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باکو برای انتقال خانواده دیپلمات هایش هواپیما به تهران می فرستد

تالش ایران برای روشن شدن ابعاد 
حمله به سفارت آذربایجان 

جوابیه شرکت ملی گاز ایران 
به گزارش »مردم ساالری«

حسین راغفر، استاد اقتصاد دانشگاه:

بحران های آتی اقتصاد 
با بحران حمله مغول قابل مقایسه است

عضو هیات   مدیره انجمن صنایع و معادن و تولید  کنندگان گچ کشور عنوان کرد

سرمایه گذاران ترکیه   در راه معادن و صنایع معدنی گچ ایران
مدیرعامل سیمان »سامان غرب« عنوان کرد

االکلنگ زمستانی هزینه و قیمت سیمان
ایران از کشــورهایی اســت که در زمینه 
معادن گچ بسیار غنی است، به گونه  ای که گفته 
می شــود کشــورمان ۱۰ درصد ذخایر گچ دنیا 
را به خــود اختصاص داده اســت؛ با وجود این 
واحدهای فرآوری گچ چندان نتوانسته  اند همپای 
فناوری  های روز دنیا پیش بروند و بیشــتر آنها 
با فناوری  های فرســوده و قدیمی کار می کنند، 
بنابراین صنعت گچ که طی چند دهه گذشــته 
به طور کامل توسط بخش خصوصی اداره شده 
و به  صورت معمول از دریافت تســهیالت مالی 
و بانکــی دولتی بی  بهره بوده اســت، در زمینه 
بــه  روز کردن فنــاوری خود چندان پیشــرفت 
قابــل  توجهی نداشــته و هم  اکنــون بازارهای 
صادراتی را به کشــور    های دیگر از جمله ترکیه 
واگذار کرده      ایم. حتی کار به جایی رســیده که 
ســرمایه گذاران ترکیه  ای با علم به وجود معادن 
بکر ایران و فقدان توانایی مالی معدن داران برای 
به روز کردن خطوط تولید و تجهیزات، اقدام به 

سرمایه گذاری در این بخش کرده اند.
عضــو هیات   مدیره انجمــن صنایع و معادن 
و تولید  کنندگان گچ کشــور گفت: در روزهای 
ابتدایی کاهش دمای کشور سیاستگذاری ها در 
حوزه مصــرف گاز تولیدکنندگان گچ عمدتا بر 
مبنای کاهش تولید بــود اما طی روزهای اخیر 
بســیاری از کارخانه های ایــن صنعت به دلیل 
ابوالفضل  محدودیت های گاز تعطیل شــده اند. 
اقبالیون با اشــاره به این مطلب افزود: برخالف 
صنایعی مانند سیمان که در نبود گاز از مازوت 
برای تولید بهره می برد، چنین امکانی در اختیار 
صنعت گچ قرار ندارد و همین امر باعث شده تا 

قطع گاز به معنای تعطیلی صنعت گچ باشد.
وی با اشاره به احتمال افزایش بهای سوخت 
در ســال آینده اظهار کــرد: برخی اخبار حاکی 
ا ســت که بهای هر مترمکعب گاز در سال آینده 
برای تولیدکنندگان گچ از ۵۰۰ تومان به ۱۲۰۰ 
تا ۱۴۰۰ تومان می رسد و این مساله تاثیر قابل 
 توجهی در افزایش هزینه های تولید دارد؛ بر این 
اســاس چنانچه وزارت صمت در سال آینده به 
میزان افزایش هزینه ها اجازه افزایش بهای گچ را 
صادر نکند، قطعا باید منتظر ورشکستگی برخی 
از تولیدکنندگان باشــیم؛ کما اینکه نمونه این 
شوک را در دهه ۸۰ و هدفمندی یارانه ها شاهد 
بودیــم که برخالف وعده ها ســهم بخش تولید 
پرداخت نشد و مشکالت بسیاری به وجود آورد.
عضو هیات   مدیره انجمــن انجمن صنایع و 
معادن و تولید  کنندگان گچ کشــور با اشاره به 
تولید گچ کیسه ای و سنتی در کشور ادامه داد: 
صرفا تعداد معدودی از تولیدکنندگان محصوالت 
جدید صنعت گــچ مانند درای وال هــا )دیوار 
گچی( تولید می کنند و سایر شرکت ها کماکان 
گچ را با همان ســبک و سیاق ۵۰ سال پیش به 
شکل کیسه ای تولید می کنند؛ بنابراین صنعت 

گچ برخالف بسیاری از صنایع نتوانسته همپای 
کشورهای توســعه یافته حرکت کند و به همین 
خاطر در بخش صادرات هــم موفقیت چندانی 
به دســت نیامده است؛ حتی در مواردی هم که 
شرکت ها برای دریافت مجوز واردات ماشین آالت 
و تجهیزات اقدام می کنند، باید چند ماه منتظر 
دریافت نظر کارشناس و بروکراسی های مربوطه 

بمانند.

اقبالیون افــزود: گچ به طور کامل در صنعت 
ساختمان مورد استفاده قرار می گیرد و با توجه 
به رکود این صنعت پیشران، تولیدکنندگان گچ 
با مشکل نبود تقاضا مواجه هستند؛ این در حالی 
اســت که رکود ساختمان سال به سال عمیق تر 
می شود و اثرات رکود سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هنوز 
به صنعت گچ نرســیده است؛ در واقع با توجه به 
اینکه از مرحله آغاز ساخت وســاز تا نازک کاری 
دو سال طول می کشد و از طرفی گچ در مرحله 
نازک کاری مورد استفاده قرار می گیرد، می توان 
نتیجــه گرفت کــه تقاضای امروز گــچ مربوط 
به ســاختمان های ســال ۱۳۹۹ است و باید در 
سال های آتی منتظر کاهش بیشتر تقاضا باشیم.

وی تصریح کرد: عالوه بر سیاســت انقباضی 
بانک ها در پرداخت تسهیالت، به طور خاص در 
این زمینه همــکاری الزم با صنعت گچ صورت 
نمی گیرد و متاسفانه صراحتا عنوان می کنند که 

ما بنگاه اقتصادی هستیم و مسئولیتی در قبال 
بخش تولید و اشتغال کشور نداریم؛ در حالی که 

بانک ها باید در خدمت تولید و اقتصاد باشند.
اقبالیون بــا بیان اینکه دریافت تســهیالت 
برای تولیــد محصوالت جدیــد صنعت گچ به 
سختی امکان پذیر اســت، عنوان می کند: اخیرا 
ســرمایه داران کشــورهایی مانند ترکیه با علم 
به مشــکالت دریافت تســهیالت معدن داران و 
تولیدکنندگان صنعت گچ، برای سرمایه گذاری 
و احــداث کارخانه های جدید در ایــران اقدام 
کرده انــد و این موضوع قطعا باعث جذب بازار و 
تعطیلی بسیاری از کارخانه های داخلی می شود 
در حالی که منطق ایجاب می کند که از مدیران 
کارخانه ها برای بهینه سازی و راه اندازی خطوط 

تولید حمایت شود.
رئیــس هیات  مدیره شــرکت »ســپید گچ 
ســاوه« با بیان اینکه برخی از معــدن داران در 
اســتان هرمزگان اقدام به صادرات ســنگ گچ 
به کشورهای عربی و هند می کنند، اظهار کرد: 
ســنگ گچ با بهای بســیار نازلی توسط برخی 
معدن داران جنوب کشــور صادر می شود اما این 
مســاله در مورد سایر تولیدکنندگان استان های 
دیگر صدق نمی کند چرا که هزینه های حمل تا 

بندرعباس بسیار باالست.
اقبالیون با اشاره به مشکالت تامین گازوئیل 
موردنیاز ماشــین آالت گفت: متاســفانه میزان 
گازوئیلی که برای ماشین آالت معدنی به صنعت 
گچ اختصاص می دهند، به مراتب کمتر از میزان 
موردنیاز اســت و بسیاری از تولیدکنندگان گچ 
مجبور به تامین این ســوخت با قیمت کاذب از 

بازار آزاد هستند.
وی در پاســخ به این ســوال که تا چه اندازه 
گازوئیل خریداری شــده از بــازار از نظر کیفی 
انتظــارات را برآورده می کنــد، گفت: وضعیت 
معدن داران به گونه ای اســت که مســاله اصلی 
تامین گازوئیــل برای جلوگیری از خاموشــی 
کارخانه و جلوگیری از بیکاری است و کیفیت در 

چنین شرایطی محلی از اعراب ندارد.

یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده قیمت 
ســیمان، هزینه هــای حمل ونقل اســت چرا 
کــه در حال حاضر ایــن کاالی حجیم ارزش 
مالــی یا دقیق   تر قیمت باالیی نــدارد و براین 
اساس کارخانه های ســیمان عمدتا در نقاطی 
احداث می شــوند که از بــازار فروش حداکثر 
۱۰۰ کیلومتر فاصله داشــته باشند؛ در چنین 
شرایطی امروزه صنعت سیمان درگیر چالشی 
به نام هزینه های حمل مازوت به عنوان سوخت 
جایگزین گاز شده است؛ به این معنا که اگر چه 
به طور طبیعی کارخانه ها باید از پاالیشگاه های 
استان خودشــان مازوت بخرند، اما با توجه به 
اولویت قائل شدن برای نیروگاه ها در تخصیص 
مازوت، تولیدکنندگان سیمان مجبور به خرید 
از استان های دیگر هستند که همین امر باعث 
تحمیل هزینه های باال به شرکت ها شده است؛ 
بــه این معنا که اگر چه مازوت به نرخ هر لیتر 
۵۰۰ تومــان و البته به صورت علی الحســاب 
در اختیار تولیدکنندگان صنعت ســیمان قرار 
می گیرد اما در اغلب مــوارد هزینه حمل این 
ســوخت اضطراری به دو برابر ارزش محموله 
می رســد و ایــن اتفاق در حالــی می افتد که 
شــرایط افزایش بهای ســیمان به هیچ عنوان 
فراهم نیست؛ در واقع با توجه به کاهش تقاضا 
در فصل زمستان و از طرفی عرضه چند برابری 
نســبت به تقاضا، نه تنها قیمت سیمان دچار 
افت شده است، بلکه با توجه به دستورالعمل ها، 
فروش کمتــر از ۵۰ درصد میزان عرضه، باعث 
کاهش ســه درصدی قیمت پایه در هفته بعد 
می شــود. بنابراین از یکسو رشــد هزینه های 
تولید و از سوی دیگر هر هفته کاهش متوالی 

نرخ سیمان بسیاری از شرکت ها را شاهدیم. 
وقتی هزینه حمل از محموله

 گران تر است
مدیرعامل سیمان »ســامان غرب« در این 
خصوص به خبرنگار مــا گفت: در حال حاضر 
دولت نیروگاه ها را برای تامین مازوت در اولویت 

قرار داده و سهمیه ای برای صنایع سنگین قرار 
داده که به هیچ عنوان کفایت تولید را نمی کند 
و امروز شــرکت ما برای تامیــن مازوت باید از 
خوزســتان مازوت را به نرخ باالیی تا کارخانه 

سیمان در استان کرمانشاه حمل کند.

شهریار گراوندی ضمن اشاره به این مطلب 
افزود: کرمانشــاه به عنوان یکی از استان های 
معین در تامین مازوت تعیین شده و شاهدیم 
که مازوت صنایع برخی اســتان ها مانند ایالم 
از طریق پاالیشــگاه این استان تامین می شود؛ 
این در حالی اســت که تامین سوخت ایالم از 
طریق خوزستان به دلیل فاصله نه چندان زیاد 
به راحتی قابل انجام اســت اما صنایع انرژی بر 
کرمانشــاه مانند ســیمان از خوزستان فاصله 

زیادی دارند.
وی با اشاره به هزینه ۸۰۰ تومانی حمل هر 
لیتر مازوت از خوزستان تا کرمانشاه ادامه داد: 
عالوه بر اینکه تامین مازوت از طریق پاالیشگاه 
بندر امام خوزســتان حدود دو برابر هزینه ها را 
افزایش داده که حتی شــرکت های حمل ونقل 
اســتان کرمانشــاه حاضر به طی کــردن این 
مسافت با توجه به هزینه های استهالک نیستند 
و در مواردی هم که با دریافت هزینه های باالتر 
حاضر به حمل مازوت می شــوند، سه روز برای 

رفت و برگشــت زمان نیــاز دارند و طبیعی 
است با این روند سوخت رسانی کارخانه سیمان 

دچار مشکل می شود.
مدیرعامل سیمان سامان غرب تصریح کرد: 
در اینکه نیروگاه ها بــا توجه به اهمیت تامین 
برق باید در اولویت باشــند، شکی نیست اما با 
توجه به اینکه مازوت در استان تهران به دلیل 
مساله آلودگی هوا مورد استفاده قرار نمی گیرد، 
دولــت می تواند مازوت تولیدی پاالیشــگاهی 
مانند شــهرری را به سایر نیروگاه ها حمل کند 
امــا از این کار امتناع می کند تا متحمل هزینه 
حمل نشــود و بار افزایــش هزینه را به گردن 

تولیدکننده صنایع انرژی بر بیندازد.
گراوندی در پاســخ به این سوال که تا چه 
انــدازه درگیر قطع برق هســتید، اظهار کرد: 
خوشــبختانه در بخش تامین برق با مشــکل 
جــدی مواجــه نبوده ایم و فعــال اداره برق از 
ما خواســته که تا ۱۰ درصــد در مصرف برق 

صرفه جویی کنیم.
ارزان تر شدن سیمان

وی با انتقاد از سیاســت های وزارت صمت 
در بــورس کاال گفت: درآمــد و هزینه صنعت 
سیمان به ویژه در فصل زمستان به هیچ عنوان 

همخوانی ندارد.
 از یک طرف هزینه ها به شــکل محسوسی 
همواره در حال افزایش اســت و از سوی دیگر 
بهای ســیمان نه تنها افزایــش نمی یابد بلکه 
ارزان می شود؛ در واقع با وجود اینکه در فصل 
زمســتان قرار داریم و تقاضای سیمان با توجه 
بــه کاهش شــدید ساخت وســاز و پروژه های 
عمرانی به شدت افت داشته، اما وزارت صمت 
اصرار به عرضه یک میلیــون و ۱۵۰ هزار تنی 
 دارد کــه همین امر باعث شــده تــا عالوه بر 
کاهش بهای سیمان، قیمت پایه شرکت ها هم 
بــه دلیل فروش کمتــر از ۵۰ درصد محصول، 
در هفته آتــی ۳  درصد افت کند و با ادامه این 
روند، شــرکت ها به شدت متحمل ضرر و زیان 

می شوند.
ایــن تولیدکننده با اشــاره به مشــکالت 
صادرات سیمان تصریح کرد: متاسفانه از یکسو 
مالیات های سنگین بر صادرات و از سوی دیگر 
تامین نیاز داخلی در شرایط کنونی باعث افت 

صادرات شده است.
مدیرعامل سیمان سامان غرب در ادامه به 
و  ضرورت هماهنگی صادر کنندگان ســیمان 
کلینکر در موضــوع قیمت ها پرداخت و گفت: 
خوشــبختانه با توجه به هماهنگی های صورت 
 گرفته بین اعضای انجمن سیمان، قیمت پایه 
برای صادرات تعریف شده و کسی حق فروش 
صادراتی به نرخ پایین تر ندارد و قطعا با تعامل 
بیشــتر شــاهد ارز آوری باالتر صنعت سیمان 

خواهیم بود.

برخــی اخبار حاکی ا ســت کــه بهای هر 
مترمکعــب گاز در ســال آینــده بــرای 
تولیدکنندگان گچ از ۵۰۰ تومان به ۱۲۰۰ 
تا ۱۴۰۰ تومان می رسد و این مساله تاثیر 
قابل  توجهی در افزایش هزینه های تولید 
دارد؛ بر این اساس چنانچه وزارت صمت 
در سال آینده به میزان افزایش هزینه ها 
اجــازه افزایش بهای گــچ را صادر نکند، 
قطعا باید منتظر ورشکســتگی برخی از 

تولیدکنندگان باشیم

در اینکه نیروگاه ها بــا توجه به اهمیت 
تامین برق باید در اولویت باشــند، شکی 
نیســت اما با توجه به اینکــه مازوت در 
اســتان تهران بــه دلیل مســاله آلودگی 
هوا مورد اســتفاده قرار نمی گیرد، دولت 
می تواند مازوت تولیدی پاالیشگاهی مانند 
شهرری را به سایر نیروگاه ها حمل کند اما 
از این کار امتناع می کند تا متحمل هزینه 
حمل نشود و بار افزایش هزینه را به گردن 

تولیدکننده صنایع انرژی بر بیندازد




