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عملکرد درخشان سیمان شاهرود؛ 
در جهش تولید و توسعه اقتصادی 

سـال  سـود  بینـی  پیـش  آخریـن 
۱۳۹۹ کـه در سـامانه کـدال توسـط 
ایـن شـرکت بـرآورد گردیـده اسـت 
کـه  می باشـد  ریـال  میلیـارد   ۱۵۰۰
مبلـغ  کـه   ۱۳۹۷ سـال  بـه  نسـبت 
۱۶۳ میلیـارد ریـال بـوده ۹۰۰ درصـد  
 ۵۱۹   ،۱۳۹۸ سـال  بـه  نسـبت  و 
درصـد   ۲۸۹ و  بـوده  ریـال  میلیـارد 

هـر  سـود  می دهـد.   نشـان  رشـد 
سـهم در سـال ۱۳۹۹ حـدود ۱۸۵۰ 

اسـت. شـده  بینـی  پیـش  ریـال 
انتخاب شـرکت سـیمان شـاهرود 
اسـتانی،  نمونـه  واحـد  عنـوان  بـه 
، واحد منتخب  واحدصنعتی سبز
تجـارت  و   ،معـدن  صنعـت  خانـه 
نمونـه  کننـده  صـادر  اسـتان، 

عملکـرد  از  بخشـی  تنهـا  اسـتانی، 
می باشـد. شـرکت  ایـن  اجتماعـی 

از  هایـی  زمزمـه  بـا   ۱۳۹۹ سـال 
بـه  کـه  شـد  شـروع   ۱۹ کوویـد 
سـرعت بـه تاثیرگذارتریـن بیمـاری 
قـرن حاضـر تبدیـل شـد و سـبک 
زندگـی بشـریت را متحـول نمـود و 
آن، حلقـه تحریم هـای  بـه مـوازات 

گسـترده آمریـکا نیـز هـر روز تنـگ 
تـر شـده و قیمـت دالر به قلـه های 
تاریخـی خـود رسـید و بـازار بـورس 
نیـز پـس از افزایش هـای هیجانـی، 
دچـار افـت و رکـود عمیقـی شـد که 
تا امروز ادامه یافته اسـت .  آخرین 
تـا  گرفتیـم  تصمیـم  سـال،  فصـل 
ضمـن  مصاحبـه،  یـک  انجـام  بـا 

فعالیت هـای  از  گزارشـی  دریافـت 
سـیمان شـاهرود، پاسـخ سـواالت 
مردم عزیز را مستقیما از مدیریت 

کنیـم. دریافـت  شـرکت،  ارشـد 
آقـای مهنـدس محمدرضا بـازوی، 
درصنعـت  سـاله   ۳۰ ای  تجربـه 
کارخانجـات  در  و  دارد  سـیمان 
عضـو  و  رئیـس  سـیمان  مختلـف 

هیـات مدیـره بـوده و در سـیمان 
سـمت  در  سـال ها  نیـز  شـاهرود 
اقتصـادی  و  مالـی  امـور  معـاون 
فعالیـت کـرده و هـم اکنـون نایـب 
رئیـس هیات مدیره و مدیر عامل 
سـیمان شـاهرود بـوده و عملکـرد 
گذشـته  سـال  دو  در  درخشـانی 

اسـت. داشـته 

 لطفا از وضعیت تولید فعلی سیمان شاهرود بگویید.
مـن هـم نیـز متقابـًا از شـما بـه خاطـر انجـام ایـن مصاحبـه تشـکر می کنـم و در ابتـدا سـالگرد شـکوهمند انقـاب اسـامی را بـه شـما و مـردم بـا صفـای 
شـاهرود و بویـژه سـهامداران عزیـز ایـن شـرکت تبریـک عـرض می کنـم و آرزوی سـامتی بـرای همـه مـردم ایـران و همشـهریان گرامـی از خداونـد متعـال 

مسـالت می نمایـم و امیـدوارم هرچـه سـریع تر ویـروس منحـوس کرونـا از بیـن رفتـه و زندگـی عـادی همـواره بـا شـور و نشـاط جـاری گـردد.
در 9 ماهه سـال جاری که توسـط مقام معظم رهبری، سـال جهش تولید نام گذاری شـده اسـت، تولید کلینکر 40 درصد بیشـتر از 98 و 63 درصد بیشـتر 

از سـال 1397 بوده و تولید سـیمان نیز  15 درصد افزایش نسـبت به سـال 98 و 34 درصد نسـبت به سـال 97 نشـان می دهد.
الزم بـه توضیـح اسـت کـه تجهیـزات تولیـدی ثابـت بـوده و هرگونـه افزایـش تولیـد، نیازمنـد افزایـش بهـره وری تجهیـزات و اسـتفاده از ظرفیت هـای خالـی، 

کاهـش توقفـات و مهم تـر از همـه ایجـاد انگیـزه در بخـش نیـروی انسـانی می باشـد.

این افزایش نشاند می دهد، فرزندان ملت نه تنها از کرونا و تحریم ها شکست نخورده اند، بلکه با سر افرازی از سرمایه و اعتماد شما، محافظت نموده 
و در حوزه تولید به سهم خود انجام وظیفه نموده اند.

یک از شاخص هایی که می تواند مورد نظر قرار گیرد، مقایسه نسبت تحویل به ظرفیت سیمان شاهرود با میانگین کل صنعت سیمان است. میدانیم 
هر یک از کارخانجات دارای یک ظرفیت اسمی هستند که حداکثر توان تولیدی طراحی شده برای آنها می باشد. به دالیل مختلف ظرفیت عملی کارخانه  
ها کمتر از ظرفیت اسمی بوده، بنابراین نسبت این دو عدد کمتر از یک خواهد بود. هرقدر این عدد به یک نزدیک تر باشد، نشان دهنده استفاده 

بهتر از ظرفیت تولیدی کارخانه می باشد.  
همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود این نسبت در سال 1397 کمتر از میانگین صنعت بوده، ولی در سال 1398 باالتر از میانگین شده و 

خوشبختانه در سال 1399 اختاف قابل توجهی با میانگین عملکرد کارخانجات کشور پیدا نموده است .  

، آیا توانسته اید در بازار رقابتی سیمان با افزایش فروش، محصوالت تولیدی را روانه بازار کنید؟  با توجه به افزایش تولید سیمان و کلینکر
سوال کاما به جایی است زیرا به موازات افزایش بهره وری در فرایند های تولید محصول، الزم است بخش بازاریابی و فروش نیز بتواند در بخش های 
، تقاضای محصول را مدیریت نماید تا محصول تولید شده به سرعت به مصرف کننده تحویل شود، در غیر این صورت عاوه بر محدودیت  مختلف بازار

فضای سیلوها، هزینه های مربوطه، سود تولید را کاهش خواهد داد. 
به این منظور بازاریابی وسیعی در حوزه داخلی و صادراتی انجام شده و یک بازار با ثبات و در حال گسترش فراهم شده است و در نتیجه مقدار کل 
فروش 9 ماهه که در سال 1397 مقدار 886388  تن بود و درسال 1398 به 1025391 تن رسیده بود، در سال 1399 با یک جهش قابل توجه به 1185011  

تن رسید که 16 درصد نسبت به 98 و 34 درصد نسبت به 97 افزایش داشته است. 

نسبت تحویل به ظرفیت صنعت سیماننسبت تحویل به ظرفیت سیمان شاهرود

9 ماهه ۰.۶۵۰.۷۵1397

9 ماهه ۰.۷۶۰.۷۳1398

9 ماهه ۰.۸۷۰.۷۸1399

 شرکتی  با ۱۳ هزار سهامدار 
سیمان شاهرود لوح 

تقدیر صنعت سبز برتر 
کشور را کسب کرد 

بررسی تاریخچه یک برند موفق؛

شهادت امام علی النقی الهادی)ع( را تسلیت می گوییم

بازوی  محمدرضا  مهندس  حضور  با  که  نشستی  در 
سیمان  کارخانه  مدیران  و  مدیره  هیات  مدیرعامل، 
ارائه  به  بازوی  مهندس  شد  برگزار  خانی  دکتر  حضور  در  شاهرود 
گزارشی در خصوص روند تولید کارخانه سیمان شاهرود و مراحل 
توسعه آن پرداخت و اظهار کرد: فاز اول این کارخانه در سال 1377 
با ظرفیت 2300 تن در روز و ساالنه 700 هزار تن و فاز دوم کارخانه در 

سال 1387 با ظرفیت 3400 تن راه اندازی شد. 

  توجه به محیط زیست و رعایت استانداردهای 
شاهرود،  سیمان  کارخانه  در  محیطی  زیست 
و  داخل  در  سبز  فضای  ایجاد  درخت،  کاشت  همچون 
هوشمند  دستگاه  نصب  امیریه(،  )باغ  کارخانه  اطراف 
لوح  حیات  وحش،  برای  آبشخور  ایجاد  و  آالیندگی  کنترل 
این  نصیب   98 سال  در  را  کشور  سبز  صنعت  تقدیر 

کارخانه کرد.  
مدیر عامل سیمان شاهرود در گفتگو با خبرنگار جام جم 
در  سبز  فضای  هکتار   47 کنون  تا  شرکت  داشت:  اظهار 
از  از کارخانه ایجاد نموده که بخش اعظمی  ج  داخل و خار
آن را برای استفاده عموم در تفرجگاه باغ امیریه اختصاص 
افتخار  شاهرود  عزیز  مردم  به  خدمت  که  چرا  است  داده 

ماست. 

سیمان شاهرود؛ کیفیتی برتر در محیطی ایمن

یادش به خیر آن روزها شاگرد آخر اقتصاد مقاومتی سال96 
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نگاهی به عملکرد هوشمندانه کارخانه سیمان؛

سال 1363 که تازه مقدمات  احداث سیمان شاهرود در حال انجام بود   روحانی بلند قامت ، خوش سیما و پرانرژی به نام   سید حسین حسینی 
شاهرودی که به تازگی به عنوان نماینده مردم شاهرود به  مجلس شورای  اسامی راه یافته بود با تاشی صادقانه برای مشارکت مردم در احداث 

کارخانه سیمان تاش می نمود و از هر تریبونی برای تشویق مردم به مشارکت در ساخت کارخانه تاش می کرد. 

مدیر عامل سیمان شاهرود خبر داد؛



ضمیمه رایگان روزنامه د  ر  استان سمنان
2دوشنبه    ۲۷ بهمن  ۱۳۹۹   شماره ۵۸۷۸

 فروش صادراتی در سه سال اخیر چگونه بوده است؟
مقدار صادرات در 9 ماهه سال 97 مقدار 30 هزار تن بود که به 244 هزارتن در 9 ماهه سال 98 و 171 هزار تن در9 ماهه سال 1399 رسیده است . 

 آمار فوق نشان دهنده افزایش مجموع فروش در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ بوده است ولی چرا مقدار صادرات کاهش یافته است؟
در سال 99 شاهد کاهش صادرات نسبت به 98 بودیم ولی مقدار صادرات در این سال حدود 6 برابر سال 97 است. عمده ترین علت کاهش صادرات، بیماری 
کرونا بود که باعث بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه و از جمله ترکمنستان شد. اما با تاشی که صورت گرفت، درآمد فروش صادراتی بیشتر از سال 
98 بوده و کاهش وزنی صادرات با افزایش فروش در داخل کشور جبران شد و اگر با این وضعیت، مرزهای صادراتی کمی زودتر باز می شد، رکوردهای بسیار 

باالتری نیز به دست می آمد.  
آیا شما هم از همین روش برای افزایش فروش   یکی از روش های افزایش مقدار فروش، کاهش قیمت و به عبارتی دادن تخفیف به خریداران است، 

استفاده کرده اید یا افزایش مقدار فروش، باعث افزایش درآمد ریالی هم شده است؟ 
سیمان شاهرود، فاصله قابل توجهی با بازارهای عمده مصرف داخلی و مرزهای خروجی دارد و با توجه به هزینه های قابل توجه حمل، رقابت قیمتی با 

کارخانجات نزدیک تر به مصارف عمده و مرزها، بسیار مشکل می باشد و گاهی مجبور است بخشی از هزینه حمل را پرداخت کند. 
در این زمینه با رصد دقیق و روزانه بازار، قیمت های رقابتی به صورت لحظه ای تعیین می شود تا ضمن ایجاد تقاضا برای تمام محصول تولید شده، مابه 
التفاوت هزینه حمل بی موردی داده نشود. در سال 99 با کاهش و حذف بخش عمده ای از مابه التفاوت هزینه حمل و افزایش 20 درصدی قیمت سیمان )که 

توسط انجمن صنفی سیمان انجام شد( فروش سیمان با قیمت مصوب انجام می شود و باعث افزایش قابل توجه درآمد شرکت شده است. 
نمودار زیر نشان می دهد، همگام با افزایش حجم فروش، درآمد فروش نیز افزایش یافته به صورتی که جمع درآمد 9 ماهه 1399 حدود 64 درصد از سال 1398 
و 200 درصد بیشتر از سال 1397 بوده است. این درآمد پس از کسر هزینه های قانونی، سود قابل توجهی را برای سهامداران محترم ایجاد نموده و ارزش و 

اعتبار شرکت را افزایش داده است. 

 پس با افزایش تولید، فروش نیز از نظر مقداری و ریالی افزایش یافته است، آیا این افزایش ها منجر به سود بیشتر برای هر سهامدار هم شده است؟ 
بدیهی است در ازای فعالیت هایی که انجام می شود، الزم است هزینه هایی پرداخت شود که پس از کسر شدن آنها از درآمد کسب شده، سود به دست 
می آید. به عبارتی بخشی از قیمت کاال مربوط به قیمت تمام شده آن و بقیه سود است. در شرکت سیمان شاهرود با مدیریت شدید هزینه ها، هم اکنون 

کلینکر و سیمان تولید شده دارای کمترین قیمت تمام شده در بین کارخانجات هلدینگ سیمان تامین می باشد. 
این امر همراه با افزایش فی فروش هر تن سیمان، موجب افزایش حاشیه سود شده است.  همانطور که در جدول زیر مشاهده می شود، فی فروش به 
صورت جهشی افزایش یافته که بخشی از آن مربوط به افزایش قیمت مصوب انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و بخش عمده آن مربوط به فروش 

کاال با قیمت های رقابتی بوده است . 

نتیجه تمام فعالیت های مدیران شرکت در مدیریت هزینه ها و درآمدها در شاخصی به نام سود به ازای هر سهم یا EPS  بصورت عدد ریالی نشان داده می شود 
که سود هر یک عدد سهم در طی دوره است. 

برای EPS  در سال 1399  تا پایان آذر حدود 1374 ریال تحقق پیدا کرده که 184 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. این امر باعث شده است سهام 
سیمان شاهرود جزو باالترین پرداخت کنندگان سود در صنعت سیمان شناخته شود. 

به عاوه نسبت قیمت سهم به سود پرداختی )در تاریخ 1399/9/30( حدود 11 می باشد که این سهم را جزو ارزشمندترین سهام سیمانی قرارداده است زیرا 
متوسط P/E  در این صنعت حدود 19 است. آخرین پیش بینی سود سال 1399 که در سامانه کدال توسط این شرکت برآورد گردیده 1500 میلیارد ریال است که 
نسبت به سال 1397 که مبلغ 163 میلیارد ریال بوده 900 درصد  و نسبت به سال 1398 519 میلیارد ریال بوده و 289 درصد رشد نشان می دهد سود هر سهم 

در سال 1399 حدود 1850 ریال پیش بینی شده است.

 آیا این عملکرد در افزایش درآمد هر سهم، منجر به واکنش مثبت بازار بورس و افزایش قیمت سهام شده است؟  
رویکرد موافق جامعه نسبت به بورس و سرمایه گذاری های بخش خصوصی موجب افزایش شدید قیمت سهام در بازار شد ولی به تدریج با فروکش کردن 
تب بورس، قیمت سهامی که بی دلیل و با سفته بازی افزایش یافته بود به شدت کاهش یافت .  خوشبختانه با توجه به عملکرد مثبت سیمان شاهرود در 
حوزه های  تولید و فروش و ارزش ذاتی بسیار باالی آن، تغییرات ارزش سهام آن بسیار کم بوده و سهامداران قدیمی شرکت هم اکنون از سرمایه قابل توجهی 

برخوردار می باشند. 

، مطالباتی از سود سهامداران قبلی وجود دارد که هنوز پرداخت نشده باشد؟  آیا در حال حاضر
، پرداخت سود سهام سال های قبل تا 1398 به صورت کامل به  تمام سهام داران حقیقی و حقوقی پرداخت شده و مطالباتی  خیر، با تامین بودجه مورد نیاز

در این مورد وجود ندارد. 
 آیا بهبود وضعیت سیمان شاهرود در زمینه های مختلف، اثر مثبتی بر افزایش درآمد همشهریان داشته است؟

اگرچه حدود 600 نفر نیروی انسانی مستقیما در سیمان شاهرود در حال کار هستند، شاغان در بخش های دیگر نیز به صورت غیرمستقیم از منافع این 
شرکت بهره مند می شوند که به نظر می رسد چیزی حدود 50-40 هزار نفر و شامل مشاغلی نظیر: حمل و نقل، خدمات، خرید و فروش  و سایر عناوین شغلی 
 13 هزار نفر سهامدار 

ً
می باشند. لذا افزایش فروش شرکت باعث توسعه و بهبود کسب و کار آنها و بهبود وضعی اقتصادی شهر و استان نیز می شود. حدودا

 شاهرودی هستند. 
ً
حقیقی در سیمان شاهرود عضویت دارند که اکثرا

 آیا در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت، اقدامی انجام شده است؟
بله شرکت سیمان شاهرود مقید به انجام تمام وظایف قانونی و تعهداتی است که در ازای استفاده از منابع عمومی برعهده دارد. بنابراین کلیه پرداخت های 

قانونی شرکت بموقع پرداخت شده و سهم شرکت در توسعه شهرستان بخوبی ادا شده است.
انتخاب شرکت سیمان شاهرود به عنوان واحد نمونه استانی، واحدصنعتی سبز، واحد منتخب خانه صنعت ،معدن و  تجارت استان، صادر کننده نمونه 
استانی، تنها بخشی از عملکرد اجتماعی این شرکت می باشد.  به عاوه تفرجگاه امیریه حدودا 13 هکتار فضای سبز است که دارای چنارهای چند صدساله ای 
ح جامعی برای توسعه  است که ارزش اکولوژیکی بسیار زیادی دارد و در اختیار عموم همشهریان و هموطنان گرامی قرار گرفته است. در سال های اخیر طر
این فضا تهیه شده و در حال نصب وسایل ورزشی هستیم.  نظافت و نگهداری این تفرجگاه به صورت روزمره انجام می شود. به عاوه مرمت سکوها، 
ترمیم روشنایی، ایجاد زیرساخت های جزیره روشنایی برای ورودی امیریه )به منظور افزایش ایمنی تردد در شب(، تسطیح و مشخص کردن الین های پیست 

دوچرخه سواری هم انجام شده و این اقدامات در آینده نیز ادامه خواهد یافت. 
خ ها و افزایش کیفیت فروش   با توجه به شرایط سیمان شاهرود که در باال ارائه شد، چه اقدامی برای حفظ  و ارتقاء بازارهای داخلی و صادراتی و ارتقاء نر

انجام داده اید تا این روند مطلوب در آینده ادامه یابد؟ 
در دورانی که رقابت بین تولیدکنندگان کاال و ارائه دهندگان خدمات اوج گرفته و هر کشوری سعی می کند سهم بیشتری از بازارهای هدف را به خود اختصاص 

دهد، تولید با محوریت صادرات نقش مهم و اساسی در رقم زدن سرنوشت کشورها ایفا می کند.
حرکت به سمت تولید صادرات محور و ایجاد رقابت در عرصه تولید کشور از جمله مباحثی است که گرچه در گذشته مورد توجه بوده، اما با توجه به بیانات 
، اکنون بیش از پیش سرلوحه فعالیت ها قرار گرفته است.گفتنی است وجود تولیدکنندگان فراوان در کشور،  مقام معظم رهبری مبنی بر تولید صادرات محور
امکان اشباع شدن بازارهای داخلی و ضرورت حضور در بازارهای جهانی و بسیاری از عوامل دیگر، این انگیزه را در تولیدکنندگان به وجود آورده که به تولیدات 
خود سمت و سوی بین المللی و صادراتی بدهند. در این راستا الزم است همه بخش های صنعتی کشور بویژه بخش هایی که محصوالتشان دارای مزیت های 
صادراتی مناسب و قوی است، استراتژی های خود را بر محور صادرات تبیین کنند.همه محصوالت سیمان شاهرود دارای عامت استاندارد ملی می باشند 
و برخی از تولیدات براساس استاندارد روسی  GOST برای صادرات به کشورهای مستقل مشترك المنافع تولید می شود.  شرکت سیمان شاهرود با توجه به 
کیفیت باال، تنوع محصوالت تولیدی، دارابودن استانداردهای مختلف مدیریتی، کیفیتی و زیست محیطی و دسترسی به مرزهای مختلف، با استفاده از ترانزیت 
جاده ای، ریلی و دریایی، فعالیت فراوانی در عرصه صادرات دارد و در حال حاضر محصوالت تولیدی خود را در بسته بندی 50 کیلویی و 1/5 تنی به کشورهای 
ترکمنستان، روسیه و قزاقستان صادر می نماید و نیز بازاریابی در حوزه خلیج فارس منجر به صادرات موفق به قطر شده است که امیدواریم در آینده افزایش 
یابد.  در همین راستا و با هدف نظم بخشیدن به فرآیند صادرات، هماهنگی های سازماندهی شده ای با مدیران مناطق راه آهن برای تهیه واگن های باری و 

همچنین منطقه ویژه اقتصادی امیرآباد و شرکت کشتیرانی خزر برای امور بارگیری و تهیه کشتی صورت گرفته است.
 در زمینه ورزشی و حضور در مسابقات ورزشی فعال هستید، لطفا در این زمینه توضیح دهید.

 تیم های شرکت در رشته های مختلف فعال هستند و موفق به کسب مقام های استانی و کشوری شده اند که برخی از آنها عبارتست از : 
مقام اولی کارگری کشور در بسکتبال، چندین مقام شامل قهرمانی استان در فوتسال، قهرمانی استانی در والیبال، قهرمانی فوتبال استان در جام حذفی 
کارگری و رمضان و ورود به لیگ سه کشوری و مقام اولی در پینگ پنگ استان و شهرستان و کسب عناوین متعدد بخشی از افتخارات کسب شده می باشد. 

الزم به ذکر است تمام هزینه ها از محل تبصره 2 ماده 38 ارزش افزوده تامین شده و هزینه مازادی را به شرکت تحمیل نکرده است. 
 چه مشکالتی  پیش روی سیمان شاهرود است؟

عاوه بر مسائل عمومی که بر تمامی بخش های صنعتی تاثیر گذار است، در حال حاضر تامین گاز و برق کارخانه یک مشکل روزمره است زیرا در صورت قطع 
شدن گاز و برق، استفاده از تجهیزات امکان پذیر نیست و جایگزینی گاز با مازوت هم ضمن افزایش آلودگی و مشکات تهیه آن، فرایندهای تولیدی را با 
مشکل مواجه می کند. در این زمینه تاکنون مسئوالن شهرستان و استان حداکثر همکاری را داشته اند و امیداوریم با ادامه مساعدت ایشان، ماه های پایانی 

سال نیز بخوبی طی شود. 
ح موردی را الزم می دانید، بیان کنید.  اگر  طر

به عنوان مدیریت شرکت سیمان شاهرود از همکاری و مساعدت های بسیار خوب مسئوالن محترم شهرستان شاهرود و استان سمنان در تمام سازمان ها 
تقدیر و تشکر نموده و امیدوارم این همکاری و حمایت در آینده نیز تداوم یابد. به عاوه همانطور که همشهریان عزیز آگاهی دارند، سیستم حمل و نقل 
شهرستان دارای ضعف های متعددی بوده و سالیان گذشته منجر به خسارت ها و اعتصابات چندین روزه شده است ولی با همکاری زحمتکشان حمل و نقل 

در دو سال اخیر این ضعف ها کاهش یافته و شاهد افزایش سیر کامیون ها در حمل سیمان بوده ایم که جای تشکر و قدردانی دارد. 

برآورد رکورد سال 1399 نسبت به سال 1397 معادل 9۰۰ درصد و نسبت به سال 1398 معادل ۲8۴ درصد رشد 
داشته است.

9 ماهه مقدار سود نسبت به سال قبل

   -۲۰۱1397

 %۲4۰4۸۳1398

%۲۸4۱۳۷41399

یال( یال(ارزش بازار کل سهام)میلیارد ر قیمت پایانی هر سهم)ر

۱4۶۲۸۱۶۹۱۰1399/1۰/1

۵۸۰۷۷۱۶۹1398/1۰/1

۱۱۹۰۱4۷۰1397/1۰/1

نقش بی نظیر شرکت سیمان شاهرود در توسعه و بهبود وضعیت اقتصادی شاهرود

، واحد منتخب خانه صنعت  انتخاب شرکت سیمان شاهرود بعنوان واحد نمونه استانی ، واحد صنعتی سبز
و معدن و تجارت استان ، صادر کننده نمونه استانی ، تنهابخشی از عملکرد اجتماعی این شرکت می باشد

درصد افزایش مربوط به 
فروش با قیمت رقابتی

درصد افزایش مربوط به 
قیمت مصوب

درصد افزایش 
نسبت به سال قبل

متوسط فی فروش هر 
یال( تن سیمان)ر

---۱.۳۸4.۶۱۵1397

۶۲۰۲۶۱.۷44.۹441398

۲۳۲۰4۳۲.4۸۷.۸۷41399

در سال جهش اقتصادی: افزایش 8۰۰ درصدی سود هر سهم نسبت به سال 1397
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3
ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان سمنان

اقتصادی

در نشستی که با حضور مهندس محمدرضا بازوی مدیرعامل، هیات 
مدیره و مدیران کارخانه سیمان شاهرود در حضور دکتر خانی برگزار 
کارخانه  گزارشی در خصوص روند تولید  ارائه  شد مهندس بازوی به 
سیمان شاهرود و مراحل توسعه آن پرداخت و اظهار کرد: فاز اول این 
کارخانه در سال 1377 با ظرفیت 2300 تن در روز و ساالنه 700 هزار تن و 
فاز دوم کارخانه در سال 1387 با ظرفیت 3400 تن راه اندازی شد. گفتنی 
است فاز دوم کارخانه از لحاظ زمانی کوتاه مدت و با هزینه بسیار اندکی 

به بهره برداری رسید.
وی در ادامه افزود: از ابتدای فعالیت این کارخانه )فاز اول( سهامداران 
اصلی آن را مردم شاهرود تشکیل می داد و 100 درصد سهام مربوط به 
مردم بود اما در سال 69 الی 70 که هزینه پروژه افزایش یافت، بانک 
اختیار  در  با  و  پیوست  مجموعه  این  سهامداران  جمع  به  نیز  ملت 
گرفتن 40 درصد از سهام شرکت در ابتدا و افزایش سهم تا 60 درصد، 

در زمره سهامداران اصلی کارخانه سیمان قرار گرفت.
مدیرعامل کارخانه سیمان شاهرود تصریح کرد: درحال حاضر حدود 13 
هزار نفر از مردم شاهرود در این کارخانه سهامدار هستند که از ابتدا تا 
کنون در این مجموعه مشارکت دارند که با احتساب عامان، کارگران و 
خانوارها حدود 40 هزار نفر از مردم شاهرود در کارخانه سیمان شاهرود 

ذینفع می باشند.
وی در بخش دیگری از سخنانش ضمن تشکر و قدردانی از تاش های 
این  دوم  فاز  افتتاح  و  راه اندازی  برای  کارکنان  و  مدیران  مهندسان، 
کارخانه اذعان داشت: مفتخریم که این شرکت، سیمان را با بهترین 

کیفیت و نازل ترین قیمت به بازار عرضه می کند.
رسید  اتمام  به  پروژه  که  هنگامی  کرد:  خاطرنشان  بازوی  مهندس   
گزارش نهایی مالی را به ُهلدینگ ارائه دادیم و اعام کردیم که راه اندازی 
اما  است  شده  انجام  تومان  میلیارد   105 حدود  مبلغی  با  دوم  فاز 
سیمان   « اینکه  بیان  با   ) خاتمی  آقای   ( وقت  ُهلدینگ  مدیرعامل 
بجنورد و فیروزکوه با 170 میلیارد و 135 میلیارد تومان هزینه به اتمام 
رسیده است، این امر را غیرممکن دانست.« ولی ما حدود یک سال 
با  پروژه  این  آنها مجاب شوند  تا  کردیم  ارائه اطاعات مالی تاش  با 

هزینه ای نازل به اتمام رسیده است.
آقای  وی ضمن تشکر از همراهی سرپرستی وقت بانک ملت بویژه 
حمایت های  دلیل  به  استان  ملت  بانک  وقت  مدیریت  غضنفری 
شایسته  و  خوب  مدیران  از  غضنفری  آقای  کرد:  بیان  وی،  بی دریغ 
بانک ملت بود که با تاش و حمایت های بی وقفه خود و تزریق بموقع 

تسهیات باعث شد قیمت تمام شده پروژه بسیار ارزان تمام شود.
مدیرعامل کارخانه سیمان شاهرود، تولید سیمان در کشور را حدود 
90 میلیون تن در سال برشمرد و گفت: ظرفیت استفاده از تولید در 
گذشته  سال  در  توانسته ایم  ما  گرچه  است  درصد  حدود 67  کشور 
ظرفیت و راندمان را به 76 درصد برسانیم اما به دلیل تحریم ها و سایر 
مشکات 33 درصد از مجموعه کارخانه سیمان فعال نیست و نیاز به 
حمایت دولت دارد که باید در راستای توسعه و حمایت از این بخش 

گام بردارد.
در  و  است  بر  هزینه  بسیار  کشور  در  سیمان  صنعت  گفت:  وی 
حال حاضر برای احداث کارخانه سیمانی مشابه این کارخانه، حدود 25 
هزار میلیارد ریال سرمایه مورد نیاز است. مهندس بازوی با اشاره به 

افزود: دو  افغانستان و قطر  صادرات سیمان به روسیه، قزاقستان، 
ماه ابتدای امسال به دلیل شیوع بیماری کرونا، مرزها بسته شد اما با 

تاش بسیار توانستیم این خاء را در بازار داخل جبران کنیم.
مدیرعامل کارخانه سیمان شاهرود با تأسی از فرمایش مقام معظم 
رهبری در سالی که به نام جهش تولید نامگذاری شده است، تصریح 
کرد: تنها در سه ماهه اول امسال توانستیم رشد قابل توجهی نسبت 
به سال قبل داشته باشیم و در حال حاضر نیز با 83 درصد ظرفیت 

کارخانه به فعالیت می پردازیم.
کارخانه  در  محصول  حمل  برای  ماشین  کمبود  این که  بیان  با  وی 
سیمان و در شهرستان مشکاتی را به وجود آورده است، گفت: طی 
اعام  کامیون   900 اس،  پی  جی  دستگاه  طرح  خصوص  در  فراخوانی 
دستگاه   350 حدود  کارخانه  این  در  درحال حاضر  و  کردند  آمادگی 
تکلیفی،  تسهیات  طریق  از  اگر  و  هستند  فعال  سیمان  حوزه  در 
صندوق توسعه ملی و حمایت دولت 1000 دستگاه کامیون به شبکه 
حمل ونقل شهرستان اضافه شود عاوه بر ایجاد فرصت های شغلی و 
تأمین نیاز صنایع دیگر شهرستان، درآمد بیشتری نیز عاید مردم این 
شهرستان خواهد شد و حداقل 5000 نفر از این طریق ارتزاق خواهند 
نمود. ضمن آن که یک سوم فروش سیمان شاهرود هزینه حمل آن 
است که با توجه به فروش 3000 میلیارد ریال سیمان شاهرود حدود 
90 تا 100 میلیارد ریال عاید رانندگان کامیون می شود و از آنجا که هزینه 
حمل ریلی حدود 20 درصد گران تر از جاده ای است حمل بار با کامیون 

برای ما بسیار مقرون به صرفه تر است.
مهندس بازوی با بیان این که درحال حاضر حدود 34 درصد از تولید 
سمنان، 26  استان  در  درصد  تهران، 32  استان  در  شاهرود  سیمان 
درصد گلستان، حدود 8 درصد در مازندران و خراسان و شهرستان 
شاهرود به تنهایی 50 درصد سهمیه استان را به خود تخصیص داده 
است، اظهار کرد: در خصوص صادرات سیمان هم اکنون قرارداد حمل 
برای  که  شده  منعقد  روسیه  با  سیمان  هزارتن   60 ماهانه  تحویل  و 
حمل این محصول عاوه بر اجاره 100 واگن ریلی و قرارداد با آبادان بار 
و حمایت سیمان تأمین که قول در اختیار گذاردن 35 ماشین را به ما 
داده است که قادر خواهیم بود ماهانه 35 درصد ظرفیت کارخانه را به 
روسیه و همچنین ماهانه 30 هزارتن بار برای ترکمنستان ارسال کنیم 
همچنین راه اندازی مرز اینچه برون و سرخس ظرفیت باالیی از جذب 

سیمان ما را به خود اختصاص داده است.
مهندس بازوی بیان کرد: از مهندس صباغان مدیر کارخانه و عضو 
بازار  نیاز  به  پاسخگویی  برای  که  موظف هیات مدیره هم خواستیم 
که  برساند  اسمی  ظرفیت  به  را  تولید  صادرات،  و  داخل  زمینه  در 
خوشبختانه قراردادهای فروش هم منعقد شده است. گفتنی است 
فاصله زیاد، هزینه بیشتری برای ما در پی دارد و درحال حاضر برای این 
موضوع یارانه می دهیم ولی خوشبختانه فروش را به سقف 100 درصد 
کاهش  هزینه ها  اسمی  ظرفیت  با  تولید  به  توجه  با  که  رسانده ایم 

می یابد.

مدیرعامل کارخانه سیمان شاهرود اظهار کرد: در سال 97 سود هر 
سهم سیمان شاهرود 20 تومان بود که در سال 98 به 64 تومان رسید 
و خوشبختانه توانستیم سود 13 میلیارد تومانی سال 97 شرکت را 
در سال 98 به 54 میلیارد تومان افزایش دهیم که 100 درصد سود به 
سهامداران پرداخت خواهد شد ) به ازای هر سهم 640 ریال ( و حداقل 
نیمی از این سود در شهرستان جذب خواهد شد. البته از نظر قانونی 
8 ماه فرصت برای پرداخت سود داریم که با اعام جداول تقسیم سود 
از اواخر مهر، سود پرداخت خواهد شد و اگر EPS ما افزایش یابد سود 
بیشتری را به سهامدار تزریق می کنیم و در این راستا در سه ماه ابتدای 

امسال رشد 2 برابری داشته ایم.
وی با اشاره به عرضه سهام کارخانه سیمان شاهرود در سال 81 به 
تأمین  زیر مجموعه سیمان  ما  افزود: در حال حاضر  شرکت شستا، 
درصد   30 حدود  و  شاهرود  سیمان  درصد   52 حدود  که  می باشیم 
کارخانه  این  از سهامداران  اختیار دارد و بخشی  را در  کشور  سیمان 
مردم شهرستان، شرکت بیمه ایران و سرمایه گذاری تأمین ) شستا 
ضمن  خاتمه  در  شاهرود  سیمان  کارخانه  مدیرعامل  می باشند.   )
تشکر از دکتر خانی نماینده مردم شریف شهرستان های شاهرود و 
میامی، ارائه خدمت به مردم شاهرود را از افتخارات کارخانه سیمان 
بر  رفاه مردم عاوه  و  ایجاد نشاط عمومی  با هدف  افزود:  و  دانست 
ایجاد 47 هکتار فضای سبز در کارخانه و باغ امیریه، تمام سکوها در 
آن بازسازی و تعدادی سکوی دیگر نیز به تازگی احداث شده است. 
سواری  دوچرخه  پیست  یک  و  ورزشی  ایستگاه  بزودی 60  همچنین 
به طول 1700 متر برای استفاده خانوارها در باغ امیریه احداث خواهد 
شد. گفتنی است اقدامات زیست محیطی سیمان شاهرود از جمله؛ 
ایجاد آبشخور برای حیاط وحش، کاشت درخت و ایجاد فضای سبز 
در داخل و اطراف کارخانه و نصب هوشمند کنترل آالیندگی موجب 
شد تا کارخانه سیمان شاهرود در سال 98 گذشته موفق به دریافت 
لوح تقدیر صنعت سبز در کشور شود که این امر نشانگر توجه این 

مجموعه به مسائل زیست محیطی می باشد.
از  ابراز خرسندی  پایان این نشست دکتر علی اصغر خانی ضمن  در 
فعالیت نیروی جوان در کارخانه سیمان شاهرود اذعان داشت: این 
امر از تحوالت خوب این مجموعه به شمار می آید، این کارخانه با هیات 
مدیره و کادر اجرایی جوان و پرانرژی توانسته توانمندی های موجود 
ایجاد  و  کارخانه  توسعه  خصوص  در  وی  دهد.  توسعه  را  کارخانه  در 
باغ گلخانه ای و دیگر فعالیت های اقتصادی و رفاهی کارخانه سیمان 
شاهرود، اظهار کرد: کمیسیون عمران مجلس که موتور محرکه کشور 
است از این تحوالت حمایت می نماید چون همه نمایندگان به این 

باور رسیده اند که کشور را از تک محصولی خارج کنند.
دکتر خانی افزود: در گذشته مدیران کارخانه سیمان نیروهای غیربومی 
بودند اما پس از انتخاب مهندس بازوی که از مدیران باسابقه سیمان 
تحول  با  شاهرود  سیمان  کارخانه  می باشد  شهرستان  این  بومی  و 
عظیمی در تولید و سوددهی مواجه شد و عاوه بر سوددهی عالی و 
شکل گیری اقدامات رفاهی و عمرانی برای کارکنان و مردم شهرستان، 
جوانگرایی را سرلوحه فعالیت خود قرار داده و با انتخاب مدیران جوان 
و خوشفکر گام های ارزشمندی در حوزه های مختلف و نیز تعامل با 

دیگر نهادهای شهرستان برداشته شده است.

 سیمان شاهرود؛  کیفیتی برتر در محیطی ایمن

 شرکتی  با 13 هزار سهامدار 

سیمان شاهرود لوح تقدیر صنعت 
سبز برتر کشور را کسب کرد 

زیست    محیط  به  توجه 
استانداردهای  رعایت  و 
در  محیطی  زیست 
سیمان  کارخانه 
همچون  شاهرود، 
ایجاد  درخت،  کاشت 
داخل  در  سبز  فضای 
)باغ  کارخانه  اطراف  و 
دستگاه  نصب  امیریه(، 
هوشمند کنترل آالیندگی و ایجاد آبشخور برای 
حیات  وحش، لوح تقدیر صنعت سبز کشور را 

در سال 98 نصیب این کارخانه کرد.  
با  گفتگو  در  شاهرود  سیمان  عامل  مدیر 
تا  شرکت  داشت:  اظهار  جم  جام  خبرنگار 
ج  و خار داخل  در  47 هکتار فضای سبز  کنون 
از  اعظمی  بخش  که  نموده  ایجاد  کارخانه  از 
باغ  تفرجگاه  در  عموم  استفاده  برای  را  آن 
امیریه اختصاص داده است چرا که خدمت به 
مهندس  ماست.  افتخار  شاهرود  عزیز  مردم 
محمدرضا بازوی افزود: برای رفاه و ایجاد نشاط 
اجتماعی عاوه بر احداث و بازسازی بالغ بر 80 
ایجاد  برای  نیز  اعتبار  ریال  میلیارد  دو  سکو، 
و  متر   1700 طول  با  سواری  دوچرخه  پیست 
اندازی  راه  امیریه  باغ  در  ورزشی  ایستگاه   60
برای  را  که محیط ورزشی و مفرحی  خواهد شد 

خانواده ها و مردم فراهم خواهد کرد. 
خاطرنشان  شاهرود  سیمان  عامل  مدیر 
نوع  هر  فاقد  کارخانه  خوشبختانه  ساخت: 
آالیندگی بوده و میزان خروجی غبار از فیلترهای 
کنترل  هوشمند  و  آناین  صورت  به  کارخانه 
می شود و تحت نظارت مستمر سازمان محیط 
زیست قرار دارد. وی به ایجاد آبشخور و تامین 
علوفه برای تغذیه حیات وحش در باال دست 
به  احترام  افزود:  و  کرد  اشاره  سیمان  کارخانه 
مختلف  گونه های  از  حفاظت  و  زیست  محیط 
قرار  شرکت  این  سرلوحه  را  جانوری  و  گیاهی 
ضمن  خاتمه  در  بازوی  مهندس  ایم.    داده 
عمومی  روابط  مدیر  از  تشکر  و  خرسندی  ابراز 
تیم  قهرمانی  عنوان  کسب  شرکت،   ورزش  و 
لیگ  مسابقات  در  شاهرود  سیمان  فوتبال 
 3 دسته  لیگ  به  صعود  و  استان  فوتبال  برتر 
فوتبال کشور را نشان برنامه ریزی، تاش کادر 

فنی و همت بازیکنان دانست.

 حسن یزدانی

خبرنگار جام جم در 
شاهرود

خبر

گام بلند سیمان شاهرود،  در رشد و توسعه همه جانبه

تولید  از  و  کشور  شرق  شمال  منطقه  در  مهم  صنایع  از  یکی  عنوان  به  شاهرود  سیمان 
کارخانه  جوار  در  مرغوب  مواد  وجود  می گردد.  محسوب  کشور  در  سیمان  بنام  کنندگان 
از نیروهای متخصص و با تجربه، کیفیت تولیدات  آزمایشگاه های مجهز و بهره مندی  و 

شرکت سیمان شاهرود را تضمین کرده است.
را به صورت  انواع سیمان پرتلند خاکستری   شرکت سیمان شاهرود که تولید کلینکر و 
فله ای و پاکتی به عنوان رسالت سازمان برگزیده مصمم است با یاری خداوند منعال و با 
تکیه بر تاش، همت و مشارکت تمام کارکنان و با اجرا و برقراری سیستم های مدیریت 
 OHSASو ایمنی و بهداشت حرفه ای ISO 14001,2004 زیست محیطی ISO 9001, 2008 کیفیت
صورت  به  کاری  زمینه های  تمام  در  و  پایدار  توسعه  مسیر  در  را  خود  عملکرد   18001, 2007

مستمر بهبود بخشد.
 تاریخچه سیمان شاهرود

شرکت سیمان شاهرود در سال 1363 و با سرمایه ای معادل 140 میلیون ریال تاسیس 
و عملیات اجرایی ساخت فاز 1 به ظرفیت تولید 2300 تن در روز در سال 1365 در منطقه 
پهن دره در 12 کیلومتری شاهرود آغاز گردید و در سال 1377 به بهره برداری رسید. ظرفیت 
فاز 1 با تغییرات صورت گرفته در برخی از تجهیزات تولیدی در سال 1383 تا 2500 تن در روز 
ح توسعه سیمان شاهرود با ظرفیت 3300 تن از  افزایش یافته است. عملیات اجرایی طر

سال 1384 آغاز و در سال 1387 به صورت رسمی به بهره برداری رسیده است.
 شرایط اقلیمی کارخانه

در  بارندگی  میزان  و  متر   1570 دریا  سطح  از  شاهرود  سیمان  کارخانه  احداث  محل  ارتفاع 
منطقه مذکور 202 میلیمتر در سال است. درجه حرارت بین 43+ و 18- درجه سانتیگراد و 

رطوبت نسبی 50% است.
 زیرساخت های کارخانه

برق: برق مورد نیاز کارخانه 36 مگاوات و از طریق پست 230 کیلو ولت واقع در جنوب شهر 
شاهرود و به فاصله 17 کیلومتری از محل احداث کارخانه تامین می گردد.

آب: آب مورد نیاز از طریق یك چاه عمیق با دبی 55/5 متر در ثانیه و به فاصله 2 کیلومتری 
در شرق کارخانه و همچنین از طریق یك رشته قنات در قسمت غرب کارخانه با دبی 60 
: گاز مورد نیاز شرکت از طریق ایستگاه اختصاصی متصل  لیتر در ثانیه تامین می شود. گاز

به شبکه گاز تامین می گردد.

آهك و خاك رس در مجاورت کارخانه و به  معادن: مواد اولیه شرکت نظیر مارل، سنگ 
کیلومتری و  از فاصله 45  نیاز شرکت  گچ مورد  قرار دارد. سنگ  1500 متر  فاصله حداکثر 
کارخانه سیمان  کیلومتری  به فاصله 140  از معادن استان سمنان  نیاز  آهن مورد  سنگ 

شاهرود تامین می گردد.
 ماموریت 

با دو خط تولید به ظرفیت 1،800،000 تن در سال، مصمم است  شرکت سیمان شاهرود 
ضمن تاش برای حفظ مشتریان وفادار کنونی و حضور تعیین کننده در بازارهای داخلی و 
خارجی با ایجاد برند محصول، تنوع در ارائه انواع سیمان، ارتقای کیفیت و تداوم بر بهبود 
گاهی از عوامل کلیدی موفقیت و تحلیل ساختار و رقابت در این عرصه با اطاع از  آن و با آ
قدرت مشتریان، رقبا، تامین کنندگان و تازه واردها به صنعت، این ماموریت را به سرانجام 

مقصود هدایت نماید.
 چشم انداز 

سیمان به عنوان خمیر مایه توسعه، همواره مورد توجه کشورها بوده، به گونه ای که 
، احداث کارخانجات جدید و افزایش ظرفیت واحدهای موجود  طی سال های اخیر

مورد توجه دولت ها بوده و با رشد چشمگیر حادث شده، پیش بینی می شود 
سال  در  تن  میلیون  صد  حدود  به  کشور  کل  در  سیمان  تولید   ،1400 سال  تا 

برسد. مهم ترین عامل رقابت در آینده، قیمت تمام شده و میزان نفوذ و 
مقبولیت در بازار است. کاهش هزینه تامین مواد اولیه، بهره گیری 
آنان، بهینه سازی  از دانش کارکنان و به روز آوری توان علمی و فنی 

تولید  کامل  ظرفیت  به  دستیابی  و  منابع  مدیریت  مصارف، 
می تواند به کاهش قیمت تمام شده منجر شود.

و  حمل  شبکه  با  سازنده  تعامل  کارآمد،  توزیع  شبکه  ایجاد   
محصوالت  در  تنوع  ایجاد  کیفیت،  با  محصول  تولید  نقل، 
، حضور در نمایشگاه ها،  شرکت متناسب با تقاضا و نیاز بازار
انجام تبلیغات موثر و شناساندن برند و محصوالت شرکت به 
مشتریان و توسعه صادرات نیز به مقبولیت و نفوذ بیشتر در 
بازار منجر خواهد شد که در نهایت می تواند بقا و دوام شرکت 

را برای سالیان متمادی تضمین نماید.

حال  در  شاهرود  سیمان  احداث  مقدمات   تازه  که   1363 سال   
نام    به  پرانرژی  و  سیما  خوش   ، قامت  بلند  روحانی  بود    انجام 
نماینده  عنوان  به  تازگی  به  که  شاهرودی  حسینی  حسین  سید 
مردم شاهرود به  مجلس شورای  اسامی راه یافته بود با تاشی 

تاش  سیمان  کارخانه  احداث  در  مردم  مشارکت  برای  صادقانه 
می نمود و از هر تریبونی برای تشویق مردم به مشارکت در ساخت 
کارخانه تاش می کرد. باالخره با سختی های بسیار این پروژه بزرگ 
آغاز و فاز اول آن به بهره برداری  رسید، اینک سیمان شاهرود بر 

قله افتخار نشسته و خیل بسیاری از مردم شاهرود نیز در این امر 
رقم  عام   سهام  شرکت های  بزرگ ترین  از  یکی  و  نموده  مشارکت 
حسینی  حسین  سید  شادروان  نقش  از  دانستم  وظیفه    . خورد 
شاهرودی که نقش ارزشمندی دراحداث سیمان شاهرود داشتند 

تقدیر نموده با درود و آرزوی رحمت الهی برای ایشان . خوشبختانه 
به  بازوی  مهندس  ،بویژه  مدیران   ، پرتوان  دستان  با   ، بذر  این 
درختی تنومند تبدیل شد و سیمان شاهرود یک برند کشوری شد 

و بر قله افتخار ایستاد. 

یادش به خیر آن روزها
نگاهی به عملکرد هوشمندانه کارخانه سیمان؛

مدیر عامل سیمان شاهرود خبر داد؛

بررسی تاریخچه یک برند موفق؛
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ضمیمه رایگان روزنامه د  ر استان  سمنان

غ از خویش شوى خ روزى که فار فّر
از هر دو جهان گذشته، درویش شوى

طغیان کنی و خرمن هستی سوزى 
امام خمینی )ره(»یا حق« گویان، رسته ز هر کیش شوى

 : صاحب امتیاز
سازمان صد  ا و سیمای جمهوری اسالمی ایران                                                 

سرپرست استان سمنان: محبوبه مومن 

تحریریه شهرستانها:    ۰۲۱-44۲۳۳۵۱۱
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گروهی،  اتراق گاه  یك  در  پیش  قرن ها  شاید 
آهکی،  سنگی  تخته  روی   ، حجر عصر  انسان های 
تفکرات  غرق  آن  گرمای  از  و  کرده  برپا  آتشی 
رشته  باران  رگبار  ناگهان  که  بودند  خویش 
زیر  به  فرار  به  وادار  را  آنها  و  قطع  را  تفکرات  آن 

سایبانی می کند.
سنگ  و  شده  خاموش  آتش  باران  آب  اثر  در 
بافاصله  و  شده  خیس  باران  بارش  اثر  در  داغ 
متاشی و تبدیل به پودری سفید می شود. پس 
از روزها یا هفته ها که افراد گروه به اتراق گاه خود 
متولد  نوظهور  سنگی  که  می بینند  می گردند  باز 
شده است. احتمااًل کشف مات آهکی به همین 
تاریخی  مطالعات  و  است  گرفته  صورت  سادگی 
و  ریشه  که  است  مطلب  این  بیانگر  باستانی  و 
نظر  از  طبیعی(  )سیمان  سیمان  تولید  سابقه 

تاریخی با تولید آهك همزمان می باشد.
ق.م.   200 یونانی ها  ق.م،   1000 حدود  در  فنیقی ها 
100 ق.م. قادر به تهیه مصالحی بودند  و رومی ها 
تاریخی  بناهای  است.  می شده  سخت  آب  با  که 
مؤید  مصر  ثاثه  اهرام  همچون  قدیمی  بسیار 
برخی  قدیم  زمان  از  بشر  که  هستند  نکته  این 
مصری ها  است.  می شناخته  بخوبی  را  مات ها 
حالی  در  شده  پخته  ناخالص  گچ  سنگ  مات  از 
در  فراوانی  آهك  سنگ  که  می کرده اند  استفاده 
تکلیس  آهك  سنگ  استفاده  داشتند.  پا  زیر 
و  یونان  تمدن  دوران  در  آهکی(  )مات  شده 
آن را یا به صورت خالص یا به  روم رواج داشته و 
آهك با شن و ماسه و  از شیره  صورت مخلوطی 
استفاده  آتشفشان  خاکستر  یا  شکسته  سنگ 

می کرده اند.
نیز  ایرانیان  که  می دهد  نشان  تاریخی  مطالعات 
توانایی  که  بوده اند  آبی  مات های  تهیه  به  قادر 
تحمل فشار و حفظ انسجام خود را در مجاورت 
باقیمانده ای  آثار  است.  می کرده  حفظ  نیز  آب 
مختلف  نقاط  در  عظیم  پل های  و  سدها  مانند 
اولین  که  ایزدخواست«  »سد  همچون  ایران 
»سد  و  کرخه«  »سد  است،  جهان  قوسی  سد 
خیلی  از  ایرانی ها  که  می سازد  مسلم  شادروان« 

قدیم خواص هیدرولیك آهك را می شناخته اند.
از  یونانی ها  و  یونانی ها  از  رومی ها  را  آهك  پختن 
ایرانیان فرا گرفتند. زیرا قدیمی ترین مات آهکی 
بابلی ها  و  آشوری ها  است.  شده  پیدا  ایران  در 
بناهای خود را با گل و سنگ گچ و آجر و مات گل 

یا قیر می ساخته اند. 
می دانستند  را  آهك  سنگ  پختن  هم  چینی ها 
 2000 که حدود  ج های دیوار چین  بر و در ساختن 
آهکی  مات  از  است،  شده  ساخته  پیش  سال 
خیلی  ایران  مات های  اما  کرده اند  استفاده 
در  ساکن  اقوام  زمان هاست.  آن  از  قدیمی تر 
استفاده  ساروج  نوعی  از  فارس  خلیج  شمال 
و  جالب  هیدرولیکی  خواص  دارای  که  کرده اند 
این  معروف ترین  است.  بوده  باالیی  مقاومت 
خمیر  بندر  در  که  است  خمیر  ساروج  ساروج ها 
ساخته  بندری  تاسیسات  هنوز  می شد.  تهیه 
و  لنگه  بندر  از  نقاطی  در  مات  نوع  این  با  شده 

بندر بوشهر پابرجا هستند.
 تاریخ علم سیمان

پدیده ها  از  بسیاری  کشف  زمان   19 و   18 قرون 

بود و توجه زیادی به پدیده های علمی و طبیعی 
از  یکی  می شد.  محققان  و  دانشمندان  توسط 
سخت  بود  زیادی  توجه  مورد  که  پدیده هایی 
خواص  مواد،  این  جمله  از  بود.  مات ها  شدن 
هیدورلیکی مات ها بود که در سال 1756 توسط 

»جان اسمیتون« انگلیسی کشف شد.
در  موجود  ترکیبات  مهم  خواص  به  نامبرده 
سخت  خاصیت  و  هیدرولیك  گیرش  رس،  خاك 
پی  در  اکتشاف  این  برد.  پی  ترکیبات  این  شدن 
بود  مسابقه ای  جایزه  ربودن  برای  او  تحقیقات 
بنای  برای تجدید  که تحت عنوان بهترین مات 
بود  شده  ح  مطر استون«  ادی  دریایی  »فانوس 
که  شد  متوجه  خود  تحقیقات  طی  اسمیتون  و 
به  آهك  سنگ  نوعی  پختن  از  مات  بهترین 
مقداری  سنگ،  مخلوط  آن  در  که  می آید  دست 
کردن  دنبال  باشد.  داشته  وجود  نیز  رس  خاك 
سرنخ  پارکر  و  هیگینز  آقایان  توسط  کشف  این 
اکتشافات بعدی بود تا  این که  اولین اقدام بشر 
آهك  سنگ  از  مصنوعی  مخلوط  تهیه  زمینه  در 
آقای  نام  به  آبی  سیمان  تهیه  برای  رس  خاك  و 

ویکت فرانسوی ثبت شد.
 افتخار نهایی نصیب آجرچین انگلیسی 

ً
 اما نهایتا

از  شد  موفق  او  شد.  اسپیدین  جوزف  نام  به 
)به  رس  خاك  و  آهك  سنگ  از  مخلوطی  پختن 
درجه  در  دوغاب(  صورت  به  و  متفاوت  نسبت 
جالبی  فوق العاده  آبی  آهك  نوعی  به  باال  حرارت 
گذاشت  پرتلند  را سیمان  آن  نام  که  یابد  دست 
را  خود  شده  ساخته  سیمان   1824 اکتبر   21 در  و 
چهارم  ج  جر از  تقدیری  لوح  و  رسانده  ثبت  به 

دریافت دارد.
خیلی  شباهت  هوشیارانه  نامگذاری  این  علت 
زیاد رنگ آن با نوعی سنگ آهك موجود در جزیره 
او  شده  ساخته  سیمان  است.  انگلیس  پرتلند 
قبلی  سیمان های  تمام  از  عالی تر  و  بهتر   

ً
واقعا

همین  به  بود.  بیشتری  مقاومت  دارای  و  بوده 
انگلستان  جدید  پارلمان  ساخت  در  آن  از  علت 
استفاده  کشید،  طول   1852 تا   1840 سال  از  که 
صنعتی  تولید  عصر  وارد  بشر  ترتیب  بدین  شد. 
صنعتی،  تاریخ  در  بار  اولین  برای  و  شد  سیمان 
توسط  تولید  استاندارد  مؤسسه  نخستین 
آلمان به وجود  تولیدکنندگان سیمان در کشور 
آمد؛ لذا سیمان اولین محصول صنعتی است که 

دارای استاندارد تولید شده است.
با   19 قرن  اوایل  از  پرتلند  سیمان  صنعتی  تولید 
کامًا  که  هفته  در  ظرفیت  5تن  دارای  کوره های 
به  و  شروع  بوده  آهك پزی  کوره های  به  شبیه 
کاالی  این  برای  افزایش تقاضا  با  مرور هماهنگ 
نحوة  و  کوره ها  ساختمان  در  ابداعاتی  معجزه گر 
کوره های  ابداع  با  باالخره  گرفت.  صورت  تولید 
بازار  به  پاسخگویی  مسیر  در  عظیمی  قدم   ، دوار
مصرف برداشته شد. ثمره 80 سال کار و استفاده 
ساخت  به  منتهی  سیمان  دوار  تکنولوژی  از 
روز  در  کلینکر  تن   100.000 ظرفیت  با  کوره هایی 
شده است. اکنون هزاران کوره در تمام نقاط دنیا 
وجود  خاك رس  و  آهك  سنگ  معادن  که  جا  هر 

داشته باشد، مشغول تولید سیمان است.
 تاریخ تولید سیمان در ایران

ایران  در  سیمان  مصرف  تاریخی  چه  از  این که    
ولی  نیست  مشخص  چندان  است  شده  باب 
ایران  به  سیمان  ورود  است  مسلم  که  آنچه 
برای  آن  از  که  است  بوده  بیگانگان  توسط 
و  سفارتخانه ها  کلیساها  نظیر  بناهایی  ساختن 

تاسیسات بندری استفاده شده است.
با شروع قرن 14 هجری شمسی سرعت گسترش 
صنعتی  تحوالت  با  همزمان  زیربنایی،  کارهای 
و  کیفیت  که  است  گسترده  آنچنان  جهانی 
جوابگوی  ساختمانی  سنتی  محصوالت  کمیت 
احداث  شروع  با   

ً
خصوصا و  است  نبوده  نیازها 

سیمان  از  استفاده  ضرورت  سراسری  راه آهن 
ایستگاه ها  و  تونل ها  و  پل ها  ساختمان  برای 
سیمان  که  آنجایی  از  گشت.  محسوس تر  کامًا 
و  است  وزن  سنگین  و  قیمت  ارزان  کاالیی 
مصرف آن وقتی مقرون به صرفه است که محل 
یکدیگر  به  نزدیك  حتی االمکان  مصرف،  و  تولید 
باشند، لذا پس از مدتی که سیمان وارد می شد 
مواد  وفور  به  توجه  با  که  شد  این  بر  تصمیم 
از  حاصل  عواید  محل  از  ایران،  در  سیمان  اولیه 
قند و شکر اقدام به تاسیس یك کارخانه 100تنی 
)روزانه( سیمان شود. در سال 1310 این تصمیم 
زمین شناسی منجر  اولیه  عملی شد و مطالعات 
جنوب  کیلومتری   7 در  واقع  محلی  انتخاب  به 
بی بی شهربانو  کوه  کنار  در  و  زمان  آن  تهران 
گردید. کار احداث این واحد با سرمایه 8 میلیون 
ریالی در بهمن  1312 به پایان رسیده و بافاصله 
 50 سال پس 

ً
)تقریبا آغاز شد.  آن  از  بهره برداری 

از  پس  سال   70 آمریکا،  از  پس  سال   60 ژاپن،  از 
آلمان و 100 سال بعد از انگلیس(.

با گذشت زمان و فزونی تقاضا برای این محصول، 
نیاز به کارخانه های دیگر معلوم و آشکار شد. لذا 
روزانه  ظرفیت  با  دیگری  کارخانه   1314 تاریخ  در 
200 تن خریداری و در سال 1315 در جوار کارخانه 
سال  در  و  شروع  آن  ساختمانی  عملیات  قبلی 

پرواضح  شد.  آغاز  دوم  واحد  از  بهره برداری   1316
خواص  و  سیمان  بنایی  هر  اصلی  رکن  که  است 
بنایی  و  سازه  هیچ  و  می باشد  آن  معجزه آسای 

بدون وجود سیمان قابل تصور هم نیست.
 سیمان خاکستری

قابلیت  که  سیمان ها مواد چسبنده ای هستند 
آوردن  وجود  به  و  یکدیگر  به  را  ذرات  چسباندن 
جسم یکپارچه ای از ذرات متشکله را دارند. این 
است  جامعیتی  چنان  دارای  سیمان  از  تعریف 
جمله  از  چسب ها  انواع  شامل  می تواند  که 
چسب های مایع که در چسباندن قطعات سنگ 
بشود.  نیز  می روند،  کار  به  یکدیگر  به  فلزات  یا 
لذا مقصود ما از سیمان در اینجا آن نوعی است 
که دارای ریشه آهکی باشد. سیمان گردی است 
که  خرده سنگ ها  چسباننده  و  آب  جاذب  نرم، 
گداخته  و  شده  پخته  ترکیبات  از  مرکب   

ً
اساسا

شده اکسید کلسیم با اکسید سیلیس، اکسید 
گرد  این  مات  است.  آهن  اکسید  و  آلومینیوم 
آب  قادر است به مرور در مجاورت هوا یا در زیر 
ثبات  داشتن  ضمن  آب  زیر  در  و  شده  سخت 
حجم، مقاومت خود را نیز حفظ نماید و در فاصله 
دارای حداقل مقاومت  آب ماندن  زیر  در  روز   28

250 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع گردد.
سیمان  تهیه  برای  که  اولیه ای  مواد  کلی  طور  به 
تهیه  )معدنی(  طبیعی  منابع  از  می رود  کار  به 
اول  درجه  در  ترکیبات  این  تامین  برای  می شود. 
از سنگ آهك با درصد باال و در درجه دوم از خاك 
رس که دارای مقدار کمی آهك ولی مقادیر قابل 
آلومینیوم  و  سیلیس  اکسیدهای  ماحظه ای 
تنظیم  برای  می گردد.  استفاده  می باشد،  آهن  و 
دقیق تر مواد اولیه از مواد اصاح کننده مثل آهن 

و سنگ سیلیس و غیره نیز استفاده می شود.

 سیمان سفید
سیمان سفید در سال 1887 میادی برای اولین 
بار توسط کمپانی الفارژ فرانسوی تهیه و به بازار 
عرضه گردید. سپس به علت استقبالی که از آن 
آن روز به روز افزایش  آمد و تقاضا برای  به عمل 
آن  ساخت  صدد  در  دیگر  کشورهای  یافت، 
سال  در  آمریکا  به  می توان  جمله  از  که  برآمدند 
 1929 انگلستان  و   1920 ژاپن   ،1908 آلمان   ،1907

اشاره کرد.
پیچیده تری  تکنولوژی  به  سفید  سیمان  تهیه 
کشورهای  و  دارد  نیاز  خاکستری  به  نسبت 
را تولید کنند.  آن  غیرصنعتی بندرت توانسته اند 
کارخانه   1342 سال  در  بار  اولین  برای  ایران  در 

سیمان  تنی   100 کوره  تبدیل  با  دماوند  سیمان 
سفید  سیمان  ساخت  به  شروع  خاکستری 
کوره  تقاضا،  افزایش  علت  به  آن  از  پس  نمود. 
دوم آن نیز در سال 1350 اقدام به تولید سیمان 
نمود و در حال حاضر این کارخانه و کارخانجات 
، ساوه و ارومیه سیمان  سیمان های سفید تبریز
سفید به بازار عرضه می نمایند که بخشی از این 

ج از کشور صادر می شود. تولید به خار
کائولن  از  رس  خاك  جای  به  سفید  سیمان  در 
سیمان  رنگ  علل  از  یکی  زیرا  می کنند،  استفاده 
رس  ترکیبات  در  آهن  حضور  از  ناشی  خاکستری 
بسیار  )مقدار  آهن  فاقد   کائولن  چون  و  است 
 
ً
تقریبا تولیدی  کلینکر  نتیجه  اندك( می باشد در 
سفید رنگ است )سبز روشن مغز پسته ای( و از 
طرفی پروسه تولید چنان است که اجازه اکسید 
شدن مجدد را به آهن نمی دهد در نتیجه به باال 

رفتن میزان سفیدی کمك می کند.
را خراب  که می توانند سفیدی سیمان  از موادی 
می توان  دهد  کاهش  را  آن  بازار  جذابیت  و  کرده 
نوع  علت  به   

ً
نهایتا برد.  نام  منگنز  و  تیتانیوم  از 

پروسس و نرمی بسیار باالتر سیمان سفید، بتن 
بسیار  مقاومت های  سفید،  سیمان  از  حاصل 
باالتری نسبت به سیمان خاکستری دارد که خود 

مزیتی بزرگ به حساب می آید.
 مراحل تولید سیمان

قابلیت  که  سیمان ها مواد چسبنده اى هستند 
آوردن  وجود  به  و  یکدیگر  به  ذرات  چسباندن 
این  دارند.  را  متشکله  ذرات  از  پارچه  یک  جسم 
جامعیتی  چنان  آن  داراى  سیمان  از  تعریف 
است که می تواند شامل انواع چسب ها از جمله 
چسب هاى مایع که در چسباندن قطعات سنگ 
نیز  می روند  کار  به  یکدیگر  به  فلزات  و  سنگ  یا 

بشود.
سیمان  صنعت  در  چسب ها  این  از  اى  نمونه 
آجر نسوز در کوره سیمان مورد  در کار گذاشتن 
که  است  این  آن  اصلی  خاصیت  و  دارد  مصرف 
به  را  است(  سرامیکی  جسم  یک  )که  نسوز  آجر 
انواع  همچنین  می چسباند،  )آهن(  کوره  بدنه 
مورد  دندانپزشکی  در  که  دیگر  سیمان هاى 
می باشد.  چسب ها  جمله  از  دارند،  مصرف 
نظر  مورد  متن  این  در  سیمان  کلمه  از  که  آنچه 
ریشه  داراى  که  از سیمان هاست  نوع  آن  است، 
سیمان هایی  دیگر  عبارت  به  می باشند.  آهکی 
و  آهک  آنها  دهنده  تشکیل  اصلی  ماده  که 
بر این  آهک است.  آنها سنگ  اولیه اصلی  ماده 
کلسیم  اکسید  از  است  ترکیبی  سیمان  اساس 
)آهک( با سایر اکسیدها نظیر اکسید آلومینیم، 
اکسید سیلیسیم، اکسید آهن، اکسید منیزیم و 
اکسیدهاى قلیایی که میل ترکیب با آب داشته 
سخت  مرور  به  آب  زیر  در  و  هوا  مجاورت  در  و 

می گردد و داراى مقاومت می شود.
با توجه به مشخصه فوق سیمان می تواند داراى 
مات هاى  جزو  اصوال  و  باشد  متفاوتی  ترکیبات 
دوران  از  آبی  مات هاى  می شود.  محسوب  آبی 
این  جمله  از  بودند،  شده  شناخته  گذشته 
با  یونانی ها  و  مصرى ها  که  است  آهک  مات ها 
خاک  آتشفشانی،  خاکستر  با  آن  کردن  مخلوط 
آبی دست می یافتند که  آجر و آب به نوعی آهک 
داشت.  پذیرى  فشار  و  شدن  سخت  خاصیت 
توانسته اند  رومی ها  ساروج  این  بردن  کار  به  با 
بقایاى  هنوز  که  بسازند  عظیمی  ساختمان هاى 
آنها پس از گذشت چند هزار سال پا بر جا و قابل 

مشاهده است.

یخچه تولید سیمان در ایران و جهان تار
گزارشی از نحوه دستیابی به سیمان و یک تحول بزرگ در صنعت ساختمان سازی؛

ثار باقیمانده ای مانند سدها  آ
و پل های عظیم در نقاط 

مختلف ایران همچون »سد 
ایزدخواست« که اولین سد 

قوسی جهان است، »سد 
کرخه« و »سد شادروان« مسلم 

می سازد که ایرانی ها از خیلی 
قدیم خواص هیدرولیك آهك را 

می شناخته اند


