ــای  ــان انبــوه رقب ــاز خــود را در می در مــدت نســبتًا کوتاهــی توانســت موقعیــت ممت
ایرانــی خــود تثبیــت نمایــد. گــواه ایــن مدعــا کســب عنــوان صادرکننــدۀ نمونــه طــی 

ــر اســت.  ــی اخی ســال های متوال
برخی از مهم ترین مزایای رقابتی این شرکت عبارتند از:

     تمّلــک دو اســکلۀ اختصاصــی و امــکان بهره بــرداری از اســکلۀ مجــاور کارخانــه 
بــرای بارگیــری انــواع محصــوالت

Ship Loader سرعت بارگیری باال ناشی از وجود نوار نقاله و     
Jumbo bag قابلیت بارگیری سیمان فّله، پاکتی و     

     دسترسی مستقیم به آب های آزاد
     کیفیت باالی محصوالت مستند به گواهی نامه های بین المللی

     استقـــرار سیستــم های مختلف مدیریتــی در شــرکت مستند به تأییدیـــه های رسمی

     بهره مندی از فناوری روز و ماشین آالت آلمانی در فرآیند تولید و بارگیری
     دسترســی بــه مــواد اولیــۀ مرغــوب و نزدیــک بــه محــل کارخانــه از معــادن تحــت 

مالکیت شــرکت

انــواع  ایــن شــرکت کــه »تأمیــن  بــرای  بــه مأموریــت  تعریــف شــده  بــا توجــه 
ســیمان و کلینکــر بــا تمرکــز بــر بازارهــای صادراتــی و ســپس تأمیــن نیــاز بــازار محلــی« 
می باشــد، توســعۀ پایــدار بازارهــای صادراتــی در دســتور کار شــرکت قــرار دارد. بــر 
ایــن اســاس حضــور پــر اقتــدار در رویدادهــای تجــاری بازارهــای هــدف و تعریــف 
الگوهــای کارآمــد بــا طرف هــای تجــاری خارجــی و داخلــی در ایــن راســتا از اهمیــت 

ویــژه ای برخــوردار خواهــد بــود.
بــر ایــن اســاس بــاور داریــم ایــن  شــرکت دروازه صــادرات انــواع ســیمان و کلینکــر 
از مرزهــای جنوبــی ایــران و یکــی از تأمین کننــدگان برتــر  ایــن محصــوالت در منطقــه 

محســوب مــی گــردد.

این شرکت با بهره گیری از یک دستگاه کوره با ظرفیت 6،000 تن کلینکر در روز، توان تولید ساالنه بیش از   2،000،000  تن انواع کلینکر و   700،000   تن انواع سیمان را دارد.
مهم ترین بخش های تکنولوژی به روز و کارآمد این شرکت در ادامه معرفی شده اند:

مهم ترین ویژگی های روش های مختلف بارگیری در جدول زیر ارائه شده است:

سخن مدیر عامل

بارگیریخط تولید

هند
بنگالدش

تانزانیا

یمن

عمان

عربستان 
صعودی

کویت

عراق
مصر

قطر
امارات 

متحده عربی

موزامبیک

غنا

این شرکت تا کنون به بیش از 13 کشور صادرات داشته که برخی از مهم ترین این کشورها عبارتند از:

ظرفیت اسمینام سازندهنام تجهیز

گ آلمانسنگ شکن 1350 تن در ساعتهازما

520 تن در ساعتپلی زیوس آلمانآسیاب مواد

6000 تن در روزپلی زیوس آلمانکوره

کولر سطح خنک کنندگی: 140/8 متر مربعپلی زیوس آلمانگریت 

100 تن در ساعتپلی زیوس آلمانآسیاب سیمان

300 تن در ساعتایبائو آلمانبارگیرخانۀ سیمان فّله

کتی ند بوِکر آلمانبارگیرخانۀ سیمان پا
َ
کت در ساعتهاِور ا 3600 پا

سرعت بارگیری روش بارگیری
در یک روز

کثرظرفیت   حدا
توضیحاتوسیلۀ حمل

کلینکر فّله 
کشتی در 

کشتیکشتی تا 60 هزار تن15 هزارتناز سیلو کلینکر به داخل  حمل با نوار نقاله مستقیمًا از سیلوی ذخیرۀ 

کشتیکشتی تا 60 هزار تن12 هزارتناز دپوی روباز کلینکر با لودر از دپوی روباز بر روی نوار نقاله ← انتقال به داخل  انتقال 

کشتی بارگیری بونکرهای حمل سیمان از سیلوی ذخیرۀ سیمان و پمپاژ به داخل کشتی تا 30 هزار تن5 هزار تنسیمان فّله در 
کشتی انبار 


