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معاون فنی شرکت پارس ترك سیلو

هوادهی غالت ذخیره شده

دالیل هوادهی غالت ذخیره شده:

 جلوگیري از تولید و رشد قارچ ها

 ممانعت از گسترش حشرات

 ایجاد شرایط مناسب براي ادامه حیات بذر

 کاهش رطوبت دانه

غالت یک عایق قوي محســوب می شوند لذا بدون هوادهی، گرماي داخل 

سیلو خارج نمی شود.در اطراف هر دانه تعداد زیادي حفره هاي کوچک هوا 

ایجاد می شـود ، چنانچه گردش هوا وجود نداشـته باشـد هواي اطراف هر 

دانه که داراي رطوبت باالیی اسـت به همراه گرماي داخل سـیلو ، شـرایط 

ایده آلی براي رشد حشرات و قارچ ها ایجاد می کند.
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هنگامی که بار داخل سیلو ریخته می شـود دانه هایی که در سـطح باالیی 

قرار گرفته اند داراي بیشـــــترین دما خواهند بود این تفاوت دمایی به دو 

دلیل ایجاد می شـود ، حرکت گرماي داخل سـیلو از پایین به سـمت باال و 

همچنین افزایش دماي سقف سیلو بر اثر تابش نور خورشید.

زمانی که غالت با رطوبت بیش از 12% ذخیره می شوند فضــاي خالی بین 

زیر سقف سیلو و باالي غالت ، در طول شبانه روز سرد و گرم شـده و حالت 

چگالش بوجود مــی آید ، در نتیجه دانه هاي قــرارگـــرفته در باالي بار ، 

مرطوب خواهند شد.

هوایی که توسط فن به سیلو وارد می شود ، همواره آسانترین مسیر را براي 

رسیدن به باالي سیلو انتخاب می کند (مســـیري که کمترین مقاومت در 

برابر جریان هوا داشته باشد) بنا بر این اگر کانال کشـی اي که جهت تهویه 

انجام می شود مناسب نباشد دانه هاي ذخیره شده به طور یکسان هوادهی 

نخواهند شد.

نوك قله دانه هاي ذخیره شده از جمله نقاطی اسـت  که جریان هوا عموما 

از آن عبور نمی کند. مسـیر جریان هوا معموال به سمت جداره سیلو است ، 

زیرا کمترین ارتفاع را داراست. بنابراین بهترین نقطه براي ورود هوا مرکز و 

گردش هوا بین دانه هاي ذخیره شده
هوادهی 

هدف از خنک کردن غالت ذخیره شــده ، ایجاد شــرایط مناســـب براي 

نگهداري آنهاســــت.کاهش و ایجاد دماي یکنواخت در ســـــیلو ، باعث 

جلوگیري از رشد قارچ ها ، از بین بردن شرایط تولید مثل حشـرات و حفظ 

حیات بذر دانه (Germination) خواهد شد.

یکنواختی دما 

چنانچه سیستم تهویه جهت خنک کاري دما نداشته باشیم ، دانه هایی که 

با دماي باال داخل سیلو ریخته می شوند ، دماي خود را تا مدت زمان زیادي 

در خود نگه خواهند داشت و در اکثر موارد ماه ها طول می کشد که این دما 

را از دست دهند.

حدود 38% فضـــــاي ذخیره سازي ، توسط هواي مابین هر یک از دانه ها 

اشغال می شـود به همین دلیل یک توده غالت به عنوان یک عایق حرارتی 

قوي عمل خواهد کرد بنابراین اگـر مقداري از دانه ها که داراي رطوبت و یا 

دماي باالیی اند ذخیره ســازي شــوند زمان زیادي نیاز اســت تا به دماي 

مطلوب برسند.بوسیله خنک کردن غالت ذخیره شـده ، هواي ایجاد شـده 

در اطراف هر دانه از ســـیلو خارج شـــده و نقاطی که داراي دماي باالیی 

هسـتند خنک شده و در تمامی قسـمتهاي سیلو دماي یکسـانی ایجاد می 

گردد.

چگالش 

فضاي خالی بین زیر سقف سیلو و باالي غالت ، در طول روز بر اثر تابش نور 

خورشید گرم و در شب سـرد می شـود ، این حالت باعث ایجاد چگالش در 

این ناحیه خواهد شد.چنانچه تهویه اي وجود نداشته باشـد ، دانه هایی که 

در سطوح باالیی مواد ذخیره شده قرار دارند بســـــــیار مرطوب خواهند 

شد.این رطوبت بســـتر بســــیار مناسبی براي رشد آفات و حشــــرات 

است.سیســتم تهویه خنک کاري سیلو از اثرات مخرب چگالش جلوگیري 

می کند.

تاثیر دما بر ادامه حیات بذر دانه ها

کاهش ســرعت جوانه زنی (Germination) در اثر تخریب ســـاختار 

ســـلولی و عملکرد آن صــــورت می پذیرد این خالت با تغییرات ترکیب 

شیمیایی ، آنزیم ها و سیسـتم هاي بیوشیمیایی دانه به وجود می آید.دانه 

هاي ذخیره شده در هر شرایطی به مرور زمان فاسد می شـود ولی شـرایط 

نامناسب ذخیره سازي (دما و رطوبت) سرعت فاسد شدن دانه ها را به طور 

چشمگیري افزایش می دهد.

نمودار زیر تاثیر دما و رطوبت را در میزان حیات گندم در طی 360 روز نشان می دهد:
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ذخیره کردن دانه ها با رطوبت اسـتاندارد و یا کمتر از آن 12/5% براي اکثر 

غالت احتمال رشد حشــرات و یا آفات را کاهش می دهد .البته باید توجه 

داشت حتی با رعایت نکته فوق ،در صـورت وجود  دماي باال شـرایط رشـد 

حشرات و قارچها  همچنان مهیاست.دماي پایین چرخه حیات حشرات (از 

تخم تا بلوغ) را از 4 هفـته در دماي c°35-30 به 12- 17 هفـته در دماي 

c° 20-23 افزایش می دهد.با توجه به اینکه حشــــرات بالغ همچنان در 

دماي پایین نیز زنده می مانند ، ولی رشد حشرات جوان ، در دماي کمتر از 

c° 18-20 کامال متوقف می شــــود.در دماهاي کمتر از c°15رشــــد 

اهداف کاهش دماي غالت

تهویه و کانال کشی براي خنک کردن

به دلیل این که دبی فن هوادهی براي خنک کردن ســـــیلو 

نسبتا کم می باشد لذا کانال کشی آن باید به گونه اي باشد تا 

هواي دمیده شده ، به طور یکسان و کامل در تمام نقاط سیلو 

منتشر شود. و هرگونه طراحی نامناسب باعث ایجادد خلل در 

میزان هوادهی ســــــیلو می گردد.در برخی حاالت از قبیل 

هوادهی سـیلوهاي بزرگ یا grain sheds این موضــوع 

اهمیت بیشتري پیدا خواهد کرد.

بهداشت در کانال کشی

کانال هاي هوادهی مکانی اسـت که کرد و غبار و ذرات ریز در آن جمع می 

شوند این مناطق بهترین محیط یراي حیات و رشد حشرات و آفات است و 

هنگامیکه سیلو تخلیه شد باید تمیز شود. در غیر اینصورت حشرات و قارچ 

ها در آن باقی مانده و پس از پرشـدن ســیلو ، به کمک هواي ایجاد شــده 

توســط فن ، مجددا واد غالت جدید خواهد شــد.به همین خاطر طذاحی 

کانال هاي هوادهی باید به گونه اي باشـد که جهت نظافت بتوان به راحتی 

آنها را جدا کرد.اکثر کانال ها و شــیارهاي هوادهی را می توان به وســـیله 

هواي فشـرده ایجاد شده توسط کمپرسور و یا جاروبرقی صنعتی تمیز کرد 

ولی در مواردي که روي کانال شبک بندي شده باشد کار کمی مشــــکل 

مراحل خنک کاري 

مرحله اول : هوادهی مداوم

اولین گام پس از شارژ سیلو ، کاهش دمایی است که توسط خود غالت ذخیره شده ایجاد می شود.در ابتدا وقتی بار داخل سیلو ریخته می شـود فن 

هاي هوادهی را باید بطور مداوم به مدت 2-3 روز (یا تازمانی که هوا از دریچه هاي تهویه سقف خارج شود) روشـن کرد تا دما و رطوبت باالي غالت 

کاهش یابد.

البته اگر رطوبت هوا بیش از 85% باشد هوادهی مداوم به صالح نبوده و باعث رطوبت بیشــتر دانه ها خواهد شد.لذا نباید بیش از چند ساعت در روز 

هوادهی صورت پذیرد.در این شرایط هوادهی باید از حالت اتوماتیک خارج و به صورت دستی انجام گردد.

مرحله دوم: خنک کاري سریع

پس از مرحله اول مدت زمان هوادهی را باید از حالت مداوم به 9-12 ساعت در روز کاهش و به مدت 3-5 روز ادامه داد.سختی کار در این حالت راه 

اندازي سیستم هوادهی در خنک ترین ساعات شبانه روز بوده و مستلزم حضـور فردي در محل استقرار سیلوهاست تا بتواند سیسـتم را متناسب با 

دماي هواي محیط روشــن یا خاموش کند. هدف نهایی در این مرحله کاهش دماي داخل ســیلو از حدود 30درجه ســـانتیگراد به 20 درجه می 

باشد.این کاهش 10 درجه اي ، صدمات ناشی از وجود حشرات را کاهش می دهد.

مرحله سوم : خنک نگه داشتن

هدف از این گام ، نگهداري دماي پایین به دست آمده از مراحل قبل است.در این مرحله سیسـتم هوادهی در طول یک ماه در حدود 100 ساعت راه 

اندازي می گردد . نکته حائذ اهمیت ، توجه به راه اندازي سیسـتم در خنک ترین ساعات شبانه روز و رطوبت کمتر از 85% است.در برخی سیســتم 

هاي اتوماتیک کنترل دما فن ها توسط سنســــورهاي تعبیه شده ، به صورت خودکار و در زمانی که نیاز است روشن می شوند.در این حالت امکان 

دارد فعالیت سیتم هوادهی چندین روز متوالی متوقف شده و یا در زمانهایی به مدت 48 ساعت هوادهی مداوم صورت پذیرد. 
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معرفی تعدادي از پروژه هاي شرکت پارس ترك سیلو

سیلوي 120 تنی شرکت پروتئین سازان قومس

شرکت پروتئین سـازان گومس از جمله مهمترین و بزرگترین شـرکتهاي تولید کننده 

خوراك دام و طیور در شهرك صنعتی شرق سمنان است.

شـرکت پارس ترك سـیلو پروژه ذخیره سـازي را براي این شـرکت با تمامی تجهیزات 

متعلقه و بصــــورت کامل در قالب 4 سیلوي 30 تنی جهت ذخیره خوراك دام یا پلت 

احداث نموده که به تازگی به افتتاح وو بهره برداري رسیده است. 

پروژه  6000 تنی شرکت آبشار سبز 

شرکت صنایع غذایی آبشار سبز اصفهان فعالیت خود را از سال 1354 و پس از موافقت 

اصولی از وزارت جهاد کشاورزي جهت تولید آرد گندم آغاز نمود و با توجه به نیاز کشور 

و منطقه فعالیت هاي خود را همراه با کسب تجربه و تکنولوژي گسترش داده است و به 

این منظور در حال حاضــــــر با مدیریت مهندس نعمت بخش، تولید کننده جوپرك، 

سبوس گندم، سبوس جو، گندم پوست گرفته، جو پوست گرفته، بلغور گندم، بلغور جو 

و آرد جو خوراکی جهت مصرف دام در زمینی به مساحت 12000 متر مربع و با سرمایه 

بخش خصوصی می باشد.

در راستاي ذخیره سازي استاندارد گندم براي مصـرف کارخانه آرد شرکت آبشـار سبز 

سیلوي خود را بدست متخصـصـان شرکت پارس ترك سیلو در قالب 3 سیلوي 2000 

تنی احداث نمود.

پروژه 12 هزار تنی کارخانه ستاره کیان بیرجند

کارخانه تولید خوراك دام ، طیور و  آبزیان ستاره کیان بیرجند تحت لیســـــــــانس 

 TrouwNutritionبه ظرفیت 50 تن در ساعت در زمینی به مساحت 4 هکتار و زیر 

بنایی حدود 14000 متر مربع در حومه شهرسـتان بیرجند (کیلومتر 35 جاده بیرجند 

full Fat Soy )زاهدان) احداث شـده اسـت. این کارخانه با تولید ســویاي پر چرب

 Bean)که یکی از راهکارهاي تامیـن انرژي در جیره ها می باشد اقدامی نو و ابتکاري 

جدید را در صنعت خوراك دام ، طیور و  آبزیان کشــــور بنا نهاده است. این شرکت در 

راستاي ذخیره سـازي مناسـب اقدام به سـاخت سـیلو براي ذخیره خوراك دام و طیور 

ذرتو کنجاله سویا و گندم نمود و شرکت پارس ترك سیلو پروژه این شـرکت را در قالب 

ptsilo  ً6 کندوي 2 هزار تنی با تمامی تجهیزات نقل و انتقال مواد احداث کرد. ضـمنا

اقدام به مکانیزه نمودن سـوله هاي شـرکت ســتاره کیان نمود که از جمله پروژه هاي 

موفق در حوزه مکانیزه سازي می باشد.

پروژه 9000 تنی گروه غرب دانه کردستان در سنندج

گروه غرب دانه در سـال 1386 با تأسـیس اولین کارخانه خوراك دام و طیور با ظرفیت 

40 هزار تن در سال با استفاده از تکنولوژي ماشین آالت کشــــــــور هلند، در استان 

کردسـتان فعالیت خود را آغاز نمود. این گروه طرح توسـعه شـماره یک خود را واقع در 

سنندج کیلومتر سـه جاده سـقز اجرا نمود. واحدي که در سـال 1386 با ظرفیت چهل 

هزار تن تولید خوراك دام و طیور به بهره برداري رســــــــــید.. مدیریت گـروه با در 

نظرگرفتن روند رو به رشد صنعت طیور در کشـــور بویژه استان کردستان همچنین با 

توجه به کمبود خوراك آبزیان در کشور تصمیم به بسـط و توسعه واحد ذکر شده نمود 

9 آغاز گردید. یکی از اهداف اصــلی این پروژه افزایش ظرفیت  که اجراي آن از سـال 1

ذخایر نگهداري مواد اولیه بود که با ساخت یک سیلوي  2400تنی و 5 سـیلوي1100 

تنی و 2 سیلو با تناژ 550 تن توسط شرکت پارس ترك سیلو به تحقق پیوست.
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هیئت تجاري ایرانی  با هماهنگی اتاق بازرگانی و صــــنایع و معادن ایران 

براي تعامل و گسـترش همکاریهاي تجاري بین ایران و هند در تاریخ 20 تا 

2 ژانویه عازم هندوسـتان شـد و مدیرعامل شــرکت پارس ترك ســیلو  3

بعنوان نماینده صنعت سیلوسازي کشور در این هیئت حضور داشت. 

 به همین بهانه با ایشـان به گفتگو نشـســته ایم. مهندس منصــور وزیري 

درباره دستاوردهاي این سفر گفت: کشــــــور هند با یک میلیارد و 300 

میلیون نفر جمعیت و با افزایش روزمره مصــــــرف، در هر حوزه اي بویژه 

صنعت غذا و تجهیزات صنایع غذایی، پتانســـــیل باالیی بعنوان یک بازار 

مناسب دارد.

وي با اشــاره به اینکه تجارت هند با ایران چه از لحاط قیمت و چه کیفیت 

تکنولوژي عرضــه شــده توســط ایران خواهد بود، گفت: شـــرکت هاي 

آمریکایی و اروپایی در چند سال اخیر بصـورت جدي وارد بازار هندوستان 

شـده اند لذا ما بعنوان یک شـرکت ایرانی با رقباي سـیلوسـاز بزرگی چون 

ســایماگا  ، GSI،SCAFCO  که همگی از تولید کنندگان قدر  دنیا 

هســــــــــــتند در بازار هند رقابت خواهیم نمود. وزیري اجراي پروژه 

اخیر PTSILOدر هندوستان  را نشـان توان رقابتی باالي شرکت پارس 

ترك سیلو دانست  ضمن اینکه بازدید هاي مکرر از این پروژه منجر به عقد 

قراردادهاي جدید در هند شده است.

مدیرعامل PTSILOدر خصــوص دستاورهاي این سفر به دیدارهایی با 

اعضـــــــــــــاي اتاق بازرگانی دهلی نو و بمبئی و همچنین فدراسیون 

صادرکنندگان هندوستان اشاره نمود. وي در بخش بعدي درباره وضـعیت 

کنونی شرکت پارس ترك سیلو اذعان داشت: در حال حاضر در اسـتانهاي 

ایالم، خوزسـتان، خراسـان شـمالی و مرکزي، زنجان، آذربایجان شـرقی و 

کردستان حضور پررنگ داریم.

وزیري با ابراز خرسـندي از اینکه پارس ترك ســیلو در چند ســال  اخیر 

جایگاه برند خود را در صنعت سیلوي کشــــور محکم ساخته است خاطر 

نشان کرد: کشورهاي هندوستان، قزاقستان و عراق بعنوان اهداف صادراتی 

 PTSILOدر برنامه آتی اجراي پروژه توسط شرکت قرار دارند.

کشور هند میدان رقابت پارس ترك سیلو با سیلوسازان بزرگ دنیا

گزارش سفر هیئت تجاري ایران به هندوستان

بیســت و دومین نمایشــگاه بین المللی صنایع کشـــاورزي، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع وابســـته ایران آگروفود 2015 

ازتاریخ 5 لغایت 8 خرداد ماه 1394  توسـط شـرکت پاالر سـامانه و همکاران خارجی آن با اخذ مجوز از ســازمان توســعه تجارت 

ایران و با همکاري شرکت سهامی نمایشــــــگاههاي بین المللی ج.ا.ایران،  براي بیســــــت و دومین سال متوالی در محل دائمی 

نمایشگاههاي بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

در راستاي هر چه تخصــصــی تر شدن فضــاي برگزاري نمایشــگاه و بهره گیري و استفاده هرچه بیشــتر مشـــارکت کنندگان و 

بازدیدکنندگان، نمایشگاه امسال نیز در ســه بخش تخصصـــی«ایران فود»، «ایران فودتک»  و «ایران آگرو» با حضـور شرکت 

کنندگان داخلی و خارجی برگزار خواهد شد. شرکت پارس ترك سیلو در سال 94 و در این نمایشـــگاه چند محصــــول جدید را 

روانه بازار خواهد نمود.

نمایش محصوالت جدید پارس ترك سیلو در آگروفود 2015 
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حضور موثر PTSILO در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهانحضور موثر PTSILO در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهانحضور موثر PTSILO در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت دام، طیور و دامپزشکی اصفهان

این نمایشگاه در8500 مترمربع فضـاي نمایشـگاهی و در سه سالن، مشـارکت کنندگانی از استان هاي اصفهان، تهران، خراسان رضوي، البرز، فارس، کردستان، 

کرمان، گلستان و گیالن و نمایندگان فروش کشورهاي ایتالیا، آلمان و چین را میزبانی نمود.

تولیدکنندگان انواع خوراك، افزودنی ها و مکمل هاي خوراکی دام وطیور، ماشـــین آالت، تجهیزات و ادوات، فعاالن بخش هاي مرغداري و دامپروري، داروهاي 

دامپزشکی و البراتوارها و تجهیزات دام و طیور، تأسیسات دامپروري، مرغداري، مراکز علمی و تحقیقاتی، ارگانها و سازمان هاي دولتی و نشریات از جمله شرکت 

کنندگان این نمایشگاه بودند.

در نمایشگاه امسال مشارکت کنندگان زیرگروه ماشین آالت حضور و استقبال بیشتري داشته اند لذا فضاي بیشـتري به حوزه ماشین آالت اختصـاص داده شود. 

شرکت پارس ترك سیلو نیز بعنوان یکی از معدود تولید کنندگان بنام سیلو در کشور در این نمایشگاه حضوري فعال و چشم گیر را داشت.

از نتایج ارزنده نمایشــگاه اصفهان می توان به عقد قراردادهاي ساخت سیلوي خوراك دام و امضــاء تفاهم نامه همکاري اشاره نمود. ویژگی منحصـــربفرد این 

نمایشگاه استقبال خوب مرغداران و فعاالن صنعت گاوداري از سیلوهاي PTSILO بود.

اولین همایش و نمایشگاه iran feed expo در سالن حجاب تهران به کار خود پایان داداولین همایش و نمایشگاه iran feed expo در سالن حجاب تهران به کار خود پایان داداولین همایش و نمایشگاه iran feed expo در سالن حجاب تهران به کار خود پایان داد

نخستین نمایشـگاه بین المللی فیداکسـپو(خوراك دام، طیور و آبزیان) از 25 دي ماه در سالن حجاب مرکز آفرینش هاي هنري، برگزار شد و شرکت پارس ترك 

سیلو بعنوان تنها تولید کننده سیلو در این نمایشگاه حضور بهم رساند.

در آیین گشـایش این نمایشــگاه، حســن رکنی، معاون امور دام وزارت کشــاورزي، مهدي خلج، رییس سازمان دامپزشکی، شمس علی هادیزاده معلم، رییس 

کمیسیون کشاورزي اتاق بازرگانی ایران و جمعی از مسئوالن وزارت کشاورزي حضور داشتند.

شایان ذکر است حضور شرکت هاي بزرگ داخلی و خارجی تولیدکننده خوراك دام، طیور و آبزیان، در این نمایشگاه رضایت بخش بود  لذا

این نمایشگاه فرصت مناسبی براي تبادل اطالعات و به روز رسانی تولیدکنندگان داخلی براي دستیابی  به دانش و تکنولوژي هاي روز دنیا بود.

نمایشــــــگاه بین المللی تولید و فرآوري (IPPE) آتالنتا که در سه بخش طیور، 

خوراك و گوشت به شکل ساالنه در ایالت جورجیا برگزار می گردد افتتاح شد.

نخسـتین روز یرگزاري این نمایشـگاه با تعداد متنابهی بازدید کننده همراه بود و بر 

خالف سال گذشته که نامساعد بودن آب و هوا شرایط پرواز را براي بازدید کنندگان 

و غرفه داران دشوار کرده بود امسال آب و هواي بسیار مساعدي بر فضاي نمایشـگاه 

حاکم بود.

مدیریت شـــــرکت پارس ترك ســــــیلو، آقاي فتاح وزیري نیز به همراه هیئت  

متخصـصـان اعزامی، در این نمایشــگاه حاضر شده و ضمن بازدید از غرفه ها حوزه 

کاري و گستره فعالیت این شرکت را براي فعاالن صنعت غالت و سیلوسازي تشریح 

نمودند.

گفتنی است، طی برگزاري این نمایشـــــگاه توامان با برنامه هاي علمی، سمینار و 

کارگاه هاي آموزشــــی ازجمله انجمن علمی طیور، کنفرانس انجمن AFIA  که 

توسط موسسه گوشت آمریکا سازماندهی شده بود نیز برگزار شد.

افتتاح نمایشگاه بین المللی تولید و فرآوري  (IPPE 2015) آتالنتاافتتاح نمایشگاه بین المللی تولید و فرآوري  (IPPE 2015) آتالنتاافتتاح نمایشگاه بین المللی تولید و فرآوري  (IPPE 2015) آتالنتا

فرصت جدید تجاري  پارس ترك سیلو جهت حضور در نمایشگاه اختصاصی ایران در بغداد - عراق فرصت جدید تجاري  پارس ترك سیلو جهت حضور در نمایشگاه اختصاصی ایران در بغداد - عراق فرصت جدید تجاري  پارس ترك سیلو جهت حضور در نمایشگاه اختصاصی ایران در بغداد - عراق 

نمایشـــگاه اختصـــاصی جمهوري اسالمی ایران در بغداد از تاریخ  27 لغایت 30 بهمن ماه سالجاري همزمان با سفر جناب آقاي مهندس جهانگیري، معاون اول 

محترم ریاست جمهوري و جناب آقاي مهندس نعمت زاده، وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و هیات همراه به آن کشور برگزار  خواهد شد.

بنا به تاکید مقامات محترم کشـوري جهت برگزاري بایسـته و شایسـته این رویداد در زمینه هاي مختلف خصــوصاً نفت و گاز ،خدمات فنی مهندسی ،آب و برق و 

مصالح ساختمانی بمنظور توسعه حضـور و نفوذ در بازار با اهمیت  عراق، شرکت پارس ترك سیلو بعنوان شرکتی صاحب نام در حوزه سیلوسازي و در شاخه فنی و 

مهندسی در این نمایشگاه بعنوان غرفه گذار شرکت خواهند نمود. 

لزوم برگزاري نمایشگاهی در شان کشورمان جهت معرفی و نمایش گوشه اي از دستاوردهاي تولیدي و صادراتی بنگاه هاي ایرانی در زمینه هاي نفت و گاز، خدمات 

فنی و مهندسی، آب و برق و مصــالح ساختمانی، شرکت پارس ترك سیلو را بر آن داشته تا حضــوري قوي و پررنگ را براي نمایش توانمندي صنعتگران ایرانی در 

نمایشگاه کشور عراق داشته باشد. امید است تا سهم اعطم نیاز سیلو در کشورهاي مرزي غرب نیز نصیب صاحبان تکنولوژي ایرانی گردد.
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کشــــــــــــورسوریه داراي 5 منطقه آزاد  فعال است.این منطقه ها عبارتند از: منطقه آلپ (AIep) و منطقه آزاد آدر (Ader) التاکیا (Latakia) تارتوس 

 (Tartus) درا (Derah) و منطقه آزاد فرودگاه دمشق .

موقعیت جغرافیایی سوریه به عنوان یک کشـور خاورمیانه اي در حاشیه دریاي مدیترانه و در همسـایگی کشـورهاي ترکیه، عراق، اردن و لبنان و قرارداشتن این 

کشـور در مسـیر کریدورهاي شمال- جنوب و شرق- غرب فرصت مناسبی را براي تبدیل این کشـور به یک گذرگاه منطقه اي فراهم نموده است. از طرفی بخش 

اعظم ترانزیت کاالهاي ترکیه و لبنان به کشورهاي حوزه خلیج فارس تاکنون از طریق سوریه بوده است.

 از آنجا که بخش حمل و نقل از نظر اهمیت چهارمین بخش مهم اقتصـادي سوریه پس از کشــاورزي، انرژي و بازرگانی است بندر التاکیا  بعنوان یکی ار مناطق 

آزاد تجاري سوریه نیاز به سیلوي زخیره سازي را توسط فعاالن اقتصــادي خود احســـاس نمود و براي ساخت این سیلوي بندري تکنولوژي شرکت پارس ترك 

سیلو را انتخاب کرد. شرکت پارس ترك سیلو پروژه 30000 تنی بندر التاکیا را در قالب 4 تا 7500 تن  براي ذخیره انواع غالت بویژه گندم احداث خواهد نمود.

اخبار جدید پارس ترك سیلو

ساخت پروژه بزرگ سیلوي بندري در بندر التاکیا -  سوریه 

5 هزار تنی در شهرستان  سر پل ذهاب قرار دارد. این سیلو متعلق به  شرکت پارس ترك سیلو در حال حاضر در مراحل آغازین ساخت سیلوي 

کارخانه آرد تعاونی 213 قصـر شیرین می باشد. قبالً سیلوي 10 هزار تنی کارخانه آرد تعاونی 213 قصــر شیرین در قالب 2 کندوي 5 هزار تنی 

توسط شرکت پارس ترك  سیلو ساخته شده است.

         

شرکت فرآوري فروکتوز ناب در راستاي کمک به سالمت جامعه با هدف تولید و تامین محصـوالت سالمت از جمله شربت 

ذرت با فروکتوز باال (HFCS)  و آنزیم هاي مورد مصـــرف در صنایع غذایی با همکاري شرکتAEB  از سال 1389 با 

سرمایه گذاري بخش خصـــوصی فعالیت خود را در شهرك صنعتی نظرآباد آغاز نموده است. این شرکت واقع در نظر آباد 

کرج، داراي مجوز صنایع نوین و پروانه بهره برداري جهت تولید آنزیم هاي مورد مصرف در صنایع غذایی می باشد.

شرکت فروکتوز ناب قرارداد مونتاژ 2 سیلوي موجود  مونتاژ نشـــده خود و همچنین قرارداد ساخت سیلوي 20 هزار تنی 

خود رابا شرکت پارس ترك سیلو منعقد کرده است. پروژه این شرکت در قالب 4 سیلوي 5 هزار تنی احداث خواهد شد.

         

شرکت آرد جوانه شوشتر به مدبریت آقاي سنادیزاده از جدیدترین مشـتریان پارس ترك سیلو در استان خوزستان است که ساخت سیلوي 8 هزار تنی خود را به 

پارس ترك سیلو سپرده است. پروژه این کارخانه آرد جهت ذخیره سازي گندم و در قالب یک کندو با تمامی تجهیزات نقل و انتقال احداث خواهد شد.

عقد قرارداد احداث سیلوي جدید در شهرستان سر پل ذهاب

عقد قرارداد ساخت سیلوبراي شرکت تولید کننده فروکتوز

عقد قرارداد ساخت سیلو با آرد جوانه شوشتر

اخبار جدید پارس ترك سیلو

خبرنامه ي شرکت پارس ترك سیلو، دي و بهمن 93، صفحه 15خبرنامه ي شرکت پارس ترك سیلو، دي و بهمن 93، صفحه 14



اخبار گوناگون
اخبار گوناگون

اخبار گوناگون
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اخبار گوناگون
اخبار گوناگون

اخبار گوناگون
اخبار گوناگون

 مدیرعامل غله لرستان

سال آینده 165 هزار تن سیلو در لرستان احداث می شود

مدیرعامل غله لرسـتان گفت: 535 هزار تن سـیلوي اسـتاندارد در سـطح 

لرستان به طور پراکنده وجود دارد و 165 هزار تن سیلوي دیگر در اسـتان 

احداث می شود.

فرشـاد بهاروند اظهار داشـت: 535 هزارتن سـیلو به شـکل اســتاندارد در 

جاهاي مختلف استان به طور پراکنده وجود دارد. وي در رابطه با سیلوهاي 

در حال احداث افزود: در سال آینده 165 هزار تن سـیلو در سـطح اسـتان  

احداث می شود که تاکنون حدود 40 تا 60 درصد پیشــــــرفت فیزیکی 

داشته اند.

مدیر عامل غله لرستان با اشاره به رفع مشــکل کمبود سیلو در شهرستانها 

عنوان کرد: هفت مجوز سیلوي 20 هزار تنی در استان صادر شده اسـت اما 

متأسفانه هنوز هیچکدام به نتیجه نرسیده اند.

وي بیان کرد: به شهرستان پلدخترمجوز ساخت سیلوي 20 هزار تنی داده 

شده ولی هنوز از طرف بخش خصــوصی هیچ اقدامی انجام نشـــده است 

بنابراین سیلو و کارخانه آرد در شـهرسـتانها به شـکل پراکنده می باشـد و 

مناسب نیست.

بهاروند خاطرنشــان کرد: ساالنه بین 400 تا 450 هزار تن گندم در استان 

برداشت می شود که اگر بارندگی به موقع باشد کشــــــــاورزان برداشت 

بیشتري دارند. وي بیان کرد: کل مصرف گندم لرستان 230 هزار تن است 

که عالوه بر برداشت استان توانایی نگهداري گندم شهرستان هاي دیگر هم 

وجود دارد.

احداث سیلوي ذخیره گندم در شهرستان گچساران

مدیر شـــرکت غله و خدمات بازرگانی کهگیلویه و بویراحمد از 

احداث سیلوي ذخیره گندم در شهرستان گچساران خبرداد.

صادق فروزنده گفت: این شـهرسـتان به رغم افزایش سـطح زیر 

کشــت تولید گندم در سال هاي اخیر فاقد سیلوي ذخیره گندم 

است. وي افزود: عدم دسترسی به انبارهاي ذخیره سازي مکانیزه 

از جمله سیلوي گندم در شهرستان گچساران مشکالتی را براي 

کشاورزان بوجود آورده است.

وي اظهار داشــت: با توجه به رایزنی هاي اســـتاندار و همکاري 

مجموعه این شرکت و سازمان صـنعت، معدن و تجارت، پرونده 

متقاضــی احداث ســیلو به بانک عامل ارجاع شـــده و مراحل 

موافقت اخذ اعتبارات براي ساخت سـیلوي گندم در حال انجام 

است. فروزنده بیان داشـت: پس از تامین اعتبار، عملیات اجرایی 

پروژه احداث سیلوي گندم در گچساران شروع خواهد شد.

رشد زیرساختهاي دریایی و بندري بندر امیر آباد

رشد زیرسـاخت هاي دریایی و بندري در بندر امیر آباد به گفته 

مهندس ایدنی رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی  بسـیار مناسب 

است. سرمایه گذاري هاي مناسب از جمله استقرار سـیلو، حمل 

و نقل و ترابري اعم از دریایی، جاده اي، ریلی و صنایع وابســـته 

ظرفیت هاي مناسبی را بخصوص در بخش غالت در این بندر به 

وجود آورده اسـت که با توجه به سـهم 49 درصــدي از تخلیه و 

بارگیري کاال در بنادر شـمالی و همچنین رشـد 101 درصـدي 

تخلیه غالت در پاییز 93 در مقایسـه با مدت مشــابه سال قبل، 

شرایط این بندر براي تبدیل به سایت غالت شمال کشـور فراهم 

شده است.

موقعیت منطقه اي بندر امیرآباد در حوزه اقتصـــــادي موجب 

ممتاز شدن آن در میان بندرهاي شمال کشــــور شده است به 

گونه اي که مقام نخسـت کشــور از نظر وسعت و مقام چهارم از 

نظر ظرفیت را در میان بنادر کشور داراست لذا تسـریع در جذب 

سرمایه گذاران باید از موارد داراي اولویت باشد. 

در همین زمینه باید با ایجاد تسـهیالت ویژه ، معرفی طرح هاي 

نو براي سـرمایه گذاري و رســانه اي نمودن فعالیت هاي انجام 

شده، اتحادیه هاي مختلف و بخصــوص بخش خصـــوصی را با 

کاهش روند تشـــریفات اداري به سرمایه گذاري در این منطقه 

ترغیب کرد. شــایان ذکر اســت بنادر امیرآباد و نوشــهر با قرار 

گرفتن در مســیر کریدورهاي بین المللی حمل و نقل به عنوان 

کانون توسعه و کانون تعامالت با کشـورهاي  ���بســیار حائز 

اهمیت هستند.

هشتمین سیلوي گندم ایالم در مهران افتتاح شد

رئیس ســازمان صــنعت، معدن و تجارت اســـتان ایالم گفت: 

هشـــــتمین و آخرین سیلوي گندم استان ایالم در شهرستان 

مهران افتتاح شد. علی مهدوي در مراسم بهره برداري از سیلوي 

مکانیزه ذخیره گندم که در شهرك صنعتی مهران که با حضـور 

مسئولین استانی برگزار شد اظهار کرد: هشتمین سیلوي ذخیره 

گندم قابلیت نگهداري 25 هزار تن گندم را دارا می باشد.

وي افزود: این طرح با ســــرمایه گذاري 25 میلیارد ریال ایجاد 

شده است که زمینه اشتغال 7 نفر را فراهم کرده است و

براي اجراي این واحد مبلغ 13 میلیارد ریال تســـهیالت بانکی 

اختصــــاص یافته است. شایان ذکر است؛ با بهره برداري از این 

طرح، ظرفیت ذخیره گندم در سطح سـیلوهاي اسـتان به 200 

هزار تن رسید لذا نیاز استان براي همیشه به فضا و مکان ذخیره 

سازي گندم به طور کامل مرتفع کرده است. 

اولین محموله گندم دوروم داخلی به ترکیه صادر می شود

مدیرعامل شـــرکت بازرگانی دولتی ایران با بیان اینکه عملیات 

بارگیري اولین کشــــتی حامل گندم دوروم تولید داخلی براي 

صادرات به ترکیه پایان یافته است، گفت: این محموله حدود 25 

هزار تنی آماده حرکت به سـمت ترکیه اسـت. دکترعلی قنبري 

مدیرعامل این شرکت گفت: با توجه به تولید مازاد بر مصـــرف 

گندم دوروم داخلی، مجوز صادرات 5 هزار تن از این نوع گندم از 

ســـتاد تدابیر ویژه و کارگروه تامین و ذخیره ســـازي کاالهاي 

اساسی دریافت شـده اسـت.در همین راسـتا و با توجه به تفاوت 

زمانی برداشت محصـول ایران با دیگر کشـورها و امکان کسـب 

حداکثري مزیت رقابتی در بازارهاي هدف، قرارداد صدور 5 هزار 

تن گندم دوروم به کشــور ترکیه منعقد شده که اولین محموله 

آن به میزان 24 هزار و 772 تن در بندر امام خمینـی بارگیـري 

شده و آماده حمل است. ترکیه اولین بازار هدف جهت صـادرات 

گندم دوروم داخلی است.
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نخســــتین همایش فرصت هاي استفاده از سیلوهاي 

 7 فلزي و بتنی در ذخیره سازي غالت کشـور سه شنبه 

بهمن ماه 93 برگزار شد.

مهمترین حاضــــــــران این همایش عبارت بودند از ؛ 

شاهرخ ظهیري رییس کمیسـیون کشــاورزي و صنایع 

غذایی اتاق تهران، محمدرضا مرتضـــوي، رییس خانه 

صـنعت و معدن اســتان تهران، کامبیز معتمد وزیري، 

عضو هیات مدیره شرکت بازرگانی دولتی و  از اساتید 

دانشگاه دکتر ناصر رجب زاده، مهندس بهروز رفیعی 

طاري ، به همراه نمایندگانی از بانک سپه و تجارت.

اقتصاد دولت محور منجر به فساد می شود

محمدرضا مرتضـــوي، رییس هیات مدیره خانه صنعت و معدن 

استان تهران و دبیر انجمن صنفی آردسازان کشــــــور در این 

همایش گفت: دولت باید پاي خودش را از اجرا کنار بکشــــد و 

نقش نظارتی و حاکمیتی ایفا کند چراکه اقتصــــاد دولت محور 

منجر به فســـاد خواهد شد و از این رو در تمام سمینارها باید از 

دولت بخواهیم که براي مردم راه منطقی کســــب و کار را مهیا 

سازد.

مرتضــوي با انتقاد از برخی جانمایی هاي ایجاد سیلوهاي بزرگ 

خاطرنشــــان ساخت: ایجاد یک سیلوي 200 هزار تنی باید در 

کنار بندر، راه آهن، مزرعه، کارخانه آرد و ... شود تا اقتصــــادي 

باشد.

مرتضوي گفت: اگر مانند سال هاي گذشته تولید گندم کشـور به 

12 میلیون تن برسد تمام سیلوهاي کشور پر خواهد شد، در غیر 

7 میلیون تن گندم همواره معضـالت فعلی  اینصـورت با واردات 

گریبان سیلوداران را خواهد گرفت.

فقدان مدیریت اصولی در ساخت سیلوها

کاوه زرگران، دبیرکل کانون انجمن هاي صـنفی صــنایع غذایی 

نیز دراین همایش با اشاره به ایجاد ظرفیت ذخیره سـازي حدود 

17 میلیون تنی غالت در کشـور خاطرنشـان ساخت: حدود 4/6 

میلیون تن ظرفیت ذخیره ســازي دولتی اســت و حدود 2/11 

میلیون تن هم ظرفیت در بخش خصوصی ایجاد شده است.

وي گفت:  جز چند مورد ســــــیلوهاي مربوط به کارخانه هاي 

ماکارونی سازي ، جانمایی مناسبی در احداث سیلوهاي کشــور 

صورت نگرفته است، به طوري که در برخی بنادر شمالی کشـور 

گاهی گندم هاي وارداتی در سوله هایی نگهداري می شـود که در 

مجاورت آن سـیمان هاي صــادراتی هم وجود دارد و در مجموع 

شرایط آلودگی گندم ها را مهیا می سازد، این درحالیسـت که در 

مناطقی دیگر با صرف سرمایه گذاري هاي بسیار سیلوهایی ایجاد 

شـده که غالبا خالی اسـت، به عنوان نمونه در آذربایجان شـرقی 

سیلویی 65 هزار تنی گشــــایش یافته که تاکنون میزبان هیچ 

گندمی نبوده است که به خوبی نشان می دهد مدیریت صحیحی 

در زمینه ساخت سیلوها نداشته ایم.

سراب فرش قرمزهاي بازرگانی دولتی براي نهضت 

سیلوسازي

در ادامه مراســـم مهندس دمیرچی، رییس هیات مدیهر انجمن 

کارفرمایان سیلوداران کشــور تصـــریح کرد: در سال 1384 به 

واسـطه فرش قرمزهایی که شــرکت بازرگانی دولتی پهن کرد، 

همکاران ما وارد نهضت سیلوسازي شدند.

وي گفت: وام هاي کم بهره و بســیار آسان باعث شد گروهی وارد 

عرصـه سـیلوداري شـوند که همان ها امروز با ظرفیت هاي خالی 

مشکالت بسیاري را ایجاد کرده اند.

رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان سیلوداران کشــور افزود: 

امروز حدود 103 شرکت صـرفا کار ذخیره سـازي گندم را انجام 

می دهند که ظرفیتی بالغ بر 4 میلیون تن دارند.

وي با رد آمارهاي ارایه شده متذکر شد: معلوم نیســت چرا آمار 

ظرفیت سیلوهاي کشــــور به اشتباه ارایه می شود و از جانمایی 

ایراد گرفته می شود، این درحالیســـت که جانمایی هاي صورت 

گرفته به اعتقاد من درست بوده است.

دمیرچی گفت: نمی توان به واســـطه وجود 10 تا 15 درصـــد 

فعاالن عرصه سیلوداري که به واسطه برخی مسایل یا رانت وارد 

این عرصه شده اند و در مناطقی که سیلو نداشته، اقدام به احداث 

سیلو کرده اند، 80 تا 85 درصد بقیه را له کنیم.

وي گفت: در سال 93 به رغم تمام کارشکنی هاي که توسط رقبا 

 2 یا شبه رقبا صورت گرفت، سیلودارن کشــــــور نزدیک به 1/

میلیون تن خرید مســتقیم از کشــاورزان داشته اند که این امر 

نشان می دهد به رغم آنکه هزینه حمل و ... پرداخت نشد، باز هم 

ظرفیت ها پر شد.

رییس هیات مدیره انجمن کارفرمایان سیلوداران کشــور متذکر 

شد: 99 درصد از سـیلوهاي سـاخته شـده داراي تکنولوژي روز 

صنعت است و امروز بالغ بر 8 هزار میلیارد ریال در صنعت سـیلو 

سرمایه گذاري شده است.

وي با بیان اینکه متاسفانه امروز بازرگانی دولتی به خصــوص در 

مدیریت هاي میانی سیلو و سیلوداري را بیشـتر به عنوان تهدید 

تلقی می کنند گفت: به عبارتی عالقمند نیستند قدرت در دست 

بودن گندم را از دست بدهند.

2 هزار تنی یکی از  دمیرچی براي اثبات مدعایش به ســــیلوي 

اعضاي انجمن واقع در شهرستان اهر اشاره کرد و گفت: درحالی 

که این سیلو خالی است در جوار آن گندم دولت روي زمین و زیر 

چادر نگهداري می شود و این مساله نشان می دهد که مشکل در 

جانمایی و ... نبوده است.  همه اقتصــــاددان ها معتقددند که تا 

زمانی که بخش خصوصی وارد عرصه نشـود این گام رو به تعالی، 

رخ نخواهد داد.

دمیرچی اظهار داشـت: میزان اســتفاده از ظرفیت ســیلوهاي 

بخش خصــوصی در سال 90 حدود 25 درصد ظرفیت بوده، در 

سال 91 هشــت درصد، در سال 92 شانزده درصد و در سال 93 

به 33 درصد رسیده است.

وي با گالیه از ذخیره شـــــــدن هزاران تن گندم زیر چادر در 

شهرستان اهر درحالی که سیلوهاي آن منطقه تنها با 20 درصد 

ظرفیت فعال هســــــتند گفت:  اگر قرار بود گندم ها را اینگونه 

نگهداري کنیم به چه دلیل بخشــــی از بیت المال را در این راه 

صرف و بخش خصوصی را سرگردان و ورشکسته کردیم، چراکه 

وقتی حدود 90 درصد سیلودارن بخش خصـــــــوصی چنین 

وضعیتی دارند، معلوم می شود که مشکل سیستم است.

ویژگی هاي جانمایی اصولی سیلو

مهندس محمدرضــا نجفی، مدیرعامل شــرکت پتکوس آلمان 

(دلفارد) سـخنران بعدي بود که با ارایه اسـالیدهایی به بررسـی 

فنی سیلوها پرداخت.

وي گفت: در کارخانه هاي بیشـتر مشـکل فضـا و ارتباط سیلو با 

خط تولید آرد مطرح است که بی توجهی به این موارد مشـکالت 

بسیاري ایجاد کرده است.

نجفی اظهار داشـت: در زمینه جانمایی ســیلو باید یا نزدیکی به 

محل تولید و یا کارخانه آرد در نظر گرفته شــود، چراکه اگر این 

مورد لحاظ نشود مشکالت بسیاري به وجود خواهد آورد.

بازرگانی دولتی مشوق نهضت سیلوسازي نبود

بر پایه این گزارش مهندس کامبیز معتمد وزیري، عضــــــــو 

هیات مدیره شـرکت بازرگانی دولتی گفت: کاهش تولید داخلی 

در نتیجه خشکسالی ، نیاز سیلویی کشور را کاهش داد.

عضـو هیات مدیره بازرگانی دولتی با بیان اینکه شرکت بازرگانی 

دولتی مشوق نهضـت سیلوسازي نبوده است و تعهدي به بخش 

خصــــوصی نداشته است، تاکید کرد: از سیلوسازان حتی تعهد 

محضري گرفته شده که بازرگانی دولتی تعهدي براي ارایه گندم 

ندارد، چراکه ما خریداریم و خودمان ظرفیت هاي ذخیره سـازي 

داریم لذا GTC  تازمانـی که ظـرفیت خالـی دارد، نمــی تواند 

گندم ها را به سیلوهاي بخش خصوصی منتقل کند و اگر اینگونه 

عمل نکند سازمان بازرسی برخورد خواهد کرد و موضوع را عین 

«جرم» تلقی خواهد کرد.

در همایش فرصتهاي استفاده از سیلوهاي 

فلزي و بتنی در ذخیره سازي غالت چه گذشت؟
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