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مهندس درویش ،مدیرعام

سیمان ماهان بزرگترین قطب تول

همایش تجلیل از سیمان ماهان با حضور مسئوالن

فرماندار شهرستان رفسنجان :
سیمان ماهان به وظایف اجتماعی خود عمل کرد
گروه اطالعرسانی :مدیرعامل شرکت
سیمان ماهان با اشاره به معرفی و تجلیل
از این کارخانه بهعنوان واحد نمونه صنعتی
استان کرمان ،گفت« :سیمان ماهان با فراز
و نشیبهایی که پشت سر گذاشته است،
توانسته روند رو به رشد خوبی را در چند
سال اخیر طی کند و عناوینی چون واحد
نمونه استاندارد ،واحد نمونه برتر کیفی و
واحد نمونه صنعتی و معدنی استان کرمان
را به خود اختصاص داده است».
مهندس درویش در همایش تجلیل از
«سیمان ماهان» که به مناسبت انتخاب
این شرکت بهعنوان واحد نمونه صنعتی
استان کرمان ،شامگاه یکشنبه  15آبانماه
در رفسنجان با حضور فرماندار رفسنجان،
دادستان ،شهردار ،تعدادی از مدیران
شهرستانی و هیات مدیره و اعضای نظام
مهندسی رفسنجان برگزار شد ،بیان کرد:
«کسب این افتخارت و روند رو به رشد
شرکت سیمان ماهان ،با پشتوانۀ تالش،
برنامهریزی و همت واالی همکاران بنده
در کارخانه و حمایت مسئوالن محترم
شهرستان رفسنجان رقم خورده است».
راه پرفراز و نشیب
به گزارش خبرنگار استقامت ،وی در
ادامه با اشاره به تاریخچۀ سیمان ماهان،
توضیح داد« :این شرکت در سال  1374با
نام شرکت سیمان سفید کرمان بنیانگذاری
شد و به ثبت رسید اما تا سال  ،1378کسانی
که شرکت را ثبت داده بودند نتوانستند
منابع مالی را برای ادامۀ پروژه تامین کنند».
مدیرعامل شرکت سیمان ماهان بیان
کرد« :سال  ،1378شرکت سرمایهگذاری
امید به دلیل اینکه نیاز به سیمان در آن
مقطع در کشور زیاد بود ،ورود کرد و این
شرکت را که ماشینآالت آن در سال 77
وارد شده بود از سهامداران اولیه خریداری
کرد ،اما شرکت سرمایهگذاری امید هم تا
سال  1385نتوانست منابع مالی نصب و
راهاندازی کارخانه را فراهم کند و در نتیجه
در آن سال ،کارخانه را به ستاد اجرایی
فرمان امام(ره) واگذار میکند».

وی ادامه داد« :ستاد اجرایی ،با توجه
به اینکه راهاندازی کارخانه در آن زمان و
تامین سیمان برای کشور بسیار پراهمیت
بود ،منابع مالی کارخانه را تامین میکند و
سال  1386پروژه با سرعت بیشتری شروع
به فعالیت میکند تا اینکه در سال 1388
به اتمام میرسد».
درویش خاطرنشان کرد« :چون هدف
ستاد اجرایی ،فقط راهاندازی کارخانه بود،
تجهیزات بهطور کامل نصب نشد و یکسری
تجهیزات نیاز بود که از خارج وارد شود».
وی گفت« :آن زمان ،آسیاب کارخانه
مدارباز بود ،به همین دلیل دانهبندی سیمان
به هیچعنوان قابل کنترل نبود و در نتیجه
سیمان با نوسانات کیفی زیادی بهعنوان
محصول وارد سیلو میشد و این محصول
باعث ایجاد نوسانات در بتن میشد و
نوساناتی که به دلیل نصب نکردن تجهیزات
کامل کارخانه اتفاق افتاده بود ،برند سیمان
را بسیار ضعیف کرده بود».
افزایش کیفی محصول
مدیرعامل شرکت سیمان ماهان
افزود« :ستاد اجرایی ،سال  1391تصمیم
میگیرد کارخانه را بفروشد تا اینکه سال
 92سهامداران بخش خصوصی وارد میدان
شدند و سهام کارخانه را خریداری کردند و
با توجه به اینکه این افراد در کارخانههای

تولیدی دیگری فعال بودند و از تولید
شناخت داشتند ،برای اینکه کارخانه به
سودآوری برسد و مشکالت آن برطرف
شود ،سال  1394سرمایهگذاری هنگفتی
در کارخانه انجام دادند و تجهیزاتی از
شرکتهای اروپایی خریداری و نصب شد و
سال  1396این تجهیزات راهاندازی شد و
در نتیجه نوسان کیفی محصوالت از سال
 1396برطرف شد».
وی اظهار کرد« :بعد از برطرف شدن
نوسانات کیفی ،موفق شدیم در سال  96و
در حالی که ظرفیت تولید کارخانه ،روزانه
 700تن سیمان بود ،کل محصول را به
فروش برسانیم ،تا سال  98که تصمیم
گرفتیم ظرفیت کارخانه را افزایش دهیم،
زیرا کارخانه سیمان با تولید  700تن در روز
توجیه اقتصادی نداشت».
درویش ادامه داد« :طرح افزایش ظرفیت
برای سهامداران ارسال ،و یک سرمایهگذاری
بسیار هنگفت ،سال  98در کارخانه انجام شد
و در نتیجه ظرفیت تولید به هزار تن در روز
افزایش یافت که این موضوع یک نقطۀ عطف
برای کارخانه در حوزۀ کمی و کیفی بود و
با تولید هزار تن در روز ،شرایط نقدینگی و
سود و زیان کارخانه نیز تغییر کرد».
حمایت از پروژههای رفسنجان
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام
محصول تولید کارخانه سیمان ماهان
در داخل استان توزیع و همچنین صادر
میشود ،گفت« :کارخانه سیمان در دنیا
به عنوان شرکت مادر شناخته میشود و
محصول آن استراتژیک محسوب میشود
و با توجه به اینکه این کارخانه در شهر
رفسنجان واقع شده ،باید از این پتانسیل
استفاده شود».
مدیرعامل شرکت سیمان ماهان با
اشاره به حمایت این کارخانه از پروژههای
رفسنجان در زمان بحران و کمبود سیمان
در کشور ،خاطرنشان کرد« :یکسال و نیم
پیش ،شرایط تحویل سیمان در کشور آشفته
بود و به دلیل قطع برق و گاز کمبود سیمان
در بازار وجود داشت اما سیمان ماهان در آن
شرایط ،ظرفیت تحویل رفسنجان را دو برابر
کرد و  70درصد محصول را در رفسنجان
توزیع کردیم تا پروژهها تعطیل نشوند».
وی ادامه داد« :سیمان ماهان در آن

شرایط ،بار مشکل را به دوش کشید و با
توجه به اینکه در این شهر فعالیت میکرد،
حوزۀ رفسنجان را پشتیبانی کرد».
درویش با اشاره به راهاندازی آزمایشگاه
بتن مشترک با نظام مهندسی رفسنجان ،و
همکاری خوب کارخانه با نظام مهندسی،
خواستار حمایت پیمانکاران و مهندسان
رفسنجانی از کارخانه سیمان ماهان شد.
سرمایهگذاری جدید
وی همچنین از سرمایهگذاری جدید
در کارخانه سیمان ماهان خبر داد و افزود:
«سهامداران با توجه به سوددهی کارخانه و
قابلقبول بودن سرمایهگذاری در رفسنجان،
اعالم کردند که سود شرکت مجددا در
شرکت سرمایهگذاری شود و سرمایه تزریق
میکنند».
مدیرعامل شرکت سیمان ماهان گفت:
«در همین راستا ،با سرمایهگذاری 200
میلیارد تومانی ،مدرنترین کارخانه پودر
نیترونیزه آهک در کارخانه سیمان ماهان
در حال احداث است تا این کارخانه را به
بزرگترین قطب تولید سیمان و آهک کشور
تبدیل کنیم».
سیمان ماهان به وظایف اجتماعی
خود عمل کرد
در این مراسم ،فرماندار رفسنجان حفظ

سرمایهگذاریهای انجامشده در بخش
صنعت در شرایط فعلی کشور را ضروری
دانست و گفت« :در صنعت سیمان
سرمایهگذاری جدید بهصرفه نیست و برای
راهاندازی یک کارخانۀ هزار تنی سیمان
حداقل هزار میلیارد تومان نیاز است».
ی افزود« :در حال حاضر
رضای 
سرمایهگذاری جدید در صنعت سیمان شاید
توجیه اقتصادی چندانی نداشته باشد ،زیرا
اگر قیمت حاملهای انرژی همچنان باال
برود ،توجیه اقتصادی کارخانهها کم خواهد
شد».
وی با بیان اینکه در شهرستان رفسنجان
در حال حاضر دو تا سههزار کارگر فعال در
بخش صنعت داریم ،گفت« :بیشتر اشتغال
شهرستان در بخش کشاورزی است و از
جمعیت  320هزار نفری شهرستان200 ،
هزار نفر ،در بخش کشاورزی اشتغال دارند
که جایگاه خیلی ویژهای دارد و نگاه این
است که اشتغال در سایر بخشها نیز شکل
بگیرد و با نگاه ویژه به بخش صنعت ،تالش
کنیم از تکمحصولی خارج شویم».
فرماندار رفسنجان اضافه کرد« :از سوی
دیگر حفظ صنایع موجود نیز واجب است
و اگر صنعت بسیار کوچکی وجود دارد که
حتی  10کارگر را هم مشغول کرده است،
حفظ آن در این شرایط کشور ،ضروری
است» .وی با اشاره به اقدامات انجام شده

