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صنع�ت س�یمان در بی�ن صنایع�ی ج�ای دارد ک�ه یک�ی از نش�انههای
توسعهیافتگی کشورهاست .اکنون ایران در این بخش نزدیک به  ۹۰میلیون
ت�ن ظرفی�ت دارد و در افق  ۱۴۰۴دس�تیابی ب�ه  ۱۲۰میلیون تن س�یمان را
هدفگذاری کرده است.
به گزارش ایرنا ،بیش از  ۷۰کارخانه س�یمان در س�طح کشور وجود دارد؛
یعنی بهطور متوس�ط در هر استان  ۲.۳واحد سیمانی واقع شده است .ضمن
اینکه برخی اس�تانها آمار بیش�تری نس�بت به اس�تانهای کمتربرخوردار
دارند.

رقابت منفی در بازارهای صادراتی

عبدالرضا شیخان

اکنون ظرفیت مازاد  ۳۰تا  ۳۵میلیون تنی س��یمان در کش��ور وجود دارد
و ای��ن م��ازاد چنانچه راهی به بازارهای صادرات��ی نیابد ،قابلیت ماندگاری و
ذخیرهسازی ندارد و باید برای آن برنامهریزی شود .بیشترین میزان صادرات
سیمان در دولت یازدهم به میزان  ۱۸تا  ۱۹میلیون تن رقم خورد اما تاکنون
رکورد سالهای ابتدایی دهه  ۹۰جابهجا نشده است .بررسیها نشان میدهد
ساالنه میزان سیمان موردنیاز داخلی افزونبر  ۵۰تا  ۵۵میلیون تن است و
این درحالی است که ساختمانسازی در کشور ،بسان نیمه دوم دهه  ۸۰در
چارچوب طرح مسکن مهر رونق خود را ندارد.
واقعیتی که پیش روی صنعت سیمان قرار دارد ،رقابت منفی شرکتهای
تولیدکننده برای برطرفس��ازی مشکالت مالی در بازارهای صادراتی است؛
بدین معنی که ارزانفروش��ی به کشورهای همس��ایه عالوهبر اینکه موجب
تخریب بازار ش��ده ،زمینه اعمال تعرفههای س��نگین و خروج از این بازارها
را ایجاد کرده اس��ت.آمارهای غیررس��می از صادرات حدود  ۱۲میلیون تن
سیمان در سال  ۹۷حکایت دارد ،ضمن اینکه میزان صادرات در سال گذشته
 ۱۰میلی��ون و  ۸۰۰ه��زار تن کلینکر و نزدیک به  ۶میلیون و  ۷۰۰هزار تن
سیمان برآورد شده است.
در ادامه باید خاطرنشان کرد که آمار رسمی وزارت صنعت ،معدن و تجارت
در زمینه تولید سیمان در دوره  ۱۰ماه امسال حاکی از افزایش بازدهی نسبت
به مدت مش��ابه سال گذش��ته به میزان  ۱۲.۷درصد است .دوره فروردین تا
ی امسال بیش از  ۵۷میلیون و  ۸۸۹هزار تن سیمان تولید شد ،درحالیکه
د
در مدت مشابه سال گذشته  ۵۱میلیون و  ۳۶۶.۲هزار تن تولید شده بود.

عکس:

چندی پی��ش بیستوس��ومین همای��ش رتبهبندی و
معرف��ی  ۱۰۰ش��رکت برت��ر ای��ران ( )IMI100برگزار
ش��د .این رتبهبندی ش��رکتهای برتر را از بین بنگاههای
اقتص��ادی شناس��ایی میکند .مهمترین ش��اخص در این
رتبهبندی میزان درآمد و فروش ش��رکتها اس��ت .در این
ارزیابی که براساس میزان عملکرد شرکتهای صنعتی در
سال  ۹۸انجام ش��د شرکتهای پتروشیمی ،فرآوردههای
نفتی ،فلزات اساس��ی و چندرشتهای صنعتی مقام نخست
تا پنجم را به خود اختصاص دادند .در ادامه باید خاطرنشان
کرد که عالوهبر شاخص درآمد و میزان فروش ،مولفههای
اش��تغالزایی ،ارزشاف��زوده ،میزان داراییها ،س��ودآوری
ش��رکتها ،صادرات ،ارزش بازار و ...نیز مورد بررس��ی قرار
گرفت .ش��رکت ف��والد هرمزگان بهعنوان یک��ی از ارکان
فوالدس��ازی کش��ور در حاش��یه خلی��ج ف��ارس در طول
س��الهای گذشته در این ارزیابی ش��رکت کرده و همواره
در ت�لاش بوده تا جایگاه خود را ارتقا دهد .این مجموعه با
تکیه بر توانمندیهای خود توانسته در گروه فلزات اساسی
رتبه ششم را از آن خود کند.
در همین حال در رتبه  ۴۵در میان  ۱۰۰ش��رکت برتر
قرار گرفته است .انتظار میرود رتبه این مجموعه فوالدی
در ارزیابی س��ال آینده و با بررس��ی مشخصات فروش این
ش��رکت در سال  ،۹۹بهبود یابد .در ادامه باید خاطرنشان
کرد که عموما شرکتهای پتروشیمی و فرآوردههای نفتی
بیش��ترین فروش را از آن خ��ود میکنند اما مجموعههای
فلزی نیز در طول س��الهای اخیر کوشیدهاند تا رتبه خود
را در این ارزیابی ارتقا بخش��ند .بر همین اس��اس نیز گروه
فلزات اساس��ی در بیستوس��ومین همای��ش رتبهبندی و
معرفی  ۱۰۰شرکت برتر ایران در رده سوم قرار گرفت.
ای��ن مجموعه در تالش اس��ت تا ب��رای ارتقای درآمد و
ف��روش خود با اجرای اقدامات مختلفی همچون توس��عه
س��بد محص��ول ،توج��ه به تولی��د محصول ب��ا گریدهای
مختلف ،ارتباط با مش��تری و کس��ب رضای��ت خریداران،
می��زان درآمدهای حاصل از فروش خ��ود را افزایش دهد
و بدین ترتیب در جایگاه برتری در این ارزیابی قرار گیرد.

مازاد ظرفیت یا بازارهای صادراتی؟

رقابت منفی ش��رکتهای تولیدکننده برای برطرفسازی مشکالت
مالی در بازارهای صادراتی اس��ت؛ بدین معنی که ارزانفروشی به
کش��ورهای همسایه عالوهبر اینکه موجب تخریب بازار شده ،زمینه
اعمال تعرفههای سنگین و خروج از این بازارها را ایجاد کرده است

ضرورت حفظ تولید

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان معتقد است :واحدهای سیمانی
از ابتدای امس��ال ،نس��بت به افزایش هزینههای تولید خود معترض بوده و تاکید
داشتند در سایه قیمتگذاری دستوری و غیرمنطقی از پس تامین هزینههای خود
برنمیآیند .حال در چنین ش��رایطی و با رش��د قیمت مازوت ،دیگر تولید سیمان
و ف��روش آن با قیمتهای قبلی برای این فع��االن صنعتی صرفه اقتصادی ندارد.
عبدالرضا شیخان توضیح داد :موضوع رشد تورم ،افزایش هزینه مواد اولیه تولید،
نرخ دس��تمزد نیروی انس��انی و ،...موضوعات جدید به شمار نمیرود و سیمانیها
از س��ال گذشته تاکنون نس��بت به افزایش هزینه تمامشده تولید خود و سختتر
شدن مسیر هشدار دادهاند .وی اضافه کرد :این وضعیت در سایه قیمت دستوری
محصول در طول سالهای متمادی ایجاد شده و در چنین موقعیتی ،نهتنها اقدام

مثبتی برای بهبود شرایط تولید در صنعت سیمان اجرایی نمیشود ،بلکه هر روز
تصمیمه��ای جدید به ادامه روند تولی��د این واحدها ضربههای جبرانناپذیر وارد
میکند .به گفته شیخان ،سیاستهای اشتباه هر روز مانعی تازه در مسیر فعالیت
صنایع میتراش��د و این موانع بهقدری جدی بهش��مار میروند که گویی متولیان
امر از هیچ اقدامی برای توقف تولید در این صنعت فروگذار نمیکنند .با توجه به
موضوعهای یادش��ده نباید به تداوم تولید واحدهای فعال در این صنعت چندان
هم امید داشت .وی تصریح کرد :بدون تردید چنانچه این روند ادامه یابد در آینده
نزدیک ش��اهد تعطیلی بخش قابلتوجهی از واحدهای تولیدکننده سیمان کشور
خواهیم بود و این تعطیلی بهمعنی از بین رفتن موقعیتهای شغلی متعددی در
کشور است و نباید ساده از کنار آن گذشت.

سخن پایانی

صنعت سیمان ایران چنانچه با ظرفیت الزم فعالیت داشته باشد ،امکان صادرات
ساالنه  ۱۵تا  ۲۰میلیون تنی دارد ،اما سیاستهای برنامهریزینشده ،تداوم تولید
در این بخش را به مخاطره میاندازد ،بهگونهای که احتمال میرود موضوع تامین
س��وخت که همواره دغدغهآفرین در فصول س��رد سال است ،بخشی از تولید این
صنعت را متوقف کند .دستاندرکاران صنعت سیمان همواره ظرفیت مازاد تولید
را که بدون هماهنگی با تشکل این بخش ایجاد شود ،بهعنوان یک رویه نادرست
ارزیابی میکنند که بیشتر به زیان تولید است و عالوهبر بُعد داخلی ،در بازارهای
صادراتی هم نقش مخرب بازی میکند.

امروز صنعت س��یمان قادر اس��ت همه نیاز بازار داخل را تامین کند ،اما رش��د
هزینهه��ای تولید ب��ا قیمت این محصول همخوانی ندارد و خواس��ته فعاالن این
صنعت تعیین قیمت براس��اس اصل عرضه و تقاضاس��ت و قیمتهای دستوری به
زیان این صنعت و بقای آن تمام میشود .ایران در بین کشورهای منطقه ،عالوهبر
تولید کافی ،از محصول کیفی هم برخوردار اس��ت و انتظار میرود برنامهریزیها
برای حضور در بازارهای صادراتی بهگونهای تدارک شود که ضامن استمرار حضور
در این بازارها ش��ود و نس��بت به برخوردها و رقابتهای منفی تولیدکنندگان در
بازارهای هدف بهموقع رسیدگیهای الزم بهعمل آید.

