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چند هفتهای است که نرخ سیمان در بازار با رشد قابلتوجهی روبهرو شده است.
بسیاری از فعاالن بازار اعتقاد دارند این رشد نرخ به دلیل قطع مکرر برق واحدهای
تولیدکننده س�یمان و به دنبال آن کمبود تولید و عرضه این محصول در بازار ایجاد
شده است .اما برخی فعاالن صنعت ساختوساز ضمن اعتراض به این گرانی و تاثیر
آن بر نرخ مسکن این رشد را درنتیجه سودجویی سیمانیها عنوان کردهاند.

عکس :آیدا فریدی

تکمی��ل پروژه ش��رکت آلومینیوم جنوب ب��رای  ۶ماه منتهی به
اسفند  ،۱۳۹۸باید به  ۹۹.۶۹درصد میرسید که به علت تاخیر در
نحوه تامین مالی از س��وی س��هامداران و مشکالت ناشی از اپیدمی
کرونا با تاخیر به بهرهبرداری رسیده است .به گزارش بورس امروز،
مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب یکی از شرکتهایی است که پس
از چندین سال تکاپو سرانجام امسال فعالیت خود را آغاز کرد .این
ش��رکت که در س��ال  ۱۳۸۲به ثبت رس��یده است ،طرح توجیهی
احداث کارخانه را در س��ال  ۱۳۹۱تهیه و در س��ال  ۱۳۹۳اصالح
کرد .براساس گزارشهای منتشرشده برای  ۶ماه منتهی به اسفند
 ،۱۳۹۸تکمیل پروژه ش��رکت باید به  ۹۹.۶۹درصد میرس��ید که
به علت تاخیر در نحوه تامین مالی از سوی سهامداران و مشکالت
ناشی از اپیدمی کرونا با تاخیر به بهرهبرداری رسیده است.
با اینوجود ،در  ۶ماه نخس��ت س��ال  ۱۳۹۹شاهد بهرهبرداری از
این ش��رکت بودیم تا محصوالت تولیدی خود را در دو بازار داخلی
و صادرات��ی عرض��ه کند .از آنجا که ای��ن طرح  ۲دهه قدمت دارد و
در نهایت پیش از ش��روع قرن  ۱۵شمس��ی به بهرهبرداری رسیده
است ،شرکت در پایان  ۲ماه نخست امسال توانست با تکمیل ۹.۰۲
درصد فعالیت خود را آغاز کند.گفتنی است که بیشتر تسهیالت این
ش��رکت ب ه صورت ارزی برای تهیه ماشینآالت و تجهیزات کسب
ش��ده است .این تس��هیالت به عاملیت بانک صادرات در طول این
سالهای ساخت با وثیقه  ۹.۶۷هزار میلیارد ریالی بهعنوان تضمین
و ضمانت  ۲سهامدار عمده (ایمیدرو و شرکت سرمایهگذاری غدیر)
دریافت شد .اگرچه پیشبینی شده بود که اقساط پرداختی از سال
 ۱۳۹۸شروع شوند اما به دلیل تاخیر در بهرهبرداری طی یک نامه
از بانک صادرات به مدت  ۶ماه استمهال شد.
ت ش��روع کرده اس��ت.
این ش��رکت فعالیت خود را از اردیبهش�� 
ب��ا توج��هبه اینکه طی گزارشهای ش��رکت ،تاکنون در دو مرحله
محصوالت خود را در بورس کاال عرضه کرده است ،اما هیچ گزارشی
از نتایج عملکرد و فروش منتشر نشده است .سال مالی این شرکت
با اتمام شهریور تکمیل شده است .از این رو ،باید دید فروش مرحله
نخست چه تاثیری بر عملکرد شرکت داشته است.
از آنج��ا ک��ه مهلت بانک صادرات احتماال به پایان رس��یده ،باید
توانایی پرداخت این ش��رکت را در اقس��اط ارزی مش��اهده کرد .با
توجهبه اینکه ارزهای دریافتی بهصورت یوان اخذ ش��ده اس��ت،
شرکت موظف است مبلغ را ب ه صورت همان ارز بازپرداخت کند .به
دلیل تورمهای امسال که ناشی از اپیدمی کرونا بوده ،ارزش ریالی
تنزل قابلتوجهی داشته است که اثراتش را در پرداختهای ارزی
شرکتها به بانکهای مربوطه میتوان مشاهده کرد.

صنایعمعدنی

خروج از مدار تولید با بهانه واهی
فرش��ید پورحاجت ،دبیر کانون سراسری انبوهسازان
کش��ور در گفتوگو با تس��نیم تاکید کرد :کارخانههای
تولید س��یمان به بهانههای واه��ی ،از مدار تولید خارج
ش��دهاند .برخ��ی از ای��ن واحدها نیز اق��دام به صادرات
س��یمان به کش��ورهای دیگ��ر کردهاند .این مس��ئله،

زمین��ه افزای��ش نرخ س��یمان در ب��ازار را فراهم کرده
اس��ت .بدی��ن ترتیب نرخ هر پاکت س��یمان در بازار به
 ۴۰هزار تومان افزایش داش��ته است .وی افزود :موضوع
رش��د غیرقابلقبول سیمان نهتنها از طرف دولت ،بلکه
از س��وی مجلس شورای اسالمی نیز پیگیری نمیشود.

درواقع با یکی از عجیبترین شرایطی روبهرو هستیم که
طی  ۱۰سال گذشته با آن روبهرو شدهایم.
پورحاجت بیان کرد :کارخانههای سیمان توان تولید
سیمان را دارند اما تولیدات خود را متوقف کردهاند .وی
افزود :در چنین ش��رایطی صنعت ساختوساز در کشور

در ش��رایط بسیار بحرانی قرار میگیرد؛ اما کسی به این
موض��وع توجه نمیکند که خرید مس��کن برای جوانان
ایرانی به یک رویای دس��تنیافتنی تبدیل خواهد شد.
ادعاهای یادشده از سوی فعاالن صنعت ساختمانسازی
با واکنش تولیدکنندگان سیمانی روبهرو شد.

جوسازی برای رشد قیمت

فرشید پورحاجت

عبدالرضا شیخان

عبدالرضا ش��یخان ،دبیر انجم��ن کارفرمایان صنعت
سیمان در گفتوگو با
ضمن تایید خبر رشد نرخ
قابلتوجه س��یمان در ب��ازار گفت :با قطع برق واحدهای
تولی��دی و بهدنب��ال محدودی��ت عرضه ای��ن محصول
س��اختمانی در بازار ،فروش��ندگان س��یمان ،نرخ فروش
محصوالت قبلی خود را بهشدت افزایش دادهاند .شیخان
در ادام��ه تاکید کرد :با این وجود ،هیاهو پیرامون عرضه
نشدن سیمان و طرح افزایش قیمت ،با واقعیت همخوانی
ندارد و تکذیب میشود .این رشد نرخ در سایه قطع برق
و تامین نشدن سوخت مورد نیاز این واحدها ایجاد شده
اس��ت .ش��یخان در ادامه گفت :اغلب واحدهای سیمانی
طی چند هفته اخیر با چالش قطعی برق روبهرو شدهاند.
قطعی برق واحدهای س��یمانی همچن��ان ادامه دارد اما
درحالحاضر روزانه برق محدودی برای گرمایش و فعالیت
برخی دس��تگاهها و تجهیزات ب��ه این واحدها اختصاص
مییابد .وی افزود :قطع ناگهانی برق آسیبهای غیرقابل
جبرانی را به ماشینآالت واحدهای سیمانی وارد میکند.
بهویژه کورهها از این روند قطعی و نوس��ان آس��یبهای
جدی را متحمل میشوند و حتی با ریزش آجرهای نسوز

کوره بهدلیل ش��وکهای حرارتی مواجه خواهیم ش��د؛
کما اینکه واحدهای س��یمانی تحتتاثیر شرایط موجود
تاکنون نیز خسارتهای قابلتوجهی را متحمل شدهاند.
ش��یخان گفت :درحالحاضر برخی واحدها فقط معادل
 ۳۰درص��د نیاز خود برق دریافت و از آن برای راهاندازی
آسیاب استفاده میکنند تا بدینترتیب بتوانند نیاز بازار
را ب��ه این محصول س��اختمانی پرمص��رف تامین کنند.
هرچن��د از ظرفیت تولید این واحدها بهش��دت کاس��ته
ش��ده و ش��اهد کمبود س��یمان در بازار هستیم .سیمان
از محصوالت پرمصرف در صنعت ساختوس��از بهش��مار
میرود؛ بنابراین کمبود آن باید جدی گرفته شود.

 قیمت درب کارخانه ثابت است

وی افزود :نرخ هر پاکت سیمان درب کارخانه ۱۵۵۰۰
تومان است که با احتساب مالیات ارزشافزوده نرخ آن به
 ۱۶۸۰۰تومان میرس��د .انتقال این سیمان از کارخانه تا
محل فروش متحمل کرایه حمل است .هزینه حملونقل
نیز در طول ماههای گذش��ته ح��دود  ۷۰تا  ۱۰۰درصد
افزایش یافته است .به تمام هزینههای یادشده باید سود
فروش��نده مصالح س��اختمانی که برابر  ۱۲تا  ۱۵درصد

است را هم افزود .هزینههای جانبی دیگری مانند تخلیه
و بارگی��ری و ...نی��ز وج��ود دارد .درنهایت نرخ واقعی هر
کیس��ه سیمان برای مصرفکننده نهایی حدود ۲۴۰۰۰
تومان برآورد میش��ود .دبیر انجم��ن صنفی کارفرمایان
صنعت سیمان خاطرنشان کرد :عالوهبر چالش در تامین
برق واحدهای س��یمانی ،این واحدها طی چند ماه اخیر
در تامین س��وخت مورد نیاز خود نیز با مش��کل روبهرو
ش��دند .گاز صنایع س��یمان از  ۲۳آذر قطع و تا جایگزین
شدن مازوت ،فرآیند طوالنی شد و واحدهای سیمانی از
موجودی کلینکر خود اس��تفاده کردند .همین چالشها
موجب ش��ده تولید و توزیع سیمان از برنامه عقب باشد.
وی گف��ت :درحالحاضر نیز تحویل مازوت مورد نیاز این
واحدها با دش��واری انجام میش��ود .در ابتدای قطع گاز،
مازوت با نرخ به مراتب باالتری در مقایس��ه با نرخ گاز در
اختیار واحدهای سیمانی قرار گرفت .این روند با اعتراض
فعاالن صنعت س��یمان روبهرو ش��د.هیات دولت  ۱۴دی
م��اه مصوب ک��رد مازوت باید با نرخ گاز در اختیار صنایع
ق��رار بگیرد .اما وزارت نفت از آن تاریخ هیچ اقدامی برای
اجرایی کردن این مصوبه انجام نداده است .بدینترتیب

س��یمانیها در تامین س��وخت خود با چالشهای جدی
روبهرو هستند.ش��یخان در ادامه تاکید کرد :بدون تردید
چنانچه شوکهای قطع گاز و برق واحدهای سیمانی به
سرعت برطرف نشود ،نمیتوان انتظار داشت که تولید و
توزیع سیمان به روال عادی بازگردد.

سخن پایانی
طی چند هفته اخیر ش��اهد رش��د قاب��ل توجه نرخ
س��یمان در بازار بودیم؛ رش��دی که مطاب��ق انتظار با
واکنش تند فعاالن صنعت ساختوس��از روبهرو ش��د
و بای��د منتظر تاثیر آن بر نرخ مس��کن باش��یم .با این
وج��ود فع��االن صنعت س��یمان تاکید دارن��د که این
رش��د نرخ درنتیجه اقدامات دول��ت مبنیبر قطع برق
واحدهای س��یمانی و تامین نش��دن سوخت مورد نیاز
این واحدها ایجاد ش��ده اس��ت .درواقع فعاالن صنعت
سیمان محصوالت تولیدی خود را درب کارخانه با نرخ
مصوب تحویل میدهند .در چنین ش��رایطی سود این
رشد قابل توجه قیمتی تنها به جیب دالالن میرود.

شرکت صدرا پروفیل کاوه ،همچنان در اوج صنعت فوالد کشور

چ��رخ صنعت فوالد کش��ور ،س��الها پ��س از پی��روزی انقالب
اسالمی با تکیه بر توانمندی متخصصان و مهندسان این سرزمین،
همچنان پویا و با اقتدار میچرخد .این قدرت و پیشرفت را مدیون
تالشه��ای مدیران عالی رتبه در صنعت فوالد کش��ور هس��تیم.
افزای��ش تولید و ص��ادرات انواع فوالد و محصوالت وابس��ته ،جزو
اهداف بلندمدت ش��رکتهایی اس��ت که در ای��ن زمینه فعالیت
میکنند.
ش��رکت صدرا پروفیل کاوه ،اولین کارخانه تولیدکننده فوالد و
محصوالت فوالدی وابسته در ایران است .مراحل احداث این کارخانه در سال
 1374آغاز ش��د و به یاری خداوند متعال ،و با گذشت حدود  25سال از آن
تاریخ ،این مجموعه آنچنان رشد یافته که به یکی از بزرگترین تأمینکننده
محص��والت فوالدی در ایران مبدل گش��ته اس��ت .محصوالت این ش��رکت
توانسته جایگاه ویژهای در بازارهای کشورهای همسایه نیز به دست آورد.
ش��رکت صدرا پروفیل کاوه در شهر تبریز در استان آذربایجان شرقی قرار
دارد .محصوالت فوالدی در این شرکت با استفاده از بهترین و پیشرفتهترین
دستگاهها و ماشینآالت روز دنیا تولید میشوند .استانداردهای صنعت فوالد
در هر قس��مت از خط تولید ،با کیفیت بسیار عالی اجرا میشوند .مهندسین
و کارشناسان متخصص در هر قسمت بر روند تولید انواع فوالد و محصوالت
وابس��ته نظارت دارند .ظرفیت تولید لوله و پروفیل فوالدی در این شرکت در
هر سال ،بالغ بر  60000تن میباشد.
آنچه در ش��رکت صدرا پروفیل ک��اوه به عنوان مهمتری��ن عامل موفقیت
عنوان میشود ،به کارگیری تیم متخصص و حرفهای در تمام زمینهها است.
مجموعهای از مهندسین و کارشناسان ،تکنسینها و افراد حرفهای در صنعت
فوالد در کنار مدیران عالی رتبه و مجرب در این شرکت با یکدیگر همکاری
میکنند .داش��تن روحیه کار تیمی ،مثبت اندیش��ی ،خالقیت ،تعهد و حس
مس��ئولیت ،تجربه و مهارت ،ویژگیهای مهم تمام اعضای تیم کاری در این
شرکت میباشند.

 مأموریت ها و اهداف شرکت صدرا پروفیل کاوه

مهمترین اهداف ش��رکتهای تولیدکننده فوالد در کشور ،افزایش ظرفیت
تولی��د برای تأمین نیاز بازارهای داخلی اس��ت .همچنین این ش��رکتها به
دنبال این هس��تند که بتوانند سهم قابل توجهی از بازارهای بینالمللی را به
خ��ود اختصاص دهند .صادرات فوالد و محصوالت فوالدی جزو مأموریتها و
چشماندازهای شرکت صدرا پروفیل کاوه نیز میباشد.
این ش��رکت پس از تولید محصوالت پایه فوالدی ،با توس��عه فعالیتهای

خ��ود موفق به تولی��د پروفیلهای س��اخت درب و پنجره مطابق با
اس��تانداردهای مربوطه شد .این پیشرفتها به معنای این است که
شرکت توانسته برنامههای مدیریتی خود را به نحو احسن اجرا کند
و زمینه را برای رشد و توسعه فراهم سازد.
جلب رضایتمندی مشتریان ،توسعه بازارهای هدف در کشورهای
مختلف ،اجرای صحیح برنامههای مشتریمداری ،بازاریابی گسترده
از طری��ق کانالهای متنوع ،حضور در فضای اینترنت و ش��بکههای
اجتماعی ،توس��عه وبسایت ش��رکت ،تبلیغات مؤثر ،اش��تغالزایی و
تقویت مهارتهای تیم کاری در بخشهای مختلف ،تولید محصوالت متنوع،
افزایش فروش و گسترش کارخانه ،مهم ترین اهداف و چشماندازهای شرکت
صدرا پروفیل کاوه میباشند.
کیفیت ،گرانترین و بادوامترین تبلیغ اس��ت ،ش��عار شرکت صدرا پروفیل
کاوه است .این مجموعه بزرگ و تخصصی به مدیریت «خانم مهندس فاطمه
موحد» همچنان به فعالیتهای خود ادامه میشود .ایشان توانستهاند با اقتدار
مدیریتی و برنامهریزیهای بسیار دقیق ،زمینه را برای پیشبرد اهداف شرکت
فراهم سازند.

 نگاهی بر محصوالت تولیدی در شرکت صدرا پروفیل کاوه

در ش��رکت ص��درا پروفیل کاوه ،محص��والت مختلف ف��والدی با کیفیت
بس��یار عالی و با رعایت تمام اس��تانداردهای این حوزه تولید میشوند .انواع
قوطی ،لوله و پروفیل فوالدی و چهارچوب برای درب و پنجره ،نمونههایی از
مهمترین محصوالت تولیدی در این شرکت هستند.
این شرکت افتخار دارد که سایر محصوالت این گروه را شامل ورق فوالدی،
تس��مه ، ،ناودانی ،نبش��ی ،تیرآهن ،میلگرد را نیز برای مشتریان عزیز تأمین
نماید .هر کدام از محصوالت تولید ش��ده در ش��رکت صدرا پروفیل کاوه در
بس��یاری صنایع زیر دس��تی و کارگاههای تولیدی برای ساخت و تولید سایر
لوازم و وس��ایل به کار میروند .استفاده از ورقهای فوالدی ،نبشی ،میلگرد و
تیرآهن در پروژههای ساخت و ساز بسیار متداول است .رعایت استانداردهای
تولید در این بخش موجب میشود کیفیت محصوالت بسیار باالتر باشد و این
یعنی مقدمات پروژههای ساخت و ساز میتواند رونق بیشتری داشته باشد.
مدیران ارشد شرکت صدرا پروفیل کاوه امیدوار هستند که بتوانند هر روز،
بیش از پیش به اهداف بلندمدت شرکت دست پیدا کنند و زمینه برای ایجاد
اشتغال در کشور برای جوانان فراهم گردد .کمک به پیشرفت اقتصاد کشور،
مهمترین هدفی اس��ت که مدیران این مجموعه در کنار توس��عه برنامههای
دیگر به آن میاندیشند.

