در مراسم بزرگداشت هفتاد و هشتمین سالروز صنعت سیمان
تهران ،مرکز همایش های رازی 21 ،دی ماه 1390
چکیده سخنرانی

آقای مهندس سید محمد اتابک
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
و مدیرعامل هلدینگ کاوه پارس

صنعت سیمان ایران  78ساله شد
صنعت س��یمان با قدمت  78ساله به عنوان صنعتی زیربنایی روند
توس��عه خود را مستمرا ً طی نموده اس��ت ،به طوریکه کشورمان هم
اکنون با برخورداری از  67کارخانه با  92خط تولید به ظرفیت بیش
از  70میلیون تن س��یمان ،از نظر تولید این محصول اس��تراتژیک به
خودکفائی رس��یده و جزء کشورهای عمده صادرکننده محسوب می
شود.
اراده و تالش کارآمد صنعتگران و سیاست حمایتی دولتها ،تقريباً
در طی دوره زماني معادل با يك برنامه عمراني ،رشدی بیش از 100
درصد برای صنعت س��یمان را به همراه داش��ته اس��ت ،به طوري كه
تولید  32ميليون تني سال  ،1383به بیش از  70ميليون تن در سال
جاری خواهد رسيد.
سهم سیمان از تولید ناخالص ملی
س��هم صنعت سیمان در اقتصاد کش��ور همواره در حال رشد بوده
و بر اس��اس قیمت های مصوب داخلی حدود  2/5درصد و بر اس��اس

قیم��ت های جهانی ح��دود  4درصد تولید ناخالص مل��ی در اختیار
صنعت سیمان می باشد.
هماکنون بیش از  15نوع سیمان تولید می شود و توان تولید انواع
سیمان مطابق با استانداردهای ملی و بین المللی وجود دارد.
روند رشد صنعت سیمان
با اتمام  15طرح ديگر در دست اجرا طی سالهای آتی ،پیش بینی
میش��ود که ظرفيت كشور به حدود  100ميليون تن سيمان در سال
خواهد رس��يد( .البته نح��وه پرداخت تس��هیالت در تحقق این مهم
تعیین کننده است)
عالوه بر این رتبه ايران در رده توليدكنندگان س��يمان در جهان
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طرح های اجراشده از سال  84تاکنون
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در طي سالهاي اخير همواره ارتقاء يافته و از رتبه چهاردهم در سال
 1384به رتبه هش��تم طی سال قبل رسیده و در سال جاري به رتبه
چهارم یا پنجم جهاني دست خواهد یافت.

مزیت توسعه صنعت سیمان در کشور
وجود منابع س��نگ آهک و مارل در گستره کشور مزیت خدادادی
ویژه این صنعت در زمینه تأمین مواد اولیه فراوان و با کیفیت مناسب
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محسوب می گردد.
با توجه به این موضوع توسعه تولید سیمان در تمامی دولتها و در
طرح جامع سیمان ،برای کشور مزیت تلقی شده است.
سرمایه گذاری انجام گرفته
سرمایه گذاری صورت گرفته در  5سال گذشته در این صنعت بالغ
ب��ر  6100میلیارد تومان بوده که از ای��ن میزان مبلغ  1400میلیون
دالر از صندوق ذخیره ارزی اس��تفاده شده است .هرچند وام صندوق
ذخیره ارزی قرار بود به عنوان تس��هیالت ارزان قیمت مورد استفاده
قرار گیرد.
میزان اشتغال زایی صنعت سیمان
میزان اشتغال زایی مس��تقیم و غیرمستقیم صنعت سیمان کشور
 200هزار نفر است که از این میزان ،اشتغال زایی مستقیم این صنعت
حدود  30هزار نفر اعم از کارکنان واحدهای تولیدی ،معدن ،مکانیک،
برق ،آزمایش��گاه و  ...و کارگران ساده می باشد و بقیه به اشتغال زایی
غیرمستقیم در بخشهای شرکتهایپیمانکاری ،بتنریز ،بنا ،کارگر
و حم��ل و نقل مربوط می ش��ود .ع�لاوه بر کارخانه ه��ا و پروژه های
داخلی ،در بخش برون مرزی هم اشتغال ایجاد گردیده است.
ارتقاء سرانه مصرف سیمان در کشور

محيط��ی مجهز ش��دهاند .از جمله می توان به اس��تفاده از کوره های
مجهز به پری کلس��اینر با مصرف انرژی حرارتی ویژه  720کیلوکالری
بر کیلوگرم کلینکر ،آسیابهای غلتکی پیشرفته برای سایش سیمان با
 30درصد مصرف ویژه انرژی الکتریکی کمتر و اس��تفاده از فیلترهای
بگ هاوس برای غبارگیری اشاره نمود.
صنع��ت س��یمان ب��ا مالحظ��ات جنبه ه��ای زیس��ت محیطی و
بهینه س��ازی مصرف انرژی به پیش��رفتهای قابل توجهی دست یافته
است که در ادامه به شاخص های آن اشاره می گردد:
این توفیقات همراه با توجهاتی بوده است.
بهینه سازی مصرف انرژی

این در حالی است که امکان کاهش مصرف انرژی با سرمایه گذاری
و نوس��ازی کارخانه های قدیمی با صرف هزین��ه ای حدود بر 1500
میلیارد تومان وجود دارد.
توان فنی و مهندسی
هم اكنون حدود از  80درصد از ماشينآالت و تجهيزات کارخانه
های س��يمان در داخل س��اخته ميش��ود و مراحل طراحي ،نصب و
راهاندازي تمام كارخانهها بومي ش��ده اس��ت .صنعت سیمان در حال
حاض��ر خدمات فنی و مهندس��ی به دنیا ص��ادر و كارخانههایی را در
كشورهاي مختلف تحويل داده و يا در دست احداث دارد.

ارتقاء سطح تکنولوژی
در اجرای طرح های جدید جنبه های زیست محیطی و بهینه سازی
انرژی و بطور کلی در کنار توس��عه و افزايش ظرفيت ،مس��ائل توسعه
پايدار همواره مورد نظر بوده است و كليه طرحهاي جديد جهت حفظ
محيط زيس��ت به برتري��ن تكنولوژيهاي روز دني��ا در مصرف انرژی
الکتریکی ،س��وختهای فس��یلی و کنترل انتش��ار آالیندههاي زیست
6

صادرات
ص��ادرات مح��وری در این صنعت م��ورد توجه قرار گرفته اس��ت
و توانس��ته اس��ت از س��ال  1388پس از خودکفایی کامل ،به صدور
سيمان در بازارهاي منطقه ای و بین المللی بپردازد .به طوریکه:
 در سال  1388حدود  5/5ميليون تن در سال  89حدود  8/6میلیون تنو در س��ال جاري نيز ح��دود  10ميليون تن صادرات س��یمان و
کلینکر حاصل خواهد شد.
دست یابی صنعت سیمان به اهداف سند چشم انداز
صنعت سیمان از مزیت مشهود برخوردار است و به عنوان صنعتی
پویا و پیش��رو در کش��ور مطرح بوده و نقش اساس��ی در اقتصاد ملی

دارد ،مقایس��ه ش��اخص های مختلف این صنعت با صنایع دیگر موید
این گفتار می باشد .صنعت سیمان:
 مزیت تولید با وجود مواد اولیه فراوان و در دسترس دارد. دارای نیروی انس��انی متخصص و کافی با توان فنی و مهندسیباال می باشد.
 از راندمان تولید بسیار باال برخوردار است. از رش��د تکنولوژی به سمت راندمان باالتر و مصرف انرژی کمتربهره مند است.
 شاخص های بهره وری نیروی انسانی و مصرف انرژی بهبود یافتهاست.
 س��رمایه گذاری قابل مالحظه طی س��نوات اخیر صورت گرفتهاست .به عبارتی دوران پرشتاب توسعه و نوسازی خویش را بر اساس
آمارهای ارائه شده طی کرده است.
 صادرات رو به رشدی دارد.و به اهداف تعیین شده در سند چشم انداز نائل آمده است.
قاعدتاً صنعتی با این میزان توسعه و دستیابی به اهداف چشم انداز
بایستی جزء بنگاههای اقتصادی با شرایط مطلوب باشد و سهامداران
از بازده اقتصادی مناسب بهرهمند باشند.
پس چرا اقبال سهامداران به این صنعت محدود شده است؟
بازپرداخت تسهیالت
در زنجیره س��رمایه گذاری با اتمام دوران ساخت و توسعه و شروع
بهره ب��رداری ،دوران بازپرداخ��ت تس��هیالت آغاز می گ��ردد .این در
حالی اس��ت که با افزایش هزینه های پیش بینی نش��ده و تکلیفی به
این صنعت ،بازده س��رمایه گذاری برای بازپرداخت ها کاهش یافته و
کارخانجات توان و نقدینگی خود را از دست می دهند.
از س��وی دیگر خصوصی س��ازی طبق اصل  44فقط فروش سهام
دولتی نیست ،بلکه تعریف منطقی رابطه بین دولت و بازار است.
بنابراین پس از آزادسازی یارانه ها و برداشتن سوبسیدها و افزایش
بهای تمام شده ،الزم است سایر شرایط و مولفه های موثر بر بنگاه های
اقتصادی همانند قانون کار ،قوانین بیمه و تأمین اجتماعی و انتظارات
منطقه ای از تولید کنندگان به تناسب تغییر نمایند.
دالیل رشد قیمت تمام شده محصول
 -1افزایش قیمت حامل های انرژی
صنعت سیمان جزء صنایع انرژی بر محسوب می گردد .این صنعت
 14درصد مصرف انرژی حرارتی صنایع و  3درصد مصرف کل کشور
را دارا است .با اجرای مرحله اول قانون هدفمندسازی یارانه ها:
 -تغیی��ر قیم��ت گاز از  18توم��ان به  70توم��ان ( 389درصد

افزایش)
 تغییر قیمت مازوت از  12تومان به  200تومان ( 1667درصدافزایش)
 تغیی��ر قیم��ت ب��رق از  16تومان به  43توم��ان ( 269درصدافزایش) صورت گرفت.
در نتیج��ه هزینه تولید واحدهای س��یمانی گازس��وز بین 25
ت��ا  30درصد و واحدهای مازوت س��وز بی��ن  60الی  70درصد
افزایش یافته اس��ت .به عبارت دیگر س��هم انرژی در هزینه تمام
ش��ده هر تن س��یمان قبل از هدفمندس��ازی یارانه ها حدود 40
ه��زار ریال و پ��س از اجرای ط��رح به  120ه��زار ریال (300
درص��د) و  200هزار ری��ال ( 500درصد) برای مازوت س��وزها
افزای��ش یافت��ه اس��ت( .در مقایس��ه با افزای��ش  14/5درصدی
قیمت س��یمان)
ب��ه رغم کم��ک دولت در قالب سوبس��ید  500ریالی به ازای
ه��ر لیتر م��ازوت و همچنین همیاری  500ریال��ی کارخانه های
گازس��وز ،کارخانجات مازوت س��وز همچنان با مشکل مواجه اند.
تسهیالت ارزی اعطایی دولت بعنوان وام ارزان قیمت چه
سرانجامی داشت؟
 حفظ ثبات پول ملی به عهده صنایع نیست. در هم��ه كش��ورهاي دني��ا صناي��ع از پايينترين ن��رخ كارمزدتسهيالت بهره مند مي شوند.
 -2صادرات
موانع موجود بر سر راه صادرات سیمان عبارت است از:
 ضعف سیاستهای حمایتی کافی و برنامه های مدون برای تسهیلدر امر صادرات و امکان رقابت با رقبایی همانند ترکیه ،چین و ...
 فقدان پیمان نامه های فیمابین با کشورهای همسایه در خصوصحذف و یا کاهش عوارض صدور و اولویتهای صادراتی برای گس��ترش
بازارهای هدف
 فراهم نبودن زیرس��اختهای م��ورد نیازاعم از حمل و نقل ریلی،امکانات مکفی در مرزها ،قوانین محدود کننده و ...
 ع��دم تخصیص جوایز صادراتی به صنعت س��یمان (جبران عدمالنفع نقیصه های فوق)
 -3حمل و نقل
سيمان پرحجمترين كاالي توليدي دنياست و در كشور ما بیش از
 17درصد حمل و نقل جادهاي به اين صنعت اختصاص دارد .یكی از
بزرگترین مشكالت صنعت سیمان ،حمل و نقل است.
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سال

1385

1386

1387

1388

1389

میزان کاالی جابجا شده در کشور
(میلیون تن)

274

301

319

333

351

سیمان تحویل شده (هزار تن)

35261

40091

44046

51586

61677

محدودیت های تحمیل شده به صنعت
 تحمیل شرایط افزایش قیمت قطعات وارداتی به صنعت برخی از هزینه ها مانند نرخ تسعیر ارز فشارها را دوچندان نموده است .زیرا با توجه بهعدم انجام گش��ایش اعتبار رسمی ارز ،کارخانجات ناچارند برای واردات تجهیزات و قطعات
یدکی فرآیند انتقال پول را با هزینه باالتری طی کنند.
 بس��یارى از بسته هاى حمایتى پیش بینى شده براى واحدهاى تولیدى بخش سیمانكشور تخصیص نیافته است.
 افزایش قیمت حامل هاى انرژى موجب افزایش قیمت تمام شده تولید در بخش تولیدسیمان شده و حمایت دولت نیز تكافوى افزایش هزینه هاى این بخش را نداده است.
 هم��واره هزینه ه��ای دیگری بر تولید کنندگان تحمیل می ش��ود که بخش��ی از آناجتناب ناپذیر بوده و هزینه های تولید را افزایش می دهد.
میزان سرمایه گذاری برآورد شده جهت بهبود وضعیت مصرف انرژی در کارخانه های قدیمی باالی  10سال
عمر جمع ًا در حدود ( 1500بر حسب میلیارد تومان)

سخن آخر
حال که صنعت به اهداف چش��م انداز دس��ت یافته چه تدابیری اتخاذ کنیم که استمرار
توفیقات محفوظ بماند؟
 با توجه به س��رانه مصرف منطقه ای ،احداث هر طرح جدیدی برابر رهنمودهای اصل 44قانون اساس��ی با هماهنگی و مش��ورت انجمن صنفی تولید کنندگان صنعت سیمان به
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خطوط باالی  20سال عمر
ردیف

1

نام کارخانه-
شماره خط

شرق 2 -

ظرفیت اسمی
(تن بر روز)

2

آبیک 1 -

8000

3

آبیک 2 -

4000

4

کرمان 1 -

300

5

کرمان 2 -

1000

6

کرمان3 -

2300

7

غرب

4000

8

لوشان 1 -

300

9

لوشان 2 -

300

10

سپاهان 1 -

3300

11

سپاهان 2 -

3300

12

اصفهان 1 -

215

13

اصفهان 2 -

700

14

اصفهان 3-

2000

15

فارس 1-

1300

16

فارس2-

1250

ردیف

نام کارخانه-
شماره خط

ظرفیت اسمی
(تن بر روز)

17

صوفیان1-

600

18

صوفیان 2-

1000

19

صوفیان3-

3000

20

دورود1-

400

21

دورود2-

1000

22

دورود 3-

2500

23

تهران 3-

600

24

تهران 4-

2100

25

تهران 6-

4000

26

تهران 7-

2000

27

شمال 1-

60

28

شمال 2-

180

29
30

خزر
مازندران

4000
4000

31

ارومیه

3000

1250

اجراء درآید.
 بدلیل کاهش بازده سرمایه گذاری ،بازپرداخت تسهیالت ارزی رابر اس��اس نرخ ارز سال مبنی در نظر گرفته و صنعت را مسئول حفظ
ارزش پول ملی تلقی نفرمائید.
 سازمان توس��عه تجارت با عقد معاهده های منطقه ای از اعمالفش��ار بیش��تر بر صادرات س��یمان جلوگیری نماید و زیرس��اختهای
صادرات بشرح اشاره شده برای صنعت فراهم گردد.
 جایزه صادراتی صنعت از س��ال  87در دستور کار پرداخت قرارگیرد.
 اجب��ار صنعت به بازس��ازی خطوط قدیمی و ارتق��اء تکنولوژیبس��مت مصرف انرژی کمتر نیاز به تسهیالت ارزان قیمت وعده داده
ش��ده را بیش از هر زمان آشکار کرده است ،لذا صندوق خاصی برای
این مهم از طرف وزارت صنعت و تجارت پیش بینی شود.
 بسته حمایتی خاص برای شرکتهای مازوت سوز هرچه سریعتردر دستور کار وزارت صنعت ،معدن و تجارت قرار گیرد.
 توس��عه فرهنگ مص��رف ،باالخص در راه و اس��تفاده از بتن درس��ازه های س��اختمان ،حفظ ثروت ملی و کاه��ش صدمات و تلفات
است و از شورای عالی فنی کشور توقع داریم به این مهم جامه عمل
بپوشانند.
و در انته��ا یادآور می ش��ود که تبیین فضای اقتصادی کش��ور در
چند جمله میسر نیست ،اما در یک جمله جامع و مانع صراحتاً اعالم
می کنم:
صنعت سیمان در هر حال امکان تحمل افزایش قیمت نهاده های تولید

را مجددا ً نخواهد داشت.

بیانیه صنعت سیمان
از آنجا که صنعت س��یمان کشور با همت صاحبان صنایع
و با مدد اندیش��مندان و مهندسان و کارشناسان این حوزه و
با حمایت و هدایت دولتمردان محترم به اهداف چش��م انداز
رس��یده و توفیقات بلندی فراهم آورده است ،بقاء و پایداری
هر آنچه بدس��ت آمده مس��تلزم تمهیداتی است که توجهات
مسئولین محترم را بدان معطوف می دارد.
• آمار س��رانه مصرف منطقه ای س��یمان نشان میدهد که
توس��عه این صنعت در چارچوب «اصل  44قانون اساس��ی»
نیازمن��د جامع نگری و تدابیر تازهای اس��ت که هماهنگی و
مش��ورت با انجمن صنفی می توان��د دولتمردان محترم را در
اتخاذ تصمیمات جدید یاری و مساعدت نماید.
• نظر به اینکه بازدهی نرخ س��رمایه در این صنعت س��یر
نزولی و کاهنده دارد پیشنهاد می شود بازپرداخت تسهیالت
ارزی بر مبنای نرخ زمان دریافت تس��هیالت منظور ش��ود و
جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی از طرق دیگر مورد توجه
قرار گیرد.
• ب��ا توجه به اهمیت نقش صادرات در بقاء و اس��تمرار
این صنعت الزم است س��ازمان توسعه تجارت دستیابی به
پیمانه��ا و معاهده ه��ای منطقه ای را در دس��تور کار خود
قرار دهد و در م��وارد ذیل الذکر اهتمام افزونتری معطوف
دارد.
الف -سال  87مبنای تخصیص جایزه صادراتی قرار گیرد.
ب -در جه��ت بازس��ازی صنایع قدیمی س��یمان و ارتقاء
دانش و تکنولوژی و تقلیل مصرف انرژی الزم اس��ت صندوق
اختصاص��ی ب��ا بنیه مالی شایس��ته پی��ش بینی ش��ود تا با
بهره گیری از تسهیالت ارزان قیمت امکان ماندگاری صنعت
فراهم گردد.
• اگ��ر چه تبیین فضای اقتصادی صنعت س��یمان در این
فرصت کوتاه میس��ر نیست ،ولیکن صراحتاً باید گفت که این
صنعت بنیادین و خمیرمایه حیات کشور ،بیش از این ظرفیت
افزایش نرخ نهاده های تولید را ندارد و چه بس��ا در زیر فشار
سنگین تحمیل هزینه ها زمین گیر شود.
• در خاتمه امید است با حمایت بیش از پیش دولتمردان
و اهتمام صاحبان صنایع ،ش��اهد شکوفایی روزافزون صنعت
سیمان کشور باشیم.
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان
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