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 نکات برجسته
* صنعت سیمان به عنوان یکی از صنایع پایه ،نقش اساسی را در توسعه زیرساختهای اقتصادی -اجتماعی هر کشور بر
عهده دارد.
* آمارها نشان میدهد که ایران در سال  96دارای  75کارخانه تولید کننده سیمان بوده است که با ظرفیت تولید 85/3
میلیون تن سیمان از نظر ظرفیت چهارمین رتبه را در کشورهای جهان بعد از چین و هند و آمریکا در اختیار دارد.
* طی  45سال سابقه صنعت سیمان قبل از انقالب،کشور ما از واردکنندگان صنعت سیمان در جهان بود ،در حالی که
در بعد از انقالب ،این صنعت توانسته از  10تولیدکننده برتر در جهان به حساب آید و جایگاه ایران در سال  95به
سومین تولید کننده آسیا و نخستین تولیدکننده سیمان در خاورمیانه تبدیل شود.
* پیشبینی میشود ظرفیت تولید سیمان تا پایان سال  1398به حدود  91میلیون تن بالغ شود.

 مقدمه

یکی از نمودهای بارز توسعه یافتگی در هر کشور ،رشد اقتصادی ناشی از فعالیت صنایع مختلف است .در این میان نقش صنایعی
را که به نوعی شریانهای بنیادین جامعه صنعتی محسوب میشوند ،نباید از نظر دور داشت .صنعت سیمان به عنوان یکی از
صنایع پایه ،نقش اساسی را در توسعه زیرساختهای اقتصادی -اجتماعی هر کشور بر عهده دارد .این صنعت یکی از صنایع
بسیار مهم ،پرشتاب و تأثیرگذار در توسعه و رشد صنعتی هر کشور محسوب میشود؛ به طوری که امروزه به عنوان یکی از
شاخصهای توسعه صنعتی مورد توجه قرار میگیرد.
آخرین آمارها نشان میدهد که ایران در سال  1396دارای  75کارخانه تولیدکننده سیمان است که با ظرفیت تولید 85/3
میلیون تن سیمان از نظر ظرفیت چهارمین رتبه را در کشورهای جهان بعد از چین و هند و آمریکا در اختیار دارد که این رقم
در سال  2017میالدی ایران با حدود  56میلیون تن تولید سیمان رتبه یازدهم جهانی را به خود اختصاص داده است .با این
حال پیشبینی میشود ظرفیت تولید ،به دلیل تکمیل کارخانجات در دست احداث تا پایان سال  1398به حدود  91میلیون
تن بالغ شود.1
با توجه به اهمیت این صنعت این گزارش تالش کرده است تا به روند توسعه مهم و استراتژیک صنعت سیمان قبل و بعد از
انقالب اشاره کند تا بتوانیم تاریخچه ،روند پیشرفتها و فراز و فرودها و چالشهای مهم آن را طی مدت زمان چهل سال انقالب
مورد بررسی و توجه قرار دهیم.

1ـ دکتر حبیبی آزاد ،آرش ،گزارش تحلیلی صنعت سیمان97/6/24 ،
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 صنعت سیمان در ایران

سابقه ورود سیمان به ایران مربوط به زمان ساخت بناهایی نظیر کلیسا ،سفارتخانه و تاسیسات بندری است که توسط برخی
کشورهای خارجی صورت گرفته است .با شروع قرن  14هجری شمسی ،سرعت گشترش کارهای زیربنایی در ایران همزمان با
تحوالت صنعتی جهانی به گونهای گسترده شد که کیفیت و کمیت محصوالت ساختمانی پاسخگوی نیازها نبود و خصوص ًا با
شروع احداث راه آهن سراسری ،ضرورت استفاده از سیمان برای ساخت پلها و تونلها و ایستگاهها کاربرد وسیعتری یافت.
بنابراین دولت به واردات سیمان اقدام و هر ساله بر حجم واردات افزوده میشد ،به طوری که در سال  ،1314ایران چهارمین
کشور واردکننده سیمان در جهان به شمار میرفت.
ناگفته نماند که ایران به لحاظ جغرافیایی توسط سلسه کوههای آهکی احاطه شده است ،از این مواد اولیه برای تولید سیمان به
وفور یافت میشود .با توجه به فراهم بودن شرایط جغرافیایی و نیاز کشور به این کاال ،دولت تصمیم به ساخت کارخانه سیمان
در ایران گرفت .در سال  1307مطالعات و بررسیهای الزم برای ایجاد اولین کارخانه سیمان و همچنین برآورد ذخایر مواد اولیه
مورد نیاز این پروژه آغاز شد و در سال  1309قراردادی با شرکت دانمارکی اف ال اسمیت در راستای ایجاد این کارخانه موسوم
به سیمان ری با ظرفیت تولید  30هزار تن در سال منعقد و در  8دی  1312اولین کوره سیمان ایران در هفت کیلومتری جنوب
تهران نزدیک کوههای بیبی شهربانو و کوه سرسره به بهرهبرداری رسید .به دلیل تقاضای باالی سیمان در کشور و عدم کفایت
تولید این کارخانه مذکور ،واحد دوم سیمان ری در سال  1314با ظرفیت  60هزار تن در سال از شرکت پلی زیوس آلمان
خریداری شد و مراحل احداث تا تولید آن از سال  1315تا  1316به طول انجامید .ادامه روند تقاضا موجب شد تا در سال 1317
سومین کارخانه با ظرفیت  90هزار تن در روز به شرکت پلی زیوس سفارش داده شود .کار احداث این کارخانه در سال 1318
شروع و تا سال  1320تقریبا  %75کار پیش رفت .با وقوع جنگ جهانی دوم و توقف و مصادره کشتیهای حامل دستگاههای
کارخانه ،فرایند انجام کار به تعویق افتاد .ادامه این کار با عقد قرارداد متممی با شرکت پلی زیوس از سر گرفته و در سال 1334
به بهرهبرداری رسید .در نتیجه تا سال  1330تنها دو کوره سیمان با مجموع ظرفیت  90هزار تن در سال راهاندازی شدند و
طرحهای ایجاد کارخانه با ظرفیتهای  90هزار تن در سال لرستان و سه کارخانه  30هزار تن در سال در تبریز ،مشهد و شیراز
نیز به دلیل جنگ جهانی دوم مسکوت ماندند.1
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توسعه کارخانههای سیمان در زمره اولویتهای برنامههای عمرانی اول تا پنجم قبل از انقالب بوده است .چنانکه توسعه این
صنعت در برنامه عمرانی اول ( )1336-1332منجر به تاسیس  5شرکت جدید سیمان و همچنین دو طرح توسعه در سیمان
ری و سیمان شرق گردید و کل ظرفیت سالیانه تولید سیمان به  492هزار تن رسید .در برنامه عمرانی دوم (6 )1341-1337
طرح توسعه در کارخانههای موجود و در برنامه عمرانی سوم ( )1346-1342نیز دو شرکت و  5طرح توسعه سیمانی به بهره-
برداری رسیدند .به طوری که تعداد کارخانههای سیمان به  10و تعداد کورهها به مجموع  19عدد و ظرفیت اسمی تولید سیمان
در کشور به  1.7میلیون تن در سال رسید .در برنامه عمرانی چهارم ( )1351-1347دو واحد سیمانی سپاهان مجموع ًا به ظرفیت
 2میلیون تن در سال و چند طرح توسعهای نیز در کارخانههای موجود ایجاد شدند .در برنامه عمرانی پنجم ( )1356-1352دو
شرکت جدید ایجاد و عمده فعالیت صورت گرفته مربوط به طرحهای توسعهای در واحدهای موجود بوده است.
1ـ گزارش ادواری محصوالت منتخب سیمان ،اردیبهشت  ،96معاونت طرح و برنامه ،دفترآمار فراوری دادهها
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در پایان سال  1357تعداد شرکتهای سیمانی به  ،12تعداد کارخانهها به  15و ظرفیت اسمی کروهها به  7میلیون تن در سال
و ظرفیت پروژههای در دست اقدام به  9میلیون تن در سال رسیده

بود1.

ظرفیت تولید سیمان در طول  5برنامه پیش از انقالب

شرح

افزایش ظرفیت (تن در سال)

ظرفیت کل(تن در سال)

برنامه عمرانی اول()1336-1332

400.000

500.000

برنامه عمرانی دوم()1341-1337

500.000

1.000.000

برنامه عمرانی سوم()1346-1342

700.000

1.700.000

برنامه عمرانی چهارم()1351-1347

1.500.000

3.200.000

برنامه عمرانی پنجم()1356-1352

3.300.000

6.500000
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پس از ســال  1357با توجه به شــرایط بعد از انقالب و خروب بســیاری از ســرمایهداران و مدیران ،دولت عهدهدار کارخانههای
بزرگ شـــد .با وقوع انقالب  11پروژه از  13پروزه در حال اجرا مربوط به برنامه عمرانی پنجم قبل از انقالب ،ناتمام ماندند و
مراحل بهرهبرداری از این طرحها به تدریج طی سالهای بعدی دنبال شد تا اینکه در سال  1365کل ظرفیت سیمان کشور به
نزدیک  17میلیون تن رسید .البته واحدهای کوچکی از جمله سیمان ری تعطیل شدند.
رشــد مصــرف ســیمان از ســال  1359به دلیل رشــد جمعیت ،بازســازی خرابیهای جنگ تحمیلی ،افزایش ســاخت و ســاز و
پروژههای عمرانی و همچنین قیمت پایین دولتی سیمان به طور پیوسته افزایش یافت .به همین دلیل در این سالهای همواره
کمبود عرضـه وجود داشـت .این کمبود تا سـال  1387ادامه داشـت .اینکه در این سـال تولید سـیمان توانایی پاسـخگویی به
تقاضــای داخل را پیدا کرد .در همین راســتا وزارت صــنایع وقت ،طرح بزرگی را در قالب احداث  20کراخانه جدید ســیمان با
مشارکت برخی وزراتخانهها ،نهادهای دولتی و بخش خ صوصی ت صویب کرد .به منظور اجرای این طرح و مدیریت  6کارخانه با
ظرفیت ساالنه  6.3میلیون شرکت دولتی احداث تاسیس شد .در این سالها همواره کمبود عرضه سیمان به نسبت تولید وجود
داشته است که در نهایت در سال  1387تولید سیمان توانایی پاسخگویی به تقاضای داخل را پیدا کرد .بنابراین میتوان گفت
که صنعت سیمان از جمله صنایعی ا ست که در دوران باز سازیهای بعد از جنگ تحمیلی به دلیل نیازهای تو سعهای ک شور،
مورد توجه دولت قرار گرفت و عزم ملی هم از جانب دولت و هم از جانب بخش خصــوصــی برای توســعه آن شــکل گرفت .به
قسمی که صنعت سیمان به یکی از صنایع پررونق در دهه  70و  80بدل و رشد سرمایهگذاریهای صورت گرفته در این دوران
به خودکفایی در این صنعت منجر گردیده است.
ر شد صنعت سیمان بعد از سال  1382بهبود چ شمگیری یافت و حمایتهای اتخاذ شده موجب ر شد بیش از  100در صدی
ظرفیت صنعت سیمان شد ،به طوری که از سال  1383تا  1395ظرفیت سیمان کشور با  156درصد رشد از  32.6میلیون
تن به  83.5میلیون تن در سال رسید.
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آمارهای منتشر شده از سوی انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان نشان داد در سال  96بالغ بر  55میلیون و  192هزار و
 200تن سیمان تولید شد.1
آمارها حاکی از افت این صنعت را از سال  95ن شان میدهد که علت افت آن را میتوان رکود بخش م سکن ،کاهش تقا ضای
صادراتی ک شورهای هم سایه به دلیل جنگهای داخلی ،تحوالت منطقهای و سیا ستهای تعرفهای ج ستجو کرد .به طور کلی
متوسط نسبت تولید به ظرفیت یا ظرفیت بالفعل سیمان کشور در یک دهه گذشته برابر با  %82بوده است.
میزان تولید سیمان در پنج ماه اول سال  ،97به رقم  24میلیون و  85هزار و  446تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال
 96افزایش بیش از  244.1هزارتن را نشان میدهد .سهم صادرات سیمان در سال گذشته  6میلیون و  84هزار و  339تن بود
که در مقایسه با هفت میلیون و  310هزار و  917تن در سال  ،95افت  16.7درصدی را نشان می دهد.2
میزان تولید سیمان

ظرفیت سیمان

سال

(میلیون تن)

(میلیون تن)

1357

15.1

8

1362

10.9

-

1364

9

-

1365

17

-

1367

12

-

1368

13

-

1373

16

-

1375

18

-

1377

20

-

1379

22

28

1380

26/6

28

1381

28

28

1382

30

30

1383

32

31

1384

32.6

35.5

1385

35.7

35.8

1386

40

49.2

1387

44.4

59

1388

52.1

69.5

1389

61.6

72.1

1390

66.5

76.2

1391

70.1

76.4

1392

71

76.4

1393

66.4

77.4

1394

58.7

79.4

1395

57.9

79.7

1396

55.19

83.5

 5ماه اول 1397

24.85

-

 -1ایرنا ،عملکرد تولید و صادرات سیمان در  12ماهه 9777.4/5/9 ،96
 2ـ ایرنا ،تولید سیمان در پنج ماه از مرز  24میلیون تن گذشت97/6/379.40
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 ظرفیت تولید سیمان در کشور

از دهه  70که رشد سرمایهگذاری در صنعت سیمان به دلیل شروع برنامههای توسعهای کشور آغاز شده است ،تاکنون تقریب ًا
 70میلیون تن سیمان به ظرفیت تولیدی کشور اضافه شده است و بنا به گزارشهای منتشر شده 10 ،میلیون تن دیگر نیز تا
سال  1398به ظرفیت تولید ک شور ا ضافه می شود .اما به دلیل مازاد تولید از سرعت بهرهبرداری پروژهها کا سته شده ا ست.
استانهای خراسان رضوی ،اصفهان و آذربایجان غربی به ترتیب با  3.8 ،3.8و  3.7میلیون تن بیشترین میزان افزایش ظرفیت
را داشتهاند.
جانمایی واحدهای تولیدی سیمان در ایران

تمرکز
واحدهای
تولیدی
سیمان
در مرکز
و قسمت
غربی
کشور
کامال
مشهود

است.

آمارها ن شان میدهد که ایران در سال  96دارای  75کارخانه تولید کننده سیمان بوده ا ست که با ظرفیت تولید 85/3
میلیون تن سیمان از نظر ظرفیت چهارمین رتبه را در کشورهای جهان بعد از چین و هند و آمریکا در اختیار دارد.
طبق آمارها ا ستان ا صفهان با  6واحد تولیدی بی شترین ظرفیت را دارد .این ا ستان بالغ بر  7.8میلیون تن ظرفیت تولید
سیمان را دارد و ا ستان تهران و خرا سان ر ضوی به ترتیب با  7.1و  6.2میلیون تن در رتبههای بعدی قرار دارند .ا ستان
فارس نیز با  7واحد تولیدی در مجموع از ظرفیت تولید  5.7میلیون تن سیمان را برخوردار است.
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هر چند که برنامههای تو سعهای در ک شور و ر شد جمعیت شهری در دهه  80در کنار مزیتهای ن سبی ایران در زمینه
انرژی و دسترسی مواد اولیه مرغوب و ارزان قیمت ،چشم انداز خوبی را برای این صنعت در افق  1404ترسیم نمود و در
پاسخ به نیازهای کشور اجرای پروژهها تسریع یافت و ایران را به سومین تولید کننده آسیا و نخستین تولیدکننده سیمان
در خاورمیانه تبدیل

نمود1.

 تولید و مصرف سیمان

سیمان به عنوان یکی از مصالح عمده غیرفلزی در امور زیربنایی و همچنین بخشهای مختلف ساختمان و مسکن کاربرد
گ سترده دارد .به دلیل سرمایهگذاری گ سترده در دهه  70و سالهای آغازین دهه  ،80ر شد تولید سیمان از و ضعیت
منا سبی برخوردار بوده ا ست و روند صعودی آن تا سال  1392ادامه دا شته ا ست .اجرای پروژههای زیر ساختی و طرح
مسکن مهر از مهمترین عوامل موثر بر رشد مصرف سیمان طی دوره مذکور بودهاند .همچنین در اواخر دوره مذکور ثبات
سیا سی و اقت صادی در عراق افزایش یافت و این ثبات توام با اراده این ک شور برای باز سازی در اواخر دوره مذکور موجب
ایجاد یک بازار مناسب جهت صادرات سیمان به این کشور شد ،به طوری که در سال  1392رکرود تولید  68میلیون تن
سیمان در  %90ظرفیت ثبت شد.
بعد از سال  1392علیرغم اینکه ظرفیت تولید سیمان همچنان در کشور افزایش مییافت ،به دلیل رکود در بخش مسکن
و پروژههای عمرانی بازار تقاضا در داخل کشور برای این محصول با مشکالتی مواجه شد .از سوی دیگر ،با ظهور گروههای
تروریستی در عراق و افزایش ناامنی های سیاسی و اقتصادی در این کشور ،بزرگترین بازار صادراتی ایران تحت تاثیر قرار
گرفت .تولید ســیمان متاثر از بازار تقاضــا تحت تاثیر عوامل مذکور روند کاهشــی پیدا کرد ،به طوری که تولید در ســال
 1395نسبت به اوب تولید  %20کاهش یافت.
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ظرفیت تولید و تولید سیمان از سال 1380تا 1395

منبع :انجمن صنفی سیمان

همان طور که در نمودار م شاهده میکنید از سال 1380تا  1393ن سبت تولید به ظرفیت سیمان در ک شور همواره بیش
از  %85بوده است ،اما پس از آن نسبت کاهش بی سابقهای داشته است و علیرغم رشد جمعیت در کشور ،میزان مصرف
سیمان به مصرف پیش از دهه  90شمسی برگشته است.
ایران سومین تولیدکننده سیمان در افق 1404

به منظور توسعه رقابت پذیری بخش صنعت ،معدن و تجارت در سطح ملی و جهانی و در جهت تحقق اهداف سند چشم
انداز ک شور در افق سال  ،1404در تنظیم سند راهبردی وزارت صنعت ،معدن و تجارت ،ر شته فعالیتهای صنعتی که
بیشترین نقش را در شاخصهای منتخب ،از جمله سهم ارزش افزوده ،اشتغالزایی ،صادرات ،سهم از بازار ،مزیت نسبی و
زنجیره تامین (به عنوان مواد اولیه و یا کاالی نهایی) و ســطح دانش و فناوری داشــتهاند ،شــناســایی و به عنوان اولویت
تعیین گردیدهاند .بدین منظور رشــته فعالیت «محصــوالت کانی غیرفلزی» به عنوان اولویت ســوم با محوریت صــنایع
سیمان ،کاشی و سرامیک در بین  12اولویت صنعتی تعیین شده است.
با در نظر گرفتن آخرین پیشبینیهای انجام شده در خصوص نرخ رشد 4.9درصدی مصرف سیمان تا سال  2018و یا به
عبارت دیگر افرایش ســرانه مصــرف جهانی از  539کیلوگرم به  640کیلوگرم" ،ک سب جایگاه سوم جهان با ظرفیت
تولید سالیانه  120میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه برای صنعت سیمان"
در افق چشم انداز  1404ترسیم گردیده است.
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سهم ایران از صادرات سیمان جهان در سال 2016

تحلیلهای آماری تازه منتشــر شــده گویای آن اســت که در ســال  2016میالدی ایران رتبه  16کشــورهای صــادرکننده
ســیمان را به خود اختصــاص داده و چین با صــادرات  684میلیون دالری در رده اول قرار گرفته و  7.3درصــد از کل
صــادرات دنیا را به خود اختصــاص داده اســت .پس از آن تایلند ،ترکیه ،آلمان و اســپانیا در ردههای دوم و پنجم قرار
گرفتهاند .برخالف رتبه ایران در زمینه صادرات سیمان ،در میان کشورهای واردکننده ایران رتبه  149را به خود اختصاص
داده و واردات ســیمان در حد  7میلیون دالر اســت .آمریکا به عنوان اولین واردکننده ســیمان  9.4واردات کل دنیا را به
خود اختصــاص داده و پس از آن ســریالنکا ،عمان ،غنا و فرانســه در ردههای بعدی جدول واردات ســیمان قرار

دارند1.

درشش ماه ابتدای سال  ،97حجم صادرات سیمان  6میلیون تن بوده که امید میرود حجم صادرات سیمان تا پایان سال
به  12میلیون تن برسد.2.
رتبه ایران از صادرات و واردات جهانی در سال 2016
محصوالت

صادرات

واردات

سیمان سفید

25

164

سیمان خاکستری

61

39

کشورهای هدف صادراتی سیمان ایران

عراق را میتوان بزرگترین ک شور واردکننده سیمان ایرانی دان ست که در سال  1395بیش از  %36از سیمان ک شور با
ارز شی بالغ بر 158میلیون دالر راهی این ک شور هم سایه شده ا ست .پس از آن افغان ستان ،کویت ،پاک ستان و موزامبیک
دیگر ک شورهای واردکننده سیمان ایران به شمار میروند .البته از سریالنکا ،عمان ،بنگالدش ،سنگاپور ،میانمار ،کویت،
یمن ،هند و بحرین به عنوان دیگر بازارهای بالقوه صادراتی سیمان یاد می شود .صنعت سیمان در سالهای گذشته و به
ویژه از زمان شروع بحران اقتصادی سال  2008در اروپا و آمریکا دستخوش تغییراتی شده است .با در نظر گرفتن آخرین
پیش بینیهای انجام شده در خ صوص نرخ ر شد  4.9در صدی م صرف سیمان تا سال  2018یا به عبارت دیگر افزایش
سرانه م صرف جهانی از  539به  640کیلوگرم ک سب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالیانه  120میلیون تن و رتبه
اول در صادرات جهانی و ظرفیت تولید در منطقه برای صنعت سیمان ترسیم شده

است3.

بازیگران بازار سیمان ایران

مجموعه تامین اجتماعی و هلدینگ ســیمانی فارس و خوزســتان به طور مســتقیم و غیرمســتقیم ســهامدار تقریباً %21
(معادل  16میلیون تن) از صــنعت ســیمان کشــور میباشــند .مجموعه بانک ملی (ســرمایهگذاری توســعه ســیمان و
سرمایه گذاری بانک ملی) ،مجموعه بنیاد (شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس) ،اسپیندار و مجموعه غدیر به ترتیب
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تقریباً با  %4 %6 ، % 8و 3در صد از دیگر هلدینگهای سیمانی فعال در ک شور میبا شند .نقش ا شخاص و شرکتهای
خ صو صی نیز در تو سعه و ر شد این صنعت پررنگ میبا شد و حدود  %57تولید سیمان متعلق به آنها ست ،مام به دلیل
فقدان اطالعات شفاف دستهبندی آنها مقدور نیست.1

 چالشهای اصلی صنعت سیمان

رکود اقت صادی در سالهای اخیر خ صو صاً در سالهای  1394و  1395باعث کاهش چ شمگیر بودجه پروژههای عمرانی
شد که بهدنبال آن کاهش در ساختو ساز اتفاق افتاد .در عینحال همراه با کاهش تقا ضا در داخل ک شور ،ظرفیت تولید
سیمان در کشور به دلیل راهاندازی پروژههای سیمانی افزایش یافت .همین عوامل موجب شد بسیاری از توزیعکنندگان،
فرو شندگان و بازاریابان شرکتهای سیمانی در خارب از محدوده ا ستانی مقیم خود به دنبال بازارهای هدف با شند و با
افزایش نقدینگی ،امکان ادامه حیات اقتصادی داشته باشند .از مهمترین چالشهایی که صنعت سیمان کشور مانند سایر
صنایع در سالهای گذشته و در حال حاضر با آنها مواجه است،
میتوان به موارد ذیل اشاره داشت:
ـ مشکالت مربوط به حملونقل جادهای و هزینه باالی حملونقل ریلی
ـ شرایط دشوار فروش و مازاد عرضه بر تقاضا بهدلیل رکود اقتصادی و کاهش شدید بودجه عمرانی در کشور
ـ افزایش بیرویه واحدهای تولید سیمان بدون عدم برآورد صحیح و منطقی از میزان ظرفیت و کشش مصرف سیمان
ـ رقابت ناسالم و منفی مانند اعمال تخفیفات نامتعارف ضمن ورود به بازارهای غیرمشترک و تآثیر منفی بر فروش سایر کارخانجات سیمانی
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ـ وابستگی شدید صادراتی به کشور عراق و بهدنبال آن کاهش میزان صادرات به این کشور به دلیل مسائل امنیتی و افزایش عوارض
گمرکی ،همچنین بهرهبرداری از برخی طرحهای توسعهای و روند افزایش ظرفیت در کشور عراق
ـ خودکفا شدن برخی کشورهای مقصد صادراتی و همچنین حضور رقبای جدید در کشورهای هدف
ـ ارزآوری نسبت ًا کم در برخی از شرکتهای صادراتی به دلیل مشکالت ناشی از تحریمهای بین المللی جهت انتقال ارز
ـ عدم امکان برخورداری از تسهیالت بانکی مناسب در جهت رفع موانع تولید
ـ هزینههای باالی مالی ناشی از تسهیالت ارزی و شناسایی زیانهای سنگین تسعیر ارز به دلیل نوسانات نرخ ارز
ـ عدم استفاده کامل از ظرفیت تولید و هزینههای جذب نشده در تولید
ـ کاهش شدید نقدینگی در شرکتهای سیمانی و مشکالت ناشی از آن
ـ کاهش شدید درآمدها و پیشی گرفتن هزینهها که منجر به زیانده شدن تعداد زیادی از کارخانجات سیمان در کشور شده است.
ـ اجبار به توقف خطوط تولید جهت تعادل بازار عرضه و تقاضا و آثار و پیامدهای مالی ،اجتماعی و انسانی آن
کالم آخر

پس از انقالب ،تحوالت عمدهای در بیشتر رشتههای صنعتی و معدنی ایران رخ داده و به هر رشته صنعتی و معدنی و تولیدی
ایران که نیمنگاهی میاندازیم ،این موضوع کامال روشن است .یکی از این صنایع بسیار مهم و پرشتاب صنعت سیمان است که
یکی از مهمترین صنایع موثر در توسعه و رشد صنعتی هر کشور بوده و امروزه به عنوان یکی از شاخصهای توسعه صنعتی مورد
توجه قرار گرفته و مصرف سرانه آن میتواند به عنوان یکی از معیارهای رشد صنعتی در نظر گرفته شود.
در مجموع میتوان گفت که طی  45سال سابقه صنعت سیمان قبل از انقالب ،از واردکنندگان این صنعت در جهان بودیم ،در
حالی که در بعد از انقالب و طی سالهای اخیر این صنعت توانسته از  10تولیدکننده برتر در جهان به حساب آیدو جایگاه ایران
را در سال  95به سومین تولید کننده آسیا و نخستین تولیدکننده سیمان در خاورمیانه تبدیل نمود.
همچنین از حدود  750میلیون تن سیمان تولید و مصرف شده در کشور از آغاز کار صنعت سیمان تا سالهای اخیر %92 ،آن
در بعد از انقالب بود1که مهمترین شاخص آن از حجم عظیم کارهای عمرانی و آبادانی کشور و نشانگر تالش و کوشش صنعتگران
کشورمان است .علیرغم روند رشد همیشگی صنعت سیمان در داخل و منطقه و جهان ،متاسفانه در سالهای اخیر ،این صنعت
مهم و استراتژیک به دلیل نداشتن تقاضا ،کمتر از ظرفیت اسمی تولید میکند ،و با موانع و چالشهایی در حوزه داخلی و
منطقهای و جهانی روبرو شده است که در حوزه داخلی رکود در ساخت و ساز ،نوسان نرخ ارز و  ...و از سوی دیگر در حوزه
خارجی ،از دست دادن بزرگترین بازار صادراتی سیمان به کشور عراق است که متاسفانه این صنعت را با مشکل روبرو کرده است.
شاید به همین دالیل هم باشد که کارشناسان و مسئوالن ذیربط باید با اتخاذ تدابیر الزم در جهت مدیریت و تدوین استراتژی و
ارائه برنامه تامین ،توزیع و تنظیم بازار داخلی سیمان در سطح ملی و منطقهای و صادرات سیمان در راستای سیاستها و
برنامههای وزارت صنعت به منظور فراهم کردن اهداف کالن این بخش ،ایجاد طرحهای توسعهای و ظرفیتهای جدید تولید
متناسب با جایگاه صنعت سیمان کشور در منطقه و جهان در دورههای کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت براساس مزیتهای
جغرافیایی تولید و الگوی تقاضای داخلی و خارجی بیش از پیش توجه نشان دهند.
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