
تولید و راه اندازي انواع قطعات بتنی: طرحنام 



معرفی شرکت  

1386: سال تأسیس
18: تعداد دهیاري هاي عضو

ریال616,000,000: سرمایه اولیه
30: تعداد پرسنل ثابت

:اهم فعالیت هاي این شرکت به شرح ذیل می باشد
متر مربع جهت تولید مصنوعات  40,000شامل راه اندازي کارگاه در زمینی به مساحت : عمرانیبخش - ١

فلزي و قطعات بتنی، آماده سازي و زیرسازي آسفالت خیابان ها و معابر، تولید جداول و نصب المان و  
تندیس در ورودي روستاها، راه اندازي تاسیسات شن و ماسه  

شامل احداث و آماده سازي بوستان و پارك کودك در روستاها، جمع آوري زباله در  : خدماتیبخش -2
روستاها، راه اندازي پلیس ساختمانی جهت حفاظت و صیانت از منابع ملی و جلوگیري از تخلفات در  

حاشیه روستاها، احداث سالن و فضاهاي ورزشی براي استفاده ورزشکاران روستا  
در این زمینه تالش شرکت به این امر معطوف شده است که مناطق تفریحی و  : فرهنگیبخش -3

جاذبه هاي گردشگري و توریستی را شناسایی و بستر کار در این مناطق را آماده و به مردم معرفی نماید به  
کمک به برگزاري مراسم هاي ملی، مذهبی و عنوان مثال از کمپ گردشگري کفه سیرجان می توان نام برد،

یادواره هاي شهداء بخش  
نفر در این  55در بخش اشتغال زایی از جوانان بومی و متخصص در روستاهاي بخش مرکزي به تعداد 

.  مجموعه در حال حاضر مشغول بکار می باشند



بتنیانواع قطعات و راه اندازي تولید : نام طرح

1390: سال آغاز اجراي طرح�
ریال میباشد که توسط شرکت تعاونی همیار  1000000000هزینه طرح بالغ بر : طرحهزینه اجراي �

.دهیار بخش مرکزي سیرجان تامین گردیده است
جاده قدیم شیراز4کارگاه شرکت تعاونی همیار بخش مرکزي کیلومتر : اجراي طرحمحل �
متر سنگ فرش  120قطعه جدول در سایزهاي مختلف و600در حال حاضر روزانه : ظرفیت تولید�

.وموزاییک در طرحهاي مختلف تولید می نمایید
نفر  14: میزان اشتغال�
جدول ،سنگ فرش،موزاییک ،تندیسهاي بلواري وپارکی  : محصوالت تولیدي�
1390/10/1پایان 1390/4/1شروع ): تاریخ شروع، پایان و بهره برداري طرح(بازه زمانی اجراي طرح�

1390/10/1بهربرداري از 



،تولیدمختلفوسایزهايوطرحهااندازه هادربتنیقطعاتانواعتولید
دراستفادهجهتوپارکیبلواريتندیسهايوانواعوموزاییکفرشسنگ

محوطهجهتفرشهاسنگازواستفادهوشهريروستاییمعابرسازيزیبا
مختلفوفضايپارکهاسازي



:ضرورت و اهمیت اجراي طرح
روستا170وشهرداري5وبخش5دارايسیرجانشهرستاناینکهبهتوجهبا

ابادقرارداردریز،حاجی،نیبابک،شهربافتچونشهرهاییمسیرودرمیباشد
هايمجموعهومحوطهسبزوفضاهايپارکهااحداث،معابرسازيوزیباوساخت
محیطباوسازگاراقلیمنظرازکهبودمصالحنوعیکنیازمندواداريفرهنگی

بتونیقطعاتکارگاهیکاحداثکهمیطلبدباشدسیرجانوهوايوآبزیست
آغارراامراینسیرجانمرکزيبخشهمیارشرکتلذاگیردقرارکاراولویتدر

نمود



:  نحوه و فرآیند اجراي طرح
زیادتقاضايدلیلبهتاسیسسالهايدرمرکزيبخشهمیارتعاونیشرکت

فرشوسنگجدولخصوصدرشهرسیرجانتوابعوشهرداریهايدهیاران
میشودتولیدبتنیقطعاتانواعاندرکهنمودبتنکارگاهاندازيراهبهاقدام
اینبهمربعمتر5000متراژبهبودهشرکتبهمتعلقکهزمینیازدرقسمتیابتدا

فعالیتبهشروعخصوصایندراالتماشینانواعخریدبادادهاختصاصامر
متر120ومختلفسایزهايدرجدولقطعه600روزانهحاضرحالدرکهنموده
.نماییدمیتولیدمختلفطرحهايدروموزاییکفرشسنگ



میزان سوددهی و خدمت رسانی به :(نتایج حاصل از اجراي طرح
)  اعضاء و روستاییان

وتمامیهستندبکارمشغولمستقیمبصورتنفر14طرحایندرحاضرحالدر
شهرستانتوابعيوشهرداریهادهیاریهابتنیقطعاتواحتیاجاتنیازها

انواعخدماتمنطقهایندرروستامردمبههمچنینمیشودتامینسیرجان
میزانمیشوددادهآنهامنازلدراستفادهجهتموزاییکوانواعسیمانیبلوك
.میباشدریال150000000متوسطبطورماهیانهآندهیسود








