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 خاموشي موقت كوره هاي سيمان

 گام واقع بينانه در صنعت سيمان

 لطفعلي بخشي

 سردبير ماهنامه سيمان 

متوقف براي مدتي كوره هاي سيمان كشور توليد خود را  1393ديماه  24شنبه  روز پنج  24از ساعت 
.كردند  

خانجات سيمان، توليد سيمان و فروش آن رهرچند به دليل وجود مقادير معتنابهي كلينكر در اكثريت كا
  تداوم خواهد داشت.  همچنان 

 از مدتي پيش به داليل بسياري از جمله :

 در بسياري كارخانجات سيمان كلينكر ميليون تن  18انباشته شدن بيش از  -

 كاهش فروش سيمان در ماههاي اخير  -

 كاهش صادرات سيمان به بازارهاي اصلي هدف به دليل مشكالت داخلي آن كشورها  -

 كاهش سنتي فروش سيمان در كشور در فصل زمستان -

  كاهش هزينه هاي عمراني دولت  -
و غيرحرفه ي و كاهش قيمت فروش سيمان در بين برخي كارخانجات بدليل  سالمرقابت نا -

 نيازهاي مالي كارخانجات

ن و كلينكر صادراتي ايران به دليل رقابت ناسالم و نياز مالي كارخانجات كاهش قيمت سيما -
 سيمان 

  .رايزني هائي براي حل اين مشكل در حال انجام بود

اين تصميم كه با پشتيباني مالي وزارت نفت براي جبران بخشي از عدم توليد كارخانجات سيمان، اتخاذ 
  و به مرحله اجرا در آمده، از جهات مختلف قابل بررسي است. 
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جزو صنايع در حقيقت، با سرمايه گذاري هاي انجام شده در سال هاي گذشته، صنعت سيمان ايران 
دتهاست با مازاد توليد مواجه است. متاسفانه به دليل تداوم ركود اقتصادي ممعدودي در كشور است كه 

  در كشور، تقاضاي سيمان در حد انتظار افزايش نيافت. 

از سوي ديگر، با وجود ركورد فوق العاده صنعت سيمان ايران در صادرات سيمان و كلينكر، كه در سال 
ن و كلينكر رتبه اولين صادركننده سيمان در ميليون تن سيما 18با صادرات بيش از  2014و  2013

  را جذب كند. كشور جهان را بدست آورد، نتوانست مازاد سيمان توليدي 

روز است، لذا  20از آنجا كه ظرفيت ذخيره سازي سيمان توليدي در اكثر كارخانجات، حداكثر توليد 
ر (مرحله قبل از سايش براي براي جلوگيري از توقف توليد، كارخانجات توليد خود را بصورت كلينك

. به همين دليل در اكثر كاخانجات سيمان كوهي از نمودنددر محوطه كارخانه ذخيره توليد سيمان) 
  كلينكر نيز وجود نخواهد داشت. بيشتر ذخيره سازي امكان كلينكر ايجاد شده است كه به مرور 

فعلي تن بالغ شده است كه با روند  ميليون 18انجات سيمان كشور به بيش از خموجودي كلينكر در كار
  توليد و توزيع، محلي براي مصرف آن وجود ندارد. 

مشكل اينجاست كه كلينكري كه در محوطه كارخانجات سيمان انباشته شده است به مرور كيفيت خود 
  را از دست داده و بدون مصرف خواهد شد. 

در اين مرحله، توقف گيري از نابودي آن براي حفظ منابع كشور و جلوبنابراين بهترين تصميم ممكنه 
  كار كوره هاي سيمان و توقف توليد كلينكر است. 

با توقف كوره، كارخانجات سيمان مي توانند با آسياب كلينكرهاي موجود، همچنان توليد سيمان را ادامه 
  دهند و در عرضه سيمان به بازار داخلي و صادرات هيچگونه وقفه اي ايجاد نخواهد شد. 

كه در  حسن بزرگ اين تصميم آنست كه كارخانجات سيمان صرفه جوئي هاي بسياري خواهند داشت
  : اين وضعيت بخشي از مشكالت مالي آنان را مرتفع خواهد ساخت از جمله  
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كاهش مصرف سوخت گاز كارخانجات سيمان (كه براي تامين گاز ساير صنايع و خانوارها بكار  -
 .)خواهد رفت

ت كارخانجات سيمان كه موجب فشار كمتر به ناوگان حمل مازوت خواهد كاهش مصرف مازو -
 شد.

 كاهش مصرف برق كوره هاي سيمان در ماههاي زمستان  -

 صرفه جوئي قابل مالحظه كارخانجات سيمان در هزينه هاي گاز، مازوت و برق  -

 ايجاد تعادل نسبي در عرضه و تقاضاي سيمان و حفظ قيمت ها  -

 قيمت هاي صادراتي سيمان ايران  ايجاد تعادل نسبي در -

از آنجا كه كارخانجات سيمان مصرف كننده بزرگ گاز، مازوت و برق هستند، لذا تامين نياز  -
 آسانتر انجام خواهد شد. در فصل زمستان ساير بخش ها 

ابتكار و اتخاذ چنين تصميمي در فضاي مديريت هاي جزيره اي دستگاههاي دولتي ايران، قابل تقدير 
ان است  و نشان از روحيه جديدي مي دهد كه اميد است در ساير امور نيز نشانه هاي آن ديده فراو

  شود.

ات ديگري نيز قابل بررسي است. در حقيقت اكثر كارخانجات سيمان با مازاد كلينكر هاين تصميمم از ج
مواجه هستند ليكن برخي از كارخانجات به دليل موقعيت خاص داراي چنين ذخيره اي از كلينكر 

نيستند كه اين تصميم ممكن است به ضرر آنها باشد كه اميد است در اين دوران سخت، با خاموش 
  همكاران خود كمك كنند.  كردن كوره به

با توجه به فصل زمستان و افزايش وارونگي هوا و اينكه برخي كارخانجات سيمان نزديك شهرها واقع 
    بود.كمك زيادي به پاكي هواي شهرها خواهد اين امر شده اند، 

ن اتخاذ چنين تصميمي كه با مشاورت و همكاري نزديك دولت و انجمن صنفي كارفرمايان صنعت سيما
مشكالت ز دوران جديدي از همكاري و همدلي دولت و بخش خصوصي در حل نشان ااتخاذ شده 

 حكايت مي كند كه اميد است تداوم داشته باشد. 


