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دروازۀ صــــــــــــــــــــــــــــــــــــادرات
سیــمــــــــــــان و ݡکلیــــنــــــݡکـــــر
ــران ــوب ایـــــــــــــ از جنــــــــــــــــــــــ
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شــرکت بین المللــی ســیمان کنــگان بــا تکیــه بــر ویژگی هایــی منحصــر 
بفرد و اغلب انحصاری، در منطقه ای اســتراتژیک تأســیس شــد و با 
تکیــه بــر ایــن مزیت هــا در مــدت نســبتًا کوتاهــی توانســت موقعیــت 
ممتــاز خــود را در میــان انبــوه رقبــای ایرانــی خــود تثبیــت نمایــد. گــواه 
ایــن مدعــا کســب عنــوان صادرکننــدۀ نمونــه طــی ســال های متوالــی 

اخیر اســت. 

برخی از مهم ترین مزایای رقابتی این شرکت عبارتند از:
ــرداری از اســکلۀ          ــک دو اســکلۀ اختصاصــی و امــکان بهره ب      تمّل

         مجاور کارخانه برای بارگیری انواع محصوالت
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
    استقـــــرار سیستــــم های مختلف مدیریتــــی در شــــرکت مستند به  

        تأییدیـــه های رسمی
لمانی در فرآیند        بهره مندی از فناوری روز و ماشین آالت آ

         تولید و بارگیری
     دسترســی بــه مــواد اولیــۀ مرغــوب و نزدیــک بــه محــل کارخانــه 

         از معادن تحت مالکیت شرکت

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

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 

ــر  ایــن محصــوالت در منطقــه محســوب مــی گــردد. برت

سخن مدیر عامل



5 4

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 1377

1381

1396

1388
1387

13791392

آغاز تولید انبوه

ایده: احداث کارخانۀ سیمان 
در مجاورت اسکلٔه اختصاصی

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

ارتفاع از سطح دریای آزاد:  50 متـــر

میانگین بارش سالیانه:  69،4 میلی متر
نوع آب و هوای منطقه:  گرم و مرطوب

دما:  حداکثر دما در تابستان: 40 سانتیگراد

           حداقل دما در زمستان: 5 سانتیگراد

رطوبت  نسبی:   تابستان: %80

                                زمســـتان: %60

جــادۀ   14 کیلومتــر  بوشــهر،  اســتان  در  کنــگان  ســیمان  کارخانــۀ 
ــژۀ اقتصــادی  ــۀ 2 )تنبــک( منطقــۀ وی ــه عســلویه در ناحی ــگان ب کن
انــرژی پــارس و در زمینــی بــه وســعت 63 هکتــار واقع شــده اســت. 
کارخانــه در مجــاورت خلیــج فــارس واقــع شــده و فاصلــۀ ســیلوهای 
ذخیــرۀ کلینکــر تــا اســکله در حــدود یــک کیلومتــر می باشــد. شــایان 
ــوب  ــت مطل ــا کیفی ــارل ب ــک و م ــنگ آه ــی س ــادن غن ــت مع ــر اس ذک
در وســعتی حــدود 33 کیلومتــر مربــع و تحــت مالکیــت شــرکت، در 

نزدیکــی کارخانــه واقــع شــده انــد.

ســابقۀ شــکل گیری مجموعــۀ ســیمان کنــگان بــه افتتــاح اســکلۀ 
می گــردد.  بــاز  ســال 1379  در  معدنــی  مــواد  بارگیــری  اختصاصــی 
ظرفیــت بارگیــری در ایــن اســکله حداکثــر 5000 تــن بــود کــه بــا اجــرای 
فــاز دوم توســعۀ اســکله بیــن ســال های 1384 تــا 1387 و احــداث 
اســکلۀ دوم بــه بیــش از 000ر50 تــن افزایــش یافــت. ایــدۀ احــداث 
کارخانــۀ ســیمان در مجــاورت ایــن اســکله در ســال 1377 شــکل 
گرفــت؛ عملیــات اجرائــی ســاخت کارخانــه در ســال 1382 کلیــد خــورد 
و در ســال 1388 بــه بهره بــرداری رســید. در ســال 1381 بــه منظــور 
تأمیــن شــرایط ورود شــرکت بــه ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، نــوع 

شــرکت از ســهامی خــاص بــه ســهامی عــام تغییــر یافــت. تــا ســال 
1391 عمــدۀ تمرکــز مدیریــت روی رفــع مشــکالت تولیــد و رســیدن بــه 
ظرفیــت اســمی صــرف شــده و محصــوالت شــرکت به طــور عمــده در 
بازارهــای داخلــی فروختــه شــد. از ســال 1392 صــادرات مــورد توجــه 
ویــژه قــرار گرفتــه و بــا توجــه بــه کیفیــت بــاالی محصــوالت بــه ســرعت 
در بازارهــای هــدف توســعه یافــت. در ســال 1396 بهره بــرداری از 
آخریــن بخــش از نــوار نقالــۀ حمــل کلینکــر از ســیلوهای ذخیــر بــه داخل 
کشــتی، ســرعت بارگیــری را بــه نحــو چشــم گیری افزایــش داده و 

جذابیتــی دو چنــدان بــرای خریــداران ایجــاد نمــود.

موقعیت 
جغرافیایی کارخانه

تاریخچه
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سرعت بارگیری روش بارگیری
در یک روز

کثرظرفیت   حدا
توضیحاتوسیلۀ حمل

کلینکر فّله 
کشتی در 

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

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

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

بارگیری بونکرهای حمل سیمان از سیلوی ذخیرۀ سیمانبونکر 25 تنی5 هزار تنسیمان فّله در بونکر

کارگرکامیون 25 تنی2 هزار تنسیمانکیسه ای درکامیون بارگیری با استفاده از سیستم بارگیرخانه و 

 سیمان فّله 
بارگیری جامبو بگ از سیلوی ذخیرۀ سیمان ← بارگیری کامیون 25 تنیدر جامبو بگ

کشتی روی تریلی ← انتقال جامبو بگ با جرثقیل روی 

کیسه ای  سیمان 
کامیون 25 تنی / 1500 تندر جامبو بگ

کارگرکشتی تا 30 هزار تن بارگیری با استفاده از سیستم بارگیرخانه و 

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 کت در ساعتهاِور َاند بوِکر آلمانبارگیرخانۀ سیمان پا 3600 پا

ایــن شــرکت بــا بهره گیــری از یــک دســتگاه کــوره بــا ظرفیــت 6،000 تــن کلینکــر در روز، تــوان تولیــد ســاالنه بیــش از   2،000،000  تــن انــواع کلینکــر 
و   700،000   تــن انــواع ســیمان را دارد.

مهم ترین بخش های تکنولوژی به روز و کارآمد این شرکت در ادامه معرفی شده اند:

ســیمان کنــگان در راســتای ایفــای تعهــدات اجتماعــی خــود فعالیت هــا 
داده  انجــام  مختلــف  حوزه هــای  در  گســترده ای  ســرمایه گذاری  و 
اســت کــه در ادامــه بــه برخــی از مهــم تریــن آن هــا اشــاره می شــود:

   ایجــاد فضــای ســبز گســترده بــه وســعت 18 هکتــار کــه بــه روش 
قطــره ای آبیــاری شــده و بــرای توســعۀ آن از انــواع گیاهــان ســازگار بــا 

اقلیــم منطقــه اســتفاده شــده اســت
   احــداث تصفیــه خانــه باظرفیــت کافــی بــه نحــوی کــه هیچگونــه 

پســاب صنعتــی یــا انســانی بــه محیــط زیســت وارد نمی گــردد
   استفاده از گاز مازاد پاالیشگاه مجاور به عنوان سوخت کوره

   جذب پسماندهای پتروشیمی های منطقه و امحاء آن در کوره

مناطــق جغرافیایــی اصلــی تمرکــز فعالیت هــای بازاریابــی و فــروش 
صادراتــی شــرکت عبارتنــد از:

     کشورهای حوزۀ خلیج فارس
     کشورهای شرق آفریقا

     بنگالدش، هند و کشورهای جنوب شرقی آسیا

ایــن شــرکت تــا کنــون بــه بیــش از 13 کشــور صــادرات داشــته کــه 
برخــی از مهم تریــن ایــن کشــورها عبارتنــد از:

     کویت
     بنگالدش

     قطر

     عربستان صعودی
     عمان

     مصر
     هند

     عراق 

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

تعهدات اجتماعیخط تولید

بازارهای هدف و روش های فروش

بارگیری

هند
بنگالدش

تانزانیا

یمن

عمان

عربستان 
صعودی

کویت

عراق

مصر

قطر
امارات 

متحده عربی

موزامبیک

غنا

مهم تریــن روش هــای فــروش معمــول در ایــن شــرکت بــرای صــادرات انــواع محصــوالت، تحویــل روی عرشــۀ کشــتی )FOB( و تحویــل در بنــدر 
خریــدار )C&F( می باشــد )بدیهــی اســت جزئیــات روش فــروش و ســایر روش هــای فــروش در طــی مذاکــرات قابل بحث و بررســی خواهــد بود(.
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مشخصات شیمیایــــــݡی، فازی و فیزیݡکــــــݡی انواع ݡکلینݡکر مشخصات شیمیایــــــݡی، فازی و فیزیݡکــــــݡی انواع سیـــــمان

محصوالت

Type I

Chemical Analysis (EN196-2)

Item %

SiO2 > 20.00

Al2O3 > 5.30

Fe2O3 > 3.50

CaO > 65.00

MgO < 2.20 Max: 5

SO3 ≤ 1.00

K2O <1.00

Na2O < 0.20

Cl <0.01

L.O.I < 0 .50 Max: 1

Phase Analysis (EN196-2)

C3S > 57

C2S < 20

C3A ≥ 8

C4AF < 12

Free CaO < 1.5 Max: 2.0

Total Alkali < 0.90

I.R < 0.50 Max: 0.75

L.S.F ≥ 95

S.I.M <2.4

A.L.M <1.70

Type I

Chemical Analysis (EN197&EN196-2)

Item %

SiO2 ≥ 19

Al2O3 > 5.3

Fe2O3 > 3.5

CaO ≥ 63.00

MgO < 2.2 Max: 5

SO3 < 3.00 Max: 3.5

K2O < 0.95

Na2O < 0.20

L.O.I < 2.00 Max: 3

Phase Analysis (EN197&EN196-2)

C3S > 53

C2S < 20

C3A ≥ 8

C4AF < 12

C3A+C3S > 60

2C3A+C4AF > 28

I.R. < 0.5 Max: 0.75

Free CaO < 1.5 Max: 2.00

Total Alkali < 0.9

Physical Specifications (EN196-1,EN196-3,EN196-6, EN451-1)

Type I Type II

Item Item Value Compressive 
strength(kg/cm) Item Value Compressive 

strength(kg/cm)

Fineness (cm2/gr) <3100 Min: 
2800 2days >220 Min:100 < 3100 Min: 

2800 3 days > 240 Min: 100

(%) Retain Sieve #70 <0.1 7days >340 < 0.1 7 days > 340 Min: 175

(%) Retain Sieve #170 <0.5 28days >460 Min:425 < 0.5 28 days > 450 Min: 315

Initial Set (Minute) <240 Min: 45 < 240 Min: 45

Final Set (Minute) <300 Max: 
360 < 300 Max: 360

(%) Autoclave Expansion <0.1 Max: 0.8 < 0.1 Max: 0.8

(%) Norm. Consistency <25 <25

Specific Gravity (g/cm3) <3.2 <3.2

Physical Specifications (ASTM E11)

Particle Size %

Greater than 25 mm <10

Between 10mm and 25mm >40

Between 5mm and 10mm >20

Between 1mm and 5mm >20

Smaller than 1mm <10

Type II

Chemical Analysis (EN197&EN196-2)

Item  %

SiO2 ≥ 20

Al2O3 < 5.3

Fe2O3 > 4.00

CaO < 63.00

MgO < 2.2 Max: 5

SO3 < 3.00 Max: 3.0

K2O < 0.95

Na2O < 0.20

L.O.I ≥ 20 Max: 3

Phase Analysis (EN197&EN196-2)

C3S > 50

C2S < 20

C3A < 8

C4AF < 15

C3A+C3S < 58

2C3A+C4AF < 28

I.R. < 0.5 Max: 0.75

Free CaO < 1.5 Max: 2.00

Total Alkali < 0.9

Type II

Chemical Analysis (EN196-2)

Item %

SiO2 > 21.00

Al2O3 < 5.30

Fe2O3 > 4.00

CaO > 64.00

MgO < 2.20 Max: 5

SO3 ≤ 1.00

K2O < 1.00

Na2O < 0.20

Cl < 0.01

L.O.I < 0 .50 Max: 1

Phase Analysis (EN196-2)

C3S ≥ 52

C2S ≤ 20

C3A < 8

C4AF < 15

Free CaO < 1.2 Max: 2.0

Total Alkali < 0.90

I.R < 0.50 Max: 0.75

L.S.F < 0.50

S.I.M ≤ 2.4

A.L.M ≤ 1.30
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شرکت بین المللی سیمان کنگان تا کنون موفق به اخذ گواهی نامه های 
زیر گردیده است:

ISO9001      
ISO14001

OHSAS18001
ISO 50001
ISO17025

CE 
     II 525   و تیــپ-I  425  و-I گواهــی نامــۀ  کیفیــت  ســیمان تیــپ   

از ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران

درون سازمانی
   کاهش قیمت تمام شده با حفظ کیفیت جهانی

   بهــره گیــری حداکثــری از امکانــات موجــود بــرای ایجــاد کســب و 
کارهــای جدیــد )بنکرینگ، صادرات ســایر محصوالت معدنــی از طریق 

اســکله، تولیــد بــرق بــه روشــهای مختلــف و ...(

برون سازمان
   بومی

   توســعۀ همکاری هــای اســتراتژیک بــا ســایر تولیدکننــدگان ایرانــی 
ــا هــدف تســهیل صــادرات محصــوالت ایشــان و ارتقــاء تنــوع در ســبد  ب

ــی ــتریان جهان ــه مش ــه ب ــل عرض ــوالت قاب محص

   بین المللی
    توسعه فروش به مصرف کنندگان

   توســعۀ همکاری هــای اســتراتژیک بــا مصرف کننــدگان جهانــی بــا 
هــدف شــکل دهی همکاری هــای میــان مــدت و بلنــد مــدت بــرای 
ــدت  ــد م ــع بلن ــت مناف ــا رعای ــان ب ــاز ایش ــورد نی ــوالت م ــن محص تأمی

طرفیــن
   توســعۀ همکاری هــای اســتراتژیک بــا تولیدکننــدگان جهانــی بــا 

هــدف:
     ایجاد هم افزایی براساس امکانات موجود طرفین

      ایجاد هماهنگی استراتژیک برای مدیریت بهینۀ بازارهای مشترک
      سرمایه گذاری مشترک در طرح های دارای توجیه فنی اقتصادی

استانداردها

جهت گیری های 
استراتژیک
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