
در کارخانه سیمان ماهان برای به روز کردن 
دستگاه ها، افزود: »تکنولوژی قدیم می تواند 
و  کند  خارج  تولید  ردۀ  از  را  کارخانه  یک 

زیان ده شود«.
رضایی یادآور شد: »تحوالتی که در بخش 
ایجاد  ماهان  سیمان  کارخانه  دستگاه های 
شد خیلی خوب بود و مقداری حجم تولید را 
باال برده و سرمایه گذاری جدید که در بحث 
آهک قرار است انجام شود، حداقل 40 شغل 
امیدوارکننده  این  و  می کند  ایجاد  جدید 
است که مدیر توانمندی بتواند این سرمایه 

را حفظ کند«. 
وی در ادامه با اشاره به انجام مسولیت های 
اجتماعی از سوی سیمان ماهان، خاطرنشان 
کرد: »چند کار خوب توسط سیمان ماهان 
در رفسنجان انجام شد که هیچ وقت آن ها را 

فراموش نمی کنیم«.
فرماندار رفسنجان گفت: »این مجموعه 
در سیل اخیر کمک بسیار بزرگی کردند و در 
محدودۀ خودشان، بدون هیچ چشمداشتی 
دستگاه های کارخانه را در اختیار قرار دادند 
هزینۀ  نبود،  دستگاه  جایی  اگر  حتی  و 

دستگاه ها را متقبل شدند«.
سال های  در  »همچنین  داد:  ادامه  وی 
به یک  در بحث سیمان  زمانی که  گذشته 
سیمان  کارخانه  برخوردیم،  مقطعی  بحران 
ایثارگری، روزی 600 تن سیمان  با  ماهان 
را در شهرستان رفسنجان عرضه کردند در 

حالی که از سایر کارخانه های فعال در استان 
نیامد«.  به شهرستان  هم  کیسه  یک  حتی 
مد  را  موارد  این  »باید  کرد:  تاکید  رضایی 
در  اخالقیات  رعایت  که  باشیم  داشته  نظر 
این شرایط بسیار مهم است و این کارها را 

فراموش نمی کنیم«. 

90 درصد اشتغال بومی
وی با بیان این که 90 درصد کارکنان در 
کارخانه سیمان ماهان بومی هستند، افزود: 
کارخانه  در  کار  به  مشغول  افراد  »بیشتر 
و  هستند  خنامان  و  کبوترخان  اهالی  از 
نیز،  آهک  کارخانه  راه اندازی  با  امیدواریم 
به کارگیری و جذب افراد از شهرستان انجام 

شود«. 
فرماندار رفسنجان بر حمایت از کارخانه 
شد:  یادآور  و  کرد  تاکید  ماهان  سیمان 
در سطح  خوبی  خیلی  عمرانی  »پروژه های 
شهرستان، دهیاری ها و شهرداری ها در حال 
انجام است و در پروژۀ جدید مهمانشهر که 
قرار است کلید بخورد، قطعا از سیمان ماهان 

استفاده خواهد شد«.
وی در پایان پیشنهاد داد: »بنا به اقتضای 
زمان، نام کارخانه از سیمان زرین به سیمان 
ماهان تغییر یافت و اگر یک پسوند رفسنجان 
به آن اضافه شود حمایتی که دوستان باید 
خواهند  انجام  باشند  داشته  کارخانه   از 

داد«. 

با جدیت بیشرتی سیمان ماهان را در 
رفسنجان عرضه می کنیم

شرکت  فروش  مدیر  مراسم،  ادامۀ  در 
کارخانه  این که  بیان  با  ماهان  سیمان 
سیمان ماهان در حوزۀ رفسنجان قرار دارد، 
است که عرضۀ  این  ما  گفت: »تمام تالش 
محصوالت در رفسنجان به شکل خاص و با 

جدیت بیشتری انجام شود«.
»مجریان  کرد:  بیان  خیرخواه  مهندس 
تمام  و  بتن سازان  انبوه سازان،  پروژه ها، 
با سازه های فلزی  کسانی که در رفسنجان 
سروکار دارند، از گذشته تاکنون از محصول 
از کیفیت آن آگاهی  ما استفاده کرده اند و 

دارند«.
فعالیت  تاثیر  به  اشاره  با  ادامه  در  وی 
اقتصادی  بر شرایط  ماهان  کارخانه سیمان 
و اشتغال رفسنجان، افزود: »سیمان ماهان 
رفسنجان  در  که  تولیدی  شرکت  هر  و 
حقوق  و  عوارض  تمام  می کند  فعالیت 
دولتی آن متعلق به این شهر است و عالوه 
ناوگان  و  دارایی، شهرداری  بانک ها،  آن،  بر 
ما  محصوالت  سرویس دهی  که  حمل ونقل 
را برعهده دارند نیز از خدمات این کارخانه 

متنفع هستند«.
مدیران  »همچنین  داد:  ادامه  خیرخواه 
اجرایی و صاحبان سهام کارخانه، این موضوع 
را مد نظر داشتند که اکثر همکاران ما در 
سیمان ماهان از شهروندان رفسنجان و تابعه 

باشند«.
مسئوالن  حمایت  به  اشاره  با  وی 
شهرستان از تولید، خاطرنشان کرد: »توقع 
تاکنون  که  همان گونه  مسئوالن  داریم 
این حمایت ها  ما داشتند  از  حمایت خوبی 
تولید  محصول  بتوانیم  تا  دهند  افزایش  را 
آن  ظرفیت  که  را  ماهان  سیمان  کارخانه 
تولید  بیشتری  جدیت  با  یافته  افزایش 
ماهان  کنیم«. مدیر فروش شرکت سیمان 
نهادهای  اقدام  در دست  »پروژه های  گفت: 
این سیمان  از  دولتی در شهر و دهیاری ها 
این  از  مشکلی  تاکنون  و  می کنند  استفاده 

بابت مشاهده نشده و همه راضی بودند«.
دقت  اعمال  و  نظارت  به  اشاره  با  وی 
زیاد در بخش کنترل کیفی کارخانه، افزود: 
»این بخش به طور مدام با مصرف کنندگان 
ارتباط  در  دارند،  فعالیت  رفسنجان  در  که 
هستند«. خیرخواه با اشاره به فعالیت بخش 

آزمایشگاه  به عنوان  کارخانه  آزمایشگاه 
همکار و متخصصین فنی که در امر بتن و 
فعالیت  واحد مشغول  این  در  بتن  مقاومت 
در  من  همکاران  »تمام  کرد:  بیان  هستند، 
بخش تولید و ساخت، بسیار فنی و ورزیده 

هستند«.
سیمان بر،  صنوف  حمایت  خواستار  وی 
بتن سازان و مجریان پروژه های  انبوه سازان، 
ماهان شد  از سیمان  رفسنجان  ساختمانی 
و ادامه داد: »سیمان ماهان در تمام مراحل 
فعالیت خود موفق بوده و محصول تولیدی 
آن، در مقایسه با محصوالت مشابه، کیفیت 

مناسبی دارد«.
عرضۀ  به  اشاره  با  همچنین  خیرخواه 
سیمان در بورس کاال، بیان کرد: »از مدتی 
قرار  کاال  بورس  در  سیمان  عرضۀ  پیش 
گرفته و ما وظیفه داریم سیمان را با کیفیت 
مناسب و با عرضۀ فوری به دست خریداران 

برسانیم«. 

حمایت از کاالی کرمانی باید 
نهادینه شود

شرکت  اطالع رسانی  و  تبلیغاتی  مشاور 
سیمان ماهان هم در این مراسم، با تاکید بر 
حمایت از کاالی بومی در هر منطقه، گفت: 
»فرهنگ بسیار خوبی که در سایر استان ها 
نهادینه شده و مردم از آن استقبال کردند و 
به دنبال آن موضوع اشتغال حل شده است، 

حمایت از کاالیی بوده که در منطقه و استان 
افزود:  خودشان تولید شد است«. تصدیقی 
»دغدغۀ یک تولیدکننده، تولید و فروش کاال 
است و دغدغۀ یک مسئول اشتغال زایی، در 
اگر  و  هستند  مصرف کننده  همه  که  حالی 
شهر  کاالی  که  شود  نهادینه  فرهنگ  این 
خود و استان خود را حمایت کنند، دغدغۀ 

هر دو طرف حل خواهد شد«.
وی تاکید کرد: »سرقت، اعتیاد، طالق و 
با  تنها  را می توان  اجتماعی  سایر معضالت 
کاالهای  از  و خرید  بومی  تولید  از  حمایت 
برطرف  استان  و  شهرستان  داخل  تولید 
کرد«.  تصدیقی بیان کرد: »حدود یک سال 
و نیم است که روی پویشی به نام حمایت 
هر  از  و  می کنم  فعالیت  کرمانی  کاالی  از 
برای  می کنیم  دعوت  استان  در  منطقه ای 
منطقه  از  اول  خود،  نیاز  مورد  کاالی  تهیۀ 
و شهرستان خودشان شروع کنند و بعد در 
سطح وسیع تر از استان کرمان، بعد از سایر 
کاالهای ایرانی و در مرحلۀ آخر خرید کاالی 

خارجی را قرار دهند«. 
وی با بیان این که اگر موضوع اشتغال حل 
شود بسیاری از معضالت برطرف خواهد شد، 
استان ها  تمامی شهرها،  ادامه داد: »اقتصاد 
و کشورهای پیشرفته بر پایۀ کسب وکارهای 
استان  در  که  حالی  در  می چرخد  کوچک 
کرمان توجه به صنایع مادر بیش از توجه به 

صنایع کوچک است«. 
تصدیقی گفت: » این استان سه میلیون 
جمعیت دارد و اگر این فرهنگ شکل بگیرد 
که از کاالی کرمانی حمایت شود، بسیاری 
خواهد  برطرف  تولیدکنندگان  دغدغۀ   از 

شد«.
وی خاطرنشان کرد: »درصورت حمایت 
نهادها و فعاالن اقتصادی رفسنجان از صنایع 
شهرستان، به مرور زمان، معضل اشتغال حل 
می شود و در کنار آن بسیاری از مشکالت 

برطرف خواهد شد«.
سیمان  درصد   50 این که  بیان  با  وی 
ماهان  سیمان  توسط  رفسنجان  مصرفی 
از  »حمایت  کرد:  تاکید  می شود،  تامین 
در  دیگر  سرمایه های  به جذب  هر صنعت، 

شهرستان کمک می کند«. 
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مهندس درویش، مدیرعامل شرکت سیمان ماهان:

سیمانماهانبزرگترینقطبتولیدسیمانوآهککشورمیشود
 همایش تجلیل از سیمان ماهان با حضور مسئوالن، مهندسان و بزرگان شهرستان رفسنجان برگزار شد

مدیرعامل شرکت سیمان ماهان:
سود شرکت مجددا در شرکت سرمایه گذاری می شود


