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 مهر ماشیننائب رئیس هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان و رئیس هیات مدیره شرکت  - سیمان <گروه صنایع معدنی
بتن  فروشند و به سمت تولید و فروشهاي سیمان در دنیا دیگر عمال سیمان نمیبا اشاره به اینکه بسیاري از کارخانه

ی هاي عمرانگذاري بیشتري روي طرحها سرمایهرفته اند، گفت: امیدواریم دولت بعد از اجراي برجام و رفع تحریم
 .ر بازار داخلی نیز رونق بگیردو توسعه اي انجام دهد تا مصرف سیمان د

  
به گزارش خبرنگار ماین نیوز، لطفعلی بخشی با بیان اینکه 
بخش قابل توجهی از صادرات سیمان ایران به کشورهاي عرب 

شود که بعد از اتفاقات اخیر بین حاشیه خلیج فارس انجام می
 :ایران و عربستان قطعا این صادرات آسیب خواهد دید، گفت

تواند به بازار بزرگی براي آفریقا در بلندمدت میبازار 
 .صادرات سیمان کشور تبدیل شود

 
 

وي افزود: متاسفانه در حال حاضر در بازارهاي صادراتی بین تولیدکنندگان سیمان ایران رقابت منفی وجود دارد و 
یمان باید دارد که انجمن س هاي سیمانی وابسته به یک هلدینگ نیز رقابت منفی وجودحتی شاهدیم بعضا بین شرکت

با تشکیل هلدینگ صادراتی به این وضعیت پایان دهد و سیمان ایران با قیمت بهتري در بازارهاي صادراتی عرضه 
 .شود

 
خبرنگار ماین نیوز با لطفعلی بخشی، نائب رئیس هیات اجرایی انجمن اقتصاددانان و رئیس هیات مدیره شرکت 

 :ده که متن آن به شرح زیر استوگویی انجام دامهرماشین گفت
 

 کنید؟وضعیت فعلی صنعت سیمان کشور را چطور ارزیابی می

شود. متاسفانه در حال مدت شده و به زودي حل میبه نظر من صنعت سیمان در حال حاضر دچار بحران کوتاه
رون هاي دتی شرکتحاضر رقابت منفی در بین تولیدکنندگان سیمان در بازارهاي صادراتی ایجاد شده است و ح

کنند و این به ضرر همه است. باید انجمن سیمان هلدینگ صادراتی را ایجاد کند تا یک هلدینگ هم با هم رقابت می
 .هاي باالتري صادر شودرقابت منفی از بین برود و سیمان ایران با قیمت

 
دیگر را  هايعربستان و تنش تاثیر تحوالت اخیر منطقه به ویژه مشکالت به وجود آمده در روابط ایران و

 کنید؟بر بازار سیمان ایران و منطقه را چطور ارزیابی می
 

فقط  بیند.بخش بزرگی از صادرات ما به کشورهاي عرب حاشیه خلیج فارس بوده است و به احتمال زیاد آسیب می
با  هد شد. ضمن اینکهشود بلکه صادرات سیمان خاکستري هم مختل خواهم صادرات سیمان سفید دچار مشکل نمی

به همین  .هاي عربی در صنعت سیمان ایران نیز دیگر از بین رفته استگذاري شرکتاین اتفاقات پتانسیل سرمایه
دلیل براي صادرات سیمان باید به سمت بازار خاور دور و آفریقا برویم. اگرچه صادرات به بازار آفریقا به دلیل 

هم در  تواند بازترین سیمان جهان است میل اینکه سیمان ایران به نوعی ارزانبعد مسافت پرهزینه است اما به دلی
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سازي روابط با کشورهاي دیگر موفق تر عمل کند و پذیر باشد. امیدواریم دولت در زمینه فعالبازار آفریقا رقابت
نداز دور از دسترس امیلیون تن سیمان برسیم و این چشم 30توانیم سال آینده به صادرات به نظر من ما می

نخواهد بود و البته چاره اي هم جزء صادرات این میزان سیمان نخواهیم داشت. از سوي دیگر در بازار افغانستان 
رقیب سرسختی به نام پاکستان داریم که این کشور روابط ویژه اي هم با افغانستان دارد. در عراق نیز دولت این 

اندازي هاي سیمان این کشور هم در حال راهصادرات سیمان ندارد و کارخانه کشور با ما همکاري الزم را در زمینه
اند و به همین دلیل دیگر صادرات سیمان به عراق مانند گذشته راحت نخواهد بود. البته اندازي شدهبوده و یا راه

ها از سیمان ارزان اقیشود و عرگذاري روي واردات سیمان عراق از ایران به ضرر بازار این کشور تمام میتعرفه
اي هتوان روي بازار عراق در بلندمدت حساب کرد، به این دلیل که کارخانهشوند. بطور کلی نمیایران محروم می

 .شونداندازي میزیادي در این کشور در حال احداث بوده و به زودي راه
 

 ها چیست؟نظر شما درباره فروش کلینکر توسط برخی کارخانه
 

تعداد زیادي از  .اندها مجبور به این کار شدهوجه کار درستی نیست اما برخی کارخانهی به هیچکلینکرفروش
  .اندهاي سیمان نیز به دلیل رکود شدید موجود در بازار خاموش شدههاي کارخانهکوره

 
 کنید؟بازارهاي جدید سیمان ایران را چطور ارزیابی می

 
تی نیست و باید بارها جستجو کرد تا بتوانیم بازار جدید پیدا کنیم. بازار پیدا کردن بازارهاي صادراتی کار راح

کشورهاي عربی به ویژه بعد از اتفاقات اخیر چندان به روي ما باز نیست اما در عوض بازار آفریقا براي سیمان 
 براي آنها توجیه ایران مناسب است، چرا که کشورهاي آفریقایی درآمد پایینی دارند و خرید سیمان ارزان ایرانی

اقتصادي دارد. از سوي دیگر مشکالت جدي در زمینه صادرات سیمان داریم. به عنوان مثال در حال حاضر باید 
بارکننده کشتی به صورت فله (شیپ لودینگ) داشته باشیم و گلوگاه ما در حوزه صادرات سیمان همین موضوع 

 شود و زمان بارگیريبراي کشور بسیار گران تمام میهاي صادرات سیمان است. با سیستم سنتی فعلی هزینه
هاي کشور در حوزه صادرات سیمان ضعیف است؛ بطور کلی زیرساخت .شودسیمان براي صادرات نیز طوالنی می

ا را باال هاي آنهاي نیز هزینههاي سیمان کشور عمدتا به خطوط ریلی متصل نیستند و حمل جادهضمن اینکه کارخانه
 .بردمی

 
 نظر شما در خصوص احداث دو واحد سیمانی توسط ایران در سوریه و ونزوئال چیست؟

 
دو کارخانه سیمانی که ایران در ونزوئال و سوریه احداث کرد سودده نبود و بیشتر با هدف کسب اعتبار و مسائل 

 !رئال را بگیریم یا خیدانم توانستیم پول احداث کارخانه سیمان در ونزوسیاسی این دو پروژه اجرا شد. حتی نمی
 

 کنید؟رکود موجود در صنعت و بازار سیمان را چطور ارزیابی می
 

میلیون تن  15میلیون تن است و حدود  85هاي سیمان در کشور در حال حاضر ظرفیت نصب شده کارخانه
دارد. مصرف شوند، چون فروشی در بازار وجود ناندازي نمیظرفیت نیز در حال نصب است که البته فعال راه

میلیون تن است. بنابراین ایجاد کارخانه جدید توجیه اقتصادي ندارد. در حال  50داخلی سیمان هم اکنون کمتر از 
فروشند که ارزش افزوده باالتري هم فروشند بلکه بتن میهاي سیمان، سیمان نمیحاضر در دنیا دیگر کارخانه



ت برند. متاسفانه صنعسازان سود زیادي میاند و بتنین سمت نرفتههاي سیمان ما به ادارد اما متاسفانه کارخانه
ساختمان و مصالح ساختمانی در کشور بسیار عقب افتاده است. به عنوان مثال در کشورهاي دیگر در محل ساختمان 

ه آن ب کنند و در محل ساختمان تنها آب راسازند بلکه بتن را به صورت آماده و مالت خشک خریداري میبتن نمی
شود. ضمن اینکه در دنیا استفاده از بتن سبک تر هم میکنند که با این کار بتن بدست آمده محکماضافه می

ترین مرسوم شده است و در تهران نیز در برخی ساخت وسازها از آن استفاده شده است. ما در حال حاضر گران
ها در یدواریم دولت بعد از اجراي برجام و رفع تحریمترین مقاومت در دنیا می سازیم. امها را با ضعیفساختمان

 .گذاري کند تا مصرف سیمان در کشور رونق بگیردهاي عمرانی سرمایهطرح
 

 وگو از علیرضا جعفري نژادگفت
 


