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پیشنهاد سیمانیها به جهانگیری /نرخ سود وام
گران صنایع اساسی کاهش یابد
گزارش هفتگی بازار های فوالد – گزارش هفته
 83سال  ( 6102شماره )842
تحلیل متال اکسپرت از بازار سنگ آهن ایران
ترکمنستان دیگر تمایلی به خرید سیمان ایرران
ندارد
افزایش  1.0درصدی تولید فوالد خام ایران
برگزاری نخستین نمایشگاه عمان در ایرران در
اولین ماه پاییز
فعالیت کارخانجات سیمان با  ۰1درصد ظرفریرت
جوابگوی نیاز بازار خواهد بود

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

سیمان خبر

یک کارشناس صنعت سیمان گفت :از معاون اول رئیس جمهور خواستیم تا با توجه به
کاهش نرخ سود تسهیالت بانکی از  63به حدود  01درصد طی سالهای اخیر ،دولت برای
کمک به صنایع اساسی ،نرخ سود تسهیالت کارخانهها را کاهش دهد.
به گزارش سیمان خبر ،علی محمد بُد -مدیرعامل هلدینگ سیمانی غدیر ،اظهار داشت :طی
سالهای اخیر سود بانکی کاهش داشته به نحوی که از  63درصد سابق به حدود 01
درصد رسیده است .به همین دلیل پیشنهاد ما این است که دولت برای حمایت از صنایع
اساسی ،بازپرداخت تسهیالت این بخشها را با نرخ سود پایین محاسبه کند.

وی ادامه داد :به همین دلیل اگر دولت از محل صندوق ذخیره ارزی جهت بازپرداخت
وامهای گرانقیمت صنایع اساسی کمکی را انجام دهد ،باعث بهبود وضعیت این صنایع

قیمت اوراق بهادار گروه سیمان در تاریخ0831/1۰/18 :
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خواهد شد.
وی با بیان اینکه سود تولید بیشتر از  3یا  01درصد نخواهد بود ،گفت :بازپرداخت وامهای گرانقیمت امکانپذیر نیست و
در صورتی که سود تسهیالت صنایع اساسی کاهش یابد ،هم تولیدکنندگان قادر به بازپرداخت تسهیالت خواهند بود و هم
بانکها به پول خود میرسند.
به گفته بُد ،حدود  111تا  211میلیارد تومان وام گران قیمت به صنعت سیمان پرداخت شده که هم اکنون برخی
تولیدکنندگان در بازپرداخت این تسهیالت با مشکل روبهرو هستند.
صفحه شماره 2

وی تصریح کرد :این پیشنهاد را در جلسهای با حضور معاون اول رئیس جمهور مطرح کردیم و در آن جلسه عنوان شد که

شنبه

این کارشناس صنعت سیمان در ادامه در مورد وجود برخی تجهیزات و ماشینآالت مازاد در کارخانههای سیمان نیز به فارس
گفت :به دلیل صدور بیش از حد پروانههای بهرهبرداری برای کارخانههای سیمانی ،ممکن است برخی تجهیزات در
کارخانههای جدید به صورت مازاد وجود داشته باشد که میتوان این تجهیزات را به سایر کارخانهها معرفی کرد تا در صورت
نیاز به آنها فروخته شود.
بد ادامه داد :این اقدام در جهت اقتصاد مقاومتی خواهد بود و نیاز کشور را به واردات تجهیزات کاهش میدهد.
وی همچنین با اشاره به راکد ماندن برخی طرحهای سیمانی در کشور ،گفت :کارخانه سیمان باقران بیرجند با پیشرفت 34
درصدی هم اکنون با مشکل تأمین سرمایه در گردش و بازار روبهرو است که حل مشکل عوارض دریافتی از کامیونهای

صادراتی سیمان به افغانستان ،میتواند تا حدی مشکل این کارخانه را برطرف کند.
وی افزود :همچنین سیمان غرب آسیا با پیشرفت  38درصدی و سیمان خرمآباد با پیشرفت  81درصدی هنوز به مرحله
راهاندازی نرسیدهاند و فعالً راکد هستند.
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گزارش هفتگی بازارهای فوالد – گزارش هفته  83سال  ( 6102شماره
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موضوع باید توسط مسئوالن بانک مرکزی در ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری شود.

سنگ آهن

با این که انتظار می رفت قیمت سنگ آهن در چین موقتاً با بهبود خرید ها باال برود ولی هفته گذشته
این چنین نشد .با این که حجم خریدها رشد داشت قیمت سنگ آهن خلوص  26درصد وارداتی در
چین تا  31سنت افت داشته در  11دالر و  61سنت هر تن سی اف آر ثبت شد .فوالدسازان چینی
قبل از تعطیالت اکتبر سنگ آهن بیشتری خواهند خرید تا موجودی انبارها را تکمیل کنند ولی چون
افت قیمت فوالد و نگرانی از رکود بازار مسکن مطرح است سنگ آهن بازار راکدی دارد.
آخرین موجودی سنگ آهن وارداتی در بنادر چین  018میلیون و  111هزار تن ثبت شده و در سطح
باالیی است.
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قراضه

هفته گذشته در ترکیه معامله ای برای قراضه وارداتی بسته نشد و خریدارها به دنبال تخفیف بودند ولی فروشندهها نیز
تمایلی به کاهش قیمت ندارند .قیمت درخواستی ترکها برای قراضه  31-61امریکا  601دالر هر تن سی اف آر است ولی
پیشنهاد قیمت  601تا  661دالر است از این رو بازار در سکوت است .آخرین معامله قراضه سنگین خلوص 31-01
امریکا  603دالر هر تن سی اف آر بوده است.
قراضه خرد شده کانتینری وارداتی در هند  4دالر باال رفته  666دالر هر تن سی اف آر شنیده شد .آخرین قیمت قراضه
کانتینری وارداتی در تایوان  3دالر بهبود داشته  603دالر هر تن سی اف آر ثبت شد.
صفحه شماره 3

قراضه آ 8سی آی اس با  00دالر افت هفتگی به  036تا  038دالر هر تن فوب رسید .در خاور دور معاملهای شنیده نشده

قراضه سنگین کالس  6ژاپن  610دالر هر تن فوب بود و تغییری نسبت به معامالت قبلی نداشت.



بیلت

رکود بازارهای مقاطع و افت قیمت قراضه باعث شده عرضه کنندههای بیلت سی آی اس قیمتها را پایینتر بیاورند .بیلت
سی آی اس  801تا  861دالر هر تن فوب شده در حالی که  01روز قبل  881دالر هر تن فوب بود .با این حال چنین قیمتی
هنوز از نظر خریدارها باالست از این رو معامله جدیدی شنیده نشده است .شاید در ترکیه  811دالر هر تن فوب معادل
 861تا  861دالر هر تن سی اف آر برای خریدارها قابل قبول باشد.
اختالف قیمت بیلت و قراضه وارداتی در ترکیه به  001دالر هر تن رسیده از این رو کسی به دنبال خرید بیلت نیست.
بیلت صادراتی چین  01دالر هر تن ارزان تر شده  861تا  861دالر هر تن فوب ثبت شد .در جنوب شرق آسیا بیلت چین
در  881تا  881دالر هر تن سی اف آر معادل  801تا  861دالر هر تن فوب معامله شد.



بیلت در بازار ایران

قیمت بیلت در بازار ایران در هفته گذشته ثابت بود .سایز  061میلیمتر در مبادی در قیمت  0611تومان معامله میشد و
سایز  011میلیمتر  0631تا  0631تومان پیشنهاد میشد .محصول فوالد خوزستان در بازار نیست و گفته میشود که این
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ولی در کره جنوبی قیمت پیشنهادی  661تا  66۰دالر هر تن سی اف آر بود که تغییر نداشت.

کاال بیشتر در حال صادرات است  .در هفته گذشته قیمت قراضه کمی باال رفت و به همین دلیل احتمال آن می رود که
قیمت شمش کمی بهبود یابد بخصوص آنکه با کاهش تولید در کارخانجات میله گرد نشانههایی از افزایش قیمت مقاطع در
بازار احساس میگردد.
عرضه و تقاضای شمش به یکدیگر بسیار نزدیک شده و این امر حساسیت بازار را تشدید میکند چرا
که هر تغییری در تقاضا باعث تغییر در قیمت خواهد شد .در صورتیکه کارخانجات شمش بخواهند از
ظرفیت خالی خود بهرهبرداری کنند حداقل دو هفته از بازار عقب خواهند ماند ضمن آنکه در رقابت با
خرید قراضه قیمت این کاال باال خواهد رفت .تولیدکنندگان آهن اسفنجی که بیشتر با کارخانجات
بزرگ مثل فوالد خوزستان همکاری میکنند نمیتوانند به سرعت حجم تولید خود را باال ببرند احتمال
دارد که در هفتههای آینده شاهد نوساناتی در قیمت شمش باشیم که البته این تغییر قیمت در
بورس نخواهد بود.
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مقاطع

هفته گذشته در بازار داخلی ترکیه میلگرد  838دالر هر تن درب کارخانه شنیده شد .میلگرد صادراتی ترکیه نیز  8۰1دالر
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هر تن فوب بود که  1دالر افت داشت .در بازار داخلی امریکا میلگرد  111دالر هر شورت تن درب کارخانه و در ثبات بود.
میلگرد ایتالیا در آلمان با تخفیفهایی در  401تا  461یورو هر تن معامله شده که تحویل اواسط اکتبر معامله شده است.
بازار صادرات مقاطع سی آی اس جوی منفی داشت .میلگرد از  821تا  8۰1دالر دو هفته قبل به  811تا  821دالر هر تن
فوب رسیده است.
میلگرد صادراتی چین سه هفته متوالی نزولی بوده و آخرین بار  841تا  821دالر هر تن فوب ثبت شد در حالی که هفته قبل
 811تا  821دالر بود .در جنوب شرق آسیا میلگرد چین  811تا  821دالر هر تن فوب معامله شده است.



مقاطع در بازار ایران

صفحه شماره 4

شنبه

ناودانی هم به همین ترتیب نوسان قیمت داشت .متوسط قیمت میله گرد قطر  04تا  61میلیمتر در اول هفته  0123تومان
بود که در پایان هفته به  0111تومان رسید .هفته گذشته نمیتواند مالک حرکت بازار باشد چون با یک تعطیلی میان دورهای،
آخرین تعطیالت تابستان و کندی عملیات مالی بسیاری از شرکتها مصادف بود اما برای هفتههای بعد امیدواری هایی هست.
مهمترین مطلب آن است که احتماالً از مهرماه پرداختهای دولت به شرکتهای ساختمانی بابت بدهیهای سال قبل شروع
خواهد شد .حجم این پرداختها طبق بودجه  41هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است .به این ترتیب میتوان امیدوار بود
که بخشی از مشکل نقدینگی نزد شرکتهای ساختمانی برطرف شود.
از طرف دیگر تولیدکنندگان بزرگ شمش محصول خود را صادر می کنند .برخالف دو ماه قبل کمتر پیشنهاد فروش شمش
فوالد خوزستان یا ارفع یا نیشابور در بازار دیده می شود به همین دلیل با ورود تقاضای جدید احتمال رونق و بروز نوسان مثل
اردیبهشت ماه امکان پذیر خواهد بود در حال حاضر بسیاری از کارخانجات تولیدکننده میله گرد تولید خود را کاهش دادهاند.
در صورت ورود تقاضای میله گرد ممکن است بازار با کمبود شمش روبرو شود که پر کردن این خالء زمان بر خواهد بود.



ورق

ورق گرم صادراتی چین هفته گذشته را در  8۰2دالر هر تن فوب به پایان برد در حالی که هفته قبل  8۰1تا  411دالر بود.
در بازار داخلی شمال اروپا ورق گرم در  411یورو هر تن درب کارخانه ثبات داشت.

قیمت ورق گرم در بازار ترکیه  461تا  461دالر هر تن درب کارخانه بود که نسبت به قبل از تعطیالت
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در بازار امریکا قیمت ورق گرم  0۰دالر نسبت به هفته قبل افت داشته  131تا  212دالر هر تن درب کارخانه شد.

خبرنامه صنایع معدنی

قیمت مقاطع از اول هفته روند کاهشی آرامی را طی کرد .میله گرد بطور متوسط تا هر کیلو  01تومان پایین آمد .نبشی و

عید قربان تا  01دالر باال رفت .تولید کنندهها به دنبال  1تا  01دالر افزایش قیمت دیگر نیز هستند.
در بازار واردات ترکیه ورق گرم سی آی اس  01دالر باال رفته  401تا  461دالر هر تن سی اف آر
شد.
متوسط قیمت ورق گرم وارداتی در منطقه آسه آن  83۰دالر هر تن سی اف آر ثبت شد.



ورق در بازار ایران

قیمت ورق گرم ضخامت  6میلیمتر رول روز شنبه در انزلی  03۰1تومان هر کیلو بود اما از روز
یکشنبه قیمت شروع به باال رفتن کرد و به  0381تومان رسید .این افزایش قیمت دو علت داشت :در
درجه اول اینکه چند نفر از عرضه کنندگان اصلی کاال از بازار غایب بودند از طرف دیگر قزاقها بر سر قیمت با خریداران
ایرانی بازی در آوردند به همین علت فروشندگان این کاال با احتیاط عمل میکنند .چون امکان جایگزینی کاال به علت رفتار طرف
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عرضه کننده روسی برایشان قابل پیشبینی نیست .
ورقهای گرم ضخامت  6.1تا  1میلیمتر همچنان در بازار با محدودیت عرضه روبروست ولی به علت ضعف تقاضا قیمت آنها
تغییر نکرد  .ورقهای ضخامت  2تا  01میلیمتر با محدودیت عرضه روبرو بود که قسمتی از آن به علت غیبت بعضی از
عرضهکنندگان ورق در بازار بود .ورقهای ضخامت  01 ،2و  06میلیمتر کمتر پیشنهاد میشد به همین علت قیمت قابل
رقابتی برای آنها در دسترس نبود .ورقهای ضخامت  01میلیمتر به باال محصول کاویان در هفته گذشته در بازار عرضه
نمیشد که البته رکود بازار هم به کمک محدودیت عرضه آمد و قیمت تغییر نکرد محصوالت اکسین که در هفتههای قبل با
محدودیت عرضه شدید روبرو بود این هفته به بازار آمد .تعطیلی و رکود بازار هم با کمک عرضه باعث شد تا قیمتها در حد
 01تومان کاهش یابد اما همچنان نگرانی از عرضه این کاال در بازار وجود دارد .

صفحه شماره 5

هفته تا  01دالر هر تن افزایش دادند و زمزمه  4۰1دالر هر تن سی اف آر بندرانزلی را آغاز کردند .این قیمت فراتر از
قیمتهای فروش امروز بازار است و به همین دلیل تمایلی به واردات این کاال بطور جدی نیست .نباید فراموش کرد که به
علت کاهش تقاضای این کاال حجم و سرعت فروش آن بسیار کاهش یافته و کمتر خریداری تمایل به سرمایهگذاری روی خرید
این کاال دارد .از طرف دیگر چین که در سال گذشته رقیب عمده سی آی اس در تامین ورق سرد به بازار ایران بوده چند
ماهی است که به علت باال بودن قیمت از بازار ایران خارج شده است .در صورتیکه مبارزه با قاچاق لوازم خانگی تشدید یابد
تقاضا برای ورق سرد باال خواهد رفت با توجه به محدودیت عرضه از طرف مبارکه و عدم امکان افزایش عرضه در کوتاه مدت
قیمت این کاال جا دارد که در ماههای آینده افزایش چشمگیری پیدا کند.
ورق گالوانیزه تغییری در هفته گذشته نداشت ولی شاهد عرضه ورق اماراتی و روسی در بنادر بودیم که احتماالً فروش آنها

در هفتههای آینده خواهد بود .در حالیکه تقاضای آن همچنان پایین است.

تحلیل متال اکسپرت از بازار سنگ آهن
 8مهر 0831

خبرنامه صنایع معدنی

شنبه

ورق سرد بازار بسیار بیرونقی داشت که بیشتر ناشی از تعطیالت فصلی بود .قزاقها قیمت فروش ورق سرد را دوباره این

ایران ایفنا

در  1ماه نخست سال  31شرکتهای معدنی ایرانی تولید کنسانتره سنگ آهن را افزایش دادند ولی علیرغم این رشد
چشمانداز بازار نسبتاً تیره است چون سرمایهگذاری در بخش کشف و استخراج و توسعه ذخایر سنگ آهن کم است.

به گزارش ایفنا ،در مدت مورد بررسی تولید کنسانتره سنگ آهن ایران  61درصد رشد ساالنه
داشته  06میلیون و  411هزار تن ثبت شد.
 ۰0درصد این رقم تولید شده توسط معادن دولتی چادرملو و شرکت سنگآهن مرکزی ایران صورت
گرفت .این افزایش تولید در راستای سیاستهای ایران برای افزایش تولید جهت تامین نیاز صنعت
فوالد برای رسیدن به هدف توسعه تا سال  6161بوده است .برای رسیدن به هدف تولید 11
میلیون تن سنگآهن ایران نیاز به  013میلیون تن سنگآهن دارد و به دنبال خود کفا شدن در
تأمین سنگآهن تا پایان سال  31میباشد.
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البته امید به خود کفایی در این بازه زمانی کمی خوشبینانه است چون شرکتهای معدنی داخلی با مشکالتی روبرو هستند.

از جمله هزینه باالی حمل و نقل که نیاز به سرمایهگذاریهای بزرگ برای توسعه زیر ساختهای حمل و نقل دارد.
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ترکمنستان دیگر تمایلی به خرید سیمان ایران

ندارد سیمان خبر

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان شمالی گفت :صادرات کارخانه سیمان بجنورد به ترکمنستان کاهش
یافته و محدود شد.
به گزارش سیمان خبر ،محمد صمدی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در بجنورد اظهار کرد :طی سالهای گذشته بخش
مهمی از صادرات کارخانه سیمان بجنورد به ترکمنستان صادر میشد.
وی ادامه داد :با ساخت چندین کارخانه سیمان در ترکمنستان دیگر این کشور رغبتی به واردات سیمان ندارند.
صفحه شماره 6

رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد :از این رو صادرات سیمان بجنورد به ترکمنستان

شنبه

وی بیان داشت :اکنون کشورهای افغانستان و عراق خریدار محصول سیمان بجنورد بوده و برخی محصوالت ساختمانی با پایه
سیمان از این استان به این کشورها صادر میشود.
صمدی تصریح کرد :در سفر هیات تجاری اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان شمالی به گرجستان و آذربایجان
هم در خصوص آمادگیهای استان برای صادرات مذاکراتی شد.
وی بیان داشت :اکنون تولیدات کارخانه سیمان بجنورد به مصرف استان و استانهای همجوار خراسان شمالی میرسد.
به گفته رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان شمالی ظرفیتهای خوبی در راستای توسعه کارخانه سیمان در

سنوات گذشته انجامشده است.
وی بیان داشت :بر همین مبنا ظرفیت تولید کارخانه سیمان بجنورد به دو برابر افزایشیافته است.
کارخانه سیمان بجنورد در تیرماه  08۰3با حضور سفیر رومانی در ایران ،وزیر صنایع وقت و مسووالن کشوری افتتاح شد.
این واحد بزرگ صنعتی در  41کیلومتری شرق بجنورد قرار دارند.
این کارخانه تنها شرکت تولیدکننده  06نوع سیمان در کشور است.
 8مهر 0831

افزایش  1.0درصدی تولید فوالد خام

خبرنامه صنایع معدنی

کاهش یافت.

ایران ایمیدرو

تولید فوالد خام ایران در هشت ماهه نخست سال جاری میالدی با  1.0درصد افزایش نسبت به مدت
مشابه سال گذشته  00میلیون و  410هزار تن به ثبت رسید.
به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) ،انجمن جهانی
فوالد طی گزارشی آمار تولید فوالد خام 22کشور تولیدکننده جهان را در هشت ماه نخست سال جاری
میالدی منتشر کرد.
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بر اساس این گزارش علی رغم کاهش  1.3درصدی فوالد خام جهان ،تولید فوالد خام در ایران طی مدت مذکور  1.0درصد
افزایش یافت.
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همچنین کشورهای فوالدساز اتحادیه اروپا و خاورمیانه با تولید  01۰میلیون و  380هزار تن و  03میلیون و  6101هزارتن
فوالد خام در 3ماهه نخست سال جاری میالدی به ترتیب  1.6و  6.2کاهش تولید نسبت به مدت مشابه سال  6101داشتهاند.
انجمن جهانی فوالد میزان تولید فوالد خام چین و کره جنوبی را طی این مدت با کاهش  1.0و  6.0درصدی به ترتیب 182
میلیون و  861هزارتن و  41میلیون و  682هزار تن ثبت کرد.
براساس این گزارش تولید فوالد خام برزیل و روسیه در  3ماهه نخست جاری میالدی به ترتیب  01.2و  0.2درصد کاهش
یافت در حالی که طی همین مدت هند با  1.2درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته  28میلیون و  601هزارتن
تولید کرد.
انجمن جهانی فوالد در این گزارش تولید فوالد در ماه اوت  6102را نیز منتشرکرد که براین اساس تولید فوالد خام ایران
صفحه شماره 7

0میلیون و  811هزار تن بود که نسبت به اوت  6101افزایش  3.0درصدی داشته است.

نخستین نمایشگاه اختصاصی کشور سلطنت عمان از چهارم مهر امسال به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی
تهران برگزار خواهد شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر از سازمان توسعه تجارت ،در این نمایشگاه که در فضایی در حدود هزار و  111مترمربع و با حضور
 24شرکت عمانی برگزار میشود گروههای کاالیی شامل صنایع دستی ،پتروشیمی ،پالستیک ،تجهیزات و ابزار پزشکی ،برق و
الکترونیک ،کشاورزی ،مبلمان ،لوازم آرایشی به معرض به نمایش گذاشته میشود.
هدف از برگزاری این رویداد آشنایی هرچه بیشتر با تولیدات ،سرمایهگذاری و فرصتهای صادراتی عمان به بازار ایران و ایجاد
فرصتهای الزم برای ارائه خدمات سرمایهگذاری ،امور بازرگانی و تولیدی ،معرفی کاالهای مصرفی ،خدمات بانکداری و امور
بیمه ای ،خدمات فنی و مهندسی ،گردشگری و صنایع دستی به منظور رویارویی با طرفهای تجاری دو کشور و برقراری
سرمایهگذاریهای مشترک در تولید محصول و صدورآن به کشورهای ثالث و سایر بازارهای هدف صادراتی است.

 8مهر 0831

خبرنامه صنایع معدنی

شنبه

برگزاری نخستین نمایشگاه عمان در ایران در اولین ماه پاییز

واحد مرکزی خبر

برگزاری این نمایشگاه را باید یک رویداد مهم در روابط اقتصادی دو کشور دانست چرا که در شرایطی برگزار میشود که
شرکتهای عمانی برای توسعه روابط صنعتی ،تجاری و سرمایهگذاری با همتایان ایرانی خود از جدیت ویژه ای برخوردارند.

فعالیت کارخانجات سیمان با  ۰1درصد ظرفیت جوابگوی نیاز بازار خواهد بود

رادیو سهام

عبدالرضا شیخان ،دبیر انجمن کارفرمایان سیمان در گفتوگو با رادیوسهام در خصوص آخرین وضعیت
سیمانیها با اعالم این خبر که قرار است کارخانههای سیمانی ظرفیت تولید خود را به  ۰1درصد
کاهش دهند ،عنوان کرد که با توجه به اینکه بازار محدود شده است ،این  ۰1درصد جوابگو است.
KP-PU-NL-01-043-A

به گزارش سیمان خبر ،وی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به روند رو به رشد استفاده از جادههای بتنی ،تصریح کرد
که خوشبختانه استفاده از این روش فرهنگسازی شده است؛ چندین سمینار برگزار کردیم و در حال حاضر نیز در بخشهایی از
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جاده اصفهان شیراز و بیرجند قائم به سمت خراسان جنوبی هم این طرح اجرا میشود .به لطف خدا این روش رو به رشد بوده
و به مرور جا میافتد ،حتی شخص وزیر راه و شهرسازی نیز اصرار دارند که اتفاق بیفتد و همین رویکرد امیدوار کننده است.
** خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه بعضی از واحدها میخواهند تولید خودشان را به  ۰1درصد ظرفیت برسانند ،این خبر
چه قدر صحت دارد؟ چه واحدهایی هستند؟
این خبر صحت دارد؛ با توجه به اینکه هدفمان این است که عرضه و تقاضا متعادل شود و هزینه اضافه به کارخانجات تحمیل
نشود ،برآورد کردیم با  ۰1درصد ظرفیت تولید نیز میتوانیم جوابگوی نیاز داخلی و صادراتی باشیم .در نتیجه دوستان
موافقت کردند که با همین ظرفیت تولید انجام شود ،ولی در مورد تولید سیمان با توجه به اینکه بازار محدود شده است ،این
صفحه شماره 8

 ۰1درصد جوابگو است.

شنبه

خوشبختانه استفاده از این روش فرهنگسازی شده است؛ چندین سینمار برگزار کردیم و در حال حاضر نیز در بخشهایی از
جاده اصفهان شیراز و بیرجند قائم به سمت خراسان جنوبی هم این طرح اجرا میشود .به لطف خدا این روش رو به رشد بوده
و به مرور جا می افتد ،حتی شخص وزیر راه و شهرسازی نیز اصرار دارند که اتفاق بیفتد و همین رویکرد امیدوار کننده است.
به هر حال یک عمر جادهها را آسفالت کردند ،حاال پیمانکارها بخواهند به سمت بتنهای غلطتکی پیش روند نیاز به ماشین آالت
دارند .در همین راستا نیز وزارت راه و شهرسازی روی این قضیه کار میکند و نظرات همه مثبت است.
** چند درصد این مسئله در صورتهای مالی تاثیر دارد؟
بیش از آنکه نگاه ما بر صورتهای مالی باشد ،به دنبال فرهنگسازی این روش هستیم؛ چرا که منافع ملی را در بر دارد .از آن
سو هم قیر قرار است که تماما صادر شود و به مرور سیمان جایگزین آن شود .در کل نیز به باورم تاثیرات اجرای این کار در
ابعاد روانی و اقتصادی بسیار مثبت است.
** مسئله دیگری که عنوان می شود این است که صنعت ساختمان در حال تکان خوردن است،شما چشم انداز را چگونه پیش
بینی میکنید؟
درحال حاضر آمارها نشان می دهد که وضعیت بهتر شده ،به این معنی که از نظر نیاز جامعه که به سیمان بیشتر شده ،امروز

** یعنی سال آینده را سال پررونق برای سیمانیها میتوانیم بدانیم؟

 8مهر 0831

مشاهده میشود که بیشتر از  ۰1درصد تولید میکنند .بنابراین در مجموع این امر نشان میدهد که شرایط بهتر شده است.

خبرنامه صنایع معدنی

** بحث جاده بتنی به کجا رسید؟

نمیتوانم با این قطعیت بگویم ،ولی نسبتاً بهتر خواهد شد.
** کاهش تخفیفها به کجا رسید؟
خوشبختانه با این کار موافقت شد است؛ ما در کل کشور به طور متوسط  81درصد تخفیف میدادیم که
این میزان به  01درصد کاهش یافته است.
** این در بازار مصرف تاثیر ندارد؟
خیر ،چرا که در حال حاضر ما در فصل کار قرار داریم.
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– آیا می توان برآورد کرد که تا یک ماه دیگر صنعت سیمان به قیمت مصوبهای سال  0838برسد یا باید همچنان زمان
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بگذرد؟
بله میتوان پیشبینی کرد.
** بعضی از مسئولین صنعت سیمان گفتند قصد داریم عالوه بر رسیدن به قیمت سال  0838افزایش نرخ هم بدهیم رسیدن
به این موضوع امکانپذیر است؟
ما همیشه هم گفتهایم که وقتی به قیمت مصوب و تعادل بازار برسیم انشاهلل میتوانیم آنگاه قیمت ها را نیز افزایش دهیم .با
توجه به نرخ تورم و اینکه چند سالی است که افزایش نداشتهایم ،درحال حاضر شرایطی فراهم شده که میتوانیم این افزایش
قیمت را داشته باشیم .البته گفتنی است که نمیتوان از میزان افزایش پیشبینی داشت ،چراکه ما طی دو سال ،تورم  0834و
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 0838را اگر بگیریم ،میزان افزایش قیمتها نیز مشخص میشود .به هر ترتیب امیدوارم که این مسئله در سال جاری لحاظ

** در حال حاضر چه میزان سیمان در انبارها موجود است؟
سیمان در کل کشور براساس نیاز تولید میشود ،بنابراین ما هیچگاه آن را انبار نمیکنیم ،ولی در خصوص کلینکرگفتنی است که
حدود  04تا  01میلیون تن کلینکر در کل کشور تولید میشود ،اما با توجه به این که در کارخانههای مختلف انواع مختلفی از
کلینکر با غلظتهای متفاوت تولید میشود ،به نظر میرسد که  ۰میلیون مازاد تولید در انبارها داشته باشیم.
** خبری منتشر شده بود مبنی بر اینکه سیمان درود در حال تعطیل شدن است ،آیا این خبر صحت دارد و آیا اینکه امکان دارد
اتفاقات مربوط به این کارخانه دامن سایر کارخانهها را نیز بگیرد و آنها را به مرز تعطیلی بکشاند؟

من هم خبر را خواندم ،بله متاسفانه صحت دارد ،اما گفتنی است که کارخانه درود شرایط خاص و ویژهای دارد است و بنده به
همین دلیل قادر به صحبت و پاسخگویی در این خصوص نیستم .اما در کل نیز الزم به ذکر است که وضعیت این کارخانه مختص
خودش است و نمیتوان آن را به سایر کارخانهها تعمیم دهیم.
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خبرنامه صنایع معدنی

شنبه

شود.
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