مهندس سید محمد اتابک ،رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت
سیمان در دیدار فعاالن اقتصادی با مقام معظم رهبری:

ظرفيت توليد سيمان در كشور تا پايان سال  92به حدود 100
ميليون تن خواهد رسيد.

مهندس س�یدمحمد اتابك در ديدار فعاالن اقتصادي با مقام معظم رهبري اظهار داش�ت :طی  45سال قبل از انقالب ،توليد سیمان كشور 55
ميليون تن بود در حالي كه اين رقم تنها در س�ال جاري به  70ميليون تن خواهد رس�يد .وي افزود :به طور كلي از حدود  750ميليون تن س�يمان
توليد و مصرف شده در كشور از آغاز کار صنعت سیمان 92 ،درصد آن در بعد از پيروزي انقالب بوده كه مهمترین شاخص از حجم عظيم كارهاي
عمراني و آباداني کشور و نشانگر تالش و كوشش صنعتگران است.

به گفته وي طي چند س�ال اخير تقريباً در مدت زماني معادل با يك برنامه عمراني ،صنعت س�يمان از رش�د بس�يار چش�مگيري برخوردار بوده

اس�ت ،به طوري كه ظرفيت  35/5ميليون تني س�ال  83در س�ال جاري به  81ميليون تن خواهد رس�يد .مهندس اتابك ادامه داد :در س�ال  84با
اجراي  9طرح  3/6ميليون تن ،در سال  85با اجراي  4طرح  3ميليون تن و در سال  86با اجراي  7طرح حدود  8ميليون تن به ظرفيت توليد
سيمان كشور اضافه شد .همچنین در سال   87معادل  13طرح سيماني با ظرفيت  12ميليون تن و در سال  88نيز  4طرح با ظرفيت  5/2ميليون
تن در كشور اجرايي شده است .وي با اشاره به اجراي  5طرح سيماني در كشور طي سال  89با ظرفيت  7/5ميليون تن گفت :به اين ترتيب 64
كارخانه در سراس�ر كش�ور به توليد مش�غولند و با برنامهريزيهاي انجام شده و تصمیمات اخیر وزارت صنعت و تجارت و با اتمام  20طرح ديگر
در دست اجرا تا پايان سال  ،92ظرفيت كشور به حدود  100ميليون تن سيمان در سال خواهد رسيد.
رئیس انجمن سیمان اظهار داشت :در اين روند توسعه و افزايش ظرفيت ،مسائل توسعه پايدار همواره مورد نظر بوده است و كليه طرحهاي
جديد جهت حفظ محيط زيست به برترين تكنولوژيهاي روز دنيا در رفع آلودگيهاي محيط زيستي مجهز شدهاند و در اين راستا با تقبل هزينهاي
بيش از  10درصد هزينه كل اجراي طرح ،تجهيزات فیلتراسیون مدرن برای طرحها به كار گرفته شده است .وي افزود :رتبه ايران در زمره توليد
كنندگان سيمان در جهان در طي سالهاي اخير همواره ارتقاء يافته و از رتبه چهاردهم در سال  84به رتبه هشتم طی سال قبل تبديل شده و در
سال جاري رتبه چهارم یا پنجم جهاني جايگاه ايران خواهد بود .مهندس اتابك تصريح كرد :هم اكنون بيش از  80درصد ماشينآالت و تجهيزات
س�يمان در داخل توس�ط صنعتگران توليد ميش�ود و مراحل طراحي ،نصب و راهاندازي تمام كارخانهها بومي ش�ده است و امروز ايران به يكي از
مراكز صدور خدمات فني مهندسي اين رشته تبديل گردیده و كارخانههايی مختلفي در كشورهاي مختلف تحويل داده و يا در دست ساخت دارد.
وي افزود :عليرغم روند رش�د هميش�گي مصرف س�يمان در داخل كه به علت حجم زياد طرح هاي عمراني و س�اخت و س�از همواره صعودي بوده
است ،از سال  87صنعتگران سيماني موفق به تأمين كامل بازار داخلي و خودكفايي در اين زمينه شده و توانستند از سال  88به صدور سيمان در
بازارهاي منطقه بپردازند .به طوریکه در سال  88بالغ بر  5/5ميليون تن و در سال  89حدود  8/6میلیون تن سیمان صادر شد و در سال جاري نيز
به  10ميليون تن صادرات دست خواهیم یافت .رئيس انجمن سيمان در ادامه گفت :به منظور دست يافتن به اهداف چشم انداز بلند مدت كشور
در زمينه بالندگي و پوياتر كردن صنعت ضروري اس�ت به برخي مش�كالت و مس�ائل صنعت توجه خاص ش�ود .وي در توضيح اين موارد گفت :در
همه كشورهاي دنيا صنايع از پايينترين نرخ كارمزد تسهيالت بهره مند مي شوند؛ درحالیکه هم اكنون عالوه بر دشواري دريافت تسهيالت بانكي
در بخش صنعت ،نرخ كارمزد باالست و باعث تضعيف بنيه مالي و موجبات كندي رشد صنعت خواهد شد.
وي افزود :در طرح هدفمندسازي يارانهها كه بدون ترديد ضرورت اقتصاد كشور می باشد ،شايسته است به صنايع زيربنايي و انرژي بر توجه،
تعامل و تدبير خاص صورت گيرد تا اين گونه صنايع در گذر مناسب از اين برهه موفق گردند و زمينه اشتغال پایدار در كشور افزايش يابد .ایشان
پيش�نهاد نمودند با توجه به آنكه س�يمان پرحجمترين كاالي توليدي دنياس�ت و در كش�ور ما  12تا  15درصد حمل و نقل جادهاي به اين صنعت
اختصاص دارد ،توجه خاص به این موضوع معطوف شود تا سیمان به موقع به بازارهای مصرف ارسال شود.
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