
شن و ماسهکارگاه : 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



تاسیسات شن و ماسه: نام طرح

1391/10/1: سال آغاز اجراي طرح�
ریال 4,000,000,000: طرحهزینه اجراي �
یک سال  : دوره اجراي طرح�
تن انواع مصالح سنگی در روز300ظرفیت تولید : ظرفیت تولید�
. نفر به صورت مستقیم مشغول به کار می باشند16در این طرح : میزان اشتغال�
:  بهره  برداران طرح�
جدول پارکی  متفاوت، انواع تندیس پارکی در طرحها وسایزها ورنگهاي انواع : محصوالت تولیدي�

سانتیمتر، 40*40*15سانتیمتر و 40*40*10سانیمتر و 40*40*12وخیابانی در اندازه هاي 
سیمانیبلوك متفاوت، انواع سنگ فرش وموزاییک فرش در طرحها وسایزها ورنگهاي انواع 

):  تاریخ شروع، پایان و بهره برداري طرح(بازه زمانی اجراي طرح�
1394/3/20الی �1391/10/1
.میلیون تومان می باشد15درآمد فروش مصالح سنگی ماهیانه �



درچهارراهواستبرخوردارخوبیاستراتژیکیموقعیتازسیرجانشهرستانکهاینبهتوجهبا
درپیشرفتباعثامراینوبودهزیادشهرستاناینبهمهاجرتواستگرفتهقرارکشورمواصالتی

شهرستانکهاینبهتوجهباطرفیازواستشدهزیاديصنعتیومسکونیهايسازوساخت
گلآهنسنگمعدنگرفتنقرارمیشودمحسوبایرانصنعتیومعدنیشهرهايجزسیرجان

وشهرستانساختهايزیردرکهشدهباعثشهرستانایندراقتصاديمنطقهوفوالدصنایعوگهر
میگیردقراراستفادهموردزیاديبتنیمصالحصنایعاین

انواعجملهازبتنیقطعاتانواعتولیدسیرجانمرکزيبخشهمیارشرکتکهاینبهتوجهبا
اجراییوکاريدربرنامهراسیمانیبلوكوسنگفرشوفرشموزاییک.خیابانیوپارکیجداول

برايماسهوشنتاسیساتایجادواندازيراهبهسوقنیزخودمصرفینیازبهتوجهباوداردخود
.کردپیداخوداولیهمصالحتامین



:ضرورت و اهمیت اجراي طرح
ودراستبرخوردارخوبیاستراتژیکیموقعیتازسیرجانشهرستاناینکهبهتوجهبا

واینبودهزیادسیرجانشهرستانبهومهاجرتاستگرفتهقرارکشورمواصالتیچهارراه
بهتوجهباطرفیوازاستشدهسیرجانشهرستاندرزیاديوسازهايساختباعث
قرارمیشودمحسوبایرانوصنعتیمعدنیشهرهايجزءسیرجانشهرستاناینکه

شدهباعثشهرستانایندراقتصاديومنطقهفوالدوصنایعگهرگلآهنمعدنگرفتن
قراراستفادهموردزیاديبتنیمصالحصنایعاینوشهرستانهايساختزیردرکه

راهووماسهشنتاسیساتبتنیمصالحشدنفراهمجهتکهمیطلبدامراین.گیرد
.شوداندازي



:  نحوه و فرآیند اجراي طرح
باقراردادعقدومصالحکیفیتومرغوبیتخصوصدرآزمایشومحلشناسایی

آننصبوشکنسنگدستگاه هايسازنده



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

بینشرکتعمومیمجمعدرسالههرماسهوشنکارخانهازحاصلسود
روستاهادروتقسیمباشندمیمرکزيبخشدهیاري هايهمگیکهسهامداران

.می گرددهزینهعمرانیامورجهت












