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آیا بحران برای صنعت سیمان در راه است؟
به چند نکته زیر توجه فرمائید:
♦ حاش��یه سود منطقی و اقتصادی تولید سیمان به دلیل کنترلهای دولتی و محدودیتهای ایجاد شده
در افزایش قیمت سیمان بهویژه پس از هدفمندسازی یارانهها و نوسانات نرخ ارز که منجر به رشد تصاعدی
هزینهها شد ،زیر سئوال رفته است.
♦ وامهای اخذ ش��ده از صندوق ذخیره ارزی برای توس��عه صنعت س��یمان قرار بود وام ارزانقیمت برای
صنعت سیمان محسوب گردد ،اما بسیار گرانتر از وامهای ریالی شده است.
♦ بیبرنامگیه��ا و محدودیتهایی همچ��ون قطع گاز کارخانجات و الزام به اس��تفاده از مازوت بهعنوان
سوخت جایگزین با هزینهچند برابري تأمین آن برای کارخانجات.
♦ عدم هماهنگی س��رعت توسعه صنعت س��یمان با سرعت آمادهسازی زیر س��اختهای مرتبط ،بهطور
نمونه صادرات  14-15میلیون تنی س��الیانه س��یمان نیازمند برنامهریزی ،امکانات سخت افزاری و مناسبات
بینالمللی میباشد.
♦ و در کنار موارد فوق ضعفهایی اس��ت که خودمان در حوزۀ مدیریت این صنعت ،جذب و حفظ منابع
انسانی کارآمد و ارتقاء بهرهوری داریم.
صنعت س��یمان چسب س��ازندگی محس��وب میگردد و قطعاً از نقش محوری در توسعه و آبادانی کشور
برخوردار است .شاخصههای این صنعت در ایران را به اجمال میتوان بطور خالصه به صورت زير برشمرد:
 تناس��ب خوب این صنعت با ش��رایط طبیعی و منابع کشورمان ،با توجه به حجم باالی معادن آهکی ومواد اولیه مورد نیاز و منابع انرژی سهلالوصل
 نیروی انسانی کارآمد و متخصص با زیرساختها و پیشینه مدیریتی قوی. صنعت اش��تغالزا و با سطح اشتغالی پایدار و مولد برای نیروهای جوان و باانگیزه جویای کار با زنجیرهاشتغال خوب.
 قرار گرفتن در موقعیت اس��تراتژیک منطقهای به لحاظ مصرف س��یمان در كشورهاي اطراف در چهار3
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سمت شمال ،جنوب ،غرب و شرق کشور که تقاضای روزافزون سیمان را برای صادرات مهیا مینماید.
 نیاز کش��ور به توسعه ،تقاضای داخلی س��یمان را افزایش میدهد .کافی است قشر جوان نیازمند مسکنو الزام به مقاومس��ازی ابنيه در برابر حوادث طبیعی را در کنار فعالیتهای توس��عهای کشور قرار دهیم تا حجم
عظیم سیمان مورد نیاز در نظر آید.
 سطح تکنولوژی باال و توان داخلی روزافزون در تأمین احتیاجات فنی و پشتیبانی یدکی از این صنعت.به همین لحاظ بود که دولتهای محترم هر یک به دنبال توسعه این صنعت بودهاند و میتوان این صنعت
را طالیهدار رش��د و جهش برنامهریزی ش��ده در افقهایی همچون ایران  1400برشمرد .اما این شرایط نیازمند
مراقبت و دقت دولتمردان و مدیران صنعت س��یمان اس��ت تا در شرایط متعادلی به حرکت رو به جلوی خود
ادامه دهد و بتواند در بازار س��رمایه ،توان جذب س��رمایهگذاران را داش��ته باشد .نباید موفقیتهای این صنعت
موجب بیمهری یا حداقل كم توجهی تصمیمگیرندگان حوزههای دولتی و نظارتی در مقایسه با صنایع رقیبی
همچون فوالد را فراهم نماید .شاید تعامالت قویتری الزم است.
برای بررسی شرایط صنعت سیمان و کندوکاو در حوزههای مختلف اقتصادی ،فنی ،مدیریتی و  ...این مجال
کفایت نمیکند و الزم است اندیشمندان و متخصصین اين حوزه ،بیشتر و بهتر بدان بپردازند.
حسین چهرگانی  -مدیرمسئول
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