گزارشی از صنعت سیمان

به مناس�بت پایان س�ال 1390

در حالی س��ال  1390با فراز و نش��یبهای مختلف به پایان خود
رسید که در این سال صنعت سیمان با چالشهای متعددی از جمله
آزادس��ازی قیمت حاملهای انرژی ،مسدود شدن جریان تسهیالت،
محدودیت تأمین قطعات و تجهیزات به لحاظ تحریمهای اعمالی و در
نهایت مش��کالت ارزی پیش آمده مواجه گردید .در این نوشتار سعی
ش��ده اس��ت تا بطور مختصر و مفید مروری بر شرایط صنعت سیمان
کش��ور به عنوان صنعتی پیشتاز که نقش موثری در آبادانی و اشتغال
کشور ایفا مینماید ،داشته باشیم.
 -1فرصتهای صنعت سیمان ایران
ال�ف -توس�عه قاب�ل توج�ه در س�الهای اخی�ر ش�امل آماره�ای
س�رمایهگذاری انجام ش�ده ،تولید و صادرات و تغییر جایگاه صنعت
سیمان ایران در جهان

• از سال  1312که نخستین کارخانه سیمان با ظرفیت تولید 100
تن در روز احداث ش��د تا امروز که بیش از  68کارخانه با ظرفیت 76
میلیون تن سیمان در حال تولید سیمان میباشد ،راه درازی پیموده

 تحقیق وجمع آوری:
ماهنامه فنآوری سیمان

ش��ده است .توسعه صنعت س��یمان پس از پیروزی انقالب اسالمی و
ب��ه ویژه پایان جنگ تحمیلی ،روند پرش��تابتری پیدا نمود؛ تا جایی
که میتوان گفت کش��ور م��ا از نظر تولید این محصول اس��تراتژیک
به خودکفایی رس��یده و جزء کش��ورهای صادرکننده بزرگ س��یمان
محسوب میشود.
• در مجموع  45س��ال قبل از انقالب 55 ،ميليون تن س��یمان در
کش��ور تولید ش��ده اس��ت ،در حالي كه اين رقم تنها در سال 1390
بیش از  66ميليون تن شد.
• از ح��دود  750ميلي��ون تن س��يمان توليد و مصرف ش��ده در
كش��ور از آغاز کار صنعت س��یمان در ایران 92 ،درصد آن در بعد از
پيروزي انقالب بوده اس��ت و این مهمترین ش��اخص از حجم عظيم
كارهاي عمراني و آباداني کشور و نشانگر تالش و كوشش صنعتگران
صنعت سیمان و نقش سیمان در اقتصاد ملی میباشد.
• سیاس��تهای حمایتی اخیر موجب رشد بیش از  100درصدی
صنعت س��یمان در طی دورهای معادل یک برنامه عمرانی شده است.
به طوري كه ظرفيت  35/5ميليون تني سال  83بیش از  76ميليون
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تن در سال رسیده است.
 در س��ال  84با اجراي  9طرح  3/6ميليون تن شامل :بوهروکی��زد ( 3600تن در روز) ،کویر کاش��ان ( 1700تن در روز) ،فارس نو
( 3000ت��ن در روز) ،افزایش ظرفیت خ��ط  1هگمتان ( 900تن در
روز) ،افزایش ظرفیت ش��اهرود ( 90تن در روز) ،افزایش ظرفیت قائن
( 400تن در روز)،
 در س��ال  85با اجراي  4طرح  3ميليون تن شامل :بهینه سازیاردبیل ( 1200تن در روز) ،بهینه سازی کردستان ( 900تن در روز)،
بهینه س��ازی داراب ( 600تن در روز) ،بهینه س��ازی استهبان (200
تن در روز) ،قش��م ( 950تن در روز) ،فیروزکوه ( 3300تن در روز)،
خط جدید س��یمان تهران ( 3400تن در روز) ،الرستان ( 800تن در
روز) ،دو خط ساوه ( 7400تن در روز)،
 در سال  86با اجراي  7طرح حدود  8ميليون تن :فراز فیروزکوه( 3300ت��ن در روز) ،زنجان ( 1600تن در روز) ،ممتازان ( 3300تن
در روز) ،توس��عه مازن��دران ( 3300تن در روز) ،بهینه س��ازی خاش
( 800تن در روز) ،بهینه س��ازی خزر ( 2000تن در روز) ،اردس��تان
( 2550تن در روز)
 همچنین در س��ال   87معادل  13طرح سيماني با ظرفيت 12ميليون تن شامل :بهینه سازی غرب ( 2000تن در روز) ،بهینه سازی
آب��اده ( 700تن در روز) ،بهینه س��ازی ش��مال ( 2000تن در روز)،
توس��عه هگمتان ( 3400تن در روز) ،ش��هرکرد ( 3400تن در روز)،
توسعه سپاهان ( 3600تن در روز) ،بهینه سازی مازندران ( 2000تن
در روز) ،الر س��بزوار ( 3300تن در روز) ،عم��ران انارک ( 3200تن
در روز) ،س��اروج اصفهان ( 2000تن در روز) ،توسعه شاهرود (3300
تن در روز) ،توس��عه بجنورد ( 3300ت��ن در روز) ،زاوه تربت (3300
تن در روز)
 در سال  88نيز  4طرح با ظرفيت  5/2ميليون تن شامل :ساروجبوش��هر ( 6000تن در روز) ،بهینه سازی خط  1آبیک ( 5000تن در
روز) ،توسعه خوزستان ( 5500تن در روز) ،زابل ( 3400تن در روز)
 اج��راي  5طرح س��يماني در كشور طي س��ال  89ب��ا ظرفيت 7/5ميلي��ون تن ش��امل :نهاون��د ( 3300تن در روز) ،س��امان غرب
( 7000تن در روز) ،جوین ( 4000تن در روز) ،توسعه شرق (3400
ت��ن در روز) ،آذرآب��ادگان خ��وی ( 3300تن در روز) ،توس��عه ایالم
( 3300تن در روز) ،توس��عه قش��م ( 500تن در روز) ،پیوند گلستان
( 3300تن در روز)،
 اج��راي  5طرح س��يماني در كشور طي س��ال  90ب��ا ظرفيت 5.3ميليون تن ش��امل :توس��عه صوفیان ( 2000تن در روز) ،توسعه
ارومی��ه ( 3300تن در روز) ،نائین ( 5000تن در روز) ،المرد (3800
تن در روز) ،نیزار قم ( 3400تن در روز) ،و در اواخر سال نیز راه اندازی
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پروژه های گیالن سبز و سردار خواهد شد.
• به اين ترتيب  68كارخانه در سراسر كشور به توليد مشغولند و با
برنامهريزيهاي انجام شده و تصمیمات اخیر وزارت صنعت و تجارت
و ب��ا اتمام  20طرح ديگر در دس��ت اجرا تا پايان س��ال  ،92ظرفيت
كشور به حدود  100ميليون تن سيمان در سال خواهد رسيد.
• رتب��ه اي��ران در رده تولي��د كنندگان س��يمان در جهان در طي
سالهاي اخير همواره ارتقاء يافته و از رتبه چهاردهم در سال 1384
به رتبه هش��تم طی سال  1388تبديل ش��ده و رتبه چهارم یا پنجم
جهاني جايگاه ايران در سال جدید میالدی خواهد بود.
• س��هم صنعت سیمان در کش��ور همواره در حال رشد بوده و بر
اس��اس قیمت های مصوب داخلی  2/5درصد و بر اس��اس قیمتهای
جهانی  4تولید ناخالص ملی در اختیار صنعت سیمان میباشد.
• مطابق برنامهریزی انجام شده در حال حاضر میزان تولید ساالنه
س��یمان در کش��ور نزدیک به  70میلیون تن اس��تکه از این میزان
تولید حدود  60میلی��ون تن برای مصرف داخل و حدود  10میلیون
تن برای صادرات به خارج از کشور اختصاص دارد.
• ه��ماکن��ون تولید و تحوی��ل بیش از  15نوع س��یمان در ایران
صورت می گیرد و توان تولید انواع س��یمان مطابق با اس��تانداردهای
ملی و بینالمللی در داخل کشور وجود دارد.
ب -ارتقاء مصرف سرانه سیمان

با توجه به نقش صنعت س��یمان در اقتصاد ملی ،آمار رشد سرانه
مصرف به شرح زیر می باشد:
 در س��ال  1350با  2/8میلیون تن تولید و جمعیت  30میلیوننفر مصرف سرانه سیمان حدود  100کیلوگرم بود.
 در س��ال  1360با  9/3میلیون تن تولید و جمعیت  40میلیوننفر مصرف سرانه سیمان حدود  240کیلوگرم بود.
 در سال  1370با  15/2میلیون تن تولید و جمعیت  56میلیوننفر مصرف سرانه سیمان حدود  270کیلوگرم بود.
 در سال  1380با  26/6میلیون تن تولید و جمعیت  65میلیوننفر مصرف سرانه سیمان حدود  410کیلوگرم بود.
 در س��ال  1389با  62میلی��ون تن تولید و جمعیت  75میلیوننفر مصرف سرانه سیمان حدود  730کیلوگرم بود .الزم به ذکر است
در این سال  8/6میلیون تن نیز کلینکر و سیمان صادر شده است.
 در سال  1390با  66میلیون تن تولید و جمعیت  75میلیون نفرمصرف س��رانه سیمان حدود  750کیلوگرم بود .الزم به ذکر است در
این سال حدود  10میلیون تن نیز کلینکر و سیمان صادر شده است.

ج -سطح تکنولوژی و مالحظه جنبههای زیست محیطی و بهینهسازی
انرژی طرحهای جدید

در اجرای طرحهای جدید جنبههای زیست محیطی و بهینهسازی

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��وخت های فسیلی و کنترل انتش��ار آالیندههاي زیست
محيطی مجهز شدهاند.
 در زمینه اس��تفاده از تجهیزات زیس��ت محیط��ی در واحدهایجدید و بهینهس��ازی ش��ده هزينهاي بالغ بر  10تا  15درصد هزينه
كل اجراي طرح ،صرف تجهيزات فیلتراس��یون مدرن و سایر ملزومات
شده اس��ت ،بطوریکه تعداد زیادی از واحدهای در حال کار با تجهیز
ب��ه فیلترهایی با توان و راندمان غبارگیری بس��یار باال با خروجی زیر
 50میلی گرم بر متر مکعب و حتی کمتر در حال کار میباشند( .الزم
به یادآوری اس��ت که در استاندارد ملی ایران حد مجاز خروجی غبار
 100و  150میلی گرم بر متر مکعب میباشد).
 از نظ��ر مصرف ان��رژی نیز آمار زیر موی��د اقدامات موثر صنعتسیمان است:
 در س��ال  1380بطور متوس��ط برای هر کیلوگرم کلینکر 1100کیلوکالری انرژی فسیلی و برای هر تن سیمان  115کیلو وات ساعت
انرژی الکتریکی مصرف میگردید.
 در س��ال  1389بطور متوس��ط برای هر کیلوگ��رم کلینکر 900کیلوکالری انرژی فسیلی و برای هر تن سیمان  100کیلو وات ساعت
انرژی الکتریکی مصرف گردیده است.
 ام��کان کاهش مصرف انرژی تا حد متوس��ط ب��رای هر کیلوگرمکلینکر  750کیلوکالری انرژی فسیلی و برای هر تن سیمان  90کیلو
وات س��اعت انرژی الکتریکی با سرمایهگذاری و نوسازی کارخانههای
قدیمی وجود دارد.
میتوان گفت  ۶۸درصد کارخانههای تولید س��یمان قبل از اجراى
هدفمن��دى یارانهها مجهز به سیس��تمهاى جدی��د و تكنولوژى روز
ش��دهاند و در حال حاضر نیز این كارخانه ها در حال نزدیك شدن به
استانداردهاى جهانى در مصرف سوخت و انرژى الکتریکی هستند.
ب��ه عبارت دیگر ب��ا توجه به اینکه در س��ال  1312میزان مصرف
انرژی الکتریکی معادل  4800مگا وات ساعت و انرژی فسیلی 8500
میلی��ون متر مکعب بود ،در س��ال  1389این رقم به  7000000مگا
وات ساعت و  7200000میلیون متر مکعب رسیده است .در مقایسه
با رقم افزایش تولید که  2150برابر میباشد ،انرژی فسیلی  850برابر
و انرژی الکتریکی  1500برابر افزایش یافته اس��ت .یعنی اصالح الگو
با کاهش  33درصدی انرژی الکتریکی و  65درصدی انرژی فس��یلی
صورت گرفته است.
د -اشتغال مستقیم و غیر مستقیم

میزان اش��تغالزایی مستقیم و غیرمس��تقیم صنعت سیمان کشور

حدود 250هزار نفر اس��ت که از این میزان ،اشتغالزایی مستقیم این
صنعت در کش��ور  33هزار نف��ر اعم از کارکن��ان واحدهای تولیدی،
معدن ،مکانیک ،برق ،آزمایش��گاه و  ...و کارگران س��اده است و بقیه
به اش��تغالزایی غیرمس��تقیم در بخشهای ش��رکتهایپیمانکاری،
س��اختمانی ،کارگر و حمل و نقل مربوط می شود .الزم به ذکر است
ع�لاوه بر کارخانهها و پروژهه��ای داخلی ،در بخش برون مرزی هم با
توجه به صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرای چند طرح سیمان
در کشورهای مختلفی همچون سوریه ،ونزوئال و  ...اشتغالزایی ایجاد
شده است.
ه -وجود منابع معدنی غنی و گسترده

وج��ود منابع گس��ترده آهکی و ذخایر قابل توج��ه در اقصی نقاط
کش��ور مزیت ویژه این صنعت درخصوص دسترس��ی ب��ه مواد اولیه
فراوان و با کیفیت مناسب است.
و -ارتقاء جایگاه و توان فنی و مهندسی کشور در حوزه صنعت سیمان

وضعیت فنی و مهندسی کشور در حوزه صنعت سیمان به جایگاهی
نائل ش��ده اس��ت که در حال حاضر حدود  80درصد ماش��ينآالت و
تجهيزات کارخانههای سیمان جدید و مدرن ،در داخل کشور ساخته
ميش��ود و مراحل طراحي ،نصب و راهاندازي تم��ام كارخانهها بومي
ش��ده است .در حال حاضر خدمات فنی و مهندسی به دنیا صادر می
گ��ردد و كارخانههایی را در كش��ورهاي مختل��ف تحويل داده و يا در
دست احداث دارد.
ز -صادرات

عليرغم روند رش��د هميشگي مصرف سيمان در داخل كه به علت
حجم زياد طرحهاي عمراني و س��اخت و س��از همواره صعودي بوده
است (به آمار افزایش مصرف سرانه سیمان در باال توجه شود) ،از سال
 1387صنعت سيماني موفق به تأمين كامل بازار داخلي و خودكفايي
در اين زمينه ش��ده و توانسته اس��ت از سال  1388به صدور سيمان
در بازارهاي منطقه ای و بین المللی بپردازد .به طوریکه در س��ال 88
بالغ بر  5/5ميليون تن و در س��ال  89حدود  8/6میلیون تن سیمان
و کلینکر صادر شد و در سال  90نيز بیش از  10ميليون تن صادرات
سیمان و کلینکر صورت گرفته است.
 -2موانع و محدودیتهای صنعت سیمان
الف -افزایش قیمت حاملهای انرژی

صنع��ت س��یمان ذات��اً و ماهیتاً ج��زء صنایع انرژی بر محس��وب
می گردد .حتی در برنامهریزیهای مس��ئولین محترم نیز سیمان در
کنار برخی محصوالت دیگر ،جزء یکی از اقالم جایگزین برای صادرات
انرژی خام (نفت خام و گاز) به صورت تبدیل ش��ده پیشبینی ش��ده
اس��ت .این صنعت از  14درص��د مصرف انرژی حرارت��ی صنایع و 3
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سال

میزان کاالی جابجا شده در کشور (میلیون تن)

کرایه هر تن-کیلومتر کاالی حمل شده در سطح کشور (ریال)

سیمان تحویل شده (هزار تن)

جدول 1

1385
274

225

35261

درصد مصرف کل کشور برخوردار است.
در طرح هدفمندس��ازي يارانهها كه ب��دون ترديد ضرورت اقتصاد
كشور می باش��د ،شايسته اس��ت به صنايع زيربنايي و انرژي بر توجه
خاص صورت گيرد و با تدبیر مناس��بی این صنعت را همراهی نماید
تا در گذر مناس��ب از اين برهه موفق ش��ده و زمينه اشتغال پایدار در
كشور افزايش يابد.
با اجرای مرحل��ه اول قانون هدفمندس��ازی یارانهها تغییر قیمت
گاز از  18توم��ان ب��ه  70تومان ،م��ازوت از  12تومان به  200تومان
و ب��رق از  16توم��ان به  43تومان صورت گرفته اس��ت که در نتیجه
آن هزینه تولید اکثر واحدهای س��یمانی کشور بین  25تا  30درصد
در کارخانههای گاز س��وز و  60ت��ا  70درصد در کارخانههای مازوت
س��وز افزایش داشته است .به طوریکه سهم انرژی (برق و سوخت) در
تولید هر تن سیمان که تا قبل از طرح هدفمند كردن یارانهها حدود
 4000توم��ان بود که بعد از هدفمن��دی این رقم حداقل به  12هزار
تومان برای کارخانههای گازس��وز و  20هزار تومان برای کارخانههای
مازوتس��وز رس��یده اس��ت .البته در کارخانههای مازوتسوز پس از
پرداخت سوبس��ید از س��وی دولت این رقم به  16تا  17هزار تومان
كاهش مییابد.
 10ال��ی  12كارخانه مازوت س��وز در صنعت س��یمان وجود دارد
كه به رغم كمك دولت در قالب سوبس��ید  50تومان به ازای هر لیتر
مازوت و همچنین همیاری  50تومانی كارخانههای گازس��وز به آنها،
این شركتها با مشكل بیشتری مواجه هستند.
ب -تسهیالت و عدم نقدینگی مناسب صنایع

در همه كشورهاي دنيا صنايع از پايينترين نرخ كارمزد تسهيالت
بهره مند ميش��وند؛ درحالی که هم اكنون عالوه بر دش��واري دريافت
تس��هيالت بانكي در بخش صنعت و یا حتی به عبارتی مسدود شدن،
نرخ كارمزد باالست و این سبب تضعيف بنيه مالي و نقدینگی شده و
كندي رشد صنعت را موجب خواهد شد .در کنار این موضوع افزایش
هزینههای مختلف ،جریان وجوه نقدی شرکتها را با افت حداقل 50
درصدی مواجه نموده است.
ج -حمل و نقل

س��يمان پرحجمترين كاالي توليدي دنياست و در كشور ما  12تا
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1386

1387

1388

1389

269

308

319

356

301

40091

319

44046

333

51586

351

61677

 15درصد حمل و نقل جادهاي به اين صنعت اختصاص دارد .یكی از
بزرگترین مش��كالت صنعت سیمان ،حمل ونقل محسوب میگردد.
این مشکل بعضاً در حدی خودنمائی میکند که موجب اختالل جدی
در روند فروش و صادرات یک کارخانه سیمان ایجاد میکند.
قیمت حمل هر تن سیمان در كیلومتر حداقل  600ریال است كه
با در نظر گرفتن طول و نوع راه این رقم قابل افزایش است .آیا امکانات
و توان حمل و نقل به موازات و با همان ش��یب رش��د صنعت سیمان،
رش��د داشته است؟ جدول  1که برگرفته از سالنامه آماری وزارت راه
و شهرس��ازی ،این موضوع را بررس��ی میکند .البته الزم به ذکر است
که آمار فوق عمومیت داشته و محدودیتها در خصوص کامیونهای
ویژه حمل سیمان (مثل بونکر) بیشتر خودنمائی می کند.
د -صادرات

عراق ،افغانستان ،تركمنس��تان ،آذربایجان و تاجیكستان از جمله
كش��ورهایی هستند كه صادرات به آنها انجام میشود .وجود رقبایی
مثل تركیه ،پاکس��تان ،هند ،چین و  ...و همچنین وجود واسطهها در
صادرات سیمان ایران را میتوان از جمله موانع صادراتی برشمرد.
مش��کل اساس��ی در این خصوص نبود سیاس��ت حمایتی کافی و
برنامههای مدون شامل ش��رایط اقتصادی از نظر نحوه تعامالت مالی
و فقدان پیماننامههای فیمابین با کش��ورهای همس��ایه در خصوص
حذف یا کاهش عوارض صدور و اولویتهای صادراتی برای گس��ترش
بازارهای هدف میباش��د .این امر باعث ش��ده تا كش��ورهایی همانند
تركیه و پاكستان بتوانند بهرغم كیفیت پایینتر ،محصوالت خود را با
قیمت باالتری به عراق صادر كنند.
ه -فراهم نبودن زیرساختها

آماده نبودن زیرساختها در حوزههای مختلف موجب ایجاد موانع
و مشکالت عدیده برای صنعت به ویژه صنایع بزرگی همچون صنعت
س��یمان میگردد .این زیرس��اختها اعم از راههای مواصالتی ،تأمین
برق ،تأمین گاز طبیعی ،فعالیتهای توس��عهای نامتناسب با ظرفیت
کارخانه احداث ش��ده ،سیاس��تهای ملی و محلی نامتناس��ب ،عدم
آمادگ��ی و فراهم نبودن تأسیس��ات و امکانات برای ص��ادرات و  ...را
شامل میشود.
بطور نمونه عدم تأمین ش��بكه حمل مناس��ب برای ارس��ال كاال

به عمق خاك افغانس��تان و اتالف وق��ت در هنگام انتقال كاال در مرز
میلك از جمله مشكالت حوزه صادرات سیمان می توان نام برد .توقف
بیش از یك هفتهای در مبادی خروجی كش��ور از مش��كالت حمل و
نقل صادرات میباش��د .یکی از دالیل توق��ف کامیونها ،لزوم تخلیه
س��وخت و سوختگیری بر اس��اس قیمتهای بینالمللی میباشد که
سبب ایجاد صفهای طوالنی و انتظار بیش از حد کامیونداران شده
و انگیزههای آنها را برای جابجایی س��یمان از بین میبرد .گس��ترش
امكان��ات پایانه میلك ،احداث پلی دیگر ب��ه روی رودخانه هیرمند و
دو بان��ده كردن جاده ترانزیت میلك ،به ویژه تس��هیل در رفت و آمد
كامیونه��ا به گونهای كه حداكثر مدت توقف به كمتر از  24س��اعت
برسد ،موجب ارتقای صادرات به بزرگترین بازار هدف یعنی افغانستان
و دیگر كش��ورهای همجوار و متقاضی سیمان میگردد .كمبود عرضه
س��بب ایجاد فضای كار برای ش��ركتهای خارجی رقیب در این بازار
ش��ده و ادامه آن موجبات خروج ش��ركتهای ایرانی از بازار پرمصرف
سیمان در افغانستان را فراهم خواهد کرد.
و -محدودیت ها و افزایش قیمت تأمین قطعات

ب��ا عنایت به تغییر ش��رایط و حذف یارانههای ان��رژی ،خدمات و
قطعات مورد نیاز صنعت س��یمان ک��ه از داخل تأمین میگردد دچار
افزایش قیمت قابل مالحظهای ش��ده اس��ت .ای��ن موضوع با توجه به
تحریمهای بینالمللی و تغییرات ناشی از نرخ برابری ارز ،در خصوص
قطع��ات خارجی حادتر میباش��د و هزینه های زی��ادی را بر صنعت
سیمان تحمیل میکند.

ز -توقف رشد صنعت سیمان

با توجه به س��رمایهگذاری صورت گرفته در  5س��ال گذش��ته که
مجموعاً بالغ بر  6100میلیارد تومان میباشد (که از این میزان مبلغ
 1400میلیون دالر از صندوق ذخیره ارزی اس��تفاده شده است) ،چرا
رش��د این صنع��ت متوقف یا رو به پائین اس��ت؟ هر چن��د در هفتع
عای اخیر خبرهای خوشحال کننده ای در خصوص استقبال از سهام
شرکت های سیمان به گوش می رسد.
ارزش جایگزینی یك واحد یك میلیون تنی سیمان حدود  170تا
 180میلیارد تومان (قبل از تغییرات نرخ ارز در) می باشد .به این رقم
هزینههای تامین مالی را نیز باید اضافه كرد .چراکه  40ماه زمان نیاز
اس��ت تا كارخانهای با هزینه س��اخت مزبور به بهرهبرداری برسد و در
این مدت «خواب سرمایه» را نیز نباید نادیده گرفت .از طرفی كارخانه
نوپا تا دو س��ال نمیتواند در ظرفیت اسمی خود تولید داشته باشد .با
در نظر گرفتن این ارقام در حال حاضر سهام سیمان در بورس تهران
نص��ف ارزش جایگزین��ی خود معامله می ش��ود .بنابراین ارزش ذاتی
و واقعی س��هام س��یمان در حدود دو برابر ارزشی است كه در بورس
اوراق بهادار معامله میشود .با این توصیف که احداث كارخانه سیمان

فرآیندی زمانبر و هزینهبر است و جزء سرمایهگذاریهای بلند مدت
محسوب میگردد.
 -3مالحظات صنعت سیمان
• صنعت س��یمان در حال حاضر شرایط سختى را تجربه میکند و
در ص��ورت افزایش دوباره هزین��ه حامل هاى انرژى ،این صنعت توان
تحمل شرایط موجود را نخواهد داشت .صنعت سیمان پس از گذراندن
مرحله اول هدفمندى یارانهها ،به س��ختى كار خود را دنبال مىكند.
صنایع به خصوص صنعت سیمان دیگر توان تحمل افزایش هزینه ها
را نداشته و در صورت افزایش دوباره قیمت حامل هاى انرژى در گام
دوم ،مشکالت این صنعت بغرنجتر خواهد شد .البته سخنان مسئولین
در خص��وص حمایت دولت از تولی��د در گام دوم هدفمندى و اینكه
صنع��ت در این گام از افزایش قیمتها اس��تثنا خواهد ش��د به تولید
كنندگان امید داده است.
• نوسازى صنایع سیمان نیاز به  1400میلیارد تومان سرمایهگذارى
دارد تا ش��رایط مص��رف انرژی و محیط زیس��ت کارخانههای قدیمی
بهبود یابد .در طول یك س��ال اجراى هدفمندى یارانهها هزینهاى در
این زمینه صورت نگرفته است .تولید كنندگان سیمان از دولت انتظار
دارند تا  ۶۰درصد مبلغ فوق را دولت به صورت تسهیالت تأمین كند
و صنایع نیز  ۴۰درصد دیگر را تأمین مىكنند كه به این روش صنعت
س��یمان نوسازى ش��ود .کارخانجات گروه اول برای سرمایهگذاری به
شرح زیر بررسی و انتخاب شده است:
 -1سیمان تهران :مبلغ مورد نیاز  280میلیون دالر
 -2سیمان هرمزگان :مبلغ مورد نیاز  200میلیون دالر
 -3سیمان کرمان :مبلغ مورد نیاز  100میلیون دالر
 -4سیمان آبیک :مبلغ مورد نیاز  130میلیون دالر
 -5سیمان خاش :مبلغ مورد نیاز  50میلیون دالر
 -6سیمان دورود :مبلغ مورد نیاز  80میلیون دالر
 -7سیمان فارس :مبلغ مورد نیاز  120میلیون دالر
 -8سیمان بهبهان :مبلغ مورد نیاز  70میلیون دالر
 -9سیمان صوفیان :مبلغ مورد نیاز  50میلیون دالر
 -10سیمان کردستان :مبلغ مورد نیاز  40میلیون دالر
 -11سیمان ایالم :مبلغ مورد نیاز  50میلیون دالر
 -12سیمان استهبان :مبلغ مورد نیاز  20میلیون دالر
 -13سیمان اکباتان :مبلغ مورد نیاز  20میلیون دالر
 -14سیمان زنجان :مبلغ مورد نیاز  50میلیون دالر
 -15سیمان کارون :مبلغ مورد نیاز  50میلیون دالر
همانگونه که اشاره شد با اینکه بخش قابل توجهی از کارخانه های
تولید س��یمان قبل از اج��راى هدفمندى یارانه ها به سیس��تم هاى
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جدید و تكنولوژى روز مجهز شدهاند ،اما پس از هدفمندى یارانه ها به
دلیل رشد بسیار زیاد هزینهها ،توان این كار از تولید كنندگان گرفته
ش��د .بانكها نیز از پرداخت وام به صنایع پس از هدفمندى یارانه ها
خ��وددارى میکنند و به همین دلیل كمبود نقدینگى در بین صنایع
به یك مشكل اساسى تبدیل شده است.
• براى تحقق ش��عار عدالت در اجراى قان��ون هدفمندى یارانه ها
بهتر اس��ت موضوع تولید و توجه به این حوزه در اولویت قرار گرفته؛
به طورى كه با اختصاص منابعى به این بخش ،تولید ثروت ،اش��تغال
و توس��عه در كشور شتاب گیرد .با هدایت بخشى از یارانهها به سمت
بخشهاى تولیدى ،كل جامعه از آن منتفع خواهد شد .اگر محاسباتى
مبن��ى بر هزینههاى جدید تولید از فعالی��ت معدنى تا كارخانه انجام
ش��ود آمار دقیقترى از هزینههاى جدید به دست مىآید كه این امر
مسووالن را براى تصمیمگیرى یارى خواهد كرد.
• همانگون��ه ک��ه ذکر ش��د پس از اج��رای قانون هدفمندس��ازی
یارانهها ،هزینه تولید اکثر واحدهای س��یمانی کش��ور بین  25تا 30
درصد در کارخانههای گازس��وز و  60ت��ا  70درصد در کارخانه های
مازوت س��وز افزایش یافته و چنانچه دولت در سیاست تعیین قیمت
سیمان بازنگری نکند ،سال آینده این شرکتها با مشکالت نقدینگی،
زیانده��ی ،و ناتوان��ی در پرداخ��ت بدهیها به موسس��ات مالی روبرو
خواهند ش��د .البته از نیمه تیرماه سال  1389با پیگیریهای انجمن
صنفی سیمان و همراهی مس��ئولین ذیربط باالخص همراهی معاون
محترم بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی ،افزایش قیمت  9300تومانی
ب��رای هر تن س��یمان فله صورت گرفت که رش��د  14.5درصدی در
قیمته��ای فروش بود .الزم به ذکر اس��ت افزای��ش مزبور بدون لحاظ
افزایش ناش��ی از آزادسازی یارانههای انرژی تصویب گردید و قرار بود
دولت حمایت های خود را در این زمینه داش��ته باش��د .الزم به ذکر
اس��ت افزایش قیمت  14/5درصدی قیمت فروش س��یمان در تیرماه
 1389حتی به پوش��ش هزینههای ثابت شركتها كمك نكرده است،
چرا كه در تمامی زمینهها از جمله حمل و نقل ،سوخت ،لوازم یدكی
(ب��ه دلیل تحریمها) افزایش قیمت ایجاد ش��ده اس��ت .این در حالی
اس��ت كه پرداخت یارانهه��ای صنعتی نیز وعدهای ب��ود كه عم ً
ال به
نتیجه نرسید.
• برخ��ی از هزینهه��ا مانند نرخ تس��عیر ارز فش��ارها را دوچندان
نموده اس��ت .زیرا با توجه به عدم انجام گش��ایش اعتبار رس��می ارز،
کارخانج��ات ناچارند برای واردات تجهی��زات و قطعات یدکی فرآیند
انتقال پول را با هزینه باالتری طی کنند.
• هم��واره هزینههای دیگری بر تولید کنندگان تحمیل میش��ود
ک��ه بخش��ی از آن اجتنابناپذیر بوده و هزینهه��ای تولید را افزایش
می دهد.
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• بس��یارى از بستههاى حمایتى پیشبینى ش��ده براى واحدهاى
تولی��دى بخش س��یمان كش��ور تخصیص نیاف��ت .افزای��ش قیمت
حامله��اى ان��رژى موجب افزایش قیمت تمام ش��ده تولید ش��ده و
حمایت دولت نیز تكانوى افزایش هزینههاى این بخش را نداده است.
واحدهایى كه مازوت مصرف مىكنند به شدت دچار مشكل هستند و
هزینهه��ا با توجه به قیمت هاى جدید انرژى به هیچ عنوان اقتصادى
نیس��ت .قبل از اجراى قانون هدفمندسازى یارانهها مازوت لیترى ۹۷
ریال خریدارى مىش��د درحالیکه پس از اجراى قانون هدفمندسازى
نرخ برق براى واحدهاى س��یمانى  ۴۰تومان و مازوت به  ۲۳۰تومان
افزایش یافته و كمك اعتبارى دولت نیز پاس��خگوى هزینههاى اضافه
ش��ده نیس��ت .در حال حاضر این واحدها مبالغ قابل توجهی از بابت
افزای��ش قیمتها به دولت بدهكارند ك��ه توانایى براى پرداخت آن را
هم ندارند.
• با عنایت به ظرفیتس��ازی عظیم صنعت سیمان تا سال  ،92در
حال حاضر  68كارخانه س��یمانی در كشور وجود دارد ،كه قرار است
به  85كارخانه ارتقا یابد و این بدان معناست كه  100تا  110میلیون
تن ظرفیتسازی برای تولید سیمان انجام خواهد شد .با توجه به نرخ
رش��د مصرف سرانه و رش��د جمعیت ،تا سال  92حدود  112میلیون
تن س��یمان نیاز داریم تا با كمبود س��یمان مواجه نش��ویم .نرخ رشد
اقتصادی كه یكی از اهداف برنامه پنجم است بایستی به هفتدرصد
در سال برسد.
• پس از دو سال انتظار ،در تير ماه سال  86درهاي بورس كاال به
روي سيمان باز گردید .بورس كاالي ايران می توانست با سازوكارهاي
معامالت��ي خود مختصات بازار توليد و مصرف س��يمان را تغيير داده
و با ايجاد يك بازار ش��فاف ،قيمت اين كاال را منصفانه كش��ف نمايد
و این موضوع میتوانس��ت راه چارهاي براي صنعت س��يمان كش��ور
محس��وب گردد .اما س��يمان تقریباً همزمان با اجراي طرح هدفمند
كردن يارانهها وارد بورس كاال ش��د و حاش��يه سود صنعت سيمان با
هدفمند كردن يارانهها به ش��دت كاهش ياف��ت و اجراي قيمتهاي
دستوري در بورس كاال موجب آن گرديد اين كاال با گذشت يك سال
و ان��دي از حضور خود در رينگ بورس كاال از رونق بيافتد .از ابتداي
س��يماني ش��دن رينگ بورس كاال ،اکثریت شرکتهای تولید سیمان
كاالي خ��ود را در هيات پذيرش بورس كاال ثبت نموده و در اين بازار
اعالم حضور كردند .اين موضوع نش��ان از عالقه توليدكنندگان جهت
استفاده از ابزارها و امكانات اين بازار بود ،اما کمتر از یک میلیون تن
از سیمان تولیدی کارخانجات ،در بورس كاال عرضه شده است .وجود
نرخ تثبيت شده دولتي را يكي از مهمترين موانع در راه ورود به بورس
و عدم موفقيت معامالت سيمان در بورس كاال میباشد .با وجود آنكه
قانون ،دولت را از قيمتگذاري كاالي پذيرش ش��ده در بازارهاي خود

انتظام منع ميدارد ،اما متأسفانه اين امر در واقعيت رخ داده است.
الزم اس��ت بورس كاال در كنار انجمن صنف��ي كارفرمايان صنعت
س��يمان از هويت خود دفاع نموده و پیگیر خروج س��يمان از شمول
قيمتگذاريباش��د .زيرا در صورت عدم كش��ف نرخ شفاف در بورس
ديگر نيازي به حضور در رينگ معامالت نيس��ت .حذف سقف قیمتها
و آزاد شدن آن در بورس کاال از راهکارهای رقابتی شدن بازار سیمان
به ش��مار میرود و در عین حال استمرار این وضعیت باعث می شود
تا بورس کاال ماهیت اصلی خود را به دس��ت آورد .بهتر اس��ت تعیین
قیمت سیمان بر اساس عرضه و تقاضا صورت گیرد.
 -4جمعبندی و نتیجهگیری
آنچ��ه که از مطالب باال اجماالً جمعبندی و نتیجهگیری میش��ود
اینست که صنعت سیمان از مزیت مشهود برخوردار است ،چراکه:
 اوالً صنعت س��یمان به عنوان صنعتی پویا و پیش��رو در کش��ورمطرح بوده و از نقش اساسی در اقتصاد ملی برخوردار است ،بطوریکه
مقایس��ه ش��اخصهای مختلف این صنعت با صنای��ع دیگر موید این
گفتار می باشد.
 دوماً از منابع و مواد اولیه فراوان ودر دسترس برخوردار است. س��وماً از نیروی انس��انی متخصص و مکفی برخوردار بوده و اینصنعت همواره بر اس��اس س��نت حاک��م و تفکر مدی��ران و کارکنان
پرتالش خود ،همواره در پی ارتقاء بهرهوری بوده است.
 چهارماً این صنعت دوران پرشتاب توسعه و نوسازی خویش را براساس آمارهای ارائه شده طی کرده است.
 پنجماً ش��اخصهای به��رهوری نیروی انس��انی و مصرف انرژیبهتر ش��ده اس��ت .حتی در این خصوص میتوان گفت از پیش��تازان
صنعت محس��وب میگردد .شركتهای س��یمانی توانستهاند از عهده
هزینههای پرس��نلی و دستمزد و س��ربار از طریق كنترل هزینههای
داخلی شركتها برآیند.
با این حال مالحظات زیر این صنعت را تحت فشار قرار داده است:
 توان بازپرداخت تسهیالت و وامها وجود ندارد. امکان س��رمایه گذاری برای ارتق��اء تکنولوژی خطوط قدیمی وبهینه سازی آنها نیست.
 دیگر امکان توسعه ظرفیت صنعت سیمان فراهم نمی باشد. حاشیه سود متعادل نیست و وضعیت این صنعت به ویژه با توجهبه شاخص های بورس مناسب نمی باشد.
پ��س چرا به رغ��م س��رمایهگذاریهای عظیم انجام ش��ده ،تولید
قریب به  70میلیون تن س��یمان در كشور و چشمانداز روشن فروش
و صادرات در این صنعت ،س��هام س��یمانیها در ب��ورس تهران نصف

ارزش جایگزین��ی خود معامله میش��وند؟ این در حالی اس��ت كه بر
اس��اس آمارها ،در سال  1390تولید ،فروش و صادرات سیمان كشور
افزایش چشمگیری همراه بوده است .1این در حالی است که شرکت
های س��یمانی نسبت به صنایع و شركتهای دیگر در بورس وضعیت
مطمئنتری دارند .در كش��ور ما تولید س��یمان مزیت نس��بی دارد و
قیمت تمام ش��ده سیمان در داخل كشور نسبت به كشورهای منطقه
نظیر تركیه و عربس��تان پایینتر اس��ت و س��یمان از لح��اظ تولید و
مصرف دارای ثبات نس��بی میباشد .با توجه به رونق صادرات در این
صنعت و سود مناسبی كه شركتهای سیمانی پرداخت میكنند ،این
صنعت از نوس��انات ،آس��یب كمتری میبیند و به همین دلیل باید با
اقبال بیشتری از سوی سهامداران همراه باشد.
پس دلیل اینکه در شرایط کنونی صنعت سیمان که بایستی دوران
ش��کوفائی و رشد ارزش آن باشد ،چنان وضعیتی حاکم شده است که
این ش��رکتها در بازپرداخت تس��هیالت خود دچار معضل شدهاند را
باید در سیاس��ت ها و محدودیت های اتخاذ ش��ده توس��ط مسئولین
ذیربط دانست .سیاستها و رویکردهایی که سبب شده است تا ضمن
تحت فش��ار قرار دادن کارخانجات س��یمان از نظر زیس��ت محیطی،
افزایش بهای حاملهای انرژی ،محدودیت ش��دید در ارائه تسهیالت،
افزایش قیمت ارز و گران ش��دن وامه��ای ارزی صنایع ،از بین رفتن
یارانهها و سوبسیدهای حوزههای مختلف ،فشارهای وارده در خصوص
اشتغال بیش از حد نیاز در کارخانجات یا اشتغال دستوری مسئولین
ب��ه کارخانج��ات ،مطالبات و توقع��ات گوناگون در کن��ار تحریمها و
مش��کالت فراروی کارخانجات در تأمین قطعات یدکی؛ سقف قیمتی
نامتناسب و شرایطی تحمیلی برای فروش تعیین نموده و این صنعت
را به ورطه سقوط میکشانند.
 -5خالصه پیشنهادات
با توجه به مطالب ارائه شده ،برای برونرفت صنعت سیمان از این
مس��یر نیازمندراهکارهایی اس��ت که بطور خالصه به شرح زیر تقدیم
میگردد .بخشهایی از این راهکارها توسط رئیس محترم هیئت مدیره
انجمن صنفی صنعت س��یمان در بزرگداشت سالروز صنعت سیمان و
قطعنامه مربوطه نیز به نوعی عنوان گردیده است:
 -1با توجه به سند چشمانداز  20ساله ،صنعت سیمان جلوتر از
اهداف تعیین شده حرکت نموده و به عنوان اولین تولیدکننده سیمان
در منطقه مطرح گردیده است .از این حیث صنعت سیمان را می توان
جزء معدود صنایع حائز این ش��رایط معرفی نمود .برای استمرار روند
مزبور و مطابقت با اصل  44قانون اساسی و برنامه پنجم توسعه ،الزم
است دولت تعامل مناسبتر با تولیدکنندگان سیمان در قالب انجمن
صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان به عنوان بازوی مشورتی دولت در
-1آمارهای مزبور در بخش های انتهایی نشریه فن آوری سیمان ارائه شده است.
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خصوص آزادس��ازی قیمت و ش��رایط مناسب عرضه و توزیع سیمان،
تنظیم بازار ،چگونگی و روند توس��عه و احداث کارخانجات سیمان و
سرمایه گذاریها و اخذ تسهیالت مورد نیاز جهت نوسازی و بازسازی
صنایع ،برقرار نماید.
 -2انجام سیاس��تهای تشویقی مطابق با ماده  69بخش بهبود
فضای کسب و کار از فصل پنجم برنامه پنجم توسعه از جمله اعطای
جوایز صادراتی به صادرات صنعت س��یمان و ارائه تسهیالت ،خدمات
و کمکهای مالی
 -3توجه به توس��عه زیرس��اختهای مورد نیاز صنعت س��یمان
بر اس��اس نیازهای مل��ی و منطقهای با عنایت ب��ه اینکه این صنعت
وظائف توس��عهای خود را به س��رانجام رسانده اس��ت و الزم است به
منظور اس��تمرار ش��رایط تولید مطلوب و بازده مناسب صنعت برای
س��رمایهگذاران ،زیرساختهای مناس��ب فراهم گردد .توجه به حوزه
حم��ل و نق��ل به عن��وان یکی از معضالت اساس��ی صنعت س��یمان
متناسب با رشد این صنعت در کشور یکی از این موارد است .پیشنهاد
میگردد تسهیالت الزم برای س��رمایه گذاری تولیدکنندگان سیمان
در ش��رکتهای حمل و نق��ل بینالمللی فراهم گردد تا هم ش��رایط
حمل و نقل سیمان سهلتر گردد و هم امکان حمل سیمان صادراتی
تا مقصد فراهم شود .همچنین الزم است بهبود راههای مواصالتی مد
نظر قرار گرفته و تأمین برق و س��وخت کارخانجات سیمان به میزان
مناس��ب و قابل اطمینان بدون قطع یا محدودیت با توجه به ش��رایط
جدید حاکم بر صنعت پس از حذف یارانهها و آس��یبپذیری آن ،در
برنامه بخشهای ذیربط دولتی قرار گیرد.
 -4توس��عه اقدام��ات و فعالیتهای سیاس��ی و اقتصادی جهت
تس��هیل مراورات و ارتباطات دوجانب��ه بینالمللی به
منظور تسهیل صادرات سیمان
 -5در تهیه طرح های توجیهی واحدهای جدید
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و توسعهای صنعت سیمان شرایط و هزینههای پس از هدفمندسازی
یارانهها لحاظ نگردیده بود ،لذا این کارخانجات در حال حاضر از نظر
ش��اخصهای اقتصادی دچار مش��کل شده و س��رمایه گذاران متضرر
گردیدهاند ،لذا الزم اس��ت مطابق برنامه پنجم توس��عه ،شرایط برای
اس��تمرار تولی��د و س��رمایه گذاری فراهم گردد که ی��ک نمونه از آن
میتواند تعدیل بدهیهای ارزی کارخانجات سیمان بر پایه نرخ زمان
ارائه تسهیالت میباشد.
 -6ایجاد ش��رایط بازس��ازی و بهینهسازی واحدهای قدیمی که
نیاز به س��رمایهگذاری حداقل  1400میلیارد تومانی میباشد با ارائه
تس��هیالت مناس��ب به منظور کاهش مصرف ان��رژی در این واحدها
و همچنین فراهم ش��دن حاشیه سود مناسب و س��رمایه کافی برای
بازسازی و نوسازی این واحدها صورت گیرد.
 -7نگرش مثبت سازمانهای دولتی به تولید و صنعت در شرایط
جدید پس از آزادسازی یارانهها از نظر عدم تحمیل هزینههای مختلف
به صنعت و توقف فشارهای وارده جهت اشتغال بیش از نیاز به صنایع
و همچنین حذف جریمههای ناش��ی از عدم رعایت سقف مصارف که
پس از آزادس��ازی قیمت حاملهای انرژی ،اص��والً دیگر موضوعیتی
نخواهد داش��ت .در کنار این موضوع نگرش س��ازمانهای مختلف مثل
س��ازمان تأمین اجتماعی ،کار ،ش��رکت  های گاز و برق ،امور مالیاتی
نیز الزم اس��ت در جهت حمایت از صنعت قرار گرفته و از فش��ارها و
محدودیتهای روزافزون اجتناب گردد.
 -8تمام این موارد بایستی در کنار ایجاد شرایط پایدار اقتصادی
برای صنعت فراهم گردد تا بتواند با اتخاذ روشها و اقدامات مناسب،
روند رشد و شکوفائی فراهم گردد.

