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صادرات صنعت سیمان
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برای حفظ صنعت سیمان
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تحت نظارت
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تحلیل بازار فعلی سیمان

سهم صنعت سیمان کشور در 
اتحادیۀ اقتصادی اوراسیا 

 
چگونه ممکن است نمودارها 

شما را فریب دهند؟
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گزارش/ 1۶ 
همایش اینترِسم؛ حمل ونقل دریایی

گفت و گو / 20 
انجمن؛ خانه ی تمامی همکاران ...
مقاله/ 28 
آمیخته ی بازاریابی
گفت و گو / 3۴
مدیر جوان و تأثیر افکار جوان بر صنعت
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شرکت توسعه ی 
صادرات صنعت سیمان
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سردبیر
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راهله جناب زاده
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نسل جدید 
سیمان های 
کامپوزیت با 

LC3

سرمقاله

حمیدرضا تاجیک 
سردبیر مجله بازار سیمان

 در سال جدید رونق استثنایی که در بازار سیمان 
برای اجرای استراتژی های  را  پدیدار شده است فضا 
گشوده  فزاینده ای  شکل  به  سیمان  تولید  در  جدید 
و  سو  یک  از  سیمان  بازار  در  تقاضا  افزایش  است. 
به  مربوط  محدودیت های  از  ناشی  کلینکر  کمبود 
انرژی، سوخت، قطعات و تجهیزات وارداتی از سوی 
مواد  از  استفاده  برای  را  بی نظیری  موقعیت  دیگر 
از  بخشی  جایگزینی  برای   )SCM( مکمل  سیمانی 
کلینکر و افزایش راندمان و سودآوری در کارخانجات 
سیمان، فراهم نموده است. تولید   این نوع سیمان   ها 
گازهای  انتشار  کاهش  برای  استراتژی  موفق ترین 
دی اکسید کربن  بخصوص  زیست  محیط  آالیندۀ 
با  این حال،  است.  جهان  سیمان  صنعت  در   CO2

پایین   این  اولیه  به مقاومت  مربوط  محدودیت های 
مشتریان  شناخت  عدم  صورت  در  سیمان   ها  نوع 
هدف و ارایه خدمات مهندسی فروش به آنها، اجرای 
نوع  از   این  استفاده  به  بازار  تمایل  و  استراتژی    این 
ارزان  بسیار  "بتن"  زیرا  می کند  دشوار  را  سیمان   ها 
سیستماتیک  طور  به  مردم  دلیل  همین  به  و  است 
نوع سیمان  بهینه سازی  به  الزم  توجه  هنگام مصرف 
مصرفی و بهینه سازی مقدار مصرف آن را ندارند. در 
چنین شرایطی مصرف کنندگان به دلیل عدم آگاهی از 
فرموالسیون سیمان های جدید، که آالینده های محیط 
زیست و مصرف انرژی را کاهش می دهند، همچنان 
قدیمی  با  سیمان های  انواع  از  استفاده  به  تمایل 
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را دارند. ما می توانیم تولید سیمان های  فرموالسیون 70 سال پیش 
جدید با مصرف انرژی کمتر و سپس مقدار سیمان را در بتن و مقدار 

بتن را در ساختمان بهینه نمائیم. 
با 50  کامپوزیت  عنوان نسل جدید سیمان  به   LC3 الف: معرفی 

درصد کلینکر  
هزاران سال است که انسان خاکُ رس را شناخته و از آن محصوالت 
گوناگونی تولید می کند. اما   این برای نخستین بار است که محققین با 
استفاده از   این منبع ارزان و دردسترس همگان اقدام به تولید سیمان 
ارائه  اینجا  پرتلند کامپوزیت می کند. در واقع نوآوری عمده  ای که در   
می شود، امکان جایگزینی کلینکر سیمان با خاک رس و سنگ آهک 

است که مصرف کلینکر در سیمان را تا 50 درصد کاهش می دهد. 
استفاده از سیمان های پرتلند کامپوزیت که در آنها بخشی از کلینکر 
با مواد دیگر جایگزین می شود، راهکار مطمئن و عملیاتی برای کاهش 

مصرف کلینکر و به تبع آن، کاهش اثر کربن1 می باشد )شکل 1(.
مصرف   این نوع سیمان   ها و سایر انواع مختلف سیمان های آمیخته 
براساس آخرین  در کشورهای مختلف مرسوم است. به عنوان مثال 
آمارهای ارایه شده از سوی انجمن سیمان آلمان )جدول 1( بیش از 70 
درصد از سیمان های مصرف شده در   این کشور را انواع سیمان های 
متأسفانه  در   ایران  اما  آمیخته تشکیل می دهد.  و  کامپوزیت  پرتلند 
تولید سیمان های آمیخته که حاوی درصد کمتری کلینکر هستند به 

دالیلی که در ادامه به آنها اشاره می شود رایج نیست. 
امروزه بیش از ۸0 درصد موادی که برای تولید   این نوع سیمان   ها 
جایگزین کلینکر می شوند عبارت اند از: سنگ آهک، خاکستر بادی و 
کشورها  از  برخی  در  منابع  کمبود   این  به  توجه  با  می باشد.  سرباره 
و موقعیت های جغرافیایی تحقیقات گسترده  ای برای یافتن منابعی 
وجود  طبیعت  در  نیز  وفور  به  بودن  دردسترس  و  ارزان  ضمن  که 
داشته باشند، آغاز شد که در نهایت خانم دکتر اسکریوینر از دانشگاه 
پلی تکنیک فدرال لوزان EPFL(2( توانست با استفاده از رس کلسینه، 
به ویژه در ترکیب سنگ آهک جایگزین مناسبی برای کلینکر پیدا کند. 
متاکائولن تشکیل  کلسینه می شود،  کائولینیت  که رس حاوی  وقتی 
است.   این   )Al2Si2O7( آلومینوسیلیکات  آمورف  فاز  که یک  می شود 
ماده می تواند با کلسیم هیدروکسید واکنش دهد و )C-)A(-S-H( و 
هیدرات های آلومینات را تولید کند. عالوه بر   این، آلومینا می تواند با 
پودر سنگ آهک واکنش دهد و هیدرات های کربوآلومینات را تولید 
کند. همۀ   این محصوالت تولید شده در واکنش ها، فضا را پر می کنند 

و باعث کاهش تخلخل و بهبود خواص مکانیکی و دوام می شود.
انجام شده به سرپرستی خانم اسکریوینر نشان  آخرین تحقیقات 
می دهد که می توان با ترکیب مواد معدنی و کلینکر شامل 50 درصد 
کلینکر، 30 درصد رس کلسینه، 15 درصد سنگ آهک و 5 درصد گچ 
در  رس ها  یافت.این  دست  مطلوبی  مکانیکی  خواص  با  سیمان  به 
کشورهایی که بیشترین رشد تقاضا برای سیمان پیش بینی می شود 

به طور گسترده در دسترس هستند.
نکته ای که در   اینجا باید مدنظر قرار داد   این است که اگرچه سنگ 
آهک به وفور در دسترس است، اما اضافه کردن سنگ آهک به تنهایی 
در  ضعف  و  تخلخل  افزایش  باعث  درصد،   10 از  بیش  میزان  به  و 

خصوصیات سیمان می شود.
کنفرانس  در  شده  ارایه  آمارهای  و  اطالعات  آخرین  براساس 
کلینکر،  درصد   50 شامل  سیمان  صنعتی  تولید  سمتک،  بین المللی 

1-Foot Print
2-Ecole Polytechnique Fdrale

همراه با ترکیبی از پودر سنگ آهک و رس کلسینه در هند و کوبا  ]1,2[
نتایج موفقیت آمیزی به همراه داشته است. سیمان تولید شده دارای 
عملکرد مکانیکی شبیه به سیمان پرتلند CEM I بوده است که مقدار 

کلینکر آن باالی 90 درصد است. 

موتورهای محرک برای تولید و مصرف سیمان های کامپوزیتی 
و  شرکت ها  سود  یک سوم  حدود  که  است  داده  نشان  تحقیقات 
سازمان ها از عرضۀ محصوالت جدید به دست آمده است. ورود موفق 
فرایند  صحیح  اجرای  به  توجه  مستلزم  بازار،  به  جدید  سیمان  یک 
برای  است.  برای مشتریان  آن سیمان  از  استفاده  معرفی و ضرورت 

  این منظور می بایست رفتار مصرف کنندگان سیمان را تحلیل نمود. 

تحلیل رفتار مصرف کنندگان سیمان
اولین قدم در انجام تحلیل رفتار مصرف کنندگان سیمان طبقه بندی 
آنها است. برای   این کار استفاده از طیف گسترده ای از ویژگی ها مهم 
است. از جمله ویژگی هایی که می توانید در نظر بگیرید، می توان به 
آماده، پروژه های  ویژگی های نوع و محل مصرف سیمان مانند بتن 
عمرانی یا ساختمانی، قطعات بتنی یا توزیع کنندگان سیمان اشاره کرد.
شرکت های  برای  که  مشتریانی  مشخصات  باید  مرحله  در   این 
سیمانی بسیار باارزش هستند، را شناسایی کنید. یکی از راه های انجام 
که مشتری  است.   این تحلیل نشان می دهد   RFM کار تحلیل    این 
برای  از شما خرید کرده است. روش دیگر  زمان هایی  بار و چه  چند 
روش  در   این  است.  مشتری  عمر  طول  ارزش  محاسبۀ  مرحله    این 
دالری  یا  ریالی  ارزش  سیمان،  مشتریان  عمر  طول  مانند  معیارهایی 
خرید و نرخ تکرار خرید می بایست در نظر گرفته شود تا براساس آن 
مشخص شود شرکت چه مقدار می تواند از آن مشتری کسب درآمد 
کند.   این اطالعات یک نمای کوچکی  از میزان تأثیر مشتریان وفادار 
سیمان ارائه می دهد. از آنجا که در نهایت، تصمیم مصرف کننده منجر 
به موفقیت یا شکست تولید و فروش سیمان های کامپوزیتی می شود 

لذا   این مرحله از اهمیت باالیی برخوردار است. 

مزیت کلیدی هر گروه از مشتریان سیمان
هر گروه از مشتریان، دلیل خاص خود را برای انتخاب نوع سیمان و 
برند مورد نظر دارند که شناسایی دلیل آن برای موفقیت در تغییر رفتار 
است.  کامپوزیتی جدید ضروری  از سیمان های  استفاده  و  مشتریان 
مثالً   آیا خرید صرفًا به خاطر کمبود سیمان های پرتلند عادی و به اجبار 
انجام شده است؟ یا   اینکه مشتری برای افزایش دوام سازۀ خود یک 
برای  نوع محصوالت چقدر  گرفته است؟ خرید   این  آگاهانه  تصمیم 
و مشتری چه مقدار می خواهد  از مشتریان ضروری است  گروه  هر 
مصرف کنندگان  آتی  و  واقعی  نیازهای  دربارۀ  کردن  فکر  کند؟  خرج 
سیمان یک راه عالی برای موفقیت در بازار است که می توان در آنجا 
عوامل  به  می بایست  راستا  در  این  بخشید.  بهبود  را  مشتری  تجربۀ 
خارجی مؤثر در تصمیم گیری نظیر قوانین مالیاتی، آئین نامه های نظام 
ساختمانی  پروژه های  مشاورین  و  استانداردها،  ساختمان،  مهندسی 
که بر تصمیم خرید مصرف کنندگان سیمان تأثیر می گذارد، توجه ویژه 

شود. 
زیادی  سهم  عاطفی  و  فردی  اجتماعی،  فرهنگی،  عوامل  در   ایران 
شرکت  هر  دلیل  همین  به  دارند.  مصرف کننده  رفتار  شکل گیری  در 
 سیمانی باید با توجه به   این عوامل به تحلیل رفتار مصرف کنندۀ خود 

بپردازد.
Al2Si2O5)OH(4 شکل 3ـ ساختار شیمیایی کائولن

جدول 1ـ نسبت مصرف انواع سیمان های کامپوزیت و آمیخته نسبت به سیمان های تیپ 1 و 2 در کشور آلمان 

سیمان توزیع و مصرف شده در کشور آلمان برحسب نوع 
)هزار تن(

2014201520162017

)CEM I( 1 29.۸30.42۸.627.6سیمان پرتلند نوع

ته
خ

می
و آ

ی 
یت

وز
مپ

 کا
ی

ها
ان 

یم
 س

اع
نو

ا

سیمان پرتلند نوع 2 آمیخته ـ حاوی سرباره، 
 CEM II/S, CEM( پوزوالنی، خاکستر بادی

 ) II/P, CEM II/V
17.71۸.019.11۸.9

سیمان پرتلند نوع 2 حاوی شیل، آهک و 
)EM II/T, CEM II/LL( کامپوزیت

29.127.727.727.7

 Blast( 3 سیمان سرباره  ای آمیخته نوع
)furnace cement

22.422.723.925.4

0.10.10.50.4سیمان نوع 4 و 5 پوزوالنی و کامپوزیتی

11.10.50.4سایر

100.0100.0100.0100.0مجموع سیمان تحویل شده در داخل کشور

شکل 1ـ ردپای کربن یا اثر کربن مهم ترین دغدغه زیست محیطی در صنعت سیمان جهان

LC3 شکل 2ـ نسبت های اختالط مواد در سیمان جدید

یک سوم سود 
 شرکت ها و
سازمان ها 

از عرضٔه 
محصوالت 

جدید به دست 
آمده است
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یک  در  کامپوزیتی  سیمان های  مصرف  اثربخشی  تحلیل 
کمپین بازاریابی 

تحلیل  برای  کامپوزیت جدید  فروش سیمان های  آغاز  با  هم زمان 
رفتار مصرف کنندگان می بایست اقدام به دریافت نظرات مشتریان در 
قالب یک کمپین بازاریابی شود. برای   این منظور استقرار یک سیستم
CRM  یا مدیریت ارتباط با مشتریان یا استفاده از شبکه های اجتمایی 
بسیار سودمند است به هر صورت می بایست از فرصت هایی که بتوان 
به شخصی سازی تجربه مشتری پرداخت، نهایت استفاده را نمود و با 
پاسخ گویی به موقع به مشتریان موانع موجود بر سر راه او را برداشت. 
با تحلیل رفتار مصرف کنندگان می توان   ایده های خوبی برای تغییر 
کمپین های بازاریابی استخراج نمود که مشتری را بیشتر تحت تأثیر 
قرار دهد. البته قبل از اجرای   ایده های خود، از تحلیل رفتار مصرف کننده 
استفاده کنید تا ببینید نظر مشتریان در مورد   این تغییرات چه خواهد 

بود.
نحوی  به  است  الزم  رقابت،  بازار  در  موفقیت  برای  بنابراین 
استفاده  جدید  محصول  از  که  کنید  متقاعد  را  کنونی  مشتریان 
و  نیستند  تغییر  پذیرای  راحتی  به  مصرف کنندگان  از  بسیاری  کنند. 
زیرا  مردد می شوند.  و  از محصول جدید دودل  استفاده  برای  اغلب 
یا  روش  ندارند  تمایل  اغلب  و  هستند  عادات  زنجیرۀ  سازندۀ  مردم 
با  بپذیرند.  را  جدید  چیزهای  و  بدهند  تغییر  قدیمی  را  محصوالت 
محصوالت  طراحی  در  نوآوری  و  خالقیت  کردن  چاشنی  وجود    این 
 جدید و ارایه شگفت آور ویژگی های جدید، اولین گام موفقیت در بازار 

است.

کمپین های  از  استفاده  و  کامپوزیت  توزیع سیمان  و  تولید 
بازاریابی با افراد سرشناس  

تولید و تحویل سیمان کامپوزیت را می بایست از مقادیر کم و برای 
بنا   های ساختمانی و برای مصرف  گروه های خاصی از مشتریان مثالً 
فونداسیون  یا  دیوارچینی  نظیر  ساختمان  از  خاصی  بخش های  در 
شروع کرد و مزایای طبیعی   این سیمان   ها را برای یک گروه کوچک از 

مشتریان تشریح نمود. 
طول  در  و  کوچک  پیشرفت های  نتیجۀ  در  اغلب  بزرگ،  تغییرات 
همین طور  دقیقًا  نیز  مصرف کننده  رفتار  تغییر  می افتند.  اتفاق  زمان 
برای فعالیت های  تومان  به جای هزینه کردن صدها میلیون   است. 
بازاریابی، تالش برای کسب موفقیت های چشم گیر و وضع قراردادهای 
تجاری طوالنی مدت، از فعالیت های کوچک شروع کنید و کم کم توزیع 
تشریح  با  قطعًا  دهید.  گسترش  را  کامپوزیت  سیمان های  فروش  و 
بازار به  از مدتی  درست و به موقع مزایای   این نوع سیمان   ها، پس 
قبل  البته  نشان می دهد.  مثبت  واکنش  نوع سیمان   ها  مصرف   این 
هدف  مصرف کنندگاِن  بازخوردهای  باید  ابتدا  بازار،  به  کامل  ورود  از 
را تجزیه و تحلیل نمود و با یک طرح کارشناسانه به عرضۀ محصول 
خواهد  خلق  را  خود  بازار  جدید،  محصول  صورت  در   این  پرداخت. 
کرد. تجربه نشان داده است که ترکیب قانون و فناوری های جدید و 
در ادامه افزودن موضوعاتی نظیر مشوق های قانونی یا حتی جرایم 
قانونی یا مالیاتی می تواند به رایج شدن یک رفتار در مصرف کنندگان 

منتهی شود.  
می کنند  تولید  کمتری  کربن  که  کارخانجاتی  برای  هنوز  اگرچه 
مشوق های مالیاتی در نظر گرفته نشده است اما به زودی   این گونه 
انتشار  میزان  که  کارخانجاتی  و  می شوند  کشور  عرصۀ  وارد  طرح   ها 

کربن کمتری داشته باشند، می توانند ظرفیت اضافی خود را بفروشند، 
از سهمیۀ خود باشند، باید مجوزهای تولیدکنندۀ دیگر  اما اگر بیش 

را خریداری کنند.
و  فوالد  تولید  کارخانه های  مانند  صنعتی  سایت های  اروپا،  در 
کارخانه های سیمان اجازه دارند مقدار معینی از کربن را منتشر کنند. 
در سه سال گذشته، قیمت کربن در اروپا بیش از سه برابر شده است 
آنها  قیمت  اروپا،  اتحادیۀ  محدودیت های  بردن  بین  از  با  احتماالً  و 

همچنان ادامه خواهد یافت.

خاک رس و مینرال های خاک رس:
ُرس طبق تعریف انجمن مواد و آزمون آمریکا به کانی های طبیعی 
آگلومره شده شامل فیلوسیلیکات آلومینیم آب دار گفته می شود که با 
افزودن رطوبت کافی ویژگی های پالستیک پیدا می کنند و با خشک 
شدن یا حرارت دادن سخت می شوند. کانی های رسی به هشت گروه 
مستقیم تقسیم می گردند که عبارت اند از: گروه های آلوفان، کائولینیت،    
ایلیت،  ورمیکولیت،    اسمکتیت،  یا  و  موریلونیت  مونت  هالویزیت، 
کلریت و رس های زنجیری )آتاپولژیت، سپیبولیت و پالیگورسکیت(. 

این کانی   ها قطری کمتر از 2 میکرومتر داشته و عمومًا سیلیکات های 
سه  الیه  ای،  )دو  الیه  ای  ساختار های  که  هستند  آب داری  آلومینیم 
)تترا  چهاروجهی  صورت  به  الیه   ها  دارند.  زنجیری(  یا  و  الیه  ای 
هدرال ( سیلیس و اکسیژن هستند که هر چهاروجهی با چهاروجهی 
می تواند   Al اما  گذاشته اند.  اشتراک  به  اکسیژن  اتم  سه  مجاورش، 
متشکل  الیه  ای  همچنین  شود.   Si اتم های  نصف  جانشین  حداکثر 
قرار   O/OH یون های  از  الیه  دو  بین  اکتاهدرال  موقعیت  در   Al از 
 Al  می گیرند. عناصر Mg ،Fe و سایر یون   ها، ممکن است جانشین 

شوند.

ویژگی های الزامی  رس مورد نیاز:
رس مورد نیاز برای تولید سیمان های LC3 می بایست دارای حداقل 
40 تا 60 درصد کائولن باشد. هنگامی که گروه های هیدروکسید از   این 
ساختار در اثر گرما آزاد می شوند متاکائولن به دست می آید که یک فاز 
فعال می باشد.   این فرایند در دمای 500 تا 650 درجه سانتی گراد اتفاق 
می افتد. دی هیدروکسی لیشن کائولن در دمای ۸00 درجه سانتی گراد 

کامل می شود. 
برای شناسایی مینرال کائولینیت می توان از پیک هایNMR  استفاده 

کرد که در شکل 4 به رنگ آبی مشخص شده است .
رس های کلسیمی  قبالً به عنوان پوزوالن استفاده می شده است، اما 
ترکیبی از خاک رس کلسینه شده با سنگ آهک اجازه می دهد تا سطح 
مکانیکی  خواص  با  درصد   50 حدود  تا  کلینکر  جایگزینی  از  باالتری 
مشابه و بهبود در برخی از جنبه های دوام امکان پذیر شود. جایگزینی 
کلینکر با سنگ آهک در   این مخلوط   ها، هم هزینه و هم اثرات زیست 

محیطی را کاهش می دهد.
اما سؤالی که ممکن است مطرح شود   این است که آیا هرچه خاک 

رس خالص تر باشد بر  ای تولید سیمان بهتر است؟
با توجه به نتایج آزمایش های ارایه شده )شکل 6( مشخص شده 
افزایش  اولیه  هیدراتاسیون  سرعت  متاکائولن  مقدار  افزایش  با  که 
می یابد اما چون هم زمان به آب بیشتری برای هیدراتاسیون سیمان 
بنابراین  می یابد.  کاهش  روزه(   2۸( نهایی  مقاومت های  نیاز هست 
استخراج  نتایج  بهترین  تا  شود  بهینه  بایستی  کائولینیت   مقدار 

شود.  

NMR شکل 4ـ شناسایی کائولینیت با استفاده از پیک های

شکل 5ـ مقدار افت وزنی انواع خاک های رس برحسب مقدار کائولینیت

شکل 6ـ اثر مقدار متاکائولینیت بر مقاومت فشاری سیمان

1- Swiss Agency for Development and Cooperation and 
Tara institute, 2021- LC3 and concrete production of LC3
2- Prof, Fernando Martrena, 2021-Limestine Calcined Clay 
Cement, Cemtech International Conference 8-11 February 
2021. Cemtech Middle East & Africa 2021

تولید و تحویل 
سیمان کامپوزیت 

را می بایست از 
مقادیر کم و برای 
گروه های خاصی 
از مشتریان مثال 

بناهای ساختمانی 
وبرای بخش های 

خاصی از ساختمان 
نظیر دیوارچینی یا 

 فونداسیون
شروع کرد
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آمارهای تولید و صادرات

جدول 4 ـ آمار صادرات 12ماهۀ سیمان در سال 99 به تفکیک مقاصد بر حسب تن 

ردیف
مقاصد 
خروج

ماه 12
 سال 99

جمع 
سال 99

درصد
جمع 

سال 98
درصد تغییر نسبت 

به سال 98

)13(2,131,601 41 1,۸46,053 124,0۸2 افغانستان1

)7(751,525 16 699,725 116,۸61 كويت2

100 242,231 11 4۸4,304 42,954 سومالی3

)22(510,3۸4 9 396,211 ۸7,793 تركمنستان4

)1۸(346,473 6 2۸4,۸1۸ 2۸,420 پاكستان5

6
فدراسيون 

روسيه
 11,633 1۸2,29۸ 4 27۸,655)35(

)24(1۸7,754 3 143,154 0 ارمنستان7

)71(410,964 3 120,177 22,4۸4 قزاقستان۸

)51(231,327 3 113,43۸ 11,9۸2 قطر9

)70(۸14,447 5 243,306 4۸,969 سایر10

)24(5,905,362 100  4,513,4۸3      495,177 جمع

جدول 1ـ آمار صادرات 12ماهۀ سیمان و کلینکر در سال 99 به تفکیک مقاصد تحویل بر حسب تن 

درصد تغییر نسبت به سال 98جمع سال 98درصدجمع سال 99ماه 12 سال 1199ماهه 99مقاصد خروجردیف

۸  2,770,329 20      2,990,۸17 400,2۸3 2,590,534 عراق1

)11( 2,670,47۸ 16    2,3۸2,652 154,565 2,22۸,0۸7 كويت2

)13(  2,154,630 13    1,۸۸3,۸72 126,۸17 1,757,055 افغانستان3

169     396,962 7.3 302,3361,069,۸0۸ 767,472 بنگالدش4

)27(   1,419,711 7.1 1,031,370 125,375 905,995 هند5

)44(1,77۸,24۸ 6.۸ 9۸۸,119 60,900 927,219 چين6

)4۸(  1,677,402 6 ۸64,503 6۸,125 796,37۸ امارات 7

)19(    ۸05,59۸ 4 650,435 33,902 616,533 سري النكا۸

100      242,231 3.3 4۸4,304 42,954 441,350 سومالي9

)24(     519,144 2.7 396,7۸4 ۸7,923 30۸,۸61 تركمنستان10

)15(355,511 2 301,153 32,577 26۸,576 قطر11

)26(     290,۸66 1.5 215,347 6,216 209,131 ارمنستان12

)34(    291,۸67 1.3 193,2۸2 11,633 1۸1,649 روسيه13

)67(    429,700 1.0 140,9۸۸ 25,715 115,273 قزاقستان14

)4۸( 1,934,942 7 1,015,112 152,32۸ ۸62,7۸4 سایر15

)1۸(10017,737,620 1,631,65014,60۸,547  12,976,۸97 جمع

سال 1399 که با بیماری همه گیر کوید 19 آغاز شد، هزینه های 
گزاف و پیش بینی نشده ای را بر دولت و صاحبان کسب وکارها 
و  تورم  ارز،  نرخ  شدید  تغییرات  آن  نتیجۀ  که  نمود  تحمیل 
نقدینگی باال و پایین بودن قدرت خرید مردم بود. بازار مسکن 
نیز با تکانه های عجیبی روبه رو شد و در چندین مقطع با رشد 
شدیدی همراه شد. با این حال در روزهای پایانی سال آنچه از 
اقتصاد دیده شد تحول در سیاست خارجی و به تبع آن انتظار 

بهبود در شرایط اقتصادی بود.  
با وجود مشکالت فوق، مقدار تولید سیمان در سال 1399به 

مقدار 6۸.2 میلیون تن رسید که نسبت به سال گذشته حدود 
کشور  داخل  در  تحویل سیمان  است.  داشته  رشد  درصد   13
نیز از 54 میلیون تن در سال 9۸ به مقدار 63.6 میلیون تن 
در سال 99 رسید که 17.7 درصد رشد داشته است. صادرات 
سیمان و کلینکر در سال 99 به 14.6 میلیون تن رسید که 4.5 
میلیون تن آن سیمان و 9.6 میلیون تن آن کلینکر به شرح 
جداول 1 تا 4 می باشد. به این ترتیب صادرات سیمان نسبت 
به دورۀ مشابه در سال قبل 24 درصد کاهش و صادرات کلینکر 

نیز نسبت به سال قبل 16درصد کاهش داشته است.  

جدول 2ـ آمار صادرات 12ماهۀ سیمان و کلینکر در سال 99 به تفکیک مبادی بر حسب تن 

درصد تغییر نسبت به سال 98جمع سال 98درصدجمع سال 99ماه 12 سال 1199ماهه 99مبادی ردیف

27 2,023,044 27 2,579,312 216,222 2,363,090 منطقه ویژه بوشهر 11

)23(3,070,569 24 2,35۸,752 246,1۸0 2,112,572 بندر امام خمینی )ره(2

3
منطقه آزاد تجاري اروند ـ 

خرمشهر
 1,927,65۸ 245,359 2,173,017 23 2,299,456)5(

)19(2,012,155 17 1,633,461 256,557 1,376,904 منطقه ویژه شهید رجایی4

)۸3(1,416,12۸ 2 240,۸20 0 240,۸20 منطقه ویژه اقتصادی پارس5

69 111,۸24 2 1۸۸,627 24,020 164,607 پرویزخان6

 -   1 120,155 5۸,456 61,699 شلمچه7

94 50,000 1 96,950 -   96,950 چابهار۸

)31(102,456 1 70,932 6,120 64,۸12 نوردوز9

)4۸(373,120 2 194,079 42,596 151,4۸3 سایر10

)16(11,45۸,752 100 9,656,105 1,095,510 ۸,560,595 جمع

جدول 3ـ آمار صادرات 12ماهۀ کلینکر در سال 99 به تفکیک مقاصد بر حسب تن 

ردیف
مقاصد 
خروج

جمع 
سال 99

درصد
جمع

 سال 98
درصد تغییر نسبت 

به  سال 98

11 2,510,۸97 29 2,7۸1,1۸2 عراق1

)12(1,915,710 17 1,679,۸۸5 كويت2

169 396,962 11.1 1,069,۸0۸ بنگالدش3

)2۸(1,409,477 10.5 1,014,332 هند4

)42(1,67۸,741 10 967,539 چين5

)46(1,534,665 9 ۸29,523 امارات 6

)19(۸05,544 7 650,009 سری النكا7

)30(101,456 1 70,932 ارمنستان۸

)46(1,105,301 6 592,۸95 سایر9

)16(11,45۸,752 100 9,656,105 جمع
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توسعه صادرات سیمان، 
چالش ها و دست یافت ها گفت و گو

گفت وگو با مهندس ذاکری زاده 
مدیرعامل شرکت توسعه صادرات صنعت سیمان

  محمدرضا ذاکری زاده دانش آموختۀ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رشتۀ ساخت و تولید و 
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی از دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران است.

گاز،  نفت،  پتروشیمی ،  جمله  از  مختلف  پروژه های  مدیریت  زمینه های  در  او  کاری  تجربۀ 
احداث برج و سیمان بوده و سابقۀ مدیریت عامل شرکت های بورسی و غیر بورسی را از سال 
95 در رزومۀ خود دارد. ایشان از سال 139۸ از شرکت سیمان سپاهان به شرکت توسعه صادرات 

آمدند و مدت دو سال است در سمت مدیر عامل شرکت مشغول به کار هستند.

گفت وگویی  و  رسیده  به حضورشان  متفاوت  تجربیات  واسطۀ  به 
انجام شد و ایشان پاسخگوی سؤاالت ما بودند:

سیمان  بازار  مجله  به  را  خود  وقت  که  ممنون  ذاکری زاده  آقای 
اختصاص دادید.

من از مجله بازار سیمان متشکرم که بعد از نوسازی مجله به فکر 
افتاد. فرصت  با مدیرعامل توسعۀ صادرات صنعت سیمان  مصاحبه 
توسعۀ  زمینۀ  در  که  فعالیت هایی  از  که  آمده  برای من پیش  خوبی 

صادرات پیش آمده صحبت کنم.
در ابتدای مصاحبه بفرمایید در مدت زمان حضور خود چه برداشتی 

از فعالیت های شرکت داشتید.
در ابتدای حضور در شرکت به مطالعۀ آن چه گذشته بود، پرداختم. 
به عنوان مدیرعامل حضور  این شرکت  از صنعت سیمان در  بزرگانی 
داشتند از جناب آقای زرکش که به عنوان اولین مدیرعامل اینجا باعث 
استقرار شرکت شدند تا جناب آقای روستاپور که در فکر توسعۀ ناوگان 
بنای  تریلر برای شرکت های سیمان بودند تا جناب آقای شیخان که 
یکی شدن توسعۀ صادرات و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 
و مطرح شدن به عنوان بازوی صادراتی انجمن را گذاشتند و زحمات 
جناب آقایان باقری و کاظمی که عالوه بر نگاه به توسعۀ فرامرزی در 
کشورهای عمان و آذربایجان دست به تأسیس پایانۀ صادراتی اروند 
زدند و در آخر نیز جناب آقای مدرس خیابانی که کار پایانه را تکمیل 

کرده و درآمدزایی از خرید و فروش سیمان و کلینکر را نیز آغاز کردند. 
همه بزرگان از مدیران شایسته سیمان بودن که در نوبت خود انجام 

وظیفه کردند.
جوانب  و  سیمان  صنعت  ایشان  از  هیچ کدام  اندازه  به  که  من 
صنعت  این  بزرگان  حضور  به  ابتدا  در  نمی شناختم،  را  آن  مختلف 

رسیده و از ایشان رخصت گرفتم .
کدام یک از بزرگان صنعت سیمان شما را که در این صنعت تازه وارد 

بودید بهتر پذیرفتند.
روی  اتابک  جناب  که  تأثیری  ولی  داشتند  لطف  من  به  همه 
و  گرفتم  وقت  ایشان  از  که  هنگامی  بود.  عمیق  بسیار  گذاشت  من 
را  من  ایشان  کنم  معرفی  را  خودم  اینکه  از  قبل  رسیدم  حضورشان 
معرفی کرد. گفت از کدام دانشگاه فارغ التحصیل شدم کجا کار کردم 
واقعًا  آخر.  الی  و  کردم  چه  سیمان  صنعت  در  دارم.  تجربیاتی  چه 
من  با  مالقات  از  قبل  خب  بگویم  که  است  درست  شدم.  متعجب 
رزومه را مطالعه کرده و حفظیات خود را گفته ولی تاکنون این رفتار 
از هیچ کس ندیده بودم . این رفتار ایشان تأثیر بسیار مثبتی روی من 

گذاشت.
بعد از اقدام اولیه چه کردید.

بر صنعت سیمان  اشرافی  من قطعًا مثل سایر مدیران عامل قبل 
از مدیران سیمان مانند  نفر  را شاید یکی دو سه  نداشتم. تلفن من 
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آقایان روستاپور، مجید پور و معینیان داشتند. خیلی سخت بود که به 
بقیه، خود و شرکت توسعه صادرات را معرفی نمایم ولی به توانایی 
باالی خود در پیگیری انجام کار و برندینگ اتکا کردم. از ابتدا سعی 
کردم به برند توسعه صادرات را اعتبار بیشتری ببخشم. برای این کار 
از شرکت های معتبر در زمینۀ برندینگ استفاده کردم و کتابچۀ برند 

توسعه را تهیه کردم.
برای معرفی برند توسعه صادرات بایستی حمایت مدیران باالدست 
خود را می داشتم . در این زمینه آقای هوشیاری مدیرعامل محترم سیمان 
فارس و خوزستان و آقای سلیمیان مدیرعامل محترم هلدینگ سیمان 
غدیر پشتیبانی زیادی از من نمودند که جا دارد از ایشان تشکر کنم. 
همچنین هر زمان که نیاز به مشاوره داشتم درب دفتر آقای داداش که 
انصافًا مدیر توانایی هستند برای من باز بود. حضور دو بزرگوار  جناب 

آقای شیخان و جناب آقای غفاری نیز برای من غنیمت بود.
این طور فکر نمی کنید اسمی از قلم بیفتد.

چرا فکر می کنم افراد زیادی در معرفی من به صنعت سیمان نقش 
داشتند که دوست داشتم با نام بردن از تک تک ایشان تشکر نمایم. از 
آقای متقاعدی تشکر میکنم که بی تکلف همیشه جواب من را میدهند 
همچنین از آقایان احسان فر و گراوندی از بخش خصوصی با اینکه 
سهامدار شرکت نیستند بدون ذره ای تکبر تلفن های من را جواب داده 
و کلی مطلب از ایشان یاد گرفتم. نهایتًا چون مدیر مسئول این مجله 
هستم اگر اسمی از قلم بیفتد باالخره جلوی چاپ را می گیرم تا اسامی 

همه دوستان کامل شود که البته می دانید شوخی است.
اسم مجله را آوردید برای مجله چه کردید.

و  ابوئی  آقای  و  خیابانی  مدرس  آقای  زحمت  حاصل  مجله  این 
انجمن بوده که سه شماره از آن به هر ترتیب چاپ شده بود. در ابتدا 

من به عنوان یکی از عناصر مهم برندینگ به رسانه توجه کردم. با کمک 
یک تیم حرفه ای نشر مجله، کل شکل آن را تغییر داده و چشم نواز 
برند  از  صادراتی  مطالب  دنبال  به  دائم  نیز  آن  مطالب  برای  کردم. 
آقایان حمیدرضا محمد و  نفری مانند  بودم که چند  صنعت سیمان 

قلی زاده به عنوان کمک دائم ما بودند و هستند.
مهم  دو شرکت  یا  یک  به  را  شماره  هر  کردم  مجله سعی  این  در 
در زمینۀ صادرات سیمان اختصاص دهم که به واقع درب خانه هر 
صوفیان،  سیمان  دادند.  مثبت  جواب  زدیم  که  را  سیمانی  شرکت 
سیمان نیریز، سیمان فارس نو، سیمان آبیک، سیمان سامان غرب و 
... از جمله شرکت هایی بودند که از این تریبون استفاده کردند و به 

بیان حرف های خود در زمینۀ صادرات و سیمان پرداختند.
کدام مطلب از مدیران عامل برایتان مفیدتر بود.

آقای  مصاحبۀ  نظرم  به  ولی  بود  عالی  مصاحبه ها  همۀ  هرچند 
را  از مطالب  گرشاسبی خیلی جامع و کامل بود. برای من که خیلی 

نمی دانستم کامل و راهگشا بود.
عالوه بر مجله چه کار دیگری برای برندینگ شرکت انجام دادید.

تغییر شکل لوگوی شرکت و تغییر شکل وبسایت شرکت نیز از جمله 
اقدامات الزم بود که انجام دادم. ضمنًا عنوان کنم که برند شرکتی به 
همراه برند شخصی می تواند تأثیر بیشتر داشته باشد به همین دلیل 

در این زمینه تالش کردم هر دو را با هم پیش ببرم.
 در مورد برند شخصی هم توضیح دهید چه فعالیت هایی انجام 

دادید.
ممکن  چون  نیستم  موضوع  این  مورد  در  صحبت  موافق  خیلی 
شخصی  برند  واقع  در  بشود.  آن  از  خود،  از  تعریف  برداشت  است 

در این مجله 
سعی کردم 
هر شماره را 
به یک یا دو 
شرکت مهم در 
زمینۀ صادرات 
سیمان 
اختصاص 
دهم که 
به واقع 
درب خانه 
هر شرکت 
سیمانی را که 
زدیم جواب 
مثبت دادند

خودش باید خود را نشان دهد.
آیا حضور کارگروه ها را نوعی برندینگ شرکت می دانید.

البته که حضور در کارگروه ها و استفاده از نتایج راهبردی آنها را در 
برندینگ شرکت بسیار مفید و مؤثر می دانم. بزرگ ترین کارگروه سیمان 
کارگروه جنوب است که به شخصه اولین بار به عنوان مدیرعامل شرکت 
بازرگانی شفق زیر مجموعه سپاهان در آن شرکت کردم. ریاست کارگروه 
را آقای داداش برعهده داشتند و مدیران عامل صادرکنندگان در جنوب 
کشور در آن حاضر می شدند. بعد که دبیری جلسه به شرکت توسعۀ 
صادرات سپرده شد خیلی برایم دشوار بود که جا پای بزرگی مانند آقای 
داداش بگذارم. کار تشکیل جلسات سخت شد و یادم است در یک 
جلسه یکی از مدیران عامل شرکت مؤثر صادراتی جلسه را به خاطر 

سطح آن ترک کرد.
خیلی بر من سخت گذشت ولی سعی کردم با توزیع محل تشکیل 
با  بیاورم.  دست  به  را  همه  مشارکت  مؤثر،  شرکت های  بین  جلسه 
واقعًا  که  کردم  مقدم شروع  آقای حسینی  جناب  و  سیمان هگمتان 
تجربه خوبی در سیمان تهران داشتیم. کارگروه خیلی منظم تشکیل و 
مباحث مهمی چون استفاده از ریل در آن طرح شد که جرقۀ کار ریلی 

را در ذهن من زد.
بیشتری  توضیح  خصوص  این  در  می شود  ریلی،  کار  فرمودید 

بفرمایید.
در جلسۀ کارگروه جنوب که در سیمان تهران برگزار شد، همکاران 
سیمانی که از وضعیت حمل و نقل زمینی ناراضی بودند به بحث 
نفر  تمام می شد  که  نفر  هر  پرداختند. صحبت  ریلی  نقل  و  حمل 
بعدی ادامه همین صحبت را می گرفت به خصوص همکاران سیمان 
هگمتان که به واسطۀ میزبان کارگروه بودن تعداد بیشتری از آنها 
در جلسه شرکت کرده بودند. این مطلب جرقه ای در ذهن من زد 
که شرکت توسعۀ صادرات چگونه می تواند به شرکت های سهامدار 
خود کمک کند. به همین خاطر به امکانات و زیرساخت های شرکت 
زیرمجموعه که در شلمچه ساخته شده بود سری زده و یک ماه به 
دنبال راهکار و جستجوی راه فنی و عملیاتی بودیم. تخلیۀ ریلی در 
بندر عباس وجود دارد، حداقل در چهار منطقه که سه تای آن را در 
زمان حضور در سیمان سپاهان تجربه کرده بودم. سه روش تخلیه 
با بیل مکانیکی از روی پل یا از روی تپه کنار ریل، تخلیه از زیر و 
تخلیه کنار ریل این سه روش بودند. روش اول هزینه و زمان زیادی 
می برد. یعنی ابتدا ما باید مجوز احداث پل را می گرفتیم بعد پل 
را می ساختیم و بعد بیل مکانیکی حرفه ای به خدمت می گرفتیم 
از  سپس به شرکت ها اعالم می کردیم که ما آماده ایم و می توانید 
ماه  چند  نمی کردند  استقبال  آنها  اگر  و  کنید  استفاده  روش  این 
هزینه و تالش ما بی حاصل می شد. روش دوم، یعنی تخلیه از زیر 
آن  از  پرهزینه  تر  بسیار  نیز  رجایی  بندر  در  کانشیپ  شرکت  مانند 
بود که روی آن فکر کنیم. روش سوم یعنی تخلیه از بغل روی تپۀ 
دست ساز تنها راه باقی مانده بود. این روش سرعت پایین داشته و 
به علت دید نداشتن رانندۀ بیل مکانیکی مرتب به واگن ها آسیب 
احداث  یعنی  کار  این  با  نیز  راه آهن خرمشهر  وارد می شود. ضمنًا 
تپۀ دست ساز کنار ریل موافق نبود و اعالم کرده بود این روش مورد 
تایید آنها نیست به همین خاطر جرقۀ تخلیه با نقاله در ذهن ما 
همکاری  با  شد.  انجام  کار جمعی  این  »ما« چون  گفتم  شد.  زده 
یکی از پیمانکاران فعال و حرفه ای منطقه، دو نقطه را برای تخلیه 
نقاله انتخاب کردیم و مجوز آن را از راه آهن گرفتیم. یادم نمی رود 
روز هفتم آبان بود که در راه برگشت از شلمچه به خرمشهر، روی 

پل راه آهن چشمم به واگن های پر از کلینکر خورد. با تعجب فراوان 
این واگن ها چیست  راه آهن خرمشهر تماس گرفتم که  به رئیس 
که  بود  واقعًا کمک خدا  آمده است.  از دورود  که  پاسخ شنیدم  و 
مدیرعامل سیمان دورود آقای نجفی که از همین جا به ایشان درود 
می فرستم، بدون اینکه اطمینان داشته باشد باری تخلیه می شود 
روز  این  یاد  که  زمان  هر  بود.  آمده  ما  کمک  به  و  کرده  پر  واگن 
می افتم خدا را شکر کرده و از آقای نجفی تشکر می کنم. روز 99/۸/۸ 
اولین قطار شامل 7 واگن و محتوی 326 تن کلینکر در پایانه اروند 
خواستیم  که  بودیم  خوشحال  اتفاق  این  از  قدری  به  شد.  تخلیه 

تصویر آن ثبت و ضبط شود.
خبر دارم اتفاق جالبی در این زمینه و عدم هماهنگی با مسئولین 

افتاد که خوب است توضیح دهید.
همان طور که گفتم، می خواستیم تصویر این اتفاق ثبت شود و از 
فیلم بردار  و  خبرنگار  کردیم.  دعوت  خرمشهر  در  محلی  خبرنگار  یک 
فرستادند.  آبادان  تلویزیون  به  را  و خبر  گذاشته  تمام  ما سنگ  برای 
نمی دانستیم چه کار بزرگی انجام داده ایم و این را بعدًا فهمیدیم که 
سراسری  خط  شلمچه  مرز  اتصال  در  راه آهن  سرمایه گذاری  سال ها 
خبر  شب  همان  زدیم.  ما  را  استفاده  شروع  و  بوده  بی استفاده 
شبکه  و  خوزستان  شبکۀ  در  فردا  شد.  پخش  آبادان  تلویزیون  در 
برون مرزی به زبان عربی و سپس در شبکۀ خبر پخش سراسری شد . 
آقای  جناب  است  یادم  رفت  آنتن  روی  سراسری  پخش  در  که  خبر 
گفتند  و  زدند  زنگ  من  به  خوزستان  و  فارس  مدیرعامل  هوشیاری 
چرا حضور  استانی  و  منطقه  مسئولین  ولی  کردید  خوبی  کار  خیلی 
نداشتند که متوجه خطای بزرگ خود شدم. بعد از پخش شبکه خبر، 
این موقعیت  تلویزیون شاهد  از  آزاد که  استانی و منطقۀ  مسئولین 

بزرگ ترین 
کارگروه سیمان، 
کارگروه جنوب 

است که به 
شخصه اولین بار 

به عنوان 
مدیرعامل شرکت 

بازرگانی شفق 
زیر مجموعه 

سپاهان در آن 
شرکت کردم
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که  نکردیم  درستی  کار  گرفتند  ایراد  ما  به  خوشحالی   ضمن  بودند 
بدون خبر آنها  این اتفاق پرتأثیر در تجارت و اتصال پایانۀ شلمچه و 
مرز شلمچه به شبکۀ ریل سراسری را رقم زدید. واقعًا درست می گفتند. 
اقتصادی و سرمایه گذاری  به خصوص معاون  آزاد  مسئولین منطقۀ 
آن جناب آقای موسوی برای احداث پایانه اروند خیلی تالش کردند 
و کار ما درست نبود که بدون اطالع آنها خبر اتصال پایانه به ریل را 
رسانه ای کردیم. البته بعد از آن با برگزاری یک مراسم در خور، از همه 
مسئولین منطقه آزاد و راه آهن و استانی که کمک ما کرده بودند تقدیر 

و تشکر شد.
پایانۀ  در مورد  کردید  اشاره  این موضوع  به  که  خوب است حاال 

اروند و وضعیت کنونی آن نیز توضیحاتی بفرمایید.
ایدۀ ایجاد پایانۀ اروند بعد از تصمیم جلسۀ مشترک انجمن سیمان 
که  ترتیب  این  به  خورد.  کلید   1394 سال  در  محترم صمت  وزیر  با 
و  می شد  انجام  کامل  شلختگی  در  شلمچه  مرز  از  سیمان  صادرات 
مشتری و شرکت های صادر کننده در این رابطه دچار مشکالت زیادی 
می شدند برای نظم دهی به این کار، تصمیم به احداث پایانه با سرمایۀ 
شرکت های سیمانی شد و شرکت توسعۀ صادرات برای انجام این کار 
انتخاب گردید. کار احداث با اجاره 55 هزار متر زمین از منطقۀ آزاد 
اروند در شلمچه در سال 95 شروع شد و تا سال 97 بهره برداری از آن 

آغاز گردید.
اما تا قبل از ارسال کلینکر به شلمچه که پایانه فعالیتی در زمینه 

سیمان نداشت.
درست است. متأسفانه قوانین داخلی عراق برای واردات سیمان از 
ایران تغییر کرد و به یکباره عراق از یک واردکنندۀ بزرگ سیمان به یک 

تولید کنندۀ سیمان تبدیل شد. 
به همین علت پایانۀ شلمچه که با چه تأسیسات و امکاناتی ساخته 
شده بود به صورت غیرفعال در زمینۀ سیمان درآمد و فعالیت های آن 
در زمینه های دیگر کار باراندازی و راه شد. ولی انصافًا پول سهامدار 
ما از سال 94 در اروند بلوکه شده و تبدیل به تأسیساتی شد که به کار 
صادرات سیمان نمی آمد. تا اینکه کار اتصال ریل به پایانه انجام شد 
و شرکت های آبیک و دورود ارسال بار با ریل را آغاز کردند و به دنبال 
آن هم شرکت نیزار قم بار کلینکر را با واگن ارسال نمود. به این ترتیب 
در حال حاضر که ما با هم صحبت می کنیم سرعت تخلیۀ واگن در 
پایانه به حداکثر رسیده و تصمیم داریم در دو فاز به مساحت پایانه 
آغاز  را  شلمچه  از  بار  دریافت  عراقی  شرکت های  دهیم.  گسترش  را 
کرده اند و کلینکر در شلمچه از رونق خوبی برخوردار شده است. این 
پایانه داراری دوربین فعال است که من دائم وضعیت کلینکر را رصد 
می کنم خدا را شکر هر روز بهتر از دیروز است. به طوری که هم اکنون 
شرکت های خوزستان و سامان غرب نیز ارسال بار به شلمچه از طریق 

تریلر را انجام می دهند.
برنامه ای برای توسعۀ این کار در نظر دارید.

اضافه  زمین ها  به  هکتار   15 حدود  فاز  دو  در  شلمچه  پایانۀ  در 
بابت کمبود جا دچار مشکل نشوند.  از  کرد که سهامداران  خواهیم 
شرکت ها  تا  هستیم  راه آهن  روی  تخلیه  پل  احداث  مجوز  دنبال 
باالتر  ارسال  بلند هم به خدمت بگیرند و ظرفیت  لبه  بتوانند واگن 

برود.
برای گام بعدی انجام همین کار را در بندر امام خمینی برای خود 
امام  بندر  به  نیز  ریل  با  بتوانند  شرکت ها  تا  کرده ایم  هدف گذاری 

خمینی بار ارسال کنند و از مشکالت حمل جاده ای ایشان کم شود.
اما  گفته اید  صادرات  توسعه  عملیاتی  برنامه های  از  تاکنون 

شده  انجام  توسعه ای  فعالیت های  نیز  دیگر  زمینه های  در   آیا 
است .

بله انجام شده است. همان طور که قبالً گفتم در دو کارگروه جنوب 
و افغانستان نیز فعالیت خوبی در حال انجام است در حال حاضر با 
تصویب کارگروه افغانستان یک نفر به عنوان نماینده شرکت توسعه 
بندر ماهیرود سرکشی  به  صادرات صنعت سیمان به صورت ماهانه 
کنار  این گزارش ها در   . آنجا گزارش تهیه می نماید  احوال  از  و  کرده 
به  آمده  صادرکنندگان  خود  کمک  به  جلسات  در  شده  ارائه  مطالب 
نحوی که هم اکنون قیمت ها از قبل شفاف تر شده و به سمت فروش 

دالری پیش می رود.
کارگروه  به  نیاز  ضرورت  کشور  شمال  سمت  در  شما  نظر  به  آیا 

احساس نمی شود.
خود صادرکنندگان شمال کشور باید احساس نیاز بکنند. در مالقات 
حضوری که با دبیر محترم انجمن داشتم از من خواستند برای کارگروه 
اعالم  همین جا  از  که  نمایم  کمک  نیز  کشور  شمال  به  صادرکنندگان 
برای  شرکت ها  به  کمک دهی  آماده  صادرات  توسعه  شرکت  می کنم 

توسعه صادرات می باشد.
و دیگر فعالیت های توسعه ای چه هستند.

با  صادرات  بخش  تقویت  جهت  آموزشی  کالس های  تشکیل 
همکاری سازمان مدیریت صنعتی از مهم ترین آنها بوده است. تاکنون 
5 دورۀ آموزشی در زمینه های مرتبط با صادرات برای شرکت ها تشکیل 
شده که از آنها استقبال خوبی به عمل آمده است. همچنین مذاکرۀ 
آنها به  اتصال  ایران و  با خریداران خارجی در داخل و خارج  تجاری 

شرکت های صادرکننده از مهم ترین کارهای توسعه ای بوده است.
به نحوی تهیه  را  نیز وبسایت توسعه صادرات  آیندۀ نزدیک  برای 

کرده ام که کلیه مشتریان می توانند به آنجا مراجعه کنند و درخواست 
خود را تکمیل کرده و این درخواست بر اساس نوع، محدودیت آنالیزی، 
مرز درخواست و میزان درخواست برای شرکت هایی که می توانند نیاز 
را تأمین کنند ارسال می گردد. شاید در زمان انتشار مجله این امکان 
در اختیار مشتریان و شرکت ها قرار گرفته باشد. به این ترتیب امکان 

اتصال با واسطۀ کمتر با مشتری به فروشنده ایجاد خواهد شد. 
در خصوص این موضوع سعی کرده ام در هرجا که امکان باشد با 
مشتریان خارجی صحبت کنم به عنوان مثال در این مورد برای جمع 
مشتریان خارجی کلینکر در بنگالدش سخنرانی داشتم که خبر آن در 

شماره های قبل مجله  درج شد.
همان طور که می دانید بخشی از مشکالت صادرات، مسئلۀ تحریم 

است. آیا در این مورد توانسته اید کاری انجام دهید. 
برای صادرات سیمان و کلینکر شرکت های ما فقط می توانند نقدًا 
پول خود را دریافت کرده و سپس اجازه خروج کشتی را بدهند. این 
اتفاق قیمت کلینکر ایران را در مقایسه با کلینکر کشورهایی که توان 
باز کردن LC دارند، پایین می آورد. امکان باز کردن LC به دو طرف 
تضمین تجارت را می دهد. برای کمک به کارخانه ها با دو شرکت که 
می توانند ترم FOB را تبدیل به CIF نمایند صحبت شده و با ایشان 
قرارداد هم منعقد گردیده است. به همۀ شرکت ها هم نامه دادیم که 
نماید مشتری  ایشان خواست خرید  از   CIF به صورت  اگر مشتری 
از ما بگیرد. این مطلب باعث  را  را به ما وصل کند و FOB پول بار 
می شود که مشتریان خارجی با دلگرمی بیشتر سراغ کلینکر و سیمان 

ایران بیایند.
خوب بود که در خصوص پیشنهادهای شما به کارخانجات سیمان 

آن  چالش های  چه  و  کلینکر  و  سیمان  صادرات  توسعه  برای  ایران 
کرونا  ویروس  تأثیر  مورد  در  همین طور  می شد.  انجام  صحبتی  هم 
و تحریم ها بر صادرات و همین طور دیپلماسی اقتصاد و تأثیر آن بر 

صادرات.
انشالله اگر عمری باقی باشد برای هر کدام از این موضوعات یک 

پاسخ جامع در قالب مقاله با دلیل و سند تهیه می شود.
در انتها آیا موضوعی باقی مانده است.

حرف زیاد است و فضای مجله بیش از این نیست. حرف باقی مانده 
یا  سهامدار  هر  صادرات  توسعه  بودن  پاسخگو  ذات  علت  به  اینکه 
غیرسهامدار در هر ساعت از شبانه روز که با من تماس بگیرد ایشان را 
از وضعیت صادرات مطلع می کنم. خیلی تالش کرده ام که مشتریان از 
ناآگاهی کارخانه های صادرکننده نسبت به قیمت فروش در هر مبدا 
استفاده نکنند. دائم در گروه هایی که مدیران صادرات و مدیران عامل 
جمع هستند از قیمت های به دست آمده خبررسانی می شود. انشالله 
در شرایط بعد از کرونا در جلساتی که قبل تر به همت انجمن برگزار 
می شدند  دعوت  سیمانی  شرکت های  همه  عامل  مدیران  و  می شد 
به بحث و  گزارش عملکرد صادراتی شرکت ها و چالش های موجود 

بررسی گذاشته می شود.
از وقتی که به ما دادید متشکرم.

جریان  در  را  سیمان  که صاحبان صنایع  متشکرم  شما  از  هم  من 
فعالیت های شرکت توسعه صادرات قرار دادید. 
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سیمان چین
یان ریلی ، مدیر برجستۀ صنعت سیمان چین

مقاله

     چین ، با اختالفی فاحش نسبت به دیگر کشورها ، بزرگ ترین 
صنعت سیمان جهان را در اختیار دارد و در هر سال به تنهایی بیش 
از تمام کشورهای دنیا سیمان تولید می کند. برای آنکه از سیر توسعۀ 
بدانیم  بد نیست  باشیم ،  بهتری داشته  صنعت سیمان چین درک 
که طی یک بازۀ زمانی ده ساله ، حجم تولید این کشور از تنها 500 
میلیون تن سیمان در سال 1995 به بیش از 1 میلیارد تن در سال 
2005 رسیده و در انتهای سال 2014 این رقم با یک رشد نجومی به 
2/45 میلیارد تن سرزده است؛ یعنی تقریبًا هفت برابر تولید هند ، 

دومین تولیدکنندۀ بزرگ سیمان جهان.
افزایش  و  تولیدی  راندمان  بهبود  برای  اخیر ،  سال  چند  ظرف 
در سال  است.  گرفته  بسیاری صورت  پایداری صنعت ، تالش های 
تولید  ظرفیت  مازاد  معضل  حل  جهت  چین  دولت  هیئت   ، 2013
در تمام صنایع کشور )من جمله سیمان( دستورالعمل هایی را صادر 
کرد. در همین اثناء ، اتحادیۀ سیمان چین نیز طرح هایی را تدوین 
در  بیشتری  هرچه  سرعت  با  تصاحب  و  ادغام  پروژه های  تا  کرد 
صنعت سیمان اجرا شوند. در همین راستا ، وزارت صنعت و فناوری 
اطالعات چین اعالم کرد که کارخانجات سیمان حق الحاق ظرفیت 
جدید به خطوط تولید فعلی شان را ندارند. دولت چین ، ضمناً ، در 
سال 2017 به شرکت های سیمان دستور داد که مکلف اند طی تنها 
100 روز کاری کارخانجات قدیمی و آالیندۀ خود ـ که عمدتًا نیز مبتنی 
بر فرآیند "َتر" بودند ـ را نیز تعطیل کنند. در سال 201۸، در راستای 
سیاست های اتخاذ شدۀ دولت ، شرکت سینوما در شرکت سی.ِان.
بی.ِام ادغام شد تا بزرگ ترین شرکت سیمان جهان با ظرفیت تولید 
بیش از 500 میلیون تن سیمان در سال تشکیل شود. به زعم دولت 
چین، هدف از این اقدامات آن بود که نرخ به کارگیری ظرفیت ها 
در بخش های کلینکر و سیمان  به ترتیب  به ۸0 و 70 درصد برسد ، 

ضمن  آنکه سوددهی و دوام صنعت نیز ارتقاء یابد.
اشراف  چین  سیمان  صنعت  زیر و بم های  بر  که  کسانی  از  یکی 
حاضر  حال  در  وی  است.  ریلی  یان  دارد  خوبی  بسیار  اطالعاتی 
برای  آن ،  از  پیش  اما  است ،  جهان  سیمان  اتحادیۀ  مدیرعامل 
سالیان سال ، در صنعت سیمان چین مشغول فعالیت بود. آخرین 
سمتی که او در چین داشته است مدیرعاملی واحد تحت مدیریت 

الفارژهلسیم بوده که 11 سال به طول انجامیده است ، یعنی از سال 
این  انجام  با  تا  دادند  افتخار  ریلی  یان  آقای   .2019 سال  تا   200۸
مصاحبه دیدگاه ها و تجارب ارزنده شان در خصوص صنعت سیمان 

چین و تأثیر کرونا بر آن را با ما در میان بگذارند.
آقای ریلی ، ممکن است از شما خواهش کنم تا در ابتدا برای ما 
در سال 2020  از وضعیت صنعت سیمان چین  به طور خالصه 

بگویید ؟
داستان صنعت سیمان چین در سال 2020 مثل داستان صنعت 
داستانی  است ،  سال  این  در  جهان  کشورهای  اکثر  در  سیمان 
رسید.  پایان  به  کووید 19  نام  به  با سیطرۀ هیوالیی  که  ناخوشایند 
این ویروس که خاستگاه آن در شهر ووهان در استان هوِبی بود در 
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اواخر 2019 به یکباره قد علم کرد و خیلی زود بر تمام صنایع من جمله 
سیمان تأثیر خود را نشان داد. واهمه و هراس در همه جا مستولی  و 
شهر قرنطینه شد . کارخانجات سیمان ، حتی آنهایی که در استان هایی 
دوردست بودند ، یکی پس از دیگری تعطیل شدند تا امکان سرایت 
ویروس به حداقل برسد. این وضع ، کمابیش ، تا مدتی همچنان ادامه 

داشت و در نتیجه ، منجر به ایجاد رکود در صنعت سیمان شد. 
سیاست  فوریه ،  و  ژانویه  یعنی   ، 2020 سال  ابتدایی  ماه های  در 
قرنطینه تأثیرات مثبت خود را با کاهش چشمگیر آمار مبتالیان نشان 
داد . با این حال ، در این دو ماه ، کورۀ بسیاری از کارخانجات همچنان 
با مدت  نیز 39 درصد در قیاس  نتیجتًا حجم تولید  خاموش بود و 
تن  میلیون   150 به  مجموعًا  و  یافت  کاهش  قبل  سال  مشابه  زمان 
رسید. از ماه مارس اما به تدریج ورق برگشت و کارخانجات بیشتری 
تولید  سیمان  تن  میلیون   149 ماه  این  در  بازگشتند.  تولید  مدار  به 
شد که گرچه در قیاس با مارس 2019 تقریبًا 17 درصد کمتر بود ، اما 
از بازگشت آهستۀ رونق به بازار حکایت داشت. با این حال ، کرونا زهر 
خود را زده بود و این امر را به وضوح می شد در صورت های سود و 
زیان سه ماهۀ اوِل شرکت های سیمان دید. با آغاز سه ماهۀ دوم 2020، 

اما ، اوضاع برای شرکت های سیمان چین روز به روز بهتر شد.
چرا ؟

در طول سه ماهۀ اول 2020، برای سیمان ، نوعی تقاضای انباشته 
شکل گرفته بود که این تقاضا در سه ماهۀ دوم سرریز شد و خود را 
این  انتظار داشتیم  و  را نمی کردیم  راستش ، ما هم فکرش  بروز داد. 
اتفاق در سال 2021 بیافتد ، اما خوشبختانه اوضاع به کام صنعتگران 
این تقاضا در سه  ماهه های دوم ،  سیمان چین پیش رفت و حباب 
بود  آن  روند  این  نتیجۀ  کرد.  آزاد  را  خود   2020 سال  چهارم  و  سوم 

از  به رغم شیوع یکی  انتهای سال 2020،  که ، برخالف توقع همه، در 
آسیب زننده ترین بالیای بشری ، تولید سیمان در چین نه تنها کاهش 
تن  میلیارد  به 2/4  و  یافت  افزایش  تن هم  میلیون   50 که  نیافت ، 
رسید!!! این اتفاق تقریبًا برای دیگر صنایع چین ) همچون فوالد  ( نیز 
اندازۀ  به  حالت  بدترین  در   2020 انتهای  در  تولیدشان  افتادـ  یعنی 

همان سال 2019 بود و ما شاهد کاهش نبودیم.
واکنش  کرد :  نگاه  قضایا  این  به  می توان  هم  دیگر  زاویۀ  یک  از 
نشان دهندۀ  کرونا  بالی  به  چین  ساخت و ساز  بخش  فوق العادۀ 
توانمندی و ابعاد بالندۀ آن است. سرعت از سر گرفته  شدن پروژه های 
عمرانی ، پتانسیِل بی نظیر و ولع باالی بخش ساخت و ساز به مصالح 
ساختمانی را نشان می دهد. من نظیر این مورد را در هیچ جای دیگر 

دنیا ندیدم.
به پروژه های عمرانی اشاره کردید. ممکن است قدری درخصوص 
وضعیت پروژه های دولتی و عام المنفعه ای که در سطح چین به 
اجرا گذاشته شده یا می شوند صحبت کنید ؟ آیا این بازار اشباع 
شده یا جای رشد و نمو دارد ؟ منظورم این است که آیا می توان 

پروژه های جدیدی برای آن تعریف کرد ؟
اگر سطحی نگاه کنیم ، ممکن است این طور به نظر برسد که چین 
دیگر نیازی به اجرای پروژه های عمده و بزرگ عمرانی ندارد. شاید این 
موضوع در مورد شهرهای پکن و شانگهای صادق باشد، اما در مورد 
دیگر نقاط و شهرهای چین درست نیست . معتقدم تحقق نیازهای 
همین  به  است.  چین  توسعۀ  اصلی  ارکان  از  همچنان  زیرساختی 
منظور، دولت مرکزی اعالم کرده برای بیش از 60 کالن شهر چین که 
در  را  دارند طرح هایی عظیم  نفر سکنه  هرکدام دست کم 5 میلیون 
نظر گرفته است. دولت درصدد احداث شبکه های جدید راه و خطوط 
این پروژه ها به مقادیر  مترو ، در کنار توسعۀ شبکه های فعلی است. 

متنابهی سیمان نیاز دارند.
به نظرتان نشو و نمای صنعت سیمان چین چگونه خواهد بود ؟

به نظرم صنعت سیمان چین در کوتاه مدت یعنی دست کم تا انتهای 
شاهد  بسا  چه  و  داشت  خواهد  انتظار  حد  از  فراتر  عملکردی   ،2021
افزایش تولید سیمان در قیاس با سال 2020 باشیم. علت این امر آن 
است که اجرای برخی از پروژه های زیرساختی که در پی شیوع کرونا 
تا  حتمًا  می بایست  که  مقرر شده  و  سرگرفته  از  بودند  متوقف شده 
انتهای سال جاری یا سال آتی میالدی )2022( تکمیل شوند . در همین 
اثناء ، قرار است چهاردهمین طرح توسعۀ 5 سالۀ چین بین سال های 
) پروژه های  امر  دو  این  تالقی  قدر مسلم  و  اجرا شود  تا 2025   2021
معّوقه با طرح توسعۀ جدید( باعث افزایش توامان تولید و مصرف 
سیمان خواهد شد. یعنی ، حجم فعلی تولید تا دست کم سه تا چهار 

سال آینده در همین سطوح فعلی باقی خواهد ماند.
برای سیمان  تقاضا  اتمام سال 2025،  با  که  است  این  برآورد من 
افت فاحشی را تجربه خواهد کرد. انتهای سال 2025 مقارن خواهد 
اتمام هم زمان تمام پروژه های معوقه و پروژه های توسعه ای .  با  شد 
این سیر قهقرایی تا سال 2030 و احتماالً حتی تا دهۀ بعد از آن نیز 
به یک میلیارد تن برسد ، یعنی  ادامه خواهد یافت و تقاضا احتماالً 

نصف سطوح فعلی.
تمام مواردی که مطرح  که  بیافزایم  را  نکته  این  اینجا  در  بگذارید 
کردم صرفًا پیش بینی هایی بودند مبتنی بر دو شالوده : "علم اقتصاد" و 
"تجربۀ سال ها کار در مقام رئیس هیئت مدیرۀ بزرگ ترین تولیدکنندۀ 
سیمان جهان " . سعی کرده ام این برآوردها تا حد بسیار باالیی دقیق 
و  پیش بینی اند  پیداست  نیز  اسمشان  از  که  همان طور  اما  باشند. 

تولید سیمان 
در چین نه تنها 
 کاهش

نیافت، که 50 
میلیون تن 
هم افزایش 
یافت و به 2/4 
میلیارد تن 
رسید

از مرزهای چین هم موفق باشند. پروژه های دیگری از این دست نیز 
در خارج از چین در حال اجرا هستند. با این همه ، فراموش نکنید که 
) و حجم سیمانی  احداث شده  از چین  خارج  که  کارخانجاتی  تعداد 
مقیاس حجم عظیم سیمانی  در  تولید می کنند (  کارخانجات  این  که 
است  غیرممکن  فلذا  است ،  هیچ  تقریبًا  می شود  تولید  چین  در  که 
بر  داخلی شان  بازارهای  تعادل  و  تنظیم  برای  بخواهند  چینی ها  که 

کارخانجاتی که در خارج احداث کرده اند حساب باز کنند.
به عنوان آخرین سئوال ، می خواستم از شما بپرسم که چند درصد از 

صنعت سیمان چین توسط دولت کنترل و اداره می شود ؟ 
از صنعت  نیمی  از  بیش  اما  نمی دانم ،  هم  را خودم  دقیقش  رقم 
به  یا  می شود  اداره  مرکزی  دولت  توسط  مستقیمًا  یا  چین  سیمان 
دست فرمانداری ها و ُدَول محلی . بعضی از بزرگ ترین بازیگران سیمان 
چین همچون سی . ِان . بی . ِام ، جی دونگ ، و چاینا ریسورِسس کامالً زیر 
نظر دولت اداره می شوند . جالب آنکه ، این امر نه تنها جلوی رقابتی تر 
است .  زده  دامن  آن  به  بلکه شدیدًا  نگرفته  را  شدن صنعت سیمان 
به شکل های مختلف  و  ورود  رقابت  این  به  وقت ها ،  بعضی  دولت ، 

سعی می کند نظم بازار را حفظ کند.
از  بعضی  دولت  چرا  که  بیاید  پیش  سؤال  برخی  برای  شاید 
کارخانجات را ۸0 تا 100 روز در سال تعطیل می کند. این هیچ ربطی 
به آالیندگی ندارد و در راستای همان سیاست برقراری توازن و تنظیم 
بازار است. دولت می خواهد از این طریق به تولیدکنندگان نشان بدهد 

که می توانند با تولید کمتر ، پول بیشتری در بیاورند.
فراموش نکنید که در چین بخش ساخت و ساز بزرگ ترین مشتری 
صنعت سیمان است. دولت طوری قیمت سیمان را تنظیم می کند که 

نه تولیدکنندگان متضرر شوند و نه بخش ساخت و ساز.  

کنند :  آب  بر  نقش  می توانند  را  اقتصادی  پیش بینی  بسیاری  عوامل 
حضور یک سیاست مدار پوپولیست در مسند امور ، تغییر و تحوالت 
ژئوپولیتیک ، ویروسی به ُقطر 100  نانومتر به نام کورونا و . . . . . . . . 
محیطی  زیست  قوانین  مورد  در  دارد  چین  که  است  سالی  چند 
سختگیری بسیاری به خرج می دهد. این امر بر روند تولید سیمان 

چه تاثیری داشته است ؟
آالینده هایی اند  اصلی ترین  از  نیتروژن  اکسیدهای  و  غبار  و  گرد 
که در چند سال اخیر دولت در موردشان سختگیری بسیاری نشان 
هستند ،  قدیمی تر  که  آنهایی  باالخص  سیمان ،  کارخانجات  می دهد. 
الکترواستاتیک  مکلف شده اند جدیدترین سیستم های رسوب دهندۀ 
برسد.  ممکن  حد  کمترین  به  آالینده شان  میزان  تا  کنند  نصب  را 
)SNCR( در  انتخابی غیرکاتالیستی  جدیدترین سیستم های کاهش 
دودکش کارخانجات سیمان نصب شده و ضمنًا به کارخانجات دستور 
توده"  زیست  "همچون  جایگزین  سوخت های  سراغ  تا  شده  داده 
بروند. این الزامات ، برای کارخانجات سیمان ، چندان گران تمام نشده 
و ضمنًا در روند تولیدشان هم خللی وارد نکرده است. من نشنیده ام 
که کارخانه ای را به دلیل ناتوانی در انطباق خود با این قوانین تعطیل 
داشته  وجود  دیگری  مالحظات  داده ،  رخ  تعطیلی ای  هم  اگر  کنند. 

است. 
در اینجا ، دولت نه تنها حد مجاز نشر آالینده ها را تعیین می کند ، 
بلکه راهکار حل مشکل را هم خودش ارائه می دهد و بعد می گوید ، 

" این طور باید عمل کنید."
نتیجه ای هم داشته است؟

اکسید  آالیندۀ  سطح  قبل  سال  ده  همین  که  کارخانه هایی  البته. 
 100 از  کمتر  امروز  بود ،  نانومترمکعب  بر  میلی گرم   ۸00 آنها  نیتروژن 
میلی گرم آالینده دارند ؛ یعنی آالیندگی شان هشت برابر کم شده است. 
از  کمی  فاصلۀ  در  که  کارخانجاتی  از  یکی  که  داشته ایم  حتی موردی 
آالیندگِی  سطح  و  بزند  جهانی  رکورد  یک  توانسته  داشته  قرار  پکن 

اکسید نیتروژن خود را به 25 میلی گرم بر نانومترمکعب برساند.
وضعیت صادرات  ـ واردات سیمان به چین چگونه است؟

در مورد صادرات اطالع چندانی ندارم ، اما این اواخر واردات سیمان 
بازارهای  در  سیمان  ارزان  قیمت  هم  آن  علت  است.  یافته  افزایش 
جنوب شرق آسیاست. اصلی ترین صادرکننده هم ویتنام است. دولت 
وارد  احجام  نداده ؛  خرج  به  چندانی  سختگیری  خصوص ،  این  در 
شده آن قدر کم هستند که حکم قطره در اقیانوس را دارند و به رغم 
داخلی هیچ خطری محسوب  تولیدکنندگان  برای  پایینشان   قیمت 

نمی شوند. 
بهای تحویل روی عرشۀ هر تن سیمان تیپ 425-1 در بنادر ویتنام 
حدودًا 46-47  دالر است که در قیاس با قیمت خرده فروشی در سطح 

شهرهای بزرگ بین 25 تا 30 دالر کمتر است.
بازارهای  در  چین  سیمان  شرکت های  حضور  به  راجع  نظرتان 
برون مرزی چیست؟ آیا ممکن است این امر ، در سال های آینده ، 

موجب کاهش تولید داخلی سیمان در چین بشود ؟ 
به   201۸ و   2017 سال های  بین  کردید  اشاره  آن  به  که  روند  این 
اوج خود رسید ، اما اکنون مدتی است که از رونق افتاده است. شمار 
بازارهای  در  کارخانه  احداث  و  سرمایه گذاری  سراغ  که  شرکت هایی 
شرکت هایی  نبود ؛  زیاد  رفتند  تاجیکستان (  ) همچون  مرزی  برون 
چون هوآگزین ، شیر سرخ ، ُکنچ ، و چین غربی که به این کار مبادرت 
ورزیدند غول های صنعت سیمان چین بودند. دانش ، تخصص فنی 
و بنیۀ مالی آنها آن قدر باال بود که به راحتی توانستند حتی در خارج 

بهای تحویل 
روی عرشٔه هر 

تن سیمان 
تیپ 425-1 در 

بنادر  ویتنام 
حدود 

46-47 دالر 
است
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مقاله

تالش سریالنکا 
برای رفع کمبود تولید سیمان

   یکی از بنگاه های سریالنکا، به نام گروه صنعتی ُانیکس، 
اعالم کرده است که انتظار دارد تا آسیاب سیمان جدیدش در 
منطقۀ میری جاوایال، در ناحیۀ هامبانتوتا، تا اواخر سال 2021 
فعالیت خود را آغاز کند. این کارخانه که قرار است با شراکت 
هکتار ساخته   63 به وسعت  فضایی  در  ِسیالن  فوالد  صنایع 
شود نشان دهندۀ عزم سریالنکا برای از میان برداشتن شکاف 
عمیقی است که اکنون بین تقاضا برای سیمان و تولید واقعی 
تقاضای  اخیر،  سال  چند  در  دارد.  وجود  کشور  داخل  در  آن 
این  باالی  مقادیر  واردات  با  عمومًا  کلینکر،  و  سیمان  داخلی 

محصوالت تأمین شده است.
نام  به  ُانیکس تحت مدیریت شرکتی  گروه  کارخانۀ جدید 
سرمایه ای  با  که  خواهد شد  اداره  الن وآسانتا  سهامی سیمان 
بالغ بر 100 میلیون دالر تأسیس شده است. ظرفیت پایۀ تولید 
در  تن  میلیون   2/4 فعالیت،  شروع  هنگام  در  کارخانه،  این 
 1/2 بعد،  سالیان  طی  دوم  فاز  الحاق  با  که  بود  خواهد  سال 
افزوده شده و به 3/6 میلیون تن خواهد   میلیون تن به آن 

رسید.
دستگاه  دو  را  مزبور  کارخانۀ  در  کلینکر  سایش  عملیات 
انجام   4 سی  ِام . وی . آر-5000  مدل  فایِفر  ِگبر  عمودی  آسیاب 
خواهند داد که هریک می توانند در هر ساعت 1۸0 تن سیمان 
پرتلند معمولی با بلین چهارهزار سانتی متر مربع بر گرم تولید 
کنند. زیمنس آلمان تکنولوژی کنترل فرآیند، و ِاف . ِال . ِاسمیت 
دانمارک نیز تجهیزات بسته بندی را فراهم خواهند کرد. موارد 
فوق این اطمینان را ایجاد خواهند کرد که کارخانه استاندارد 
 2/4 مسافت  از  نیز  اولیه  مواد  داشت.  خواهد  باالیی  کاری 
خواهند  منتقل  کارخانه  داخل  به  نقاله  نوار  با  کیلومتری 
دو  و  باالبرنده  استاِکر/  یک  کارخانه،  محوطۀ  در  ضمنًا،  شد. 
 دستگاه تخلیه کنندۀ پل مانند ) برای کشتی ( نیز نصب خواهد 

شد.
چندین سال است که گروه ُانیکس تالش می کند تا به طور 
جدی وارد بازار سیمان سریالنکا شود، این در حالی است که 
سه سال قبل نیز قصد داشت تا واحد تحت مدیریت هلسیم 
سوئیس در سریالنکا را خریداری کند، اما این گروه در مزایده 

برنده نشد.
تولید  از یک خط  در حال حاضر، صنعت سیمان سریالنکا 
است.  شده  تشکیل  سیمان  آسیاب  دستگاه  سه  و  یکپارچه 
سیمان  شرکت  مدیریت  تحت  واحد  اینسی،  سیمان  شرکت 
 1/3 یکپارچۀ  تولید  خط  یک  داشتن  با  تایلند،  سیتی  سیام 
میلیون تنی و دو دستگاه آسیاب ) یکی 500  هزار و دیگری 1  
میلیون تن( ، بزرگ ترین تولیدکنندۀ سیمان در سریالنکاست و 
شرکت سیمان توکیو، با داشتن یک دستگاه آسیاب پانصد هزار 
تنی ، در ردۀ بعدی جای دارد. با این همه، مصرف باالی سیمان 
در سریالنکا ) افزون بر ۸ میلیون تن در سال ( باعث شده است 
این کشور مجبور باشد بخش عمدۀ مایحتاج خود  ـ که بیش 
از کشورهای هند ، ویتنام ،  را  از 5 میلیون تن در سال است ـ 
پاکستان ، مالزی ، اندونزی و تایلند وارد کند و عمالً تبدیل شود 
به چهارمین واردکنندۀ بزرگ سیمان در جهان. دولت سریالنکا 
تعرفۀ واردات برخی از مواد خام اولیه که امکان تولیدشان در 

تا به تسریع روند اجرای  را برداشته است  داخل وجود ندارد 
پروژه های انبوه سازی ، راهسازی و احداث خط آهن کمک کرده 

باشد.
احداث  یا  ظرفیت  توسعۀ  پروژۀ  چندین  اثناء ،  همین  در 
واحدهای جدید در سطح کشور سریالنکا در حال اجرا هستند 

که در ذیل به طور خالصه به آنها می پردازیم:
با 	  یکپارچه ،  کارخانۀ  یک  دارد  قصد  چینی  شرکت  یک 

شهر  در  سیمان ،  تن  میلیون   1/5 ساالنه  تولید  ظرفیت 
ساحلی هامبانتوتا در جنوب سریالنکا احداث نماید.

مالک 	  و  نپال  کشور  مرد  ثروتمندترین  چودهاری ،  بینود 
دارد  اعالم کرده است که قصد  صنایع سیمان چودهاری ، 
در َمنار ، در شمال غربی سریالنکا ، با سرمایه ای بالغ بر 150 
تنی  میلیون   1/5 یکپارچۀ  تولید  خط  یک  دالر ،  میلیون 
بازار  از  درصد   10 حاضر  حال  در  ) چودهاری  کند  احداث 

سیمان نپال را در قبضۀ خود دارد (.

توسعۀ زیرساخت ها ، محرک اصلی تقاضا برای سیمان
دولت سریالنکا در نوامبر 2020 از هفتاد و پنجمین بودجۀ 
ملی خود که برای سال 2021 تدارک دیده بود، پرده برداشت. 
از نکات این بودجه می توان به تخصیص 101/9 میلیون دالر 
نیز  اشاره کرد. 35 میلیون دالر  راه سازی روستایی  برای طرح 
برای ساخت 10 هزار پل کوچک در سطح روستاها در نظر گرفته 
شده است. عالوه بر اینها، احداث و توسعۀ چندین آزادراه نیز 
در دستور کار است : یک آزاد راه مرکزی که شامل 4 فاز می شود 

و قرار است فاز اول آن تا سال 2024 تکمیل شود.
نیز برای  بر موارد فوق، یک طرح توسعۀ سه ساله  افزون   
کل راه های کشور در نظر گرفته شده که 25 منطقۀ اصلی کشور 
را پوشش خواهد داد و قرار است تا منطقۀ کولومبو و نواحی 

اطراف آن امتداد یابد. 
راه سازی ،  بر  عالوه  سریالنکا،  کشور  جدید  سال  بودجۀ 
به  است  داده  قرار  خود  توجهات  کانون  در  نیز  را  خانه سازی 
طوری که قرار است چندین مجتمع بزرگ مسکونی که 50 هزار 
دستگاه آپارتمان را شامل می شوند برای اقشار طبقۀ متوسط یا 
کم درآمد جامعه ساخته شود. 25 میلیون دالر نیز برای توسعۀ 
شبکۀ لوله کشی برای توزیع آب شرب بین 450 هزار خانه در 

نظرگرفته شده است.

جمع بندی
 2020 سپتامبر  در  که  می دهد  نشان  منتشره  ارقام  آخرین 
درصد   2۸/7 با  سریالنکا  در  سیمان  تولید  سال (  ماه  ) نهمین 
رسیده  تن  هزار   375 به   2019 سپتامبر  با  قیاس  در  افزایش 
ابتدای  از  است. بر همین منوال ، آمار تجمیعی تولید سیمان 
2020 تا انتهای ماه نهم ، با ۸/5 درصد رشد در قیاس با سال 
تولیدکنندگان  یعنی ،  به 2/۸2 میلیون تن رسیده است.  قبل ، 
حفظ  را  خود  رو به رشد  روند  کرونا  شیوع  رغم  به  توانسته اند 
داخل  در  اثناء  ، مصرف سیمان  در همین  این وجود ،  با  کنند . 
کشور سریالنکا با 16/2 درصد افت به 5/37 میلیون تن تنزل 

کرده است . 
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  تقریبًا محال است آفریقایی باشید ـ فرق هم نمی کند کدام منطقۀ 
آفریقا ـ و َالیکو دانُگت را نشناسید یا اسمش را نشنیده باشید. او در 

قارۀ آفریقا سمبل موفقیت است و نامش تداعی گر ثروت. 
َالیکو دانُگت ، در 10 آپریل 1957، در یکی از ثروتمندترین خانواده های 
مسلمان کشور نیجریه متولد شد. پدر جد مادری او حسن دان تاتا ، که 
در آگوست 1955 در گذشت ، ثروتمندترین مرد خطۀ غرب آفریقا بود. 
دانُگت تحصیالت ابتدایی و متوسطۀ خود را در شهر زادگاهش ، کانو ، 
در شمال  غربی نیجریه به اتمام رساند و سپس برای ادامۀ تحصیل 
به قاهره رفت و مدرک کارشناسی خود را در رشتۀ مدیریت بازرگانی ، 

زمانی که تنها 20 سال داشت ، از دانشگاه االزهر مصر گرفت.
 َالیکو ، پس از بازگشت به نیجریه ، یک شرکت بازرگانی کوچک برای 
واردات و صادرات کاال تأسیس کرد . دفتر مرکزی این شرکت در بندر 
الگوس بود ، یکی از کانون های بالندۀ داد و ستد و نیز پرجمعیت ترین 
گسترۀ  و  حجم  بعد ،  سالیان  طی  در  آفریقا.  قارۀ  و  نیجریه  شهر 
در  آنچنانکه  یافت ،  افزایش  فزاینده  سرعتی  با  شرکت   فعالیت های 
چهلمین سالگرد تأسیس خود مبدل شده بود به بزرگ ترین مجتمع 
فعالیت های  از  که در طیفی گسترده  نیجریه  بازرگانی کشور  صنعتی 
تجاری دست داشت ؛ فعالیت هایی چون نفت و گاز ، صنایع غذایی ، 
و  امالک  پتروشیمی ،  دریانوردی ،  خدمات  و  بندرداری  حمل و نقل ، 

مستغالت و سیمان.

سیمان دانُگت 
در سودای 

تسخیر کامل 
بازارهای آفریقا

مقاله

                                            منبع:  سایت شرکت دانُگت و گلوبال ِسِمنت

 این حجم عظیم از دارایی های مختلف صنعتی و غیرصنعتی  برای 
َالیکو دانُگت ، 13/5 میلیارد دالر ثروت خلق کرده و او را به متمول ترین 
مرد قارۀ آفریقا ، 160امین مرد پول دار و نیز 66امین فرد قدرتمند جهان 
مبدل ساخته است . دانُگت ، عالوه بر کسب و کار ، دستی هم در امور 

خیریه دارد و یکی از بزرگ ترین خیرین جهان و قارۀ آفریقاست . 
در ادامۀ این مقاله، ما نگاهی جامع خواهیم داشت به عملیات های 
این  کاری  شاخۀ  اصلی ترین  که  سیمان  عرصۀ  در  دانُگت  هلدینگ 

شرکت است.
شرکت سیمان دانُگت مجموعًا ظرفیت تولید ساالنه 44/2 میلیون 
تن سیمان در سطح نه کشور را دارد که همۀ آنها زیر صحرای آفریقا 
واقع شده اند )جدول 1 (. عملیات های این شرکت عبارت اند از : چندین 
و  کامرون ،  در  آسیاب  دستگاه  یک  کشور ،   7 در  یکپارچه  تولید  خط 
تأسیساتی برای واردات و توزیع سیمان به صورت فّله در کشورهای 

َغنا و سیرالئون.
سیمان دانُگت گزارش داده است که از ابتدای سال 2020 تا انتهای 
ماه نهم ) مقارن با 11 دی 139۸ لغایت 9 مهر 1399 ( درآمدهای گروه با 
12 درصد افزایش به 761/4 میلیارد نایرا 1، و سود عملیاتی آن نیز با 17 

درصد افزایش به 355 میلیارد نایرا بالغ شده است.

تعداد کارخانجاتظرفیت تولید ساالنه سیمان ) میلیون تن (کشور

29/33نیجریه

31تانزانیا

2/۸2آفریقای جنوبی

2/51اتیوپی

1/51کنگو

1/51سنگال

1/51زامبیا

1/51کامرون

0/61ِبنین

44/212جمع کل

گرچه شیوع کووید19 باعث شد تا این گروه مجبور شود در راهبرد 
کوتاه مدت خود برای سال 2020 اصالحاتی را اعمال کند ، اما همچنان 
دیگر  به  نیجریه  از  صادرات  میزان  افزایش  که  اصلی اش  رویکرد 
بازارهای غرب آفریقا بوده است را حفظ کرده است. عمدۀ این صادرات 
از طریق پایانه های دانُگت در آپاپا و ُاِنه صورت گرفته است. دانُگت 
تمام تالش خود را به کار بسته تا با تأمین کلینکر برای آسیاب های 
سیمان موجود در مرکز و غرب آفریقا ، جلوی واردات این محصول از 

خارج از آفریقا را بگیرد.
سیمان  بازار  بزرگ ترین  و  اصلی ترین  نیجریه  حاضر ،  حال  در 
و  ایِبه ِسه ،  ُاباجانا ،  نام های  به  کارخانه  سه  است.  دانُگت  گروه 

1. هر دالر آمریکا تقریبًا 3۸0 نایرا ارزش دارد.

دانگت تمام 
تالش خود را به 

کار بسته تا با 
تأمین کلینکر برای 

 آسیاب های
سیمان موجود 
در مرکز و غرب 
آفریقا، جلوی 

واردات این 
محصول از خارج 

آفریقا را بگیرد
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را  سیمان  تن  میلیون   29/3 ساالنه  تولید  توان  مجموعًا  که  ِگُبکو 
شکل  نیجریه  در  را  دانُگت  فعالیت های  و  عملیات ها  شالودۀ   دارند 

می دهند.
بعد از نیجریه ، سنگال پرفروغ ترین بازار سیمان دانُگت است. وفور 
معادن سنگ آهِک با خلوص باال ، در کنار امکان صادرات از این کشور 
تقویت  درصدد  دانُگت  تا  شده  باعث  گامبیا ،  و  مالی  کشورهای  به 
حضور خود در بازار سنگال باشد. بدین منظور ، این شرکت اعالم کرده 
است که یک طرح توسعۀ 1/5 میلیون تنی را در نظر گرفته تا ظرفیت 
تن  میلیون   3 به   2022 انتهای  تا  را  سنگال  در  خود  فعلی  کارخانۀ 
برساند. گفتنی است در حال حاضر 23 درصد از سیمانی که در سنگال 

تولید می شود محصول کارخانۀ دانُگت است.
غناست. محدودیت ذخایر سنگ  دانُگت ، کشور  بازارهای  دیگر  از 
یک  احداث  با  کارخانه ،  احداث  به جای  دانُگت ،  تا  آهک سبب شده 
پایانۀ 1/5 میلیون تنی در ِتما ، مایحتاج سیمان غنا را با واردات تأمین 

کند.
تنی  میلیون   1/5 سیمان  آسیاب  یک  کامرون  دوآالی  در  دانُگت 
دارد که به تازگی 90 میلیون دالر نیز در آن سرمایه گذاری کرده است ، 
از آن کسب کند. علت این امر جذابیت  را  اما نتوانسته عایدی الزم 
همچون  خارجی  شرکت های  فزایندۀ  حضور  و  کامرون  سیمان  بازار 
الفارژُهلسیم در آن کشور است. الفارژُهلسیم به تازگی یک آسیاب 500 
هزار تنی به نام سیِمن َکم در منطقۀ نومایاِس کامرون افتتاح ، و عرصه 

بعد از 
نیجریه، 
سنگال 
پرفروغ ترین 
بازار سیمان 
دانگت است

را برای دیگر تولیدکنندگان تنگ کرده است. با این وجود ، 39 درصد از 
بازار سیمان کامرون در اختیار دانُگت است.

و  راهبردی ترین  اصلی ترین ،  از  یکی  کنگو  دمکراتیک  جمهوری 
خوش آتیه ترین بازارهای سیمان دانُگت است. گرچه تنها یکی از پنج 
تولید می کنند متعلق به سیمان  این کشور سیمان  کارخانه ای که در 
چهار  اندازۀ  به  تنی  میلیون   1/5 کارخانۀ  همین  اما  است ،  دانُگت 

کارخانۀ دیگر سیمان تولید می کند. 
در بین بازارهای شرق آفریقا ، دانُگت در بازار کشورهای اتیوپی و 
تانزانیا حضور فعال دارد. کارخانۀ سیمان موقر که یکی از مدرن ترین 
 2/5 ساالنه  تولید  ظرفیت  است  اتیوپی  در  یکپارچه  تولید  خطوط 
میلیون تن سیمان را دارد. کارخانۀ 3 میلیون تنی مونِته وارا که در 567 
سیمان  کارخانجات  بزرگ ترین  از  نیز  واقع شده  دارالسالم  کیلومتری 
در تانزانیاست. دانُگت برای کارخانۀ مونِته وارا 600 دستگاه خودروی 
با  تانزانیا  در سطح  سیمان  توزیع  عملیات  تا  کرده  خریداری  ِکَشنده 

سرعت و سهولت باال انجام شود.
در بین بازارهای جنوب آفریقا ، دانُگت در بازار کشورهای زامبیا ) یک 
با مجموع  آفریقای جنوبی ) دو کارخانه  کارخانۀ 1/5 میلیون تنی ( و 
ظرفیت تولید ساالنه 2/۸ میلیون تن ( نیز حضور دارد. دانُگت از قصد 
خود برای ساخت کارخانه در کشورهای ساحل عاج ، زیمبابوه و نیِجر 

خبر داده است. 

دانگت از 
قصد خود 

برای ساخت 
کارخانه در 
کشورهای 

ساحل عاج، 
زیمبابوه و 

 نیجر
خبر داده 

است
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اخبار

ِاسِبربانک یک شرکت دولتی ارائه دهندۀ 
خدمات مالی و بانکی در روسیه است 

این  که  گزارشی  آخرین  بررسی  از 
ارائه  اخیر  ماهۀ  سه  انتهای  در  شرکت 
داده مشخص شده است که این نهاد به 
دنبال سرمایه گذارانی است تا سهام خود 
بفروشد.  آنها  به  را  یوروِسِمنت  گروه  در 
قبلی  ذی نفعان  با  توافق  در  ِاسِبربانک، 
شرکت، تمام سهام شرکِت مادِر این گروه 
جی.ِاف.آ (  سرمایه گذاری  گروه  )یعنی 
سپتامبر  سی ُام  از  است.  کرده  ادغام  را 
2020، ارزش دارایی های گروه یوروِسِمنت 

به 79/2 میلیارد روبل رسیده است.
در انتهای سه ماهۀ سوم 2020،  ِاسِبربانک 
اعالم کرد ذیل استانداردهای گزارشگری 
روبل  میلیارد   271/4 بین المللی  مالی 

سود خالص کسب کرده است.
هلدینگ صنعتِی  یک  یوروِسِمنت  گروه 
تولیدکنندگان  از  که  است  بین المللی 
اصلی مصالح ساختمانی در کشور روسیه 
به حساب می آید. ضمنًا،  این شرکت با 
و  روسیه  در  کارخانۀ سیمان   19 داشتن 
خارج از آن که مجموعًا توان تولید بیش 
از 60 میلیون تن سیمان در سال را دارند 
سیمان  شرکت های  بزرگ ترین  از  یکی 
خصوصی جهان نیز هست. یوروِسِمنت،  
تولید  ایستگاه  زیادی  همچنین  تعداد 
)با مجموع ظرفیت  بتن  آمادۀ  مخلوط 
مکعب(  متر  میلیون   11 ساالنه  تولید 
معادن  نیز  و  روسیه،   نقاط  اقصی  در 
استخراج مواد غیرفلزی نیز دارد. حجم 
ذخایر مواد خام این شرکت بیش از 5/5 

میلیارد تن برآورد شده است.

رشد 7/8 درصدی واردات سیمان به
گرجستان در ده ماهۀ اول سال 2020 

در ده ماهۀ اول سال 2020،  مقارن با 11 دی 139۸ لغایت 10 آبان 1399،  گرجستان 
دقیقًا 700,614 تن سیمان وارد کرده که در قیاس با مدت زمان مشابه سال قبل 
نیز  این واردات  افزایشی 7/۸ درصدی حکایت دارد؛ به همین سیاق،  هزینۀ  از 
اکتبر جاری،   ماه  در  است.  رسیده  دالر  میلیون  به 31/7  و  رفته  باال  درصد   0/7
دهمین ماه سال،  حجم واردات در قیاس با اکتبر گذشته 6/4 درصد ُافت کرده و 
به ۸00,67 تن رسیده است. در همین ماه،  هزینۀ واردات نیز با 11/۸ درصد تنزل 

تا 3/4 میلیون دالر پایین آمده است.
ترکیه و آذربایجان اصلی ترین صادرکنندگان سیمان به گرجستان هستند.

طبق اعالم نهادهای ذیربط،  در ده ماهۀ اول سال 2020،  واردات سیمان از ترکیه 
در قیاس با مدت زمان مشابه سال قبل 2/3 برابر شده و به 300,291 تن رسیده ؛ 
هزینۀ واردات نیز 2/1 برابر شده و به 15/7 میلیون دالر رسیده است. در همین 
اثناء،  حجم واردات سیمان از جمهوری آذربایجان بیش از 20 درصد کاهش داشته 
و به 300,250 تن تنزل کرده است. هزینۀ واردات سیمان از آذربایجان نیز با ُافتی 

27/3 درصدی به 14/5 میلیون دالر کاهش یافته است.
آوریل سال جاری میالدی )13 فروردین لغایت 12 اردیبهشت 1399 ( مقارن شد 
به  ترکیه  از  سیمان  صادرات  تا  شد  منجر  امر  همین  و   19 کووید  شیوع  اوج  با 
گرجستان شدیدًا کاهش یابد. از آخرین روزهای ماه آوریل،  مقامات گرجستانی به 
تدریج محدودیت های قرنطینه ای را کاهش  و به بخش ساخت و ساز اجازه دادند 
با رعایت تدابیر اکیِد بهداشتی فعالیت خود را از سر بگیرد. در پی این تصمیم، 
رونق  بازگشت و  به سرعت به سطوح قبل  به گرجستان  ترکیه  از   روند صادرات 
خود را نیز حفظ کرد،  چنانکه ترک ها توانستند سه برابر سال قبل به گرجستان 

سیمان صادر کنند.

تولید  عرصۀ  در  جدید  رکوردی  ثبت 
سیمان،  کلینکر و سنگ آهک در اوکراین

2020،  مقارن  سال  اول  ماهۀ  ده  در 
  ،1399 آبان   10 لغایت   139۸ دی   11 با 
تن  میلیون   ۸/16 اوکراینی  شرکت های 
سیمان تولید کردند که در قیاس با مدت 
افزایشی 5/4  از  قبل  زمان مشابه سال 
سیمانی  حجم  دارد.  حکایت  درصدی 
آبان 99 (  تا 10  ) 10 مهر  اکتبر  که در ماه 
تولید شده با 1/6 درصد افزایش نسبت 
رسیده  تن  به 100,959  گذشته  اکتبر  به 

است.
ده  در  اوکراین،   خبری  منابع  گزارش  به 
ماهۀ اول سال 2020،  روند تولید کلینکر 
سیمان،   همچون  نیز،   زنده  آهک  و 
افزایشی بوده است  به طوری که حجم 
به  افزایش  درصد   2/2 با  کلینکر  تولید 
آهک  تولید  حجم  تن  و  میلیون   6/14
 1/92 به  رشد  درصد   2/۸ با  نیز  زنده 

میلیون تن بالغ شده است.
وضع تعرفه بر سیمان و کلینکر وارداتی 
توقف  کنار  مولداوی،  در  و  بالروس  از 
مقطعی واردات سیمان از روسیه،  باعث 
داخلی  تولیدات  برای  تقاضا  شکوفایی 
بازارهای داخلی اوکراین شده  در سطح 

است.
تمام  برای  اوکراین  گمرک  است  گفتنی 
کاالهای وارد شده ) من جمله سیمان ( از 
کشورهای مولداوی و بالروس به ترتیب 
نظر  در  تعرفه  درصد   57/03 و   94/46

گرفته است. 

 روسیه واردات سیمان از قزاقستان را در 
نه ماهۀ اول 2020 افزایش داد

در نه ماهۀ اول سال 2020،  مقارن با 11 
روسیه    ،1399 مهر   10 لغایت   139۸ دی 
وارد  قزاقستان  از  سیمان  تن   ۸00,23۸
کرد که 1/9 3 درصد بیش از مدت زمان 
وجود  این  است،  با  قبل  سال  مشابه 
هزینۀ واردات،  در قیاس با نه ماهۀ اول 
سال قبل،  با 14 درصد کاهش،  به 12/9 

میلیون دالر تنزل کرده است.
در نه ماهۀ اول سال 2020،  حدودًا 1/2 
میلیون تن سیمان به روسیه وارد شده 
زمان مشابه  از مدت  کمتر  که 13درصد 
سال قبل است. در این برهه  بزرگ ترین 
کشور  روسیه  به  سیمان  صادرکنندۀ 
از  درصد   66 که  است  بوده  بالروس 
است  کرده  تأمین  را  کل سیمان صادره 
با  قیاس  رقم  در  این  تن ( ؛   200,679(
میالدی  از  گذشتۀ  سال  اول  ماهۀ  نه 

کاهشی 2/6 درصدی حکایت دارد.

افزایش تعرفۀ واردات سیمان به فیلیپین

 )DTI( فیلیپین  تجارت  و  صنعت  دپارتمان 
سیمان  کیلویی   40 کیسه های  واردات  تعرفۀ 
به فیلیپین را یک ِسنت افزایش داد و به 0/2 
داده  گزارش  بولتن  مانیال  روزنامۀ  رساند.  دالر 
اتحادیۀ  از  دادخواستی  دریافت  پی  در  که 
 )CeMAP( فیلیپین  سیمان  تولیدکنندگان 
دستور این افزایش تعرفه را صادر کرده است . 
اتحادیه  مسئوالن  پیشتر،   گزارش،   این  طبق 
خواهان 0/25 دالر تعرفه برای هر کیسۀ سیمان 
شده بودند که این امر مورد موافقت دپارتمان 
قرار نگرفته و نهایتًا رقِم تعرفه معادل 0/2 دالر 

تعیین شده است.
به زعم مسئوالن اتحادیه،  مازاد چشمگیر تولید 
تایلند  و  ویتنام  چون  کشورهایی  در  سیمان 
باعث عرضه و صادرات فزایندۀ آن به کشورهای 

شرق آسیا همچون فیلیپین شده است .
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دورخیز الجزایر برای تبدیل 
شدن به یکی از بزرگ ترین 

صادرکنندگان سیمان در جهان

در حال حاضر،  در دنیا،  کم هستند کشورهایی که بخشی یا حتی چند کارخانۀ 
سیمانشان متعلق به دولت باشد. امروز،  حتی در اقتصادهای سوسیالیستی 
دست  در  سیمان  کارخانجات  مالکیت  نیز  اسکاندیناوی (  ) همچون  جهان 
بخش خصوصی است . اما همان طور که گفتیم استثناهایی هم هستند که 
یکی از آنها الجزایر است، کشوری که از 21 کارخانۀ سیمانش 14 دستگاه آن 

به دولت تعلق دارد و آنها را از طریق ُهلدینگ گیکا )Gica( اداره می کند.
تدوین  را  طرحی  الجزایر  بازرگانی  و  وزارت صنعت  که  رسیده  خبر  به تازگی 
کرده تا بتواند ظرف پنج سال آینده مازاد تولید کارخانجات سیمان خود را 
به 20 میلیون تن برساند و این حجم عظیم را صادر کند. در این زمینه،  کمال 
رزیق،  وزیر صنعت و بازرگانی الجزایر گفته است :" کارخانجات سیمان الجزایر 
مجموعًا توان تولید ساالنه بیش از 40 میلیون تن سیمان را دارند،  حال آنکه 
مصرف داخلی ما حدودًا 21 میلیون تن  و تولیدمان نیز بیش از 22 میلیون 
تن است. اما ما می خواهیم از 50 درصد ظرفیت بالاستفادۀ صنعتمان را نیز 
به کار بگیریم تا بتوانیم مازاد تولیدمان را به دیگر بازارهای جهان صادر کنیم."
صادرکنندگان  ُجرگۀ  به  الجزایر  که  کوتاهی  مدت  همین  می افزاید :" در  رزیق 
غنا،   گامبیا،   کامرون،  ساحل  عاج،   ِبنین،   بازارهای  به  توانسته  گیکا  پیوسته،  
گینه،  موریتانی و سنگال ورود کند ." وی ادامه می دهد:"  حساب کرده ایم  در 
تولیدی صنعت سیمانمان،  می توانیم  ظرفیت های  تمام  از  استفاده  صورت 
ساالنه 20 میلیون تن سیمان صادر کنیم و از ِقَبِل آن دست کم 900 میلیون 

دالر ارزآوری داشته باشیم."
گفتنی است از ابتدای سال 2020 تاکنون  شرکت های سیمان الجزایر نزدیک 
به 2 میلیون تن کلینکر صادر کرده اند که مقصد 300 هزار تِن آن بازارهای 

آمریکای التین بوده است.

افزایش 17 درصدی
فروش های سیمان در 

عربستان سعودی در ماه نوامبر

داده  گزارش  نیوز  مباشر  خبری  پایگاه 
لغایت  آبان   11( نوامبر  ماه  در  که  است 
داخلی  فروش های  کل  آذر99 ( حجم   10
 17 با  سعودی  عربستان  در  سیمان 
گذشته  نوامبر  با  قیاس  در  رشد  درصد 
به 4/۸ میلیون تن رسیده است. به زعم 
اثناء،  صادرات سیمان  مباشر،  در همین 
از عربستان 6 درصد در قیاس با نوامبر 
از  که  طوری  به  داشته،   کاهش  گذشته 
است.  کرده  تنزل  تن  هزار   179 به   192
عربستانی  شرکت های  حال،   این  با 
توانسته اند گام بلندی در عرصۀ صادرات 
ماه 490  تنها یک  بردارند و طی  کلینکر 
) یعنی  ۸5  کنند  صادر  کلینکر  تن  هزار 
زمان مشابه سال  از مدت  بیش  درصد 

قبل (.
تن  میلیون   3۸ حدودًا  حاضر،   حال  در 
سیمان  کارخانجات  سیلوی  در  کلینکر 

عربستان دپو شده است.
صنعت  نوامبر  ماه  در  است  گفتنی 
سیمان عربستان سعودی 5 میلیون تن 
سیمان و 4/3 میلیون تن کلینکر تولید 

کرده است.

آغاز به کار آزمایشگاه "کنترل فرآیند و 
حصول اطمینان از کیفیت محصول" در 

کارخانۀ سیمان اتم

کارخانۀ   12 از  یکی  اتم  سیمان  کارخانۀ 
بزرگ ترین  نظر  زیر  که  است  سیمانی 
اوراِل  منطقۀ  در  ساخت و ساز  ُهلدینگ 
روسیه اداره می شود : اتم ِاستروی ُکمپلکس. 
کارخانه  این  مسئولین  پیش،   چندی 
را  گرفتند محصول سیمان خود  تصمیم 
به بازارهای برون مرزی صادر کنند. بدین 
منظور و برای حصول اطمینان از کیفیت 
محصوالت خود با استانداردهای مؤسسۀ 
"کنترل  آزمایشگاه   )API( آمریکا  نفت 
کیفیت  از  اطمینان  حصول  و  فرآیند 
محصول" در کارخانۀ سیمان اتم مستقر 
ویژگی های  البراتوآر  این  گردید.  دایر  و 
نیز  و  اولیه  مواد  شیمیایی  و  فیزیکی 
کلینکر و سیمان کارخانه را بررسی می کند 
تا از میزان مطلوبیت کیفیت آن اطمینان 

حاصل کند.

از  سیمان  تن  هزار   990 صادرات 
تاجیکستان در نه ماهۀ اول 2020

وزارت  سوی  از  منتشره  داده های 
صنعت و فناوری های نوین تاجیکستان 
نه  در  که  می دهد  نشان   )MOINT(
ماهۀ اول سال 2020 شرکت های سیمان 
سیمان  تن  میلیون   3/2 تاجیکستان 
تولید کرده اند که از این رقم،  993 هزار 
تِن آن صادر شده است : 560 هزار تن به 
ازبکستان، 390 هزار تن به افغانستان  و 

43 هزار به قرقیزستان.
گفتنی است تاجیکستان در حال حاضر 
16 کارخانۀ سیمان دارد که مجموعًا توان 
تولید ساالنه 5/6 میلیون تن سیمان را 
به  انتهای سال 2022  تا  رقم  این  دارند . 

۸/9 میلیون تن خواهد رسید.
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 چکیده
انسان ها  روابط  از  عمده ای  بخش  امروزه 
محیط  چه  و  شخصی  زندگی  چه  زندگی،  در 
گونه ای  به  هستند،  مذاکره  جنس  از  کسب و کار، 
که می توان گفت مذاکره جز الینفک زندگی حال 
ممکن  بی شماری  فاکتورهای  است.  شده  حاضر 
است بر مذاکره تأثیر گذاشته و آن را تحت تأثیر 
یافتن  به دنبال  تاکنون  قرار دهد. محققان  خود 
این مؤلفه های تعدیل  کننده بوده اند، اما آنچه در 
ویژگی های  می نمایاند،  برجسته  بسیار  بین  این 
صورت  به  که  است  مذاکره  طرفین  شخصیتی 
تأثیرگذار  مذاکره  بر  غیر مستقیم  یا  و  مستقیم 
می توان  تحقیق،  ادبیات  به  توجه  با  است. 
زیادی  نظریه پردازان  توسط  تاکنون  آنچه  گفت 
مورد بررسی قرار گرفته است، استفاده از رویکرد 
مذاکره  در  متقابل  رفتار  تحلیل  روان شناختی 
است. در این مقاله تالش بر این است که از منظر 
پرداخته  ابعاد شخصیتی  این  معرفی  به  دیگری 
شود و ویژگی های شخصیتی تأثیر گذار بر مذاکره 

را از دریچۀ طرحواره درمانی نگریسته شود. 
درمانی،  طرحواره  مذاکره،  فنون  کلیدواژه ها: 

ویژگی های شخصیتی

مقدمه
امروزه مذاکره به یکی از کم هزینه ترین روش ها 

الناز آبایی
دکتری مشاوره ـ  روان شناسی، دانشگاه 
عالمه طباطبایی تهران

فنون روان شناختی مذاکره مبتنی 
*CBT بر رویکرد طرحواره درمانی

مقاله

* Cognition behavior therapy

و معموالً اولین گزینه دو طرف برای حل و فصل اختالفات تبدیل شده 
است. با توجه به نیاز روزافزون شرکت ها برای برقراری ارتباط با فعاالن 
بازارهای اقتصادی، به کارگیری فنون مذاکره به یکی از بایدهای امروزه 
مذاکره  فنون  کارگیری  به  نحوه  اینکه  بر  عالوه  است.  شده  تبدیل 
شخصیتی  ویژگی های  باشد،  تأثیرگذار  مذاکره  روند  بر  است  ممکن 
طرفین مذاکره نیز به یکی از تعدیل کننده های جلسات مذاکره تبدیل 
شده است. روان شناسان بسیاری به بررسی ابعاد مختلف شخصیتی 
پرداخته اند که یکی از پرکاربردترین نظریه هایی که در این زمینه وجود 
دارد، نظریه مبتنی بر طرحواره درمانی می باشد. در این مقاله تالش 
ویژگی های  درمانی،  طرحواره  رویکرد  از  استفاده  با  که  است  این  بر 
شخصیتی طرفین را که ممکن است بر روند مذاکره تأثیرگذار باشد، 

مورد بررسی قرار گیرد.  

مذاکره چیست؟
از جمله  ارائه شده است، که  از مذاکره  تعاریف بی شماری  تاکنون 
فراگیرترین آنها می توان به تعریف ُری جی لوییکی اشاره کرد: حداقل 
فرد،  دو  است  ممکن  طرف  دو  این  هستند.  درگیر  آن  در  طرف  دو 
دو گروه یا دو سازمان باشند. بین خواسته ها و نیازهای این دو )یا 
چند طرف( تعارض وجود دارد. دو یا چند طرف درگیر در مذاکره، بر 
اساس انتخاب خود و نه به اجبار با یکدیگر مذاکره می کنند. کسانی 
که درگیر مذاکره می شوند برای »داد و ستد« که زیربنای مفهوم مذاکره 
روند  مذاکره،  بین الملل،  روابط  و  حقوق  ادبیات  در  آماده اند.  است،  
به  رسیدن  منظور  به  طرف ها،  صریح  پیشنهادهای  تبادل  داوطلبانۀ 
خسرونژاد،  و  )شهبازی  است  موقت  یا  دائم  نسبی،  یا  مطلق  توافق 

 .)1399
براي  ارتباط  تبادل  مذاکره   ،)1399( همکاران  و  الهیاری  نظر  به 
رسیدن به توافق است؛ وقتی که شما و طرف مقابل منافعی دارید که 
بین شما مشترك است و در همان حال منافعی دارید که با یکدیگر 
در تضاد است. البته باید خاطر نشان ساخت که ارجاع اختالف ها به 
مذا کره معموالً مبنای قراردادی دارد بدین  نحو که طرفین به صورت 
شرط ضمن عقد توافق می کنند که در هنگام وقوع اختالف ابتدا مسیر 
مذا کره را در پیش گیرند و در صورت عدم موفقیت به شیوه های دیگر 

)سیستم داوری و قضایی( مراجعه کنند )شیروی و کاظمی، 139۸(.
با توجه به تعاریف باال، می توان این گونه اظهار داشت که مذاکره 
یک ارتباط و فرایند دوسویه است که در آن دو طرف نیاز به تعامل 
جایگاه  از  امروزی  بشر  زندگی  در  ارتباطات  که  چرا  دارند.  یکدیگر  با 
ویژه ای برخوردار است تا آنجا که انسان بدون ارتباط قادر به زندگی 
نیست. با وجود این نیاز انسان به ارتباط، چرا امروزه شاهد تعارضات 
بحث  که  اینجاست  هستیم؟  مختلف  افراد  بین  در  بی شماری 

ویژگی های شخصیتی مطرح می گردد. 

ارتباط دوسویه ویژگی های شخصیتی مؤثر بر روند مذاکره
همه افراد به عنوان نوع انسان، گنجینه ای از ویژگی های شخصیتی 
هستند که اکثر آنها ریشه در دوران کودکی و نحوه تعامل آنها با مادر 
اغلب  زندگی دارد. می توان گفت ریشه  افراد مؤثر در  و پدر و دیگر 
بدکارکردی های شخصیتی انسان، از همان زمان کودکی و خردسالی 
در ما نقش بسته است، چیزی که در روان درمانی امروز، از آن با عنوان 
از مفهوم  اگر بخواهیم تعریفی جامع  یاد می گردد.  طرحواره درمانی 
شناختی،  در روان شناسی و علوم  بگوییم:  باید  دهیم،  ارائه  طرحواره 
یک طرحواره نمایانگر الگوهای فکری یا رفتاری است، که دسته های 

ویژگی های 
شخصیتی طرفین 
مذاکره نیز به یکی 
 از 
تعدیل کننده های 
جلسات مذاکره 
تبدیل شده است
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)حیرت  می کند  سازماندهی  را  آنها  میان  روابط  و  اطالعات  مختلف 
یک  عنوان  به  می تواند  طرحواره  1399(. همچنین  خواهان،  وطن  و 
ساختار روانی از ایده های پیش ساخته، یک چارچوب فکری برای ابعاد 
مختلف جهان و یا سیستمی برای سازمان دادن و درک کردن اطالعات 
)139۸(، هدف  و همکاران  یوسف زاده  نظر  تعریف شود. طبق  جدید 
تا  به فرد کمک شود  این است  کلی درمان شناختی طرحواره محور 
خود  بنیادین  هیجانی  نیازهای  ارضاء  برای  سازگارانه تری  روش های 

به دست آورد.
تاکنون حدود 21 طرحواره اصلی معرفی شده است که از جمله آنها 
بدرفتاری،  و  اعتمادی  بی  طرد،  و  بریدگی  طرحواره های:  به  می توان 
بیگانگی،  اجتماعی/  انزوای  شرم،  نقص/  هیجانی،  محرومیت 
وابستگی/ بی کفایتی، استحقاق و ... اشاره کرد. هرکدام از افراد ممکن 
است طرحواره های مشخصی در روند تعامالت خود داشته باشند که 
هر کدام از این طرحواره های اولیه ممکن است به نوعی در روند مذاکره 

تأثیر گذار باشد. 
به عنوان مثال فرض کنید شما طرحواره بی اعتمادی داشته باشید، 
به  نسبت  است،  فعال  به شدت  شما  در  طرحواره  این  در حالی که 
اطرافیان خود بدبین بوده و نمی توانید خیلی راحت به دیگران اعتماد 
کنید. حال آنکه طرف مذاکره شما طرحواره استحقاق داشته و خود 
را برتر از هر فردی می داند و تمام حقوق و شایستگی را از آن خود 

می داند. به نظر شما این مذاکره چه خروجی خواهد داشت؟ 
میزان  به  می توانند  خود  در  فعال  طرحواره های  شناخت  با  افراد 
جلوگیری  خود  طرحواره های  از  ناشی  احساسی  تأثیرات  از  زیادی 
کرده و منطق خود را در مذاکرات به کار گیرند. بنابراین شناخت این 
طرحواره های فعال در افراد مختلف ضرروی به نظر می رسد، که امروزه 

یکی از 
مهم ترین 
فنون 
شناختی 
مذاکره، 
خطاهای 
شناختی 
است

خوشبختانه منابع بسیار زیادی در دسترس افراد قرار گرفته است، از 
جمله آنها می توان به پرسشنامه طرحواره درمانی یانگ اشاره کرد. 

دسته بندی فنون مذاکره مبتنی بر رویکرد شناختی درمانی 
تاکنون دسته بندی های بی شماری از فنون مذاکره ارائه شده است 
در  ما  اما  باشد،  داشته  را  خود  کارکردهای  است  ممکن  هر کدام  که 
داده  ارائه  فنون  این  از  این مقاله سعی می کنیم دسته بندی جامعی 
و هرکدام را از منظر رویکرد شناختی درمانی مورد بررسی قرار دهیم. 

فنون شناختی مذاکره
به  مربوط  مباحث  در  زیادی  بسیار  تکنیک های  امروزه  محققان 
را  خود  خاص  اثربخشی های  هرکدام  که  کرده اند  شناسایی  مذاکره 
فنون شناختی مذاکره  به معرفی  از مقاله  این قسمت  در  داشته اند. 

پرداخته می شود که بر روند مذاکره بسیار مؤثر هستند. 

1- ترفند خطاهای شناختی
یکی از مهم ترین فنون شناختی مذاکره، خطاهای شناختی است. 
هرکدام از انسان ها ممکن است برداشت های مختلفی از موقعیت ها 
داشته باشند. اما چه چیزهایی ممکن است این برداشت از موقعیت ها 
را تحت تأثیر خود قرار دهد؟ همان طور که در باال به آن اشاره گردید، 
برداشت ها  در  تفاوت  ایجاد  باعث  انسان ها  در  فعال  طرحواره های 
می شود. بنابراین اگر یک طرف مذاکره طرحواره نقص و شرم داشته 
باشد، و در مقابل شخصی قرار بگیرد که از ادبیات مناسبی برخوردار 
نیست، ممکن است این بی احترامی را درونی کرده با خود بیندیشد 
من  با  را  رفتاری  چنین  او  که  هستم  بی ارزشی  شخصیت  من  که 
بنای یک  اولیه، سنگ  ناسازگار  داشته است! همین خطای شناختی 
مذاکره غیر اصولی را بنا می نهد. بنابراین شناخت خطاهای شناختی 
جلوگیری  بعدی  سوتفاهم های  بروز  از  مختلف  موقعیت های   در 

می کند.  

2- ترفند خألهای شخصیتی
آن  حلقۀ  ضعیف ترین  استحکام  اندازۀ  به  زنجیری  هر  استحکام 
یک  و  است،  فوالد  از  قطعاتش  همۀ  فوالدی  زنجیر  یک  اگر  است. 
را زنجیر فوالدی بدانیم... بلکه  از نخ دارد، خطاست که ما آن  حلقه 
نقطه  همین  از  بشکند،  باشد  قرار  اگر  چون  است!  نخی  زنجیر  یک 
البه الی  در  باشد،  زیرکی  فرد  شما  مذاکره کنندۀ  طرف  اگر  می شکند! 
انبوهی از حلقه های فوالدی که همه از آن می ترسند، به دنبال حلقه 
دارند،  متعدد شخصیتی  حلقه های  هم  انسان ها  بود!  خواهد  نخی 
حلقۀ اعتماد به نفس من قوی است، حلقۀ دانش من قوی است، حلقۀ 
تحلیل من قوی است، ولی حلقه های ضعیف هم دارم! هراس در من 
زیاد است! مهرطلبم! کمال گرا هستم! احساس نامتوازن پدری/مادری 
از طرفین  که هر کدام  است  اصولی  و  بنابراین چقدر حرفه ای  دارم... 
در  را  این خألهای شخصیتی  مذاکره  به جلسه  ورود  از  قبل  مذاکره 
 خود شناسایی کرده و از تأثیرات مخرب آن در روند مذاکره جلوگیری 

نماید. 

3- ترفند فشار روانی 
این ترفند که به نوعی مکمل ترفند قبلی است، باعث ایجاد نوعی 
آن  در  که  می شود  مذاکره  جلسۀ  در  غیر منطقی  و  احساسی  فضای 
یک طرف سعی می کند فشار روانی بر روی طرف مقابل را به حداکثر 

اگر طرف 
مذاکره کنندٔە 

شما فرد زیرکی 
باشد، درالبه الی 

انبوهی از 
حلقه های 

فوالدی که همه 
از آن می ترسند، 

به دنبال حلقه 
نخی خواهد بود
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برساند. به عنوان مثال، مذاکره ای را در نظر بگیرید که در آن شخص 
به معرفی  که شروع  گرفته است  قرار  رتبه  عالی  در مقابل یک مقام 
طرف  اگر  می نماید.  است  داشته  تاکنون  که  دستاوردهایی  و  خود 
این  اتفاقًا  و  باشد  نکرده  شناسایی  را  خود  در  فعال  طرحواره  مقابل 
بیندیشد  این گونه  با خود  شاید  باشد،  استحقاق  طرحواره، طرحواره 
از او برتر نشان داده و او را تخریب  که این فرد تالش دارد خود را 
خود  مقدار  حداکثر  به  مذاکره  جلسه  در  روانی  فشار  بنابراین  کند! 
از دست  را  اصولی  مذاکره  راحتی  به  است شخص  ممکن  و   رسیده 

دهد. 

4- ترفند سیگنال های مبهم
گاهی ممکن است فرد در یک جلسۀ مذاکره حضور داشته باشد 
که بسیار مورد توجه طرف مقابل خود باشد و در آن جلسه احترام 
مذاکره های  برای  که  زمانی  مقابل  در  کند،  دریافت  زیادی  توجه  و 
نکند.  دریافت  را  اولیه  توجه  و  احترام  آن  می کند،  مراجعه  بعدی 
این ترفند که در مذاکره به عنوان ترفند سیگنال های مبهم از آن یاد 
برای  خود  اهمیت  میزان  متوجه  نمی دهد  اجازه  افراد  به  می شود 
طرف مقابلتان شوند. استفاده از این ترفند ممکن است فشار روانی 
بسیار زیادی را بر فرد تحمیل کند و به این ترتیب او متوجه نشود 
که برای طرف مقابل خود از چه میزان اهمیتی برخوردار است. حال 
پذیرش جویی/ جلب  فرد طرحواره  که  بدتر می شود  زمانی  وضعیت 
را  توجه  عدم  از  ناشی  روانی  فشار  نتواند  و  باشد،  داشته  نیز  توجه 
 بربتابد. بنابراین ممکن است به راحتی یک مذاکره اصولی را از دست 

دهد.

استفاده از 
این ترفند 
)سیگنال 
مبهم( ممکن 
است فشار 
روانی بسیار 
زیادی را بر 
فرد تحمیل 
کند

5- ترفند سرد و گرم کردن
گاهی ممکن است به صورت کامالً ناهشیارانه در مذاکره از فنونی 
نداشته  آن  از  شناختی  هیچ  مذاکره  طرفین  شاید  که  شود  استفاده 
به  بگذارند.  درمان  جلسه  بر  را  خود  تأثیر  ترفندها  این  اما  باشند، 
عنوان مثال در پژوهشی که توسط ویلیامز و بارخ )200۸( انجام شد، 
مشخص گردید که چطور یک قهوه گرم می تواند باعث شود دیگران 

ما را دوست داشتنی بپندارند؟ 
و  شدند  می  دعوت  آزمایش  محل  به  داوطلبان  پژوهش  این  در 
از  قبل  تعیین شده جواب می دهند؛ اما  قبل  از  به یک سری سؤاالت 
ورود به بخش مصاحبه داوطلبان با یک روان شناس همکار در نقش 
آبدارچی روبه رو می شدند که در دو دستش، یکی نوشیدنی سرد و در 
دیگری یک قهوه گرم وجود داشت. آبدارچی از آنها خواهش می کند به 
او کمک کنند و یکی از لیوان ها را بردارند، داوطلبان به تعداد مساوی 
انتخاب می کنند و  را  آنها لیوان گرم و نصف دیگر لیوان سرد  نصف 
اتاق  در  می کند.  همراهی  پاسخ  و  پرسش  اتاق  به  را  آنها  آبدارچی 
آبدارچی  شخصیت  به  نسبت  آنها  احساس  سؤال،  آخرین  مصاحبه 
ادعا کردند که  لیوان گرم در دست داشتند  افرادی که  مجموعه بود، 
را  او  بعضًا  داشتنی و  دوست  و  خون گرم  مجموعه فردی  آبدارچی 
قابل اعتماد توصیف کردند… جالب نیست؟ این نیز یکی از خطاهای 
در  گرم  قهوه  و  چای  سرو  علت  به  تاکنون  شاید  اما  است  شناختی 

جلسات مذاکره نیندیشیده بودید!

نتیجه گیری 
به  انسان  گردید،  اشاره  آن  به  مقاله  این  سراسر  در  که  همان طور 
شکل  مهم ترین  است.  ارتباط  نیازمند  اجتماعی  موجودی  عنوان 

ارتباطات تجاری در حال حاضر مذاکره است که در دنیای پیشرفته 
بر  خود  خودی  به  مذاکره  فنون  نیست.  آن  از  گزیری  حاضر  حال 
از  فنون  این  کارگیری  به  نحوۀ  بلکه  نیست  تأثیرگذار  مذاکره  روند 
دیگر  سوی  از  مذاکره کننده گان  شخصیتی  ویژگی های  و  سو  یک 
در  که  همان طور  دهند.  تغییر  نوعی  به  را  مذاکره  روند  می توانند 
و طرحواره های  رفتاری  به سبک  بسته  فردی  هر  اشاره شد،  نیز  باال 
نماید.  استفاده  این فنون  از  به گونه ای  دارد، ممکن است  فعالی که 
فنون شناختی یکی از مهم ترین و تأثیرگذارترین فنونی هستند که در 
حال حاضر روند مذاکره را به صورت مثبت یا منفی تحت تأثیر خود 
اینکه وارد  از  از دو طرف مذاکره قبل  بنابراین، هریک  قرار می دهند. 
جلسه مذاکره شوند، چه خوب است که طرحواره های فعال در خود 
 را شناسایی کنند، تا از تاثیر ناخودآگاه و منفی آنها بر روند مذاکرات 

بکاهند. 
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مقایسۀ وضعیت 
اقتصادی 

کارخانجات سیمان 
در ایران

 و هشت کشور آسیایی 
و ضرورت افزایش قیمت 

سیمان در ایران

مقاله

آرمان ساعی
مشاور صنعت سیمان 

  خالصه: 
در این مقاله تالش شده است تا ضمن مقایسۀ وضعیت اقتصادی 
اصلی  علل  دیگر،  آسیایی  کشور  هشت  با  ایران  در  سیمان  صنعت 
عدم توجیه اقتصادی تولید سیمان در کشور ایران و ضرورت افزایش 

بهای فروش آن مورد بررسی قرار گیرد.
عالوه بر آن می توان به یکی از مهم ترین گلوگاه های هزینه تمام شدۀ 
کرد.  اشاره  است،  نگهداری  و  تعمیرات  هزینۀ  که  کشور  در  سیمان 
می گردد ،  اشاره  نوشتار  این  مختلف  قسمت های  در  که  همان طوری 
علی رغم اینکه بهای عوامل مؤثر بر قیمت تمام شدۀ سیمان در ایران 
مانند هزینۀ مواد اولیه، هزینۀ انرژی، هزینۀ نیروی کار و... نسبت به 
سایر کشورهای آسیایی کمتر بوده و حتی نسبت هزینۀ این عوامل به 
قیمت فروش سیمان در کارخانجات داخلی کمتر از کارخانجات خارجی 
است، اما با عنایت به اینکه برخی از عوامل مهم در هزینۀ تمام شده از 
جمله هزینه تعمیرات و نگهداری تجهیزات ؛ هزینۀ نسوزکاری و هزینۀ 
تجهیزات و قطعات سایشی مانند گلوله و زره و... در ایران تقریبا با 
کشور  در  سیمان  سود  حاشیۀ  لذا  است ،  یکسان  جهانی  قیمت های 
در بیشتر کارخانجات داخلی تولید سیمان  بسیار ناچیز بوده و عمالً 

افزایش  صنعت ،  این  حیات  ادامه  جهت  بنابراین  می باشد.  زیان ده 
قیمت سیمان یک امر اجتناب ناپذیر است.

پیش گفتار:
سالیان طوالنی است که وزارت بازرگانی سابق و پس از آن وزارت 
است.  داشته  برعهده  را  سیمان  قیمت گذاری  وظیفۀ  کنونی  صمت 
و  بازار  در  سیمان  کمبود  دلیل  به  خورشیدی   ۸0 و   70 دهه های  در 
افزون بودن تقاضای سیمان نسبت به عرضۀ این کاال در بازار، همواره 
قیمت گذاری  سبد  از  را  سیمان  تا  بودند  درصدد  صنعت  صاحبان 
نهادهای مشابه  یا سایر  بازار و  اما ستاد کنترل  نمایند.  دولت خارج 
که همگی زیر نظر وزارت بازرگانی فعالیت می نمودند ، با هدف حمایت 

برخی از عوامل مهم در 
 هزینٔه تمام شده از

جمله هزینه تعمیرات 
و نگهداری تجهیزات؛ 

 هزینٔه نسوزکاری و هزینٔه
تجهیزات و قطعات 

سایشی مانند گلوله و 
 زره و.. در ایران تقریبا با

قیمت های جهانی 
یکسان است
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در  نمودند.  عرضه  بازار  به  صمت  وزارت  مصوب  قیمت  از  پایین تر 
این راستا انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تالش نمود تا با 

تشکیل کارگروه هایی از این پدیدۀ زیان بار جلوگیری کند.
در سال 13۸9  تقاضا  و کاهش  افزایش عرضۀ سیمان  با  هم زمان 
و پس از آن طرح هدفمندسازی یارانه ها و همچنین افزایش قیمت 
حامل های انرژی حرارتی و الکتریکی در کشور رخ داد و بهای تمام شدۀ 
سیمان را بیشتر از پیش نمود. یکی دیگر از پدیده های رخ داده در 
این سال ها افزایش جهشی نرخ ارز و به واسطۀ آن تورم بی رویه در 

کشور است. 
هم  دست  به  دست  پدیده ها  تما می  این  اخیر  سالیان  طی  در 
داده اند و موجب کاهش شدید حاشیۀ سود حاصل از تولید سیمان 
و در برخی از کارخانجات موجب زیان دهی آنها شده اند. لذا صاحبان 
تا  کنند  قانع  را  صمت  وزارت  نحوی  به  تا  هستند  درصدد  صنعت 
افزایش بهای فروش سیمان را در دستور کار خود قرار دهد . اما دولت 
از  محترم به همراه مجلس محترم شورای اسال می  با هدف حمایت 
مصرف کنندگان و به جهت جلوگیری از تورم های احتمالی مخالف این 

افزایش قیمت هستند.

و  ایران  در  سیمان  صنعت  اقتصادی  وضعیت  مقایسه   
کشورهای آسیایی 

به منظور بررسی وضعیت اقتصادی صنعت سیمان در کشورهای 
آسیایی و مقایسۀ آن با صنعت سیمان کشور، سعی می گردد تا قیمت 
فروش سیمان در ایران و هشت کشور آسیایی از جمله عمان، اندونزی، 
امارات متحدۀ عربی، قطر، بنگالدش، هندوستان، چین و کویت مورد 
تعیین کنندۀ  اصلی  پارامتر  چندین  آن  بر  عالوه  گیرند.  قرار  مقایسه 
قیمت تمام شدۀ سیمان از جمله بهای سیمان، بهای مارل، بهای سنگ 
انرژی  بهای  و همچنین  گچ  بهای سنگ  و  رس  بهای  آهن مصرفی، 
قرار خواهند  مقایسه  مورد  مذکور  کشور  با هشت  ایران  در  مصرفی 
گرفت. نکتۀ مهم این است که جهت دستیابی به قیمت های واقعی 
دست اندرکاران  و  کارشناسان  مدیران،  از  نفر   35 با  فوق الذکر  موارد 
به  اعداد  و  گردید  مکاتبه  مذکور  کشور  هشت  در  سیمان  صنعت 

سیمان کلینکر دستمزد کارگر
دستمزد مدیر 

میانی و سرپرست
دستمزد 

مدیرکارخانه
برق مصرفی ذغالسنگ

گاز 
طبیعی

سنگ 
گچ

 رس
 سنگ 

آهن
نام مارل

USD /
TON

 USD
/

TON

 USD/
MONTH

USD/ MONTH
 USD/

MONTH
USD/KWH

USD /
TON

 USD/
M3

USD /
TON

 USD
/TON

USD /
TON

USD /
TON

کشور

۸3 69 1500 3000 4500 0.065  0.11 36 11 23 11 امارات 

5۸ 33 670 1۸50 3250 0.07۸ 56 0.1۸ 33 13 20 ۸ اندونزی

71 55 270 ۸50 2650 0.11 - 0.19 40 12 25 10 بنگالدش

66     0.1 54  33 11 23.5 12 چین

۸1     0.079 - 0.11 40 17 27 15 قطر

۸4     0.079  - 0.12 32 19 29 15 عمان

۸9     0.1 -- 0.12 33 17 25 13 کویت

63 55 320 650 1950 0.075 5۸  26 7 23 ۸.5 هندوستان

12 10    0.0034 - 0.004۸ 3 0.25 7 0.5 ایران

 جدول شمارۀ 1ـ مقایسه بهای فروش سیمان و همچنین بهای پارامترهای تعیین کنندۀ قیمت سیمان در ایران و هفت کشور آسیایی.

فروش  نهایی  قیمت  بی رویه،  تورم  از  جلوگیری  و  مصرف کنندگان  از 
سیمان در کارخانجات تولید سیمان را تعیین می کردند. در آن سال ها 
باال  بسیار  قیمت  با  سیمان  زیاد،  تقاضای  و  عرضه  کمبود  دلیل  به 
وگاهًا دو تا سه برابر قیمت فروش کارخانه به دست مصرف کنندگان 
می رسید. در این میان واسطه ها و دالل ها سود اصلی را می بردند و 

عمالً سود ناچیزی به تولیدکنندگان تخصیص می یافت.
و  تولید  ظرفیت  افزایش  پروژه های  شمسی   ۸0 دهه  اوایل  از 
همچنین تأسیس خطوط سیمان جدید و ایجاد کارخانجات جدید با 
سرعت زیادی آغاز گردید. هرچند این طرح ها اغلب کارشناسی شده 
نبودند و اثری از برنامه ریزی کالن کشوری و هدف گذاری کارشناسی 
 شده ای در پس این طرح ها نبود اما شدت و سرعت و موازات این 
طرح ها درنهایت تقاضای سیمان را در بازار کشور به تعادل  می رساند. 
در مدت کمتر از ده سال میزان تولید سالیانۀ کشور به بیش از دو برابر 
قبل ارتقاء یافت. حال با اجرای این طرح ها کفۀ توازن بازار به سمت 
پیش  جایی  تا  موضوع  این  رفت .  پیش  کم  تقاضای  و  زیاد  عرضه 
رفت که  به دلیل عرضۀ بیش از حد سیمان نسبت به تقاضای بازار، 
را  بهای فروش سیمان  و  نمودند  رقابت منفی  به  کارخانجات شروع 

دست آمده ماحصل متوسط قیمت های دریافتی از ایشان  می باشد . 
همچنین برای دریافت بهای موارد مورد نیاز در کشورمان از چندین 

شرکت سیمان داخلی کسب اطالعات گردید.
شرکت های  نام  ذکر  از  مالحظات  برخی  دلیل  به  که  است  واضح 
سیمان داخلی خودداری  می گردد اما نام برخی از شرکت های خارجی 
با کسب اجازه از ایشان در منابع آمده است.نکته مهم این است که 
قیمت پارامترهای فوق الذکر در کارخانجات مختلف سیمان یک کشور 
باشد.  متغیر  پارامترها  می تواند  برخی  به  باتوجه  و  نیستند  یکسان 
به عنوان مثال هزینۀ مواد اولیه با توجه به فاصلۀ کارخانه از معدن 
و هزینۀ حمل ونقل آن  می تواند متغیر باشد. بنابراین از داده های به 
دست آمده در هر کشور متوسط گیری به عمل آمد و میانگین آنها در 

نمودارها و جداول قید گردید.
ضمنًا متذکر  می گردد برخی از پارامترهای تعیین کننده دیگر وجود 
داشت که به دلیل نبودن داده های دقیق مقایسه آنها امکان پذیر نبود. 
مانند دستمزد پرسنل که کارخانجات تمایلی به ارائه آن نداشتند. البته 
چون پرواضح است که دستمزد پرسنلی در داخل کشور بسیار پایین تر 
از کشورهای دیگر است، نتیجۀ حاصل از مقایسه آنها خود آشکار و 
واضح است. فقط برای نمونه دستمزد پرسنل در چهار کشور آسیایی 

در جدول شماره 1 قید شده است .

مقایسۀ قیمت سیمان در ایران و هشت کشور آسیا
و  ایران  همان گونه که گفته شد، قیمت متوسط سیمان در کشور 
هشت کشور آسیایی دیگر در جدول شمارۀ 1 آمده است. نمودار شمارۀ 
شده  ترسیم  سیمان  قیمت  پارامتر  مقایسۀ  در  سهولت  جهت  نیز   1
است. نکتۀ قابل توجه این است که بهای سیمان ذکر شده در نمودار 
1، بهای فروش کارخانجات و به صورت فله  می باشد و عالوه بر اینکه 
هزینه های بسته بندی و پاکت در آن در نظر گرفته نشده است ، امکان 
سیمان  عاملین  و  فروشندگان  توسط  بازار  در  قیمت ها  این  افزایش 

وجود دارد.
در  آمده  دست  به  قیمت های  کلیه  مقایسه،  در  سهولت  جهت 
نسبت  مبنای  بر  داخلی  کارخانجات  جمله  از  مختلف  کارخانجات 
آنها  قیاس  تا  است  شده  یکسان سازی  دالر  به  کشور  آن  ارز  جهانی 
صحیح تر صورت پذیرد . لذا در این محاسبات ارزش یک دالر آمریکا 

معادل 25000 تومان درنظر گرفته شده است.
براساس نمودار شمارۀ یک قیمت متوسط سیمان در ایران حدود 
تن  هر  ازای  به  دالر   12 با  معادل  تن،  هر  ازای  به  تومان  هزار   300
می باشد که کمتر از یک پنجم قیمت این محصول در سایر کشورهای 

آسیایی است.
و  ایران  در  سیمان  تمام شدۀ  قیمت  اصلی  پارامترهای  مقایسه 

هشت کشور آسیایی
برای مقایسه صحیح سود و زیان هر کارخانه سیمان باید قیمت 
تمام شدۀ تولید سیمان و بهای فروش آن را در اختیار داشت. از آنجایی 
شرکت ها  می باشند  محرمانه  اطالعات  جزء  عمومًا  اطالعات  این  که 
معموالً این اطالعات در اختیار عموم قرار نمی گیرد. لذا کار قیاس سود 
حاصل از تولید و فروش سیمان در کشورهای مختلف کار سختی به 
نظر  می رسد . اطالعات سود و زیان شرکت های داخلی به طور عموم در 
سامانۀ کدال وجود دارد و از آنها در این گزارش استفاده می گردد اما 
قیمت تمام شدۀ سیمان های تولیدی در صورت وجود فقط در اختیار 
واحد حسابداری صنعتی شرکت های سیمانی و محرمانه  می باشد. لذا 
در این گزارش تالش می گردد پارامترهای اصلی تعیین کنندۀ قیمت 

نمودار1ـ بهای سیمان در کشورهای مختلف دنیا )دالر به ازای هر تن(

نمودار 2ـ بهای مارل در کشورهای مختلف آسیایی )دالر به ازای هر تن(

قیمت متوسط 
سیمان در ایران 

 حدود
300 هزار تومان به 

ازای هر تن، معادل 
با 12 دالر به ازای 

 هر تن
می باشد که کمتر 

از یک پنجم قیمت 
این محصول در 
 سایر کشورهای

آسیایی است

هزینۀ تعمیرات و 
نگهداری سالیانه، 
یکی از هزینه های 
قابل توجه تولید 
است که در قیمت 
تمام شدۀ سیمان 
نقش قابل توجهی 
دارد
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تمام شدۀ سیمان در کارخانجات سیمان داخل کشور با هشت کشور 
آسیایی مذکور مورد قیاس قرار گیرد.

در  سیمان  تمام شدۀ  قیمت  تعیین کنندۀ  اصلی  پارامترهای 
هزینۀ  انرژی،  هزینۀ  اولیه،  مواد  هزینۀ  شامل  مختلف  کارخانجات 
پرسنلی، هزینۀ تعمیرات و نگهداری، هزینۀ کیسه و بسته بندی و ... 
به  ذکر شد، جهت دستیابی  این  از  که پیش   می باشند. همان طوری 
قیمت های واقعی موارد فوق الذکر با چندین نفر از مدیران، کارشناسان 
ودست اندرکاران صنعت سیمان در هشت کشور آسیایی مکاتبه گردید 
و اعداد به دست آمده ماحصل متوسط قیمت های دریافتی از ایشان 
 می باشند . همچنین برای دریافت بهای موارد مورد نیاز در کشورمان از 

چندین شرکت سیمان داخلی کسب اطالعات گردید.
در نمودار شمارۀ 2 مقایسه ای بین برخی از پارامترهای مهم و مؤثر 
آسیایی  و هشت کشور  ایران  در  تمام شدۀ سیمان  قیمت  تعیین  در 

صورت گرفته است.
بهای  الی 5 مشخص است   2 نمودار های شمارۀ  همانگونه که در 
هر تن از مواد اولیه در کشور ما بسیار کمتر از سایر کشورهای آسیایی 
است. واضح است، تفاوت فاحشی میان این اقالم در ایران و سایر 
بودن هزینۀ  پایین  امر موجب  این  و  دارد  کشورهای آسیایی وجود 
ممکن  اما  است.  آسیایی  کشورهای  سایر  به  نسبت  ایران  در  تولید 
است این سؤال پیش بیاید که آیا همان طور که قیمت مواد اولیه و 
از سایر کشورهای آسیایی است، قیمت فروش  ایران کمتر  انرژی در 

سیمان هم پایین تر است؟
جهت مقایسۀ بهتر نسبت قیمت هر تن از مواد اولیه به بهای هر 
 6 شمارۀ  نمودار  به  است.  مختلف  کشورهای  در  سیمان  فروش  تن 
توجه نمایید. در این نمودار نسبت بهای هر تن از مواد اولیه به بهای 
هر تن سیمان قید شده است. واضح است که هرچقدر این نسبت 
برعکس  و  است  صرفه  به  مقرون  کمتر  سیمان  تولید  باشد  بزرگ تر 
به  به نظر مقرون  تولید سیمان  باشد  این نسبت کوچک تر  هرچقدر 

صرفه تر  می آید.
بر اساس نمودار شمارۀ 6 مشخص می گردد که از نظر مواد اولیه 
از سایر کشورهای آسیایی  ایران مقرون به صرفه تر  تولید سیمان در 

است.
جدول  در  که  الکتریکی ،  همان طور  و  حرارتی  انرژی  خصوص  در 
شمارۀ 1 ذکر شده است، هزینۀ انرژی الکتریکی و سوخت در کشور ما 
بسیار کمتر از سایر کشور هاست . در نمودارهای شمارۀ 7 و ۸ هزینۀ 
ایران و هشت کشور  انرژی حرارتی متوسط جهت تولید سیمان در 

آسیایی ذکر شده است.
به دلیل پایین بودن بهای حامل های انرژی از جمله سوخت و برق 
صنعتی در ایران نسبت به سایر کشورهای آسیایی، هزینۀ انرژی به 
آسیایی است.  از سایر کشورهای  کمتر  ایران  در  ازای هر تن سیمان 
در حدود یک دهم سایر  ایران  در  انرژی  که هزینۀ  است  ذکر  به  الزم 

کشورها است.
مجددًا برای مقایسه بهتر، درصد بهای هزینه هرکدام از انرژی های 
مذکور در قیمت فروش سیمان در نمودارهای شماره 9 و 10 ارائه شده 

است.
از  درصد   4.4 حدود  در  ایران  در  مالحظه  می گردد  که  همان گونه 
بهای فروش سیمان صرف انرژی حرارتی و 3.1 درصد از بهای فروش 
سیمان صرف هزینۀ انرژی الکتریکی  می گردد. به عبارت دیگر در حدود 
7.5 درصد از بهای فروش سیمان در کشورمان صرف انرژی  می شود . 

این رقم در سایر کشورهای آسیایی بیش از سه ونیم برابر است. نمودار 5ـ بهای رس در کشورهای مختلف آسیایی )دالر به ازای هر تن(

نمودار 4ـ بهای سنگ گچ در کشورهای مختلف آسیایی )دالر به ازای هر تن(

                نمودار 3ـ بهای سنگ آهن در کشورهای مختلف آسیایی )دالر به ازای هر تن(

مقایسۀ هزینه تعمیرات و نگهداری از جمله هزینه نسوز کاری 
در ایران در مقایسه با کشورهای آسیایی

هزینۀ  نمودارها  این  طبق  که  شود  مطرح  سؤالی  است  ممکن 
تولید در ایران کمتر از سایر کشورهای آسیایی است و در واقع سهم 
از سایر  انرژی در قیمت فروش سیمان کمتر  اولیه و  از مواد  هرکدام 
ضرورت  سیمان  قیمت  افزایش  چرا  پس  است.  آسیایی  کشورهای 
این  علت  مهم ترین  که  اینجاست  است؟  سیمان  کارخانجات  بقای 
مطرح   سیمان  صنعت  در  نگهداری  و  تعمیرات  هزینۀ  یعنی   ادعا 

می شود.
هزینۀ تعمیرات و نگهداری سالیانه، یکی از هزینه های قابل توجه 
تولید است که در قیمت تمام شدۀ سیمان نقش قابل توجهی دارد. 
عمده این هزینه ها شامل هزینۀ نسوزکاری و هزینه های سایش است . 
و  تعمیرات  هزینۀ  کل  از  درصد   75 الی   65 نسوزکاری  هزینۀ  سهم 
نگهداری سالیانه است. لذا نسوزها یکی از مواد مصرفی پرهزینه به 

حساب  می آیند. 
درمورد سایر هزینه های تعمیرات و نگهداری مانند هزینه سایش 
قطعات و غیره باید گفت باتوجه به تفاوت در عمر تجهیزات اصلی و 
و همچنین سایر  کارخانجات مختلف  در  نگهداری  در شرایط  تفاوت 
بهره برداری،  شرایط  و  اولیه  مواد  سختی  و  کیفیت  مانند  پارامترها 
ارقام مذکور فاصله زیادی نسبت به هم دارند. عالوه بر آن دپارتمان 
حسابداری صنعتی در کارخانجات سیمان کشور این ارقام را به صورت 
مجزا و کامل در اختیار ندارد و عمومًا در گزارشات مالی تمام هزینه های 
گزارش شده  به صورت یکجا و در یک سرخط  نگهداری  و  تعمیرات 
امکان  بنابراین  داشت .  آنها  از  مناسبی  تفکیک  نمی توان  لذا  است. 
مقایسۀ هزینه تعمیرات و نگهداری سالیانه در ایران و سایر کشورهای 

آسیایی وجود ندارد. 
از  یکی  عنوان  به  سالیانه  نسوزکاری  هزینۀ  نحوی  به  می توان  اما 
سایر  با  ایران  کشور  در  را  سالیانه  تعمیرات  هزینه  مهم  شاخص های 

کشورهای آسیایی مقایسه نمود.
تن  هر  ازای  به  مصرفی  نسوز  )مقدار  ویژه  مصرفی  نسوز  مقدار 
است.  متفاوت  یکدیگر  با  سیمان  مختلف  کارخانجات  در  کلینکر( 
این رقم به نوع فرآیند تولید، شرایط بهره برداری، ظرفیت تولید، نوع 
سوخت، کیفیت مواد اولیه، نوع و تیپ کلینکر تولیدی و ... وابسته 
است. البته سازندگان نسوز معموالً اعدادی مانند 500 گرم بر تن را به 
ایده آل در نظر  عنوان شاخص مصرف نسوز در یک کوره و درحالت 
می گیرند اما تجربه بررسی حدود سی خط تولید در ایران و سه خط 
رقم  می باشد. ضمن  این  بودن  باالتر  بیانگر  کشور  از  خارج  در  تولید 
اینکه این رقم صرفًا برای آجر مصرفی در کوره دوار است و هزینه بتن 

نسوز را باید به آن اضافه نمود.
در  سیمان  کارخانجات  در  ویژه  مصرفی  نسوز  مواد  مجموع 
ازای هر تن سیمان  می باشد. در  به  داخل کشور در حدود 650 گرم 
کارخانجات سیمان آسیایی نیز تقریبًا همین مقدار برای نسوز مصرفی 
البته الزم به ذکر است در کشورهای اروپایی  در نظر گرفته می شود. 
و آمریکا این رقم متفاوت است زیرا سوخت مصرفی در آن کشورها 
عمومًا ترکیب  WASTE یا RDF با زغال سنگ است. اما در کشورهای 
آسیایی عمومًا یا ترکیبات نفتی یا زغال سنگ به عنوان سوخت استفاده 

می شود.
در  سیمان  کوره های صنعت  قدمت  و  ظرفیت  تنوع  به  عنایت  با 
در  نسوز  ویژه  مقدار مصرف  دنیا  با سایر کشورهای  قیاس  در  ایران 
ایران و سایر کشورهای جهان را تقریبًا یکسان در نظر می گیریم. در 

 نمودار 6ـ نسبت بهای یک تن مواد اولیۀ تعیین کنندۀ قیمت سیمان به بهای هر تن سیمان  

نمودار 7ـ بهای سوخت مصرفی به ازای هر تن کلینکر در کشورهای مختلف آسیا )دالر به ازای هرتن(

         نمودار ۸ـ بهای برق مصرفی به ازای هر تن سیمان در کشورهای مختلف آسیا )دالر به ازای هر تن(
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نمودار 10ـ درصد سهم بهای برق مصرفی در قیمت فروش هر تن سیمان

آخر نتیجۀ اصلی الزم که قیاس هزینه ها است با تقریب مناسبی به 
دست  می آید.

نکتۀ اصلی در بررسی قیمت تعمیرات و نگهداری و هزینۀ نسوز کاری 
این است که هزینۀ مواد اولیۀ مصرفی در تعمیرات سالیانه مانند هزینۀ 
نسوز، هزینۀ آهن آالت و هزینۀ قطعات سایشی و روغن های مصرفی 
که عمده هزینۀ تعمیرات را شامل می شوند در ایران و سایر کشورها 
فوالدها  انواع  اینکه  به  باتوجه  دیگر  عبارت  به  است.  یکسان  تقریبًا 
اعم از فوالد معمولی و آهن آالت و همچنین فوالدهای ضدسایش و 
مقاوم در برابر حرارت، گیربکس ها، الکتروموتورها، پمپ ها و به طور 
کل تما می  تجهیزات و قطعات یدکی مکانیکی و الکتریکی همگی بر 
اساس نرخ جهانی در کشور ما وجود دارد لذا هزینه این مواد اولیه 
که  نسوز  هزینۀ  آن  بر  عالوه  برابری  می کند.  مقادیر جهانی  با  تقریبًا 
نیز  بر می گیرد  در  را  سالیانه  تعمیرات  هزینه  از  درصد  هفتاد  حدود 
بهمین روال است. هرچند درکشورمان ایران کارخانجات تولیدی مواد 
نسوز وجود دارد اما با عنایت به اینکه عمده مواد اولیۀ آنها از جمله 
منیزیت از خارج از کشور وارد می گردد، لذا قیمت مواد نسوز تولید 
داخل با قیمت مواد نسوز خارجی تفاوت چشمگیری ندارد. در نتیجه 
هزینۀ تعمیرات و نگهداری در کشورمان با هزینه امور مشابه در سایر 

کشورها تقریبًا برابری می نماید. 
حال اگر مقدار نسوز مصرفی در ایران و سایر کشورهای اروپایی را 
650 گرم به ازای هر تن سیمان و قیمت متوسط هر تن مواد نسوز را 
1500 دالر در نظر بگیریم، هزینۀ نسوز مصرفی به ازای هر تن سیمان 
در حدود یک دالر می شود. به عبارت دیگر هزینۀ نسوز مصرفی به ازای 

هر تن سیمان در کشورمان حدود 25000 تومان است.
اینجا در قیاس هزینۀ نسوزکاری در کارخانجات داخلی و سایر  تا 
کارخانجات تفاوتی وجود ندارد. اما مسئلۀ اصلی این است که رقم یک 
دالر به ازای هرتن چه سهمی  در قیمت فروش سیمان خواهد داشت. 
برای کارخانجات سیمان کشورمان که قیمت متوسط سیمان در آنها 12 
دالر است یک دالر تقریبا ۸ درصد از قیمت فروش کل سیمان است اما 
برای سایر کشورها این رقم به کمتر از 2 درصد می رسد. نمودار شمارۀ 

11 بیانگر مطلب فوق است.
نسوز  هزینۀ  است  شده  ذکر   11 شمارۀ  نمودار  در  که  همان گونه 
برابر  پنج  از  بیش  سیمان  فروش  بهای  به  نسبت  ایران  در  مصرفی 
هزینۀ  شاخصۀ  نسوزکاری  هزینه  است .  آسیایی  کشورهای  سایر 
لذا  می توان  سیمان  می باشد.  کارخانجات  در  نگهداری  و  تعمیرات 
کشور  سیمان  صنعت  در  نگهداری  و  تعمرات  هزینۀ  گرفت  نتیجه 
 نسبت به بهای فروش سیمان حدود پنج برابر سایر کشورهای آسیایی 

است.
و  تعمیرات  هزینۀ  که  بیاید  پیش  پرسش  این  است  ممکن  اما 
نگهداری کالً در حدود 1.5 دالر به ازای هر تن است که این رقم، مبلغ 
بسیار باالیی نیست پس چرا ادعا می شود که گلوگاه صنعت سیمان 
در هزینۀ تعمیرات و نگهداری است؟ اما واقعیت این است که این 
مبلغ یک و نیم دالر در حدود 11 درصد از هزینۀ فروش سیمان در کشور 
است و این رقم در کشور قابل توجه است. در حالی که این نسبت در 
باید  آن  بر  عالوه  است.  درصد   2 حدود  در  آسیایی  کشورهای  سایر 
تن  هر  ازای  به  تومان   37500 یعنی  دالر   1.5 مبلغ  که  نمود  اذعان 
سیمان رقم بسیار زیادی است در صورتی که سود خالص از فروش هر 
تن سیمان بسیار کمتر از این رقم است . طی گزارشات مالی شرکت های 
سیمانی در سایت کدال، حداکثر سود حاصل از فروش یک تن سیمان 

در حدود 25000 تومان  می باشد.

نمودار 9ـ درصد سهم بهای سوخت مصرفی در قیمت فروش هر تن سیمان

جمع بندی و نتیجه گیری:
کنترل  تقاضا،  به  افزونی عرضه نسبت  بهای سیمان،  بودن  پایین 
نهادهای  و  سازمان ها  توسط  کارخانجات  در  سیمان  فروش  قیمت 
صنعت  زیان دهی  اصلی  عوامل  از  ارز  نرخ  افزایش  و  مرتبط  دولتی 
سیمان در کشور است. راه های اصلی کنترل و افزایش حاشیه سود، 
افزایش بهای سیمان و ایجاد بازارهای جدید و همچنین ایجاد منابع 
بیرونی  عوامل  از  شده  ذکر  موارد  است.  کشور  در  سیمان  مصرف 
واضح  سیمان  می باشد .  تولید  شرکت های  زیان  و  سود  تعیین کنندۀ 
و  نیست  تولید کننده  اختیار  و  کنترل  در  عمومًا  عوامل  این  که  است 
عوامل  مهم ترین  از  اما  ندارند.  آنها  در  زیادی  نقش  صاحبان صنعت 
هزینه های  تولیدی،  کارخانجات  زیان  و  سود  تعیین کنندۀ  درونی 

تعمیرات و نگهداری سالیانه است.
همان گونه که اشاره گردید در مقایسۀ کارخانجات سیمان در ایران 
و کشورهای آسیایی مشخص گردید قیمت فروش سیمان و همچنین 
انرژی و  هزینه های اصلی تولید شامل هزینه های مواد اولیه، هزینۀ 
هزینۀ دستمزد و پرسنلی در ایران کمتر از سایر کشورهای دیگر آسیایی 
است . اما این امر در مورد هزینۀ تعمیرات و نگهداری صدق نمی کند. 
ازای  به  دالر   1.5 در حدود  کشورمان  در  نگهداری  و  تعمیرات  هزینۀ 
در  را  سیمان  فروش  کل  هزینۀ  از  درصد   11 تقریبا  که  است  تن  هر 
بر می گیرد. این عدد در سایر کشورهای آسیایی نیز در حدود 2 دالر به 
ازای هر تن است اما این رقم کمتر از 3 درصد از بهای فروش سیمان 
در  سیمان  تن  هر  فروش  از  حاصل  سود  حاشیۀ  شامل  می شود.  را 
کشورهای دیگر آسیایی در حدود ۸ دالر به ازای هر تن است اما این 
رقم در کشورمان کمتر از 1 دالر یعنی 25000 تومان است )در بهترین 
واضح  کدال(.  سایت  در  موجود  اطالعات  براساس  و  دالر   1 حالت 
است که هزینۀ تعمیرات و نگهداری در کشور نسبت به حاشیۀ سود 
کارخانجات بسیار باالتراز سایر کشورهای آسیایی است . با این مقایسه 
متوجه  می شویم که هزینۀ تعمیرات و نگهداری در ایران یکی از عوامل 
مهم و تعیین کنندۀ درونی سود کارخانجات سیمان  می باشد که عمالً 
این پارامتر، به دلیل یکسان بودن بهای نسوز، آهن آالت، تجهیزات و 
قطعات کمکی در ایران و سایر کشورهای جهان تقریبًا یکسان است اما 
به دلیل اینکه قیمت فروش سیمان و نیز حاشیۀ سود فروش سیمان 
در کشور بسیار کمتر از سایر کشورهای جهان است، این پارامتر تأثیر 
شدید در سوددهی کارخانجات سیمان کشور دارد و کنترل و پایش 
این پارامتر  می تواند بسیار مفید واقع گردد. هرچند کنترل و کاهش 
با  اما  است  سختی  نسبتًا  کار  نگهداری  و  تعمیرات  به  مربوط  ارقام 
بهینه سازی تولید و تولید سیمان در حداکثر ظرفیت ممکنه، انجام و 
کلیه تجهیزات و مواد  انتخاب صحیح  برنامه های دقیق نت،  اجرای 
مصرفی و استفاده از ظرفیت های نهفته تولید می توان به کاهش این 

دست هزینه ها کمک کرد و شرایط را بهبود بخشید. 

منابع:
1- Hari Sarwono ,Indonesia

2- P.T semen Tonasa company ,Indonesia

3- Mahabal Cement company, india

4- Pontra jay , India

5- asadul Islam , Bangladesh

6-K.C.C company, Kuwait

7-Shanghai Nanuhil Cement Factory, China
نمودار 11ـ درصد سهم هزینۀ نسوز مصرفی در بهای فروش سیمان

هزینٔه 
تعمیرات و 

نگهداری در 
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هزینه امور 
مشابه در 
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تقریبا برابری 
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اردیبهشت
1400

شماره ی 
8

45

44

سیداصغر عادلی پور 
معاون برنامه ریزی ومطالعات
 راهبردی سیمان مازندران

شاخص های 
رضایت مندی 

مشتریان در 
صنعت سیمان

مقاله

 مقدمه: 
انتظار شاخص های مهمی چون  در  ایجاد تحول می بایست  برای 
و  صادرات  بازار،  سهم  توزیع ،  سرعت  تولید،  سرعت  کیفیت ،  سود، 
کاهش شاخص های مهمی چون قیمت تمام شده ، کاهش هزینه ها، 
کاهش ریسک و ... باشیم . از مجموعۀ این عوامل می توان شاخص 
رضایت مندی مشتریان، نیاز مشتریان و ... را دنبال کرد. این شاخص ها 
تمام آرمان ها و اهدافی است که یک سازمان پویا می بایست داشته 
باشد و اهداف غائی مؤسسان برای تأسیس یک شرکت این بوده که 

شرکت به مرحلۀ رشد و توسعه برسد.
نظیر  بلندمدتی  عوامل  به  توجه  نیازمند  رقابتی  محیط  امروزه 
کیفیت محصول، تنوع محصول، خدمات جامع و قیمت مطلوب برای 
تصمیم گیری، برنامه ریزی، هدایت و کنترل عملیات شرکت و ارزیابی 
وضعیت رقابتی می باشد. بنا به اهمیت، در ادامه به بررسی نکات قابل 

توجه پرداخته می شود.

رضایت مندی مشتری :
اهمیت رضایت مشتری در دنیای رقابتی امروز بسیار مورد توجه 
است. باید توجه داشت که به لحاظ اقتصادی، مشتریان منبع بازگشت 
سرمایه هستند بنابراین در دنیای کسب و کار امروز، اکثر مشاغل خود را 
ملزم می کنند تا به مقولۀ رضایتمندی مشتری اهمیت ویژه ای بدهند. 

رضایتمندی مشتری عاملی کلیدی در تضمین موفقیت یک سازمان 
است.

عوامل کلیدی رضایتمندی مشتری عبارت اند از 1. کیفیت محصوالت 
جامع( )خدمات  فروش  از  پس  خدمات   .3 محصوالت  تنوع   .2 

4. قیمت مطلوب. 
1.کیفیت محصوالت از دید مشتری:

از زوایای مختلفی به  کیفیت جنبه های مختلفی دارد که مشتری 
به  را  کیفیت  مختلف  جنبه های  بتواند  که  شرکتی  می کند،  نگاه  آنها 
خوبی رعایت نماید می تواند مشتریان بهتر و بیشتری داشته باشد. از 

جملۀ این جنبه ها می توان به این موارد اشاره کرد:
:)performance( عملکرد

یا  محصول  یک  اصلی  و  اولیه  کارکردی  و  عملیاتی  مشخصات 
سیمان  که  می گویند  مثال  عنوان  به  می گویند.  عملکرد  را  خدمات 
مازندران مقاوم، بادوام و دارای گیرش خوبی است. این ویژگی گامی 

مهم برای بازگشت مشتریان است.
:)Features( مشخصات

اصلی  کارکرد  تکمیل کنندۀ  که  ثانویه  مشخصات  از  است  عبارت 
است. به عنوان مثال برای سیمان می توان نوع بسته بندی را در نظر 

گرفت .
:)Reliability( قابلیت اطمینان

باشد،  داشته  بیشتری  اطمینان  قابلیت  سازمانی  محصول  هرچه 
مشتری راضی تری نیز خواهد داشت.

:)Conformance( تطابق
و  الزامات  محصول  یعنی  استانداردها.  با  محصول  تطابق 
باید  ما  سیمان  سازد.  بر آورده  را  از پیش تعیین شده  استانداردهای 
جذب  )راهکارهای  باشد  داشته  را  ایران  ملی  استانداردهای   تأیید 

مشتری(.
:)Durability( دوام

میزان استفاده از محصول یا عمر مفید محصول. به عبارتی میزان 
از دست بدهد و دیگر قابل استفاده  را کامالً  زمانی که کیفیت خود 

نباشد.
:)Serviceability( قابلیت تعمیر شدن

این جنبه شامل مؤلفه هایی مانند سرعت، دقت، سهولت و قابلیت 
تعمیرپذیری است. اینکه محصولی را چقدر سریع و آسان بتوان تعمیر 

کرد )در صنعت سیمان کاربرد ندارد(.
:)Response( پاسخگو

این  باشد.  مشتری  خواسته های  و  سؤاالت  پاسخگوی  باید  برند 
بودن،  در دسترس  یعنی  تاکید می کند:  این موضوعات  بر  جنبه هم 
به  و سریع  پاسخگویی صحیح  و  گفته های مشتری  به  دادن  گوش 

مشتری )چرا باید نگران ارتباط با مشتری باشیم؟(.
:)Aesthetics( زیبایی

و  دارند  را دوست  زیبایی  انسان ها  است،  مهمی  مؤلفه  احساس، 
یک  که  دارد  تاکید  این  بر  جنبه  این  کرد،  حس  می توان  را  زیبایی 
محصول چطور به نظر می آید، چطور احساس می شود و چطور بیان 
می شود یا چگونه در مورد آن صحبت می کنند )بسته بندی سیمان در 

کیسۀ سفید به جای بژ(.
:)Reputation( شهرت

میزان اعتبار و تصویر بیرونی محصول و برند را گویند. هرچه برند یا 
محصولی نزد مشتریان و جامعه شناخته تر باشد، اقبال عمومی مردم 

به آن بیشتر است. 

مدل شاخص رضایتمندی مشتری در آمریکا

:)Safety( ایمنی
دارد  دوست  مشتری  است،  مهم  مشتری  برای  هم  امنیت  جنبۀ 

محصولی بخرد که از امنیت آن خاطرش جمع باشد.
:)Environmental Kindness( دوست دار محیط زیست

می توان  است،  زیست  محیط  دوست دار  چقدر  محصول  اینکه 
مؤثر  و  مهم  بسیار  هم  مشتری  و  مخاطب  ذهن  تصویر سازی  در 
باشد. امروزه مردم به محیط زیست اهمیت فراوانی می دهند و اگر 
محصولی نتواند به این جنبه پاسخ دهد به مرور زمان از دید مردم 

کنار می رود.
2. تنوع محصوالت :

دهه های  در  سفارشی سازی محصول  و  تنوع  اهمیت  به  توجه  با 

امروزه محیط 
رقابتی نیازمند 
توجه به عوامل 
 بلندمدتی نظیر

کیفیت 
محصول، تنوع 

محصول، 
خدمات جامع 

و قیمت 
مطلوب 
می باشد
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تنوع طلبی که دارد مایل است تجربیات جدیدی کسب کند.
شرکت ها در زمان تعیین استراتژی تنوع یا تمایز محصول باید به 
این واقعیت توجه داشته باشند که چگونه با تنوع محصول می توانند 
حس تنوع طلبی افراد را پاسخ داده و تجربۀ جدیدی را برای آنها به 

وجود بیاورند.
محصوالت  موفقیت آمیز  عرضۀ  از  منظور  تمایز  استراتژی های  در 
متمایز این است که شرکت مربوطه می تواند از نظر عرضۀ محصول 
با محیط در حال  برای سازش  انعطاف پذیری بیشتری داشته باشد، 
تغییر از توان بیشتری برخوردار است، هزینه های کمتری دارد، برای 
نگهداری دستگاه ها هزینه های کمتری می نماید، آرامش بیشتری دارد 
استراتژی توسعۀ محصول  برخوردار است.  بیشتری  ویژگی های  از  و 
اجرای  از  حاصل  مزیت  از  آن  وسیلۀ  به  شرکت  که  است  نمونه ای 

استراتژی مبتنی بر متمایز ساختن محصول برخوردار می شود.
خریداران  سلیقه های  و  نیازها  دربارۀ  دقیق  مطالعۀ  از  پس  تنها 
محصول  ساختن  متمایز  بر  مبتنی  استراتژی  اجرای  درصدد  باید 
محصول،  ساختن  متمایز  با  باید  راستا  این  در  که  برآمد  خدمت  یا 
محصولی منحصر به فرد به بازار عرضه کرد که دارای ویژگی های مورد 
شیوه ای  به  را  تمایز  استراتژی  که  شرکتی  باشد .  نظر مصرف کنندگان 
به  نسبت  را  محصول  قیمت  می تواند  درآورد  اجرا  به  موفقیت آمیز 
شرکت های رقیب مطلوب ترتعیین کند، زیرا به وفاداری مشتریان تکیه 
می کند و مشتریان شیفتۀ ویژگی های متمایز و منحصر به  فرد این نوع 

محصول خواهند شد. 
تولید  سیمان،  صنعت  در  استراتژی  نوع  این  گرفتن  نظر  در  با 
محصولی که کاربردی متفاوت دارد مثل تولید سیمان چاه نفت و یا 
تولید سیمان رنگی و یا بسته به دسترسی به مواد اولیه هم هزینه های 
تولید را می توانیم کاهش دهیم و هم محصولی متفاوت از سایر رقبا 
را مورد بررسی قراردهیم  مثل تولید سیمان مرکب، سیمان سرباره ای 
توسط کارخانجات نزدیک به کارخانه های فوالد )استراتِژی ترکیبی ( و 
همچنین تولید سیمان تیپ 5 در صورت دارا بودن مواد اولیۀ مناسب 
برای ساخت وساز و ابنیۀ نزدیک دریا و یا تغییر در بسته بندی تولید 

مثالً بسته بندی 20ـ 10کیلویی.

3.خدمات جامع )قبل، حین، پس از فروش (:
ارائه خدمات جامع به مشتری، نه تنها به نفع مشتری است بلکه 
به مشتر ی،  نیز می باشد. هدف اصلی خدمات  به نفع کسب و کار ما 
برای رفاه بیشتر مشتری است. این هنر کسب و کار است که بابت رفاه 
و رضایت بیشتر مشتری بتواند مجدد از او کسب درآمد کند. فواید 
وفاداری و کسب  افزایش  بیشتر،  خدمات شامل عواملی مثل خرید 
درآمد بیشتر از دست آوردهای محسوس خدمات مناسب به مشتری 

می باشد .
خدمات جامع به مشتری در صنعت سیمان می تواند شامل موارد 

ذیل باشند:
بسته بندی متمایز و با کیفیت	 
حمل و نقل محصول	 
برخورد و نحوۀ ارائه خدمات توسط پرسنل مجری	 
هزینه های محصول پس از فروش	 
نحوۀ تسویه حساب 	 
بررسی شکایات مشتری 	 
شناسایی عیوب کاال	 
نظرسنجی و پیگیری الزم نظرات مشتری	 

اخیر، شرکت های بزرگ تولیدی الگوهای مدیریتی را جستجو می کنند 
درون  در  فرایندی  و  ساختاری  نوسان های  و  تغییرات  کمترین  با  که 
زنجیرۀ تأمین، آنها را قادر به تولید و عرضۀ محصوالت بسیار متنوع 
کند. به عبارت دیگر، آنها به دنبال افزایش سطح تنوع و سفارشی سازی 
محصوالت به منظور توسعۀ توان رقابتی از یک سو، و حفظ کارایی 

زنجیرۀ تأمین از سوی دیگر، هستند. 
و  است  مشتری  تنوع طلبی  حس  پاسخگوی  محصول،  تنوع 
سیری ناپذیری  کمال گرایی،  داشتن حس  انسان،  ویژگی های  از  یکی 
و تنوع طلبی است. این بدان علت است که انسان بر حسب حس 

نحوۀ تخلیه و ترخیص کاال	 
تحویل به موقع	 
تماس تلفنی، ایمیل، یا کادوی تولد و سایر مناسبت ها	 
برنامه های وفاداری مشتری که باتوجه به اهمیت موضوع موارد 	 

ذیل برای شناخت بیشتر ارایه می شود. 
هفت سین وفاداری که الزم االجرا می باشند عبارت اند از:

1.سادگی؛ ساده تر برخورد کنیم.
2.سودمندی؛ منفعت بیشتر داشته باشد.

3.سالمت؛ خالص، صادق، درستکار. 
ماندگاری  رمز  سازگاری  و  است  سازگار  روز  شرایط  با  4.سازگاری؛ 

است. سازگاری تسلیم است نه تنظیم.
5. سرترین؛ مزیت و جذابیت داشته باشید.  

6. سرعت؛ درکلیه مراحل فروش تا تسویه.
7. سهولت؛ سعی کنیم با حداقل ها و آسان جواب مشتری را بدهیم.  
برنامه هایی برای اجرای خدمات جامع پس از فروش به مشتریان 

الزم است صورت پذیرد:
انتظارات مشتریان را درك كنیم.	 
اولویت بندی مشتریان	 
تعریف اهداف خدمات 	 
تعهد به ارائه خدمات در تمام سطوح شرکت	 
ایجاد انتظارات مطلوب در مشتریان	 
ایجاد ساختاری بنیادی جهت ارائه خدمات	 
پرورش كاركنان	 
اندازه گیری میزان رضایت مشتریان	 
اقداماتی در جهت جستجو و شناسایی شكایت كنندگان	 

4. قیمت )ارزش( از دید مشتری:
به طورکلی در اقتصاد سه گروه عمده قیمت )ارزش( محصوالت را 
مشخص می کنند: ارزش از دید سهام دار که اقتصاددانان و کارشناسان 
به آن  بازاریابان  که  از دید مشتری  ارزش  مالی طرف دار آن هستند، 

می پردازند و ارزش از دید ذی نفعان سازمان.
که  است  عقیده  این  مبنای  بر  سهام دار  دید  از  ارزش  مفهوم 
استراتژی هایی که خالق برترین ارزش از دید سهام داران شرکت باشند 
زد.  خواهند  رقم  شرکت  آن  برای  را  پایدار  رقابتی  مزیت  بیشترین 
افزایش ارزش از دیدگاه سهام دار از روابط سودمند با مشتری حاصل 

می شود و نه مبادلۀ سهام. 
طرف داران ارزش از دید ذی نفعان، شرکت ها را مسئول خلق ارزش 
برای همه ذی نفعان آن شامل پرسنل، مشتریان و جامعه دانسته و 
رابطۀ  برای ذی نفعان  ارزش  زمینۀ خلق  در  انجام شده  در تحقیقات 
مشتری،  وفاداری  شرکت،  رشد  و  سودآوری  بین  قوی  و  مستقیم 
رضایت مندی مشتری، ارزش کاالها و خدمات ارائه شده به مشتری، 
کیفیت و بهره وری خدمات و نیز قابلیت ها، توانمندی ها، رضایتمندی 

و وفاداری پرسنل شرکت وجود دارد.
قیمت  به  عمده ای  گرایش  مدیریت  محققان  بین  در  اخیرًا  اما 
)ارزش ( از دید مشتری به چشم می خورد و این مسئله از جنبه های 
متعددی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. مفهوم قیمت یکی 
ادبیات  در  و  عام  طور  به  اجتماعی  علوم  در  مفاهیم  پرکاربردترین  از 
و  حسابداری  متون  در  مفهوم  این  است.  خاص  طور  به  مدیریت 
... هم  مالی، اقتصاد، مدیریت، سیستم های اطالعاتی، علم اخالق و 
مباحثی  در  بازاریابی  متون  در  ولی  است،  گرفته  قرار  استفاده  مورد 
رفتار  و  قیمت گذاری  سیاست های  رابطه ای،  بازاریابی  عناوین  تحت 

مصرف کننده بیش از بقیه مطرح شده است. مسئلۀ مهم این است 
که قیمت از دید مشتری در بازار و به وسیله ادراک مشتری از آنچه 
می پردازد و آنچه دریافت می کند، تعیین می شود و نه در کارخانه و 
از طریق تمایالت و مفروضات عرضه کننده. قیمت آنچه تولید می شود 

نیست بلکه آن چیزی است که مشتری به دست می آورد.

نتیجه گیری:
تقویت  و  راهبردی  مدیریت  اجرای  با هدف  است  امید  پایان  در 
پایدار برنامه های علمی و عملی به نحوی که بتوانیم به کمک آنها در 
شرایط بحرانی و رکود، ضمن موجودیت و بقای پایدار توان رقابتی در 
منطقه داشته باشیم و با ارتقاء و بهره وری از نیروی انسانی کارآمد در 
حوزۀ بازاریابی و فروش با حفظ رصد مداوم بازارها، ارزش افزودۀ مالی 

و پولی برای سهام داران ایجاد نماییم . 

منابع 
1. رابرت اس. کاپالن - دیویدپی، نورتون ،1391 ."سازمان استراتژی محور " ،سازمان مدیریت صنعتی .

ترجمه مسسعود   ، "اندازه گیری رضایت مشتری"   .  1388 ، روله  نایجل هیل، جرج  بیل سلف،   .2
جاویدای ،شهریار عزیزی .

3. دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی و فروش )1391(، "دانشگاه تربیت مدرس ، مهر 1391"
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مقاله

ضرورت توسعۀ دیدگاه 
صادرات محور در صنعت 

سیمان سفید
بازار  رشد  پیش بینی  از  نشان  شده  انجام  مطالعات   
سیمان سفید در دنیا از 966,7 میلیون دالر در سال 2017 به 
904,10 میلیون دالر در سال 2025 دارد. این رشد قابل توجه، 
بازیگران بین المللی این صنعت را به جاه طلبی و حرکت به 
سوی بازارهای پرمصرف دعوت نموده است. اگرچه ویروس 
کرونا رکود احتمالی در بخش ساختمان را در ابعاد مختلف 
از رشد  تحمیل خواهد نمود، ولیکن شواهد موجود حاکی 

مصرف سیمان سفید در دنیا، اگرچه با شیب کمتر از میزان 
پیش بینی شده، می باشد. 

نگاه اجمالی به صادرات سیمان سفید ایران:
ایران با ظرفیت تولید سالیانه یک میلیون و پانصد هزار 
کار،  حال  در  کارخانۀ سیمان سفید   10 و  تن سیمان سفید 
پس از کشورهای مصر، اسپانیا، ترکیه و امارات، مقام پنجم 

 حسن تاج الدین
مدیر صادرات سیمان سفید شرق

دارا می باشد. صادرات سیمان سفید  را  دنیا  تولید سیمان سفید  در 
ایران در سال 9۸، معادل 37۸ هزار تن بوده که نسبت به سال 97، 
پنج درصد افزایش داشته است. متوسط صادرات سیمان سفید ایران 
در سه سال گذشته حدود 366 هزار تن بوده است که از این میزان، 
عراق به طور متوسط با 43/5 درصد از کل، قطر با 16/7 درصد، امارات 
با12/۸ درصد و افغانستان با 7/4 درصد، بزرگ ترین مقاصد صادراتی 
را طی سه سال اخیر به خود اختصاص داده اند )جدول 1(. حدود 20 
کشور دیگر شامل قزاقستان، روسیه، پاکستان، جمهوری کره، کویت، 
هند، عمان و ...، سایر مقاصد صادراتی سیمان سفید ایران را تشکیل 
داده که در مجموع کمتر از 20 درصد سهم کل صادرات سالیانه را دارا 
می باشند. ارزش بازار صادراتی سیمان سفید ایران حدود 1۸ میلیون 

دالر در سال برآورد می شود. 

نقش صادرات:
دستیابی به بازارهای خارجی از دیرباز مطلوب شرکت های تولیدکننده 
توسعۀ  اقتصادی،  نفع  بر  عالوه  خارجی،  مشتریان  با  تعامل  و  بوده 
نگرش ها در خصوص بازار و نحوۀ برطرف کردن نیازهای مشتریان را 
نیز در پی داشته است. جذابیت موضوع صادرات بخصوص با توجه 
به نوسانات نرخ ارز و منافع ایجاد شده برای شرکت های صادرکننده، 
تمرکز بیشتر بر افزایش میزان صادرات و سودآوری از این طریق را به 
ویژه طی سالیان اخیر در پی داشته است. در این میان، شرکت هایی 
این  کردن  برآورده  نحوۀ  و  بازارهای صادراتی  نیاز  از  بهتری  که درک 
نیازها داشته باشند، از جایگاه بهتری برخوردار خواهند بود. با توجه به 
پتانسیل های موجود و ارزش افزوده در تولید سیمان سفید به ویژه در 
بخش صادرات، شاهد افزایش کارخانجات سیمان سفید در سال های 
به  خاکستری  سیمان  از  تولید  خطوط  برخی  کاربری  تغییر  و  اخیر 
سیمان سفید بوده ایم. اما سؤال اصلی این است که چه مقدار سیمان 
سفید ایرانی قابلیت صادرات داشته و تا چه حد از این قابلیت به نحو 

مؤثر و کارا استفاده می شود. 
در اینجا طرح رویکردهای بازاریابی و ایجاد نوعی چالش در دیدگاه 
شرکت ها به مقولۀ فروش و بخصوص صادرات سیمان سفید، خالی 

از لطف نیست. 

رویکرد تولید:
این  است.  تولید  رویکرد  بازاریابی،  رویکرد  قدیمی ترین  تقریبًا 
که مصرف کنندگان خواهان خرید  استوار است  این فرض  بر  دیدگاه 
را  آنها  خرید  قدرت  و  بوده  آنها  دسترس  در  که  محصوالتی هستند 
داشته باشند. لذا وظیفۀ اصلی مدیریت در این رویکرد تمرکز بر تولید 
این رویکرد  نیازهای مشتری در  و کارایی تولید می باشد و توجه به 
جایگاه ویژه ای ندارد. جملۀ معروف هنری فورد حدود 100 سال پیش 
در مورد خودروی موسوم به "تی" مبنی بر اینکه"مردم حق دارند هر 
از  اینکه چیزی غیر  بر  انتخاب کنند، مشروط  را که می خوا هند  رنگی 

رنگ سیاه نباشد!"، بیانگر فلسفۀ تولید است.

رویکرد محصول:
این رویکرد بر این فرض استوار است که مصرف کنندگان خواهان 
شکل  و  کارایی  کیفیت،  بهترین  دارای  که  هستند  کاالهایی  خرید 
ظاهری هستند. در این رویکرد وظیفۀ اصلی سازمان، عرضۀ محصول 
با بهترین کیفیت و بهبود مستمر در مختصات کیفی آن است. رویکرد 
محصول می تواند منجر به نزدیک بینی بازاریابی شود، به عنوان مثال 

جدول شمارۀ 1ـ صادرات سیمان سفید ایران طی سه سال گذشته

از  را  بر تولید تله موش بهتر، ممکن است یک فروشنده  تمرکز بسیار 
بردن موش  بین  از  برای  که  بهتری  راه های  و  )موش(  اصلی  مشکل 

می توان استفاده کرد )مثالً اسپری(، غافل کند. 

رویکرد فروش:
)شامل  و گستردۀ سازمان  رویکرد، تالش وسیع  این  فرض  پیش 
و  است  فروش محصوالت  ترفیعی( جهت  و  تشویقی  سیاست های 
این  در  نمی رود.  فروش  به  سازمان  محصوالت  صورت،  این  غیر  در 
دیدگاه که بیشتر در مورد کاالهای ناخواسته )مانند بیمۀ عمر یا اهداء 
بعد  مرتبۀ  در  مشتری  رضایت  باشد،  داشته  کاربرد  می تواند  خون( 
قرار می گیرد. رویکرد فروش بر اين فرض استوار است كه اگر مشتري 

تشويق به خريد محصول شود آن را دوست خواهد داشت.

رویکرد بازاریابی:
و  شناخت  گرو  در  سازمان  اهداف  به  دستیابی  رویکرد،  این  در 
شایسته  نحو  به  هدف  بازار  مشتریان  خواسته های  و  نیازها  تأمین 
نیازهای مشتری  بر  این دیدگاه  رقبا خواهد بود.  از  و به طرز بهتری 
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برای  یافتن مشتری مناسب  ما  و معتقد است وظیفۀ  تاکید داشته 
محصول تولیدشده نیست، بلکه تولید محصول مناسب برای تأمین 
این  می گردد،  مالحظه  که  همان طور  است.  مشتریان  خواسته های 
رویکرد برخالف رویکرد فروش که دیدگاه درون به بیرون دارد، دیدگاه 
بیرون به درون داشته و مشتریان و خواسته های آنان را در صدر توجه 

سازمان قرار می دهد.  

رویکرد بازاریابی اجتماعی:
باید  شرکت ها  که  است  استوار  فرض  این  بر  اجتماعی  بازاریابی 
و  مشتریان  خواسته های  خاطر  به  صرفًا  نه  را  بازاریابی  تصمیمات 
سودآوری شرکت اتخاذ نمایند بلکه باید در مرحلۀ اول رفاه بلندمدت 
جامعه و انسان را در نظر بگیرند. بازاریابی اجتماعی منجر به ارتباط 
طوالنی مدت مشتریان، ایجاد تصور بهتر از برند، افزایش نرخ بازگشت 

مشتریان و مزیت رقابتی و سودآوری بیشتر خواهد شد.  
حرکت به سوی رویکرد بازاریابی و همچنین بازاریابی اجتماعی در 
بلندمدت، نگاهی از بیرون به درون برای سازمان ها به ارمغان آورده و 
سودآوری آنها را در بلندمدت تضمین می کند. در بعد بین المللی، این 
حرکت در واقع پیش نیاز رویکرد صادرات محوری است. شرکت های 
پیشرو در صادرات، نیازهای مشتریان در بازارهای هدف را به دقت 
مورد بررسی قرارداده و قابلیت های خود را صرف برآورده کردن آنها به 

بهترین وجه می کند. 
یک  از  گرفته  نشئت  شرکت ها  بودن  محور  صادرات  واقع،  در 
برنامه ریزی استراتژیک صادرات محور است که جهت گیری های اصلی 
شناخت  می نماید.  تعیین  را  هدف  بازارهای  به  دستیابی  در  شرکت 
نیز  هدف  بازارهای  تعیین  و  آنها  بخش بندی  و  صادراتی  بازارهای 
اولین گام مؤثر در توسعۀ صادرات شرکت ها بر اساس برنامه ریزی ها و 
اولویت های تعیین شده برای صادرات است. در این میان، نگاهی به 
استراتژی ها در ابعاد بین المللی کمک شایانی به شرکت ها در ترسیم 

نقشۀ راه و نحوۀ دستیابی به اهداف سازمانی خواهد نمود. 

استراتژی ها در سطح بین المللی:
متفاوت  بین المللی  سطح  در  بازرگانی  استراتژی های  کلی  طور  به 
بازارها،  مختصات  محصول،  نوع  به  توجه  با  شرکت ها  و  هستند 
انتخاب  استراتژی های متفاوتی  و سایر عوامل مرتبط،  رقابت  شدت 
می کنند. چهار استراتژی غالب در سطح بین المللی با توجه به دو معیار 
"فشار ناشی از کاهش هزینه" و "فشار ناشی از پاسخ گویی محلی به 
از: استراتژی بین المللی، استراتژی چند کشوری  مشتریان" عبارت اند 

)چند محلی(، استراتژی جهانی و استراتژی فراملیتی.  
 

استراتژی بین المللی:
برای  زیاد  چندان  نه  تالش های  مستلزم  بین المللی  استراتژی 
قیمت می باشد.  کاهش  و همچنین  به مشتریان محلی  پاسخ گویی 
شرکت هایی که استراتژی بین المللی را انتخاب می کنند، تمرکز ویژه ای 
بر دفتر مرکزی دارند و انطباق آنها در بازارهای هدف گسترده نیست، 
اگرچه ممکن است عملیات تولیدی و بازاریابی در کشورهای هدف به 

راه انداخته باشند. 
 

استراتژی چند کشوری )چند محلی(:
و  دارد  تاکید  بازارهای هدف  نیازهای  با  تطبیق  بر  استراتژی  این 
شرکت هایی که این استراتژی را انتخاب می کنند، معموالً تحت فشار 

بازاریابی اجتماعی 
 منجر به ارتباطات

طوالنی مدت با 
مشتریان، ایجاد تصور 
بهتر از برند، افزایش 
 نرخ بازگشت

مشتریان و مزیت 
رقابتی و سودآوری 
بیشتر خواهد شد

زیاد برای پاسخ گویی محلی و فشار کم جهت کاهش هزینه هستند. 
آن  در  که  بازارهای هدف  از  کدام  هر  در  است  ممکن  آنها همچنین 
و  بازاریابی و تحقیق  تولید،  از عملیات  فعالیت می کنند، مجموعه ای 

توسعه را به منظور افزایش درآمد و سود خود برپا نمایند.

استراتژی جهانی:
شرکت هایی که یک استراتژی جهانی را دنبال می کنند در تالش اند 
صرفه جویی  و  یادگیری  منحنی  اثرات  و  هزینه  کاهش  طریق  از  تا 
این  روی  بر  اصلی  فشار  دهند.  افزایش  را  خود  سودآوری  مکانی، 
در  چندانی  فشار  و  بوده  محصوالت  شدۀ  تمام  هزینۀ  شرکت ها، 

خصوص پاسخ گویی محلی به مشتریان بر روی آنها نیست. 

استراتژی فراملیتی:
اگرچه دو هدف کاهش هزینه و پاسخ گویی محلی به مشتریان با 
را  استراتژی  این  که  ولیکن شرکت هایی  تناقض هستند،  در  یکدیگر 
انتخاب می کنند، به طرز ماهرانه ای امکانات تولید، بازاریابی و تحقیق 
و توسعۀ خود را در مکان های مختلف مدیریت نموده تا به هر دو نیاز 
پاسخ گو باشند. جریان کاالها و مهارت های تولیدی در این شرکت ها 
صرفًا از طرف کشور مبداء نیست و شعب خارجی نیز در تعامل مؤثر 
با یکدیگر و همچنین کشور مبدا هستند و به نوعی یادگیری جهانی 

ایجاد نموده اند. 
اگرچه تالش در جهت تدوین برنامه ریزی استراتژیک صادرات محور 
ولیکن  است،  شرکت ها  شدن  صادرات محور  جهت  در  گام  مهم ترین 
)به  شرکت ها  شدن  صادرات محور  راه  سر  بر  موجود  موانع  شناخت 
خصوص در صنعت سیمان سفید( و تالش در جهت رفع و یا کم رنگ 
ساختن آنها تا حد ممکن، کمک شایانی در این راه خواهد نمود. در 

ادامه به موانع اصلی موجود بر سر این راه اشاره می شود. 

موانع موجود بر سر راه صادرات محوری
دیدگاه سنتی در صادرات سیمان:

شاید این مورد مهم ترین عامل بازدارنده در توسعۀ صادرات محوری 
در صنعت سیمان سفید باشد. بیش از 50 درصد سیمان سفید ایران به 
دو کشور عراق و افغانستان صادر شده که سابقه ی دیرینه در تعامالت 
تا  که  ریال  اساس  بر  مبادالت  انجام  داشته اند.  ایران  با کشور  تجاری 
همین اواخر ادامه داشته و هم اکنون نیز بعضًا مشاهده می شود، دارای 
چانه زنی  قدرت  صادرکننده،  شرکت های  سود  بر  مخربی  بسیار  اثرات 
قیمت های  در  توازن  و  صادرکننده  شرکت های  بین  رقابت  خریدارها، 
در بسیاری  بود. متأسفانه  بازار مشترک صادراتی خواهد  فروش یک 
صادرات  سفید(،  سیمان  تولیدکنندگان  از  )اعم  ایرانی  شرکت های  از 
به عنوان فروش داخلی فرض شده و به یک کشور خارجی مانند یک 

استان همجوار و یا شهری دورتر به لحاظ فیزیکی نگاه می شود. 
به لطف کاهش ذخایر ارزی و اصرار دولت بر بازگشت ارز حاصل 
این خصوص صادر  از سال 97، بخشنامه های متعدد در  از صادرات 
گردیده و صادرکنندگان را موظف به دریافت ارز خارجی نموده است. 
ارز، سیمان  بازگشت  وارده جهت  فشارهای  عدم  در صورت  بسا  چه 
ایرانی همچنان با ریال معامله می شد و افزایش سرسام آور نرخ دالر 
که با چاشنی مذاکره خریدارها )که عمدتًا تجار ایرانی هستند( آمیخته 
می شد، افزایش اندکی در قیمت ها و رضایت شرکت های تولیدکننده 
را در پی داشت. اگرچه سردرگمی شرکت های صادرکننده در مواجهه 
و  ارزی  تعهد  رفع  خصوص  در  صادره  بخشنامه های  عظیم  حجم  با 

بالتکلیفی در این خصوص در جای خود قابل بحث و مذاکره می باشد، 
ولیکن شاید تنها اثر مثبت این موضوع، نوعی شوک به نحوۀ رفتار 
و  قیمت گذاری  نحوه  و  صادراتی  فروش  در  صادرکننده  شرکت های 
تعامل با مشتریان صادراتی بوده است. خاطر نشان می سازد موضوع 
تعهد ارزی نیز مثل بسیاری موارد دیگر که راه عالج برای آن خارج از 
ولیکن  داشته،  را  راهکارهای خاص خود  نیست،  ایرانی  ذهن خالق 
توسط  صادراتی  قیمت گذاری  نحوۀ  در  آن  نقش  گرفتن  نادیده 

شرکت های تولیدکننده به دور از انصاف می باشد. 
عدم آموزش مدیران صادرات، نیروی انسانی کم کارآمد، عدم آشنایی 
صادراتی  بازارهای  شناخت  برای  تالش  عدم  خارجی،  زبان های  با 
استراتژیک  برنامۀ  از  برخورداری  عدم  مجموع  در  و  مشتریان  نیاز  و 
برای صادرات توسط شرکت ها، همه و همه ناشی از دیدگاه سنتی به 

صادرات سیمان سفید می باشد. 

انعطاف پذیری کم در برآورده ساختن خواسته های مشتریان:
ساختار تقریبًا سنتی تولید شرکت های سیمانی مجال چندانی در 
به طور خاص  آورد.  نخواهد  به وجود  را  نیازهای مشتری  با  تطابق 
در صنعت سیمان سفید، فاکتورهایی نظیر سفیدی، نرمی، مقاومت، 
زمان گیرش و کیفیت بسته بندی، با عنایت به محصول نهایی مورد 
سیمان  برند  انتخاب  در  شاخص  معیارهای  هدف،  بازار  یک  در  نیاز 
کشور  در  مشتریان  تقاضای  مثال  به عنوان  می آیند.  شمار  به  سفید 
روسیه با توجه ویژه ای به مقاومت سیمان سفید، متفاوت از مشتریان 
درجۀ  با  سفید  سیمان  خواهان  که  می باشد  هندوستان  کشور  در 
سفیدی و نرمی باالتری هستند و از آن به عنوان محصول واسطه در 
تولید پالستر استفاده می کنند. برخی کشورها خواستار سیمان سفید 
در بسته بندی پالت بوده و برخی دیگر، تقاضای تحویل سیمان سفید 
در بسته بندی های 1 کیلویی و 5 کیلویی دارند. عدم انعطاف پذیری در 
را کاهش  رقابتی شرکت ها  نیازهای مشتری، مزیت  برآورده ساختن 
فراهم  را  هدف  بازار  از  شرکت هایی  چنین  حذف  موجبات  و  داده 
خواهد آورد. اگرچه، تطابق با خواسته های مشتریان نیز می بایست 
در چارچوب بازارهای هدف انتخاب شده و فرصت های اقتصادی در 

بیش از 50 درصد 
 سیمان سفید ایران به

دو کشور عراق و 
افغانستان صادر شده 

که سابقه دیرینه در 
 تعامالت

تجاری با کشور ایران 
داشته اند
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دسترس شرکت صورت پذیرد.  
لزوم سرمایه گذاری در تجهیزات و تکنولوژی موجود، هزینۀ پایش 
مواد اولیه، عدم امکان استفاده بهینه از تکنولوژی تولید، عدم شناخت 
اصلی  دالیل  مداری،  مشتری  روحیۀ  فقدان  و  مشتریان  واقعی  نیاز 
انعطاف پذیری کم در برآورده ساختن نیازهای مشتری به شمار می آید. 

عدم استقبال مناسب از برند ایرانی در عرصۀ بین الملل:
بوده  صادرات  حوزۀ  در  اساسی  معضالت  از  یکی  موضوع  این 
نه در کوتاه مدت قابل عالج  به وجود آمده و  نه در کوتاه مدت  که 
خواهد بود. مشکالت کیفی محصوالت ایرانی، ناکارآمدی فعالیت های 
شرکت های ایرانی در حوزۀ صادرات و تجارت بین الملل، عدم آشنایی با 
اصول صادرات، عدم آشنایی با اصول بازاریابی و برندسازی، رقابت های 
در  ایرانی  محصوالت  برند  تضعیف  و  صادرکننده  شرکت های  ناسالم 
بلند مدت، وجود واسطه های ناکارآمد در صادرات، عدم حمایت بلند 
مدت از صادرات و به طور کلی عدم وجود برنامۀ بلند مدت در حمایت 
مناقشات  اقتصادی،  ثبات  عدم  ذیربط،  نهادهای  توسط  صادرات  از 
سیاسی و تحریم های ظالمانه، همه و همه از عوامل تأثیرگذار بر وجهۀ 
برند محصوالت ایرانی در طول زمان بوده است. حتی همان طور که 
مشاهده می شود، محصوالت ایرانی بعضًا در داخل کشور نیز طرفدار 
چندانی نداشته و سودجویانی با سوء استفاده از عالمت های تجاری 
برندهای خارجی، محصوالت ایرانی را به عنوان محصول خارجی و با 

قیمت گزاف در بازار به فروش می رسانند.  

رقابت منفی شرکت های تولیدکننده:
منفی  رقابت  محوری،  صادرات  راه  سر  بر  موجود  موانع  دیگر  از 
برند  به  سنگینی  ضربه های  که  می باشد  تولیدکننده  شرکت های 
محصوالت ایرانی وارد آورده است. سیمان سفید ترک در کشور عراق 
مبادله می شود،  ایرانی  از سیمان سفید  باالتر  دالر  ده  قیمت چند  با 
ایرانی  از نظر کیفی اختالف آنچنانی بین سیمان سفید  در حالی که 
و ترک وجود ندارد. متأسفانه عدم وجود دیدگاه بلند مدت و فقدان 

عدم استقبال مناسب 
از برند ایرانی در عرصٔه 
بین الملل یکی از 
معضالت اساسی در 
حوزٔە صادرات بوده 
که نه در کوتاه مدت 
به وجود آمده و نه در 
کوتاه مدت قابل عالج 
خواهد بود

اتحاد بین شرکت های تولیدکننده )که عمدتًا ناشی از مسائل فرهنگی 
توسعۀ صادرات  راه  سر  بر  آفت  این  بروز  موجب  است(  مدیریتی  و 
محوری و راضی شدن شرکت ها به سود ناچیز در تبادل با مشتریان 
خارجی گردیده است. تالش های صورت گرفته توسط انجمن صنفی 
کارفرمایان صنعت سیمان در این خصوص و برگزاری جلسات مکرر در 
خصوص تعیین کف قیمت و یا سهمیه بندی صادرات شرکت ها برای 
بازارهای هدف )به خصوص کشور عراق به عنوان عمده مصرف کنندۀ 
ایرانی( به طور کامل راهگشا نبوده و به نظر می رسد  سیمان سفید 
عزم جدی در این خصوص ابتدا توسط خود شرکت های تولیدکننده و 
تغییر نگرش به مقوله صادرات همان طور که پیشتر نیز ذکر گردید، از 

اهمیت بیشتری در حل این موضوع برخوردار باشد.  

موانع ورود:
سیمان  واردات  زمینۀ  در  مختلف  کشورهای  مقررات  و  قوانین 
سفید، بعضًا متفاوت است. به عنوان مثال کشور روسیه با وجود اعمال 
از قبیل یوروسمنت و  فشارهایی از طرف هلدینگ های بزرگ سیمان 
هایدلبرگ به منظور کاهش واردات سیمان، طی سالیان اخیر مقررات 
خصوص  به  ایرانی  سیمان  صادرکنندگان  روی  پیش  سختی  بسیار 
سیمان سفید در خصوص اخذ مجوز GOST اعمال نموده است. به 
طوری که حتی در صورت داشتن مجوز GOST، محموله های واصله 
به بنادر کشور روسیه، نیاز به تایید تست 2۸ روزه نمونه دریافتی جهت 

ترخیص از گمرک دارند. 
زمینۀ  در  مشهور  کشورهای  از  یکی  هندوستان  کشور  همچنین 
 )BIS( اعمال مقررات پیچیده در ارائه مجوز ادارۀ استاندارد این کشور
BIS مستلزم  اخذ مجوز  و  به حساب می آید  به شرکت های خارجی 
صرف زمان طوالنی، ارائه مستندات زیاد و بازدید از کارخانه در حال کار 
توسط کارشناسان اداره استاندارد این کشور و در نهایت تأیید پروسۀ 

تولید مطابق با ضوابط استاندارد کشور هندوستان می باشد. 
و  بلندتر  بازاری  به  ورود  موانع  هرچه  بازاریابی،  نظر  از  البته 

انتظار  در  بیشتری  منافع  باشند،  کوتاه تر  بازار  در همان  موانع خروج 
شرکت های نفوذ کننده به آن بازارها خواهد بود.  

عدم حمایت جهت دار از صادرات توسط ارگان های ذیربط:
متاسفانه طی سالیان طوالنی، استراتژی واحد و مؤثری در حمایت 
از صادرات محصوالت ایرانی توسط دستگاه های ذیربط وجود نداشته 
است. عدم برنامه ریزی بلندمدت در این خصوص و حمایت های کوتاه 
صادرات  توسعۀ  در  شایانی  کمک  هیچ گونه  نمایشی،  بعضًا  و  مدت 
بعضًا  بازرگانی  مشترک  اتاق های  داشت.  نخواهد  ایرانی  محصوالت 
دارای کارکرد مؤثری نبوده و صرفًا جنبه تشریفات داشته و از استراتژی 
به رغم  نیستند.  برخوردار  ایرانی  صادرکنندگان  از  حمایت  در  واحدی 
تاکیدات مکرر صاحب نظران بر کم اثر بودن نمایشگاه های اختصاصی 
برگزار گردیده و دورهمی  که به صورت سنتی در کشورهای همجوار 
لوازم  و  تا محصوالت خانگی  لبنیات  و  از خشکبار  ایرانی  تولیدکنندۀ 
نمایشگاه ها  این گونه  می نماید،  ایجاد  موهوم  هدفی  با  را  برقی 
مقابل،  در  ندارد.  پی  در  چندانی  نتیجۀ  و  داشته  ادامه  همچنان 
بین المللی  نمایشگاه های  اکثر  در  چین  و  ترکیه  مانند  کشورهایی 
حضور قوی داشته و پاویون مخصوص به خود شامل تعداد کثیری از 
تولیدکنندگان تخصصی را دارا می باشند. این کشورها نمایشگاه های 
تخصصی مرتبط با صنعت مورد نظر را برگزیده و با اعطای سوبسید به 

طی سالیان اخیر 
مقررات بسیار سختی 

نظیر اخذ مجوز 
GOST و تایید تست 

28 روزه  جهت ترخیص 
از گمرک پیش روی 

صادرکنندگان سیمان 
ایرانی برای صادرات 

به روسیه اعمال شده 
است
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به دلیل تعدد سازمان های نقش پرداز و مؤثر در خصوص تعهد ارزی 
بخشنامه های  همچنین  و  زمینه  این  در  شفاف  پاسخ گویی  عدم  و 
شتاب زده در خصوص عرضۀ سیمان سفید صادراتی از طریق بورس 
و  واقعی  معامالت  انجام  برای  مناسب  زیرساختار  ایجاد  بدون 
مکانیزم های پرداخت عملی، از جمله موانع ساختاری و مقرراتی در راه 
توسعۀ صادرات به خصوص سیمان سفید بوده است. اخیرًا نیز زمزمۀ 
ایجاد محدودیت جهت صادرات سیمان سفید به دلیل عدم تکافوی 

محصول عرضه شده به بازار داخلی شنیده می شود. 

چالش های پیش رو
ویروس کرونا:

اثرات  شاهد  نیز  مدت  میان  در  بلکه  مدت،  کوتاه  در  تنها  نه 
در  شده  پیش بینی  رکود  و  جهانی  اقتصاد  بر  کرونا  ویروس  مخرب 
بخش های مختلف خواهیم بود. تعطیلی مرزها و کاهش صادرات در 
بدو پیدایش ویروس کرونا، رکود نسبی صنعت ساختمان به ویژه در 

شرکت های مشارکت کننده و پوشش هزینه های مشارکت و تبلیغات 
در چنین رویدادهایی، موجبات توسعۀ صادرات محصوالت مختلف 
در همین صنعت سیمان سفید شاهد  که  به طوری  آورده  فراهم  را 
صادرات بیش از 70 درصد تولید در سال توسط کشور ترکیه هستیم 

که این میزان به طور سالیانه رو به افزایش است. 

تحریم و عدم امکان تبادالت مستقیم مالی: 
متاسفانه این امر به طوری فراگیر صادرات و واردات را تحت تأثیر 
شده  بین المللی  مبادالت  در  واسطه ها  افزایش  موجب  و  داده  قرار 
است. مقاالت بسیاری در این باب نگاشته شده و بحث در این مورد 
صرفًا اطالۀ کالم را به همراه خواهد داشت، ولیکن عدم امکان انجام 
برای  اعتبار  گشایش  امکان  عدم  و  کشورها  سایر  با  مالی  تبادالت 
فرصت های  ایران،  کشور  با  معامالت  انجام  یا  و  ایرانی  شرکت های 
صادراتی بسیاری را با چالش مواجه نموده و سیمان سفید نیز از این 
موضوع مستثنی نمی باشد. برخی از کشورها از انجام معامالت با ایران 
به دلیل پیامدهای آن هراس داشته و بعضًا راهکارهای جایگزین ارائه 
شده توسط شرکت های ایرانی جهت مبادالت مالی و بازرگانی، ثمری 
جز افزایش عدم اطمینان آنها در انجام معامالت با ایران نداشته است.  
از  بسیاری   ، 97 سال  در  برجام  از  متحده  ایاالت  خروج  از  پس 
MAERSK، MSC، CMA- قبیل  از  کشتیرانی  بزرگ  شرکت های 
CGM و ... سرویس های خود به کشور ایران را قطع نموده و این امر 
)به خصوص محموله های  تأثیر بسیاری در هزینه های حمل دریایی 
رایج می باشد( داشته و بعضًا موجب  کانتینری که در سیمان سفید 
از دست دادن بازارهای صادراتی و یا غیر رقابتی بودن سیمان سفید 

ایران برای مقاصد دورتر گردیده است. 

موانع ساختاری و مقرراتی:
عدم  صادرات،  توسعۀ  راه  در  تأثیرگذار  موانع  ازجمله  بی شک 
ثبات  عدم  است.  صادرکنندگان  روی  پیش  در  شفاف  مسیر  وجود 
شرایط اقتصادی و همچنین قوانین و مقررات دست و پاگیر در کنار 
محدودیت های بین المللی در مقابل صادرکنندگان ایرانی، به خصوص 
طی دو سال گذشته مستلزم صرف انرژی زیادی توسط صادرکنندگان 
بوده است. صدور بخشنامه های متعدد و بعضًا متناقض در خصوص 
بازگشت ارز حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی، سردرگمی صادرکنندگان 

پس از خروج ایاالت 
متحده از برجام در 
 سال 97، بسیاری از

شرکت های 
بزرگ کشتیرانی  
سرویس های خود 
به کشور ایران را قطع 
 نموده و این امر

تأثیر بسیاری در 
هزینه های حمل 
دریایی داشته است

کشورهای همسایه، آینۀ نامشخص ویروس کرونا و زمان از بین رفتن 
کرونا  ویروس  زمان ظهور  از  که صادرکنندگان  آن، چالش هایی است 

تاکنون با آنها دست و پنجه نرم کرده اند. 
افزایش قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت تمام شدۀ فوب:

افزایش  همچنین  و  انرژی  حامل های  نرخ  تدریجی  آزادسازی 
بندری  هزینه های  همچنین  و  حمل  و  تولید  هزینه های  روز افزون 
طی سالیان اخیر، قیمت تمام شدۀ فوب سیمان سفید را مانند سایر 
محصوالت دیگر افزایش داده است. با توجه به اینکه سیمان محصول 
چندان با ارزشی به جهت حمل به مقاصد دوردست نبوده و هزینه های 
بعد از تحویل کارخانه، بخش عمده ای از هزینۀ تمام شده در مقصد را 
به خود اختصاص می دهد، افزایش در هزینه های بعد از کارخانه، به 
طور مستقیم موقعیت رقابتی سیمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد. 
به  خاکستری  سیمان  با  مقایسه  در  سفید  سیمان  است  ذکر  شایان 
مراتب از قیمت باالتری برخوردار بوده و ُبرد بیشتری به لحاظ صادرات 

می توان برای آن متصور بود. 

افزایش هزینه های حمل دریایی و محدودیت های حمل کانتینری:
و  گلخانه ای  گازهای  کاهش  خصوص  در  بین المللی  مالحظات 
شرکت های  پاریس،  توافقنامه  قالب  در  شده  پیش بینی  چارچوب 
کشتیرانی را در طول زمان موظف به استفاده از سوخت کم سولفور از 
سال 2020 نموده است که این امر موجب افزایش هزینۀ حمل دریایی 
در طول زمان خواهد گردید، اگرچه هنوز این موضوع به صورت کامل 
افزایش  در  ولیکن  نگردیده،  رعایت  کشتیرانی  شرکت های  توسط 

هزینه های حمل دریایی بی تأثیر نبوده است.
ذکر  قبالً  که  همان طور  نیز  کانتینری  محموله های  درخصوص 
با قطع  و  داشته  تحریم ها وجود  دلیل  به  زیادی  گردید، چالش های 
طریق  از  ترانزیت  هزینه های  افزایش  و  کانتینری  سرویس های 
در  تحویل  تمام شدۀ  هزینه های  امارات،  قبیل  از  همسایه  کشورهای 
مقصد را برای برخی بازارهای صادراتی به شدت افزایش داده است. 

جمع بندی:
سیمان  بازار  رشد  خصوص  در  پیش بینی ها  کرونا  ویروس  اگرچه 
سفید در دنیا را تحت شعاع قرار داده است، ولیکن بازار سیمان سفید 
به  وسوسه انگیز  صادرات محور  شرکت های  برای  و  جذاب  همچنان 

حساب می آید. 
تحلیل نیروهای رقابتی پورتر در صنعت سیمان سفید ایران حاکی 
رقبای  بین  کماکان  صادرات  عرصۀ  در  رقابت  عمدۀ  که  است  آن  از 
داخلی بوده و بازیگران خارجی در عمده بازارهای بالفعل نقش چندان 

پررنگی در شدت رقابت )حداقل در بخش قیمت( ندارند. 
آزادسازی  و  تمام شده  هزینه های  روزافزون  افزایش  اینکه  علی رغم 
نرخ حامل های انرژی در بلندمدت توسط دولت، کاهش میزان قدرت 
داشت،  خواهد  پی  در  را  ایرانی  سفید  سیمان  تولیدکنندگان  رقابت 
ولیکن به نظر می رسد صادرات این محصول همچنان مطلوبیت های 

خاص خود را در میان مدت و حتی بلند مدت داشته باشد. 
با توجه به رویکردهای بازاریابی مطرح شده، به نظر می رسد تجدید 
به  رویکرد فروش  از  تولیدکننده و حرکت  نظر در دیدگاه شرکت های 
سمت رویکرد بازاریابی و صادرات محوری، در طول زمان تأثیر قابل 
مقولۀ  در  خصوص  به  شرکت ها  سودآوری  و  برند  وجهۀ  بر  توجهی 

صادرات داشته باشد. 

تحلیل نیروهای 
رقابتی پورتر در صنعت 

سیمان سفید ایران 
 حاکی

از آن است که عمدٔە 
رقابت در عرصٔه 

صادرات کماکان بین 
رقبای  داخلی بوده و 

بازیگران خارجی در 
عمده بازارهای بالفعل 

 نقش چندان
پررنگی  ندارند
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نیروی  انسانی  توانمند  مهم ترین 
محرک  صنعت  سیمان  گفت و گو

مصاحبه با سیدحسن معصو می ؛  مدیر عامل سیمان بجنورد 

 سیدحسن معصو می فارغ التحصیل رشتۀ حسابداری در 
مقطع کارشناسی از دانشگاه آزاد مشهد می باشد. ایشان پس 
از  حدود 30 سال سابقه کاری در بخش های مختلف مالی و 
حسابداری، مهم ترین عامل رشد و سودآوری در صنعت سیمان 
معصو می ابتدا  می داند.  باانگیزه  و  توانمند  انسانی  نیروی  را 
به عنوان کارمند بانک مشغول به کار شد و در ادامه ریاست 
شد.  عهده دار  را  کوکاکوال  نوشابه سازی  کارخانۀ  حسابداری 
صنعت  و  کشت  شرکت  مالی  مدیر  سال   4 مدت  به  سپس 
در  مالی  بخش های  13۸5وارد  سال  از  وی  شد.  دامپروری 
صنعت سیمان شد و تا سال 1397 با عناوین شغلی مختلف 
نظیر معاون مالیـ  اداری و یا مدیر مالی در شرکت های سیمان 

خاش، شهرکرد، پیوند گلستان و کردستان فعالیت های خود را 
ادامه داده است. معصو می در سال 139۸ به سمت مدیر عامل 

و عضو هیئت مدیرۀ سیمان بجنورد منصوب شد.
 به واسطۀ تجربیات ارزشمند ایشان به حضورشان رسیده و 

گفت وگویی انجام شد و ایشان پاسخگوی سؤاالت ما بودند:
موفق  مدیریت  در  انسانی  نیروی  نقش  مورد  در  نظرتان 
شما  چرا  و  چیست  فعلی  شرایط  در  سیمانی  شرکت های 
اهداف  پیشبرد  و  مدیریت  در  انسانی  عوامل  بر  همواره 

سازمان تاکید می کنید؟
منابع انسانی برای ما با ارزش ترین دارایی است که  می تواند 
مزیت رقابتی ایجاد کند. اگرچه در صورت های مالی شرکت  ها 

این  نمایش  از  سنتی  حسابداری  استانداردهای  از  پیروی  دلیل  به 
دارایی ارزشمند چشم  می پوشند، اما پرواضح است که امروزه مهارت  ها 
و انگیزش کارکنان هر شرکت و نحوه به کارگیری آنها مهم ترین عامل 
برای رشد و بقا  می باشد. در واقع یکی از چالش های اصلی مدیریت 
در شرایط فعلی چگونگی ایجاد ارزش افزوده از منابع انسانی  است. 
تاکنون مطالب زیادی برای راهبرد منابع انسانی نوشته وگفته شده 
است اما از اقدامات عملی در ارتباط با آن شواهد کمی   می بینیم. اگر 
برای ادارۀ شرکت از افرادی استفاده شود که شایستگی الزم برای انجام 
وظایف محول شده را داشته باشند آن وقت ایجاد انگیزه و اداره کردن 

آنها راحت تر انجام  می شود. 
در  کالینز  آقای جیم  رابطه  در همین  کردید  اشاره  نکته خوبی  به 
دانشگاه استنفورد آمریکا تحقیقات گسترده ای را به مدت 5 سال 
جهان  بزرگ  شرکت  های  موفقیت  عوامل  مهم ترین  یافتن  برای 
پژوهش  این  ماحصل  و  داد  انجام  عالی  عملکرد  به  دستیابی  و 
بر مبنای یکسری  کالینز  به عالی منتشر کرد.  از خوب  را در کتاب 
به  سال   15 از  پس  آنها  سهام  سود  )مثالً  سختگیرانه  معیارهای 
از شرکت های ممتاز  باشد( مجموعه ای  رسیده  بازار سهام  برابر   3
به  خوب  مرحلۀ  از  بودند  توانسته  که  کرد  شناسایی  جهان  در  را 
عالی جهش کنند و این نتایج را هم حفظ کرده باشند. یافته های 
این  اساس  بر  نمود.  زده  شگفت  را  مدیران  از  بسیاری  ایشان 

جهش  عالی  به  خوب  مرحلۀ  از  که  شرکت هایی  در  تحقیقات 
هدف،  اتخاذ  بر  شایسته،  افراد  به  مربوط  موضوعات  کرده اند، 
دیدگاه استراتژیک، راهکارها، ساختار سازمانی و تکنولوژی برتری 
دارد. در این شرکت  ها، دقت و سخت گیری در انتخاب افراد است 
که تأثیر بسزایی در رساندن شرکت  ها به اوج دارد. در واقع منابع 
شایسته  انسانی  منابع  بلکه  نیست  سرمایه  مهم ترین  انسانی 
افراد  تشخیص  در  و  هستند  سرمایه  و  دارایی  مهم ترین  الیق  و 
یا  و  دانش، تخصص  سابقه،  از  بیش  به صفات شخصیتی  الیق 
مهارت اهمیت  می دهند زیرا دانش و مهارت را  می توان آموخت 
کاری، هوش و تعهدکاری  اما جنبه هایی مثل شخصیت، وجدان 
مسائل،  این  به  توجه  با  دارد.  انسان ها  در سرشت  ریشه  بیشتر 
نحوۀ استخدام نیروهای انسانی در سیمان بجنورد چگونه هست؟
به عنوان مثال در طی 6 ماهۀ اول سال 2 فارغ التحصیل دانشگاه 
مهندسی  رشته  فارغ التحصیل  نفر  یک  که  کردم  استخدام  را  شریف 
بو می  و  دو  هر  و  بود  صنعتی  نقشه کشی  رشتۀ  دیگری  و  مکانیک 
مورد نیاز شرکت بودند و در حال حاضر 2 نفر دیگر هم در حال جذب 
آنها  با  میانی  و مدیران  کارخانه  را مدیر  اولیه  هستند . مصاحبه های 
انجام دادند و درنهایت من مصاحبۀ نهایی را با آنها انجام دادم. برخی 
از دیدگاه ها در مورد مصاحبۀ نهایی با افراد مورد نظر برای جذب آنها 
بر این است که گذشتۀ این افراد چگونه بوده است. هدف آنها برای 

امروزه 
مهارت  ها 

و انگیزش 
کارکنان هر 

شرکت و نحوه 
به کارگیری 

آنها مهم ترین 
عامل برای 
رشد و بقا 

 می باشد
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ورود به صنعت سیمان چیست؟ به هر صورت هدف ما جذب افراد 
باهوش و توانمند و با تخصص باال است زیرا ما برای 20 سال آینده 

این کارخانه برنامه ریزی  می کنیم. 
نظر شما در مورد آموزش پرسنل در کارخانجات سیمان به منظور 

توانمند نمودن آنها چیست؟ 
شرکت های  پرسنل  توانمندسازی  ابزارهای  از  یکی  آموزش  اصوالً 
مختلف است که وظیفۀ بسترسازی و ظرفیت سازی را به عهده دارد، 
تمهیدات  به  نیاز  شده  ایجاد  ظرفیت  از  مفید  و  عملی  استفادۀ  اما 
خاص و مدیریت دارد که از جملۀ آنها  می توان به موارد زیر اشاره کرد:
اوالً آموزش بر مبنای یک نیاز یا مشکل موجود در کارخانۀ سیمان 
رصد  امکان  آموزشی  دورۀ  برگزاری  از  پس  تا  باشد  شده  تعریف 

اثربخشی آن فراهم باشد.
دومًا تفویض اختیار به کسانی که آموزش دیده اند یا مهارتی را به 
صورت عملی کسب کرده اند انجام شود تا امکان به فعلیت رساندن 

پتانسیل های ایجاد شده فراهم شود. 
در  انگیزه  ایجاد  برای  الزم  اقدامات  سازمان  ارشد  مدیریت  سومًا 
آموزش دیدگان برای به کارگیری آموخته هایشان را انجام دهد. نکتۀ 
کلیدی در آموزش، اجرای سبک های مدیریتی حمایتی و پیگیری های 
به  برای  آنها  مطالبۀ  و  عالقه مندی  نشان دهندۀ  که  است  مدیران 
کارگیری آموخته  ها و مهارت های جدید است. در این زمینه  می توانیم 
اشاره ای به نتایج منتشرشده در کتاب عملکرد نیروی انسانی تألیف 

دکتر ابولعالیی در سازمان مدیریت صنعتی داشته باشیم. 
یک مطالعۀ کالسیک در شرکت موتوروال نشان داده است که در 
یک برنامۀ آموزشی مربوط به بهبود کیفیت، وقتی مدیران ارشد بعد 

پیگیری های 
مدیران 
نشان دهندٔە 
عالقه مندی 
و مطالبٔه آنها 
برای به کارگیری 
آموخته ها و 
مهارت های 
جدید است

از پایان موضوع آموزشی از آن حمایت و اجرای آموخته  ها را پیگیری 
آموزشی،  دالر سرمایه گذاری  ازای هر  به  دالر  کرده اند، 33  تقویت  و 
بازده مفید ایجاد و عاید سازمان شده است، در حالی که نرخ بازده این 
است.  بوده  منفی  مدیریت،  تقویت  و  حمایت  بدون  سرمایه گذاری 
مطالعۀ معتبر دیگری هم نشان داده است که بدون حمایت و تقویت 
بعدی مدیران، اغلب مهارت های کسب شده در برنامه های آموزشی، 

به کار گرفته نمی شوند و به تدریج فراموش  می شدند.
مدلی  آیا  ؟  چیست  سیمان  قیمت گذاری  خصوص  در  شما  نظر 
بتوان  آن  مبنای  بر  تا  کنید  پیشنهاد  رابطه  این  در  را  می توانید 
صاحب نظران  از  برخی  داد؟  انجام  را  منصفانه ای  قیمت گذاری 
صنعت سیمان بر این باورند که اگر دولت یارانه انرژی را از صنعت 
واقعی  قیمت  سیمان  قیمت  آن  ازای  در  ولی  کند  سیمان حذف 
شود در این صورت هم به قیمت داخلی کمک  می شود و هم برای 

صادرات مفید است.
در مورد قیمت گذاری به نظرم ابتدا باید سه مفهوم کلیدی را تشریح 
کنیم. مفهوم اول که عموم مردم نیز با آن کامالً آشنا هستند قیمت کاال 
است که منظور همان هزینه ای است که مشتریان سیمان پرداخت 
 می کنند تا یک تن سیمان بخرند و از آن استفاده کنند. مفهوم دوم 
ثابت  از هزینه های  است  عبارت  آن  که مفهوم  است   )Cost( هزینه 
و متغیری که برای تولید سیمان صرف شده است که در این مقوله 
 می بایست میزان سرمایه ای که یک سرمایه گذار برای کسب سود در 
این صنعت آورده، حساب شود. اما سومین مفهو می که  می خواهم به 
آن اشاره کنم و از اهمیت ویژه ای نیز برخوردار است موضوع ارزش 
به  اینکه مشتری  یعنی  ارزش  نزد مشتریان است.  )Value( سیمان 
این باور برسد که بیشتر از پولی که پرداخت کرده، مزایا دریافت نموده 
به  و  نیست  که  می خرد  سیمانی  به  فقط  مشتری  نزد  ارزش  است. 
 Brand( متغیرهای زیادی بستگی دارد مثالً  می تواند به تصویر برند
میزان  حتی  یا  شرکت  اعتبار  یا  فروش  از  پس  خدمات  یا   )Image
مشارکت شرکت در مسئولیت های اجتمایی مرتبط باشد. در صورتی 
مشتریان  با  ارتباط  مدیریت  سیستم  دارای  سیمانی  شرکت  یک  که 
)CRM( باشد و پس از فروش نیز به مشتریان خدمات متنوع بدهد 
یا اینکه در ساخت یک مدرسه به عنوان مسئولیت اجتمایی مشارکت 
به  نماید  ایجاد  بیشتری  ارزش های  مشتریان  نزد  نماید  می تواند 
بیشتری  هزینۀ  ارزش  این  بابت  باشند  حاضر  مشتریان  که  گونه ای 
را بپردازند. موضوع ایجاد ارزش مبحث بسیار پیچیده و گسترده ای 
است که تا به حال به اندازۀ کافی به آن پرداخته نشده است و نیازمند 

بررسی و تحقیقات بیشتر  می باشد.  
در خصوص مدل قیمت گذاری ابتدا باید نوع بازار را براساس رقابتی 
بودن مشخص کنیم اگر بازار سیمان کامالً رقابتي باشد طبیعتًا نظام 
این  در  اگر  اما  سیمان  می شود.  قيمت  تعيين كنندۀ  تقاضا  و  عرضه 
بازار شرایط رقابتی حاکم نباشد، قیمت گذاری توسط دولت بر اساس 
این شرایط  انجام  می شود. در  تولیدکننده و مصرف کننده  از  حمایت 
میزان توان فني، كارشناسي و ارتباطی ما در انجمن صنفی کارفرمایان 
صنعت سیمان و سایر ذی نفعان در صنعت سیمان تعیین کننده قیمت 
 می باشد. به نظر من ايجاد یک دپارتمان حرفه ای در انجمن صنفی 
برای این منظور  می تواند راهگشا باشد تا بتواند با بررسی های دقیق و 
ارایه مستندات الزم به دولت، بسترهای الزم برای قیمت گذاری عادالنه 
باید  حوزه  این  در  مهمی که  نکتۀ  آورد.  فراهم  را  سیمان  صنعت  در 
پیوسته مدنظر ما باشد این است که هرگونه تعلل، عدم انجام کارهای 
این حوزه منجر  در  ارتباطات مؤثر  یا  و همه جانبه  کارشناسی دقیق 

ما  اگر  دالالن  می شود.  جیب  به  سیمان  کارخانجات  سود  انتقال  به 
بخواهیم این صنعت را با صنایع دیگر مقایسه بکنیم ازصنعت سیمان 
واقع در حق  در  کافی دفاع نشده است.  اندازۀ  به  و  به طرز درست 

کارخانجات سیمان اجحاف شده است.
یکی از روش های قیمت گذاری مرسوم این است که  تولیدکننده 
بازگشت سرمایه ای که  انتظار یا نرخ  بر حسب میزان سود مورد 
میزان  تعیین  برای  می کند.  قیمت گذاری  باشد  داشته  می خواهد 
بازگشت سرمایه هم معموالً به میانگین سود صنعت نگاه می کنند. 
مثالً اگر در صنعت سیمان بازگشت سرمایه 5 درصد باشد حدود 
بیست سال طول  می کشد تا سرمایه گذار به اصل پول خود برسد. 
فعلی  شرایط  در  سیمان  قیمت  شما  نظر  به  آیا  صورت  این  در 

منصفانه است؟  
بسیاری از کمپانی  ها  می گویند که ما نه تنها سوددهی نداریم بلکه 
ضرر هم  می دهیم و در خطر ورشکستگی و تعطیلی هستیم ولی به 
نظر من تا زمانی که کارخانجات سوددهی دارند باید واقع بینانه به این 
قضیه نگاه کنند. حال امکان دارد که بعضی کارخانه  ها بگویند که این 
اگر بخواهیم یک  به عنوان مثال  می گویند  سود، سود ظاهری است 
کارخانۀ سیمان 3000  تنی احداث بکنیم باید بابت آن 3000 میلیارد 
تومان هزینه بکنیم. اگر قرار است به این صورت قیمت  ها را بررسی و 
مقایسه کنیم در این صورت باید همه چیز را با هم ببینیم ازجمله نرخ 
اگر  می خواهیم  نظرم  به  غیره.  و  مالیات  و  دستمزد  و  حقوق  انرژی، 
حقوق یک کارگر یا مدیر را در ایران با فرد مشابه در اروپا مقایسه کنیم 
این مقایسه باید همه جانبه و شامل موارد دیگر مرتبط زندگی باشد. 
مقایسه های تک بعدی و غیرکارشناسی به لحاظ اقتصادی از ارزش الزم 
برخوردار نیستند. این موضوع در خصوص قیمت های صادرات سیمان 

وقتی روحیٔه 
شما باال 

 باشد ساعت
کاری 

زیاد هم 
نمی تواند 
پرسنل را 

خسته کند
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را  و کلینکر نیز صادق است. ما نمی توانیم قیمت های صادراتی خود 
با سایر کشور  ها که به راحتی به بازار های جهانی دسترسی دارند یا در 
انتقال پول مشکالت و هزینه های ما را ندارند مقایسه های تک بعدی 
داشته باشیم. به نظرمن باید این موضوعات را واقع بینانه بررسی کنیم.

نظر جنابعالی در خصوص مبلغ پاداشی که به پرسنل داده  می شود 
افزایش  سبب  که  باشد  گونه ای  به  باید  مبلغ  این  آیا  چیست؟ 

انگیزه بیشتر آنها شود؟
افراد باشد. ممکن است که  با عملکرد  مبلغ پاداش باید متناسب 
هم  کم  مبلغ  همین  حتی  باشد  داده  انجام  کوچکی  کار  یک  فردی 
 می تواند برای او که شاید حقوق پایین تری دریافت می کند انگیزه ای 
مبلغ  همان  باالتری  می گیرد  که حقوق  مدیری  برای  ولی  کند  ایجاد 
پاداش، ناچیز باشد. بنابرین هم نوع کار و هم موقعیت و سمت فرد 
متأسفانه  باشد.  مؤثر  باید  پاداش  پرداخت  طریقۀ  در  دریافت کننده 
موارد  از  برخی  در  مدیران  و  کارشناسان  بین  پاداش  پرداخت  در 
به  و  کسر  کارشناسان  حق  از  مثالً  مشاهده  می شود .  تفاوت هایی 
مدیران اضافه  می کنند من این موارد را در مورد شرکت خودم اعمال 
پرداخت  می کنم.  دارد  که  حقوقی  براساس  فردی  هر  به  و  نمی کنم 
مثالً مدیر تولید ما در حال حاضر نسبت به 6 ماه قبل به لحاظ فنی 
پیشرفت قابل توجهی را پس از تغییر مدیر کارخانه داشته است. اما 

علت چیست؟
زیرا مدیریت جدید روش علمی  را در دستور کار خویش قرار داده 
است و همۀ افراد هم عاشق کار کردن با این فرد شده اند. تمام پرسنل 
و هم همکاری  یاد  می گیرند  ایشان  از  ایشان همگام هستند هم  با 
زیر  چون  مفهو می  ندارد  آنها  برای  خستگی  انجام  می دهند.  خوبی 

فشار روانی نیستند. به عبارت دیگر وقتی روحیۀ شما باال باشد ساعت 
کاری زیاد هم نمی تواند پرسنل را خسته کند در صورتی که صحبت  ها 

و تنش های روانی به شدت افراد را خسته  می کند.  
از چالش های حال حاضر در صنعت سیمان کمبود مدیران  یکی 
دلیل  همین  به  کارخانجات  از  برخی  در  است.  باتجربه  و  جوان 
مدیران ارشد مجبور هستند از بازنشستگان و افراد مسن استفاده 
خوبی  راهکارهای  مشکل  این  حل  برای  موفق  شرکت های  کنند. 
 20 و  ارزیابی  می کنند  را  خود  انسانی  منابع  ساله  هر  مثالً  دارند 
و  را حذف  می کنند  دارند  که عملکرد ضعیفی  نیروهایی  از  درصد 
به یک سازمان  تا  آنها  می کنند  را جایگزین  کارآمد  و  افراد جوان 
پویا دست یابند. تا آن جایی که من  می دانم ما به لحاظ سازمانی 
نمی توانیم نسبت به تسویه افراد ناکارآمد اقدام نماییم. نظر شما 
در این زمینه چیست؟ یکی از مثال های بارز در این زمینه شرکت 
سکان  شرکت  این  برزیلی  عامل  مدیر  که  زمانی  در  است  نیسان 
از  مدیریت را در دست گرفت. ایشان در بدو ورود تعداد زیادی 
کارگران ژاپنی را اخراج  می کند. آن هم در کشوری که خودروسازی 
در زمرۀ صنایع مهم و استراتژیک  می باشد. این اخراج عمالً یک 
آشوب بزرگ در ژاپن ایجاد کرد اما این مدیر پای همۀ آشوب  ها 
عمل  در  ولی  بود  ورشکستگی  حال  در  نیسان  چون   می ایستد 
این مسئولیت را قبول  می کند و در نهایت چند سال بعد دوبرابر 
نیروهای قبلی را استخدام  می کند ولی در ایران این موضوع کمتر 

مشاهده  می شود. نظر شما در این مورد چیست؟ 
بازنشسته  که  افرادی  جای  به  که  است  آن  آینده  برای  ما  تالش 
زیادی  تعداد  ساله  هر  نماییم.  جذب  را  توانمند  افراد   می شوند 

بازنشسته  می شوند و ما  می توانیم به جای این افراد نفرات جدیدی 
را جذب نماییم و در عوض روش درست کار را به آنها آموزش دهیم. 
بازنشستگی  شرایط  حاضر  حال  در  کارخانجات  اکثر  خوشبختانه 
کارکنانشان فراهم شده است بنابرین ما  می توانیم نسبت به نوسازی 

پرسنل آنها اقدام نماییم.
است  مالی  مباحث  در  شما  تجربۀ  و  تخصص  اینکه  به  توجه  با 
اجازه بدهید در این بخش به این موضوع بپردازیم. بعضًا شنیده 
 می شود برخی از شرکت  ها حتی در مقیاس بین المللی با استفاده 
از ترفندهای مالی اقدام به ارایه گزارش های مالی خوش بینانه یا 
موجودی  کاغذی در یک دورۀ مالی  می کنند مثالً  حتی سودهای 
کاالی تولیدشده را در پایان دورۀ مالی به عمد باال  می برند تا هزینۀ 
در  را  باالیی  سود  طریق  این  از  و  یابد  کاهش  تولید شده  کاالی 
دوره مدیریت خود گزارش دهند یا درآمدهای غیرعملیاتی را وارد 
صورت های مالی  می کنند و یا حتی مالیات را کمتر از مقدار واقعی 
گزارش  می کنند. به عنوان مدیری که در زمینۀ مالی تجربه دارید 
چه شاخص هایی را پیشنهاد  می کنید تا مدیران غیرمالی روی آن 
به صورت های مالی  برداشت های صحیحی نسبت  تا  کنند  تمرکز 

داشته باشند؟ 
شرکت  اصلی  عملیات  از  حاصل  چون  است  مهم  عملیاتی  سود 
 1 به  معطوف  است  ممکن  عملیاتی  غیر  سودهای  در حالی که  است 
یا 2 سال باشد. نسبت سود  ها مثالً نسبت سود عملیاتی به فروش 
این نسبت  ها خود گویای بسیاری  به فروش  یا نسبت سود خالص 
این نسبت  ها  می توان علت یابی نمود که  با تحلیل  مسائل هستند. 
مثالً چرا سود عملیاتی باالتر است و از این طریق نقاط ضعف خود را 

پیدا کرده و آنها را بهبود  می بخشیم. ضمنًا از این طریق ما  می توانیم 
تولید،  مقدار  بهینه سازی  برای  خوبی  راه حل های  و  کنیم  عارضه یابی 
در صنعت سیمان  باشیم.  داشته  هزینه  ها  کنترل  و  تمام شده  قیمت 
این نسبت  ها را  می توان از اطالعات مندرج در کدال برای شرکت های 

بورسی استخراج نمود. 
در مجموع ارزیابی ها باید به گونه ای باشد که مثالً اگر این سرمایه 
در بانک قرار  می گرفت از حداقل سود بانکی )1۸ درصد( بیشتر باشد. 
از کسر  تا پس  باشد  باید  باید دید که سود عملیاتی چقدر  واقع  در 
هزینه  ها، سودآوری بیشتری را نسبت به سود بانکی داشته باشد تا 

رضایت قلبی برای سهام دار ایجاد کند.
تومان  میلیار  هزار   2 کارخانه،  یک  که  در صورتی  مثال  عنوان  به 
در بانک سرمایه گذاری کند 20درصِد سود بانکی آن، 400 میلیارد 
تومان  می شود. آیا ما چنین سودی را در کارخانجات سیمان داریم؟
اما شاخص های  باشیم  را داشته  ارزیابی  این  باید  ما  القاعده  علی 
دیگری نظیر ارزش زمانی پول و مباحثی نظیر کارآفرینی و اشتغال زایی 

را نیز باید در نظر گرفت. 
نظر شما در خصوص مباحث بازاریابی حرفه ای در صنعت سیمان 
چیست؟ در همه جای دنیا بازاریابی با نگرش مطلوب تری دنبال 
 می شود  به عنوان مثال اگر ما دویست میلیون تومان برای شرکت 
را  اثرش  بالفاصله  که  داریم  انتظار  کنیم  نمایشگاه هزینه  در یک 
با آمدن چند مشتری از طریق بازخورد همان نمایشگاه مشاهده 
کنیم در حالی که این موضوعات پروسۀ زمان بری دارد و شاید اثرات 
شرکت در این نمایشگاه یک یا چند سال سال بعد مشاهده شود. 
این طرز تفکر در منافع حاصل از بازاریابی، زیرساخت های مکانیسم 
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بازاریابی  فعالیت های  که  سوق  می دهد  سمتی  به  را  فروش 
و  بازاریابی  دفتر  داشتن  و  است  هزینه  صرفًا  سیمان  صنعت  در 
بین المللی،  نمایشگاه های  در  در کشورهای هدف، شرکت  فروش 
اجتماعات در اتاق های بازرگانی و یا کنفرانس های تجاری بی ثمر و 

بی فایده است. نظر شما در این خصوص چیست؟ 
دهندۀ  ارایه  و  تجهیزات  تأمین کنندۀ  خارجی  شرکت های  به  اگر 
از اعمال تحریم ها(  ایران فعال بودند )بخصوص قبل  خدمات که در 
و فروش  نمایندگی  دفتر  یا خاورمیانه  ایران  در  آنها  اغلب  کنیم  نگاه 
دارند چون بخش قابل توجهی از کارخانجات سیمان از این شرکت   ها 
این  در  الزم  نمایندگی  ها خدمات  این  و  تجهیزات خریداری  می کنند 
دولتی  وکارخانجات  ایران هلدینگ  ها  در  را پوشش  می دهند.  زمینه 
به نظر مشکل بتوانند به این فعالیت  ها ورود کنند. بخش خصوصی 

 می تواند در این زمینه موفق باشد.
در رقابت تجاری افراد قوی با فروش ارزان درصدد بیرون کردن افراد 
ضعیف هستند مثالً یک تاجر قوی و با سابقه اگر ببیند رقبای جدید 
وارد بازار شده اند با اقدامات مختلف نظیر ارزان فروشی رقبای جدید را 
از بازار بیرون  می کند. به غیر از سرمایه داران بزرگ که تعیین کنندۀ نرخ 

بازار هستند مابقی نمی توانند در بازار باقی بمانند. 
دفاتر بازاریابی و فروش زمانی  می توانند مفید باشد که شما همۀ 
زیرساخت های مورد نیاز برای تجارت آزاد را در اختیار داشته باشید. 
راحتی میسر  به  نکات  این  اما  ویزا  و  بانکی، سوئیفت  مثالً سیستم 
نمی شود لذا تشکیل دفاتر فروش در این کشور  ها چه فایده ای دارد. 
به این موضوع توجه کنید که اگر ما به یک تاجر قوی سیمان ندهیم 
نیاز خود  مورد  تاجر، سیمان  آن  آن صورت  در  اتفاقی  می افتد؟  چه 
تربت  زاوه  زابل،  شرق،  قائن،  سیمان  از  مثالً  دیگر  کارخانجات  از  را 
تأسیس  مجوز  ماشاءالله  الی  متاسفانه  تأمین  می کند  آسیا  غرب  و 
ساخته ایم.  کشور  در  سیمان  کارخانه  و  شده  صادر  سیمان  کارخانۀ 
در همین منطقه بیش از 20 کارخانه ساخته ایم درحالی که نه به این 
میزان ساخت وساز نیاز است و نه مصرف سیمان در این حد است. 
در حالی که اگر تعداد این کارخانجات کمتر بود و سیمان را به قیمت 
در حال  دالر  می فروختیم   50 تنی  قیمت  به  همان سال های ۸7-۸6 
حاضر هم سیمان به همان قیمت بود. چون بازار داخل اشباع نبود و 
در آن صورت اگر صادرات هم نباشد در داخل  می فروختیم. البته من 
نمی گویم که وجود دفتر بازاریابی و فروش سیمان بد است وجود این 
دفتر مفید است به شرط اینکه شرایط اقتصاد آزاد هم فراهم باشد در 
غیر این صورت تنها با افتتاح دفتر کار حل نمی شود. در این موضوع 

همۀ شرایط باید مهیا شود.
صنعت  مشخص  استراتژی  و  راه  نقشۀ  مورد  در  بعدی  سؤال 
است  خارجی  بازار های  در  نفوذ  و  صادرات  توسعه  برای  سیمان 
که  می تواند روی آینده صنعت سیمان هم تأثیر بگذارد. شما فکر 
 می کنید که آیا در حال حاضر صنعت سیمان استراتژی مشخصی 
برای نفوذ در بازار های صادراتی دارد؟  می دانیم 5 سال دیگر کجا 

 می خواهیم باشیم؟ 
هم  و  داخلی  فروش  هم  که  موردی  حاضر  حال  در  من  نظر  به 

صادرات را تهدید  می کند، بحث حمل و نقل است.
به اخذ گواهی نامه های  نیاز  به آن کشور  بازار روسیه صادرات  در 
خاصی است که ظاهرًا در حال حاضر به کشور های دیگر هم تعمیم 
داده شده است. به عنوان مثال من شنیده ام که برای نمونه یک 
مرجوع  را  قزاقستان  به  شاهرود  صادراتی  سیمان  حامل  کشتی 

نموده اند.  می دانید که علت چه بوده است؟

ما موفق به 
اخذ گواهی 
استاندارد 
 ایزو

 17025
برای انجام 
آزمون های 
کیفی سیمان 
شده ایم

  GOSTخیر دقیقًا نمی دانم که علت چیست. اما روسیه استاندارد
را  می خواهد که برای صادرات الزا می  است. به نظر من یک بحث مهم 
در صادرات بحث کیفیت است. ما موفق به اخذ گواهی استاندارد ایزو 

17025 برای انجام آزمون های کیفی سیمان شده ایم. 
حضور  زمان  از  که  فرمودید  اشاره  خودتان  صحبت های  در  شما 
شما سود تقریبًا حدود 4 برابر شده است. در صورت امکان عوامل 
مؤثر در این افزایش سود را مشخص نمایید. شاید این عوامل در 

افزایش سوددهی شرکت های دیگر هم مؤثر باشد.
سال  به  نسبت  که  بود  سیمان  نرخ  افزایش  دلیل  به  بخش  یک 
گذشته افزایش یافت ولی عامل عمده آن گسترش و رشد فروش بود. 
اگر بخواهیم به بازار های صادراتی خیلی راحت تر و بیشتر دسترسی 
پیدا کنیم و تهدید نشویم باید راهکار های حمل و نقل ریلی را به سرعت 
سرمایه گذاری  از  ندارد  می تواند  بودجه  دولت  اگر  دهیم.  گسترش 
راه اندازی  را  ریلی  حمل و نقل  اگر  لذا  کند.  استفاده  خصوصی  بخش 
و  گسترش  برای  اقدام  مهم ترین  دهیم ،  گسترش  کشور  در سطح  و 

توسعه بازاریابی و صادرات شکل  می گیرد. 
چه میزان از این سود حدودًا به افزایش نرخ سیمان باز  می گردد؟ 
مواردی  چه  دیگر  ریلی  حمل و نقل  از  غیر  به  اینکه  دیگر  سؤال  و 
و  قزاقزستان  روسیه،  مانند  صادراتی  بازارهای  در  نفوذ  برای  را 

ترکمنستان پیشنهاد  می کنید؟
روابط دیپلماتیک مناسب. اکنون صادرات سیمان به کشورها مثالً 
شرایط  در  چون  است  حمل و نقل  اسناد  تغییر  مستلزم  فارس  خلیج 
بیمه های  تحریم  می کنند  را  که کشتی  وقتی  مثال  عنوان  به  تحریم ، 
آنچنانی به آن تعلق  می گیرد . از یک طرف قیمت تمام شده خودتان 
را پایین بیاورید و از طرف دیگر فروش خودتان را باال ببرید که نتیجۀ 
این امر افزایش سود بیشتر است. لذا حرف اول را بازاریابی و فروش 
ضمن  در  و  نمایید.  فراهم  را  فروش  بستر  ابتدا  باید  شما  و   می زند 
تولید نیز باید از آن تبعیت کند. ما سعی کرده ایم که بازارهای داخلی 
خیلی  هم  صادراتی  بازار های  برای  البته  دهیم  گسترش  را  خودمان 
تالش کردیم منتها با وجود بحث کرونا و رقابت های منفی مشکالتی 
برای ما به وجود آمده است. مثالً ما در سال گذشته محصول خود را 

از 23 تا 25 یورو هم به روسیه  می فروختیم. 
یعنی شما مجبور شدید که صادرات را قطع کنید ولی قیمت خود 

را پایین نیاورید ؟
قطع نکردیم فقط اعالم کردیم که قیمت سیمان ما این است. برخی 
شرکت های دیگر با وجود اینکه به مرز هم نزدیک تر بودند سیمان را با 
قیمت های کمتر )حتی من با 19 دالر هم شنیدم( می فروختند. اعتقاد 
من بر این است که با توجه به کیفیت مطلوب سیمان بجنورد چرا 
 می بایست آن را ارزان بفروشم تا منافع آن را دالل ببرد ولی ما فشار را 
روی بازار داخلی گذاشته ایم که مثمر ثمر هم واقع شد زیرا کرونا خیلی 
از بازار های صادراتی ما را فلج کرد. در حال حاضر بازار های صادراتی 

مربوط به سیمان و کلینکر نسب به سال گذشته افت داشته است.
به غیر از بحث افزایش قیمت و افزایش نیاز در بازار )بازار یابی( 

مورد دیگری را در افزایش سود شرکت مدنظر دارید؟
و  مدیران  میان  و هماهنگی  عامل، همدلی  مهم ترین  نظر من  به 
افزایش  مهمی در  نقش خیلی  که  است  بوده  بجنورد  پرسنل سیمان 

انگیزه و سودآوری ما داشته است. 
شما  از  دادید  قرار  ما  اختیار  در  را  خود  وقت  اینکه  از  پایان  در 

ممنونیم. 

پاکدستی 
مهم ترین 

ویژگی است که 
یک مدیر پس 

 از پایان
عمر کاری خود 

می بایست 
برجای بگذارد
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اتحاد استراتژیک شرط ضروری برای 
حفظ صنعت سیمان 

گفت و گو

 مصاحبه با فریدون رحمانی 
مدیر عامل شرکت سیمان کرمان 

 فریدون رحمانی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 
در رشتۀ مدیریت اجرایی استراتژیک از دانشگاه علوم 
از  شیمی کاربردی  کارشناسی  و  اصفهان  تحقیقات  و 
به  از زمان نوجوانی  دانشگاه اصفهان است. رحمانی 
پدرش  به  اصرار  با  و  بوده  عالقه مند  سیمان  صنعت 
کار می کرد  دورود  کارخانه سیمان  در  زمان  آن  در  که 
در  را  خود  کار  ایشان  می رفت.  کارخانه  دیدن  به 
با واحد پخت سیمان  صنعت سیمان در سال 1375 
مهندس  عنوان  به  بعد  سال  دو  و  کرد  آغاز  هرمزگان 
شیفت کار خود را ادامه داد. رحمانی در سال 13۸1 با 
عنوان رئیس بهره برداری و معاون تولید، وارد سیمان 
داراب شد. اولین موفقیت چشمگیر زندگی خود را با 
راه اندازی خط تولید این کارخانه که در آن زمان قرار 
به  ولی  انجام شود  کارشناسان خارجی  به دست  بود 
دلیل حمله آمریکا به عراق کارخانه را ترک کرده بودند، 
می توان  خارجی ها هم  غیاب  در  کرد  ثابت  و  زد  رقم 
با خالقیت و پذیرش ریسک کارهای بزرگ را با توان 
کارشناسان ایرانی انجام داد. ایشان در سال 13۸4 مدیر 
تولید سیمان داراب و پس از آن در سال 13۸۸ رئیس 
کارخانه و معاون فنی سیمان یاسوج شد. رحمانی در 
سال 1393 الی 1395 اولین تجربۀ مدیر عاملی خود را 
در سیمان دورود آغاز کرد و توانست تغییرات عمده ای 
را در این شرکت بورسی به خصوص در نیروی انسانی 
ایجاد کنند. ایشان سپس به عنوان مدیر عامل صوفیان 
به فعالیت خود ادامه داده و در سال 1397 تاکنون نیز 
و  تغییرات  منشأ  کرمان  سیمان  مدیر عامل  عنوان  به 

مهم تر از ایجاد 
 اتحاد،

مدیریت و اداره 
اتحاد است که 

باید باعث بهبود 
عملکرد آن شود 

 تا
شرکا اتحاد را 

حفظ کنند

بهینه سازی های قابل توجهی نظیر تولید سیمان چاه نفت فراساحلی 
برای اولین بار و همچنین تبدیل خط قدیمی 200 تنی سیمان کرمان به 
سیمان سفید شد. برای ایشان جذاب ترین کار صنعت سیمان است 
اعتقاد  ایشان  کار و تالش مستمر می داند.  را  تنها عامل موفقیت  و 
دارند که پاکدستی مهم ترین ویژگی است که یک مدیر پس از پایان 
عمر کاری خود می بایست برجای بگذارد. رحمانی تا کنون بیش از 50 
عنوان مقالۀ تخصصی و مهندسی در بخش سیمان و سایر صنایع کانی 
معدنی ارایه نموده که منجر به کسب عنوان ها و افتخارات متعددی 
در این زمینه گردیده است. وی از اعضای فعال کمیتۀ فنی استاندارد 
سیمان و آهک TC74 بوده و با حمایت های قلبی خود در این زمینه 
منشأ بسیاری از تغییرات، انتقال دانش و توسعه روابط بین المللی در 
سیمان  تولید کنندۀ  شرکت های  با  به خصوص  ایران  سیمان  صنعت 
چاه نفت در اروپا شده اند. مهم ترین خدمت ارزندۀ ایشان را می توان 
تبدیل نقاط ضعف و تهدید در تکنولوژی قدیمی  به فرصت های بهبود 
مختلف  در سطوح  کرمان  سیمان  پرسنل  سایر  با همت  که  دانست 

صورت پذیرفته است.
و  رسیده  حضورشان  به  ایشان  ارزشمند  تجربیات  واسطۀ  به 
در  که  بودند  ما  پاسخگوی سؤاالت  ایشان  و  انجام شد  گفت وگویی 

ادامه می توانید مالحظه کنید:
همان طور که مستحضرید ایجاد و حفظ شراکت های استراتژیک 
یکی از موضوعات کلیدی برای حفظ و بقای هر سازمان است و 
در این خصوص توصیه های زیادی ارائه شده است به عنوان مثال 
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کراتن میکر معتقد است که سازمان ها باید برای تقویت نظام های 
مذاکراتی خود کار بیشتری انجام دهند و شرکت ها باید بر ضرورت 
را  خود  و  باشند  داشته  بیشتری  استراتژیک« حساسیت  »روابط 
در برابر چالش یا مسئله ای مشترک، متحد فرض کنند ـ نه اینکه 
در رقابتی با حاصل جمع صفر که در آن، پیروزی برای یک طرف و 
شکست یا ضرر برای طرف دیگر است، درگیر شوند. یا ریکا ساندرز 
می گوید برای تعیین شروط اتحاد، اطالعاتی را مشتاقانه در اختیار 
به  و  کنید  بیان  روشنی  به  را  متقابل  نیازهای  و  اهداف  بگذارید، 
اثبات  به  را  خود  مفروضات  سقم  و  صحت  تا  کنید  گوش  دقت 
برسانید. آنچه به همین اندازه اهمیت دارد این است که سؤاالتی 
را بپرسید و عجله نداشته باشید. همانند هرگونه رابطۀ بلند مدت 
این  با  باشد.  واقع بینانه  غیر  انتظارات  از  کناره گیری  آمادۀ  دیگر، 
اوصاف چگونه می توان در صنعت سیمان یک اتحاد استراتژیک 

ایجاد کرد؟
اتحادها  شکست  یا  موفقیت  در  اصلی  عامل  دو  اعتماد  و  تعهد 
هستند و بر عملکرد اتحاد مؤثرند، شرکت ها بدون همکاری های الزم 
با همدیگر، در دنیای پر از رقابت قرن 21 موفق نخواهند شد و ناگزیر 
استراتژیک  اتحادهای  هستند.  استراتژیک  اتحادهای  در  شرکت  به 
رقابتی  مزیت  به  خدماتی  و  تولیدی  سازمان های  دستیابی  سبب 
دارد  وجود  راهکارهای مختلفی  کردن سازمان  رقابتی  برای  هستند. 
که یکی از این سازوکارها که در کالس جهانی به رقابت منجر می شود 
استقرار اتحاد استراتژیک در سازمان ها است. اگر چه این اتحاد باعث 
اتحاد  یک  ایجاد  برای  اما  می شود  بلندمدت  در  رقیب  شکل گیری 
پایدار باید مراحل منطقی را پشت سر گذاشت. مهم تر از ایجاد اتحاد، 
مدیریت و اداره اتحاد است که باید باعث بهبود عملکرد آن شود تا 

شرکا اتحاد را حفظ کنند.
برای رسیدن به این هدف بایستی چالش ها و مشکالت کنونی این 
از مهم ترین  اما  برنامه داشت،  آنها  برای رفع  یا  را حذف کرد  صنعت 
در  صنایع  از  برخی  مانند  کشور  سیمان  صنعت  که  چالش هایی 
به  می توان  است،  مواجه  آنها  با  حاضر  حال  در  و  گذشته  سال های 

موارد ذیل اشاره داشت:
باالی حمل ونقل  هزینه  و  جاده ای  به حمل ونقل  مربوط  مشکالت 

ریلی محصوالت، شرایط دشوار فروش و مازاد 
عرضه بر تقاضا به دلیل رکود اقتصادی و کاهش بودجه عمرانی در 
کشور طی سال های اخیر، افزایش تعداد واحدهای تولید سیمان بدون 
برآورد صحیح و منطقی از میزان ظرفیت و کشش مصرف سیمان در 
کشور، رقابت ناسالم و منفی مانند اعمال تخفیفات نامتعارف ضمن 

ورود به بازارهای غیرمشترک و تأثیر منفی بر فروش سایر کارخانجات 
سیمانی، عدم امکان برخورداری از تسهیالت بانکی مناسب در جهت 
رفع موانع تولید، وابستگی شدید صادراتی به کشور عراق و افغانستان 
عوارض  افزایش  دلیل  به  کشورها  این  به  صادرات  میزان  کاهش  و 
و همچنین  برخی کشورهای مقصد صادراتی  گمرکی، خودکفا شدن 
حضور رقبای جدید با توان رقابت باال در کشورهای صادراتی هدف، 
ارزی و شناسایی زیان های  از تسهیالت  هزینه های باالی مالی ناشی 
اخیر،  سال های  طی  ارز  نرخ  نوسانات  دلیل  به  ارز  تسعیر  سنگین 
در  تقاضا  وجود  عدم  دلیل  به  تولید  ظرفیت  از  کامل  استفاده  عدم 
نقدینگی در  تولید، کاهش شدید  بازار و هزینه های جذب نشده در 
شرکت های سیمانی و مشکالت ناشی از آن، کاهش شدید درآمدها و 
پیشی گرفتن هزینه ها که منجر به زیان ده شدن تعدادی از کارخانجات 
سیمان در کشور شده است، اجبار به توقف خطوط تولید جهت تعادل 

بازار عرضه و تقاضا و آثار و پیامدهای مالی، اجتماعی و انسانی آن.
با رفع این موانع و دستیابی سریع و آسان به دانش بازار؛ می توان 
گسترش  در  موجود  ریسک  و  سرمایه ای  نیازهای  کاهش  ضمن 
محصوالت و تکنولوژی های جدید و همچنین تأثیرگذاری بر ساختار 
رقابت در بازارهای مرتبط که سبب کاهش ریسک سیاسی و مالی و 
بهبود رشد فرایند فروش می شود با افزایش عایدات و ایجاد تعادل 
در کسب وکار به مزیت رقابتی پایداری رسید که صنعت سیمان کشور، 

رهبری بازار منطقه را در دست گیرد.
و  حاضر  حال  در  کشور  اقتصادی  وضعیت  به  توجه  با  لطفًا 
این  در  بفرمایید  کرونا،  ویروس  دلیل  به  ایجاد شده  چالش های 
شرایط چگونه می توانیم بازارهای داخلی و خارجی را حفظ کنیم؟

در ایران ضریب 
همبستگی 
 مصرف سیمان

و نرخ رشد 
اقتصادی 95 
درصد است

سرانۀ تولید ناخالص ملی )GDP per Capita(، به عنوان متوسط 
تقاضای  برای  خوبی  شاخص  می تواند  کشور،  هر  در  زندگی  سطح 
سیمان باشد. افزایش صنعتی شدن ناشی از توسعۀ اقتصادی، تمایل 
شناخته  به خوبی  رابطه  این  می دهد.  افزایش  را  به مصرف سیمان 
شده است و به طور گسترده ای در گذشته مورد استفاده قرار گرفته 
مصرف  نرخ  کشور،  یک  در  نسبی  اقتصادی  رشد  براساس  تا  است 
سیمان را پیش بینی نمود. در ایران ضریب همبستگی مصرف سیمان 
و نرخ رشد اقتصادی 95 درصد است. صنعت سیمان در کشور همیشه 
به عنوان یکی از صنایع استراتژیک کشور در سازندگی و آبادانی پیشرو 
بوده است به نحوی که پس از پیروزی انقالب ظرفیت این صنعت 
تقریبًا 12 برابر شده و به حدود 90 میلیون تن در سال رسیده است. اما 
از اوایل دهۀ 90 برخالف پیش بینی های قبلی برای افق 1404 ، شاهد 
رکود اقتصادی و تحریم های شدیدی بودیم که تأثیرات منفی زیادی 
اتفاق، مازاد  این  بر بخش مسکن و عمران به جا گذاشت و حاصل 
کارخانجات  تولید  کاهش  و  قیمتی  منفی  رقابت  و  تقاضا  بر  عرضه 
سیمان و بالتبع کاهش درآمد بوده است. خوشبختانه طی این سال ها 
منطقه ای  کارگروه های  قالب  در  صنعت  مدیران  خوب  هماهنگی  با 
دامنه تا  تولید  کاهش سطح  و  مصرف  با  متناسب  تولید  کاهش   و 
60 ـ70 درصد ، تا حدود زیادی از رقابت قیمت منفی پیشگیری شد و 
نتیجۀ آن است که هنوز این صنعت علی رغم چالش بزرگی که داشت 
و دارد )با هزاران مشکل( سرپا ایستاده است، اما نباید فراموش کرد 
که کارخانجات با ظرفیت کامل کار نمی کنند و توان مالی آنها روز به روز 

تحلیل می رود.
در خصوص بازارهای داخلی شناخت نیازهای جدید مشتریان که 

با هماهنگی 
خوب مدیران 

صنعت در قالب 
کارگروه های 
منطقه ای و 

کاهش تولید 
متناسب با 

مصرف و کاهش 
سطح تولید تا 

 دامنه
70 درصد ،  60ـ 

تا حدود زیادی 
از رقابت قیمت 

منفی پیشگیری 
شد
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اگرچه  باشد  تعیین قیمت سیمان  برای  فوالد می تواند مالک خوبی 
به  تا یک  به پنج  به فوالد در دنیا حدود یک  نسبت قیمت سیمان 
هفت است اما بنا به گزارش سال 1397 مرکز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی  این نسبت به صورت نامتوازنی در آن سال به نسبت 
اخیر  سال  دو  ارز طی  نرخ  تغییرات شدید  اگر  که  رسید   30 به  یک 
فراتر  50 هم  به  یک  از  نسبت  این  امروزه  کنیم  اضافه  آن  به  را هم 
رفته است. اگرچه تحول زیادی در فرآیند و مقادیر تولید این صنعت 
نظام  به دلیل ضعف  متأسفانه  است  گرفته  اخیر صورت  سالیان  طی 
حقوقی مناسب برای تنظیم بازار و حمایت از صنعت سیمان در کنار 
عدم تعدیل قیمت فروش سیمان متناسب با افزایش بهای مؤلفه های 
کاهش  به شدت  اخیر  مدت  طی  سیمان  صنعت  مالی  توان  تولید، 
در جذب سرمایه های  تولیدکنندگان  توان  تحلیل  و سبب  کرده  پیدا 
به نحوی که بسیاری  تولید شده ،  تکنولوژی  ارتقای  و  انسانی  منابع 
از شرکت ها در بازپرداخت اقساط وام های خود دچار مشکل شده اند. 
به همراه  زیر ساخت های مناسب جهت صادرات  و  عدم وجود بستر 
از صادرات نیز  انتقال وجه حاصل  ارز و مشکل  نوسانات شدید نرخ 

موجب تشدید بیش از پیش بحران در این صنعت شده است. 
با توجه به سرمایه گذاری ظرفیت حدود 90 میلیون تن سیمان در 
سال برای صنعت سیمان، و عدم امکان استفاده مناسب از ظرفیت 
ایجاد شده، فروش سیمان با قیمت های کنونی هر روز آسیب بیشتری 
و  برنامه  دولت  سوی  از  اگر  و  کرده  وارد  شرکت ها  مالی  ساختار  به 
استراتژی مشخصی چه برای مصارف داخلی یا مقاصد صادراتی برای 
این موضوع در نظر گرفته نشود بایستی منتظر بحران جدی در این 
قیمت  افزایش  گاهًا  تمام  مصالح ساختمانی  اگر چه  باشیم .  صنعت 
باالتر از نرخ رسمی  تورم را داشته اند از طرف دولت و سازمان حمایت 
برای  متناسبی  قیمت  افزایش  تولید کننده،  و  مصرف کننده  حقوق  از 

صنعت سیمان در نظر گرفته نشده است. 
مسکن  قیمت  در  سیمان  قیمت  درصدی   2 زیر  تأثیر  به  توجه  با 

به واسطه  کرونا ایجاد می شود نقش مهمی  در عبور از این شرایط دارد. 
تجربه نشان داده است در درون هر تهدید، فرصت هایی نهفته که با 
شناسایی و استفاده از آنها می توان چالش های ایجاد شده را پشت 

سر گذاشت. 
کرونا شد  ویروس  درگیر  ماه سال 139۸  بهمن  از  ما حدودًا  کشور 
با  مقابله  در  کارخانه ها  در سطح  امکانات  همۀ  بسیج  به  توجه  با  و 
مطابق  صنعت  این  پرسنل  درگیری  سطح  خوشبختانه  پدیده،  این 
کارخانه ها  تعطیلی  به  منجر  و  بود  کم  شده  رسمی  ارایه  آمارهای  با 
نشده است. آمارهای بانک مرکزی و گزارشات بازار مصرف در خصوص 
عمدۀ  بخش  می دهد  نشان  صنایع  از  برخی  در  فعالیت ها  کاهش 
در  مستقیم،  به طور  آن  پایین دستی  کاالهای  و  سیمان  متقاضیان 
هر صورت  در  نشده اند.  کرونا  گرفتار  کنترل  غیرقابل  و  وسیع  سطح 
اگر تمهیدات و زمینه های مقابله با این ویروس در نظر گرفته نشود 
منجر به بحران جدی برای جامعه و صنعت خواهد شد. بنابراین در 
صورت عدم کنترل صحیح و مهار ویروس دور از انتظار نیست که این 
صنعت نیز از بحران وسیع درگیری در امان نماند و تولید آن با افت 
مواجه شود. در این راستا دولت بایستی در سطوح کلی جامعه نسبت 
به اعمال کنترل های دقیق و پیشگیری و درمان سیاست های مؤثر و 

سریع اتخاذ نماید.
پیشنهادهای  کشور  در  سیمان  قیمت  تعیین  فرآیند  به  توجه  با 
شما برای اصالح قیمت ها ی سیمان در مقایسه با قیمت سیمان 
در سطح جهانی به خصوص در نظر گرفتن هزینه های مربوط به 
انرژی چیست؟ در صورت امکان مقایسه ای با صنایع مشابه نظیر 

فوالد داشته باشید.
به  که  است  این  در  صنایع  سایر  با  سیمان  صنعت  اصلی  تفاوت 
دلیل قیمت گذاری دستوری ، درآمد این شرکت ها متناسب با تورم رشد 
نکرده است . از آنجا که مصرف سیمان و فوالد در هر کشور با یکدیگر 
ارتباط مستقیم داشته و متناسب با نرخ رشد اقتصادی است قیمت 

و  تقاضا  بر  عرضه  فزونی  کنونی  شرایط  به  توجه  با  می رسد  نظر  به 
عدم نگرانی از بابت افزایش بی رویه قیمت مسکن ، آزاد سازی قیمت 
بازارهای جهانی می تواند  قیمت های  با  آن  متناسب سازی  و  سیمان 
ادامۀ  تأثیرناپذیری قابل اهمیت در مسکن ، در عین کمک به  ضمن 
فعالیت کارخانه های سیمان از هدر روی انرژی و صادرات ارزان آن به 
به  تعیین قیمت  واگذاری  با  این مهم  کند.  دیگر کشورها پیشگیری 
انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و نظارت توسط دولت قابل 

اجراست.
بهترین اقدامی  که شما در طول مدیریت کاری خودتان در سیمان 
کرمان، چه به عنوان طراح یا مشارکت کننده در آن حضور داشته اید 

چه بوده و چه اثراتی داشت؟ 
در طول مدت قریب به 4سال حضور اینجانب در سیمان کرمان به 
لطف پروردگار، همت و تالش پرسنل و مدیران مجموعه و همچنین 
مساعدت های راهبردی سهام دار عمده )شرکت سرمایه گذاری و توسعه 
اقدامات مهم، مؤثر و قابل توجهی صورت  ـ  سیدکو(  صنایع سیمان  

گرفت.
باتوجه به عمر طوالنی و فرسودگی کارخانه در کنار ارتقا و به روزرسانی 
دپارتمان های مختلف، و از طرفی وجود ظرفیت های مهمی  همچون 
خاص  سیمان های  تولید  امکان  بر  مؤثر  تکنولوژی  و  اولیه  مواد 
مسئولیت های  و  محیطی  زیست  مسائل  زمینه  در  مهم  اقدامات 
اجتماعی، گسترش زمینه و بستر فعالیت های کیفیت محور، پژوهشی 
و تحقیقاتی و ارتقا سطح تنوع محصوالت به ویژه سیمان های خاص 
که از سودآوری و مزیت های کاربردی برخوردارند ، صورت گرفته است.
مهم ترین دستاوردهای سیمان کرمان در چند سال اخیر را می توان 

این گونه برشمرد:
خاکستری  کلینکر  از  یک  شمارۀ  کورۀ  کاربری  تغییر  و  بهینه سازی 
به سفید و به دنبال آن مداربسته نمودن آسیاب سیمان همین خط 
)که 13 سال متوقف شده بود( و جایگزینی یک دستگاه بسته بندی 
جدید و به روز، که کلیه این موارد با تکیه بر ظرفیت های داخل و توان 
و تخصص نیروهای بومی  با کمترین هزینه در کمترین زمان ممکن 
انجام شد که منجر به ایجاد ارزش افزوده، اشتغال زایی، تأمین نیازهای 

بازار منطقه و صادرات شده است.
نفت  استخراج  سکوهای  ویژه  فراساحل  نفت  چاه  سیمان  تولید 

ارز،  و خروج  واردات  از  و جلوگیری  که ضمن خودکفایی  دریا،  داخل 
منجر به صادرات و ارزآوری می شود.

تأسیس و راه اندازی مرکز تحقیقات بتن سیمان کرمان که مجهز به 
آخرین تکنولوژی روز در فضایی کامالً استاندارد و حرفه ای که ضمن 
و  دانشگاه ها  و  کارشناسان  محققین،  به  آزمایشگاهی  خدمات  ارایه 
مراکز علمی، تأثیر بسزایی در ارتفاع سطحی کیفی و تولید محصوالت 

جدید متناسب با نیاز های خاص بازار خواهد داشت.
با هزینه بالغ بر 200 میلیارد ریال با محوریت محیط زیست بیش از 

20 پروژه انجام و 6 پروژه دیگر در حال اجراست.
 افزایش تولید، تحویل و سودآوری شرکت به شرح جدول )1(.

با توجه به عوامل مؤثر بر اقتصاد سیمان کشور چگونه می توان نقش 
مدیران، انجمن و کارفرمایان صنایع سیمان را در تصمیم گیری های 

کالن اعم از دیپلماسی خارجی و داخلی پررنگ تر کرد؟
جنبه های  تمامی   بر  که  دارد  متفاوتی  وجوه  جهانی  شدن  فرایند 
زندگی بشر تأثیرات زیادی دارد، سیاست خارجی و حوزۀ دیپلماسی 
شاخصه های  مهم ترین  از  یکی  و  نیست  مستثنی  قاعده  این  از 
سیاست خارجی کشورها، دیپلماسی است که در طول تاریخ، تغییرات 
گوناگونی در شکل، محتوا و ساختار آن پدید آمده است. روی آوردن 
و  می انجامد  ملی  قدرت  تأمین  به  محور«  منفعت  »دیپلماسی  به 
»قدرت ملی« عبارت است از ظرفیت یک کشور برای تعقیب اهداف 
راهبردی خود از طریق سیاست های هدفمند که شامل ظرفیت خارجی 
اقتصادی  پتانسیل های  طریق  از  بین الملل  محیط  بر  تأثیرگذاری  در 
قابل  دانش  به  منابع جامعه  تبدیل  در  داخلی  و ظرفیت  و سیاسی، 

اجرایی می باشد.
و  داخلی  سیاست  تأثیر  توسعه،  امنیت،  بین  که  است  روشن 
مؤلفه های قدرت بر سیاست خارجی ارتباط مستقیمی  وجود دارد و 
سیاست  رو  ادامه  نوعی  به  خارجی  سیاست  که  است  این  از  حاکی 
صنعت  برای  مناسب  کسب و کار  فضای  ایجاد  تأثیر  و  است  داخلی 
صادرات  و  کشور  خارج  در  توفیق  پیش نیاز  کشور  داخل  در  سیمان 

محصول سیمان و یا دانش اجرایی آن است. 
حل مسائل و مشکالت قیمت گذاری سیمان و اختیارات انجمن ها ، 
متناسب سازی قیمت سیمان با سایر مصالح ساختمانی ، تغییر الگوی 
مصرف و استفاده از سیمان های آمیخته ، هماهنگی بین کارخانجات 

نمودار 1- افزایش تولید، تحویل و سودآوری شرکت سیمان کرمان
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اندکی خواهد داشت. صنعت سیمان کشور در حال حاضر با مشکالت 
شرکت  های  منفی  رقابت  مازاد،  تولید  ظرفیت  است.  روبه رو  زیادی 
تولید سیمان بر سر کاهش غیرمنطقی قیمت  ها، مشکل در صادرات، 
استفاده نامناسب از یارانۀ انرژی و طرح  های جدید و نیمه تمام و از 
همه مهم تر نرخ کنترل شده ای که به هیچ وجه با هزینه ها همخوانی 

ندارد.
بایستی اضافه کرد که برای تولید هر تن سیمان مقادیر هنگفتی 
به قیمت های  با توجه  پرداخت می شود.  انرژی توسط دولت  یارانه 
کنونی فروش سیمان، سودآوری شرکت های تولید کننده تنها بستگی 
به استفاده از یارانه انرژی دارد و می توان گفت: صادرات سیمان به 

معنای صادرات یارانه انرژی به کشورهای همسایه است.
اما بررسی ها نشان می دهد که این برنامه  ریزی راهبردی به علت 
رفتن  دست  از  و  اخیر  دهۀ  در  مطلوب  اقتصادی  رشد  تحقق  عدم 
بازارهای صادراتی چندان واقع بینانه نیست و الزم است مورد بازنگری 
قرار گیرد. به این ترتیب اگر بر همین منوال حرکت کنیم به نظر می رسد 
سرمایه گذاری برای توسعه طرح های بیشتر که عمدتًا از منابع کم بهره 

بانکی صورت می گیرد، به معنای هدر رفت منابع کشور خواهد بود.
برای حضور مطمئن در بازارهای جهانی بایستی برای این صنعت 
مزیت رقابتی پایدار ایجاد کرد. فهم ما از مزیت رقابتی بر این استوار 
نظر  از  به صورت طوالنی مدت  اینکه یک کسب و کار  برای  که  است 
از مزایا نسبت به رقبایش بهره مند  از بعضی  باید  مالی موفق باشد، 
براي  منبع  يك  بر  اتكاء  تنها  موفقيت  كليد  صنعتي  هر  براي  باشد. 
مي دانند  شركت ها  موفق ترين  و  بهترين  بلكه  نيست  مزيت  كسب 
انواع  از  و  بنگرند  رقابتي  مزيت  به  تازه اي  زواياي  از  بايد  كه همواره 
منابع براي خلق مزيت رقابتي بهره بگيرند. براي دستيابي به مزيت 
رقابتي، يك سازمان بايد هم به موقعيت خارجي خود توجه كند و هم 

توانمندي هاي داخلي را مورد توجه قرار دهد.
برای نیل به مزیت رقابتی پایدار می طلبد مدیران و دست اندرکاران 
این صنعت نسبت به تشکیل یک ائتالف یا اتحاد استراتژیک که منافع 
ملی را در پی دارد با هم یکپارچه عمل کنند. ايجاد اتحاد استراتژيك 
در  امروزه  و  يافته  افزايش  گذشته  دهه هاي  طي  فزاينده اي  طور  به 
سالح  و  راهبردي  مؤلفه  يك  عنوان  به  اتحادها  صنايع،  از  بسياري 
رقابتِي تهاجمي و يا گاهي اوقات تدافعي محسوب مي شوند؛ چراكه 
اتحادهاي استراتژيك، پارادايم رقابتي اساسي را در بسياري از بازارهاي 
داخلي و خارجي از رقابت سنتي به رقابت اتحادگونه و شبكه اي تغيير 
داده اند. به عبارت ديگر، صرف نظر از نوع صنعت و كسب و كار، اتحاد 
براي شركت ها جهت رقابت و موفقيت در  استراتژيك بهترين روش 
چنين  به  امروزه  كه  از صنايعي  يكي  و  است  امروز  شبكه اي  اقتصاد 
ابزار رقابتي نياز دارد، صنعت سیمان است؛ صنعتي كه جهاني بوده و 
به عنوان يك تجارت تلقي مي شده و امروزه از توسعۀ اين صنعت با 
توجه به نقش مهمي كه در توسعۀ اقتصادي يك كشور دارد، استقبال 
یا تعداد  اتحاد استراتژیک یک توافقنامه همکاری بین دو  مي شود. 
و  رقابتی  راه موقعیت  این  از  که می خواهند  است  بیشتری سازمان 
عملکرد خود را از طریق منابع مشترک افزایش دهند. این اتحاد طی 
چند ساله اخیر تا حدود زیادی شکل گرفته است اما می توان گفت 
به  و  نداریم  برنامه ریزی مشخصی  با  و  دقیق  استراتژی  و  راه  نقشۀ 

فراخور مشکالت برای آنها چاره و راهکاری در نظر گرفته می شود.
آیا در فروش داخلی و تنظیم بازار موفق بوده ایم؟ چگونه می توانیم 

نظارت بر توزیع و مصرف داخلی برنامه را بهتر مدیریت کنیم؟

تالش  داخلی،  مویرگی  فروش  سهمیه،  و  قیمت  رعایت  در  سیمان 
و  حمل  کرایه های  بر  نظارت  صادراتی ،  بازارهای  بر  مدیریت  جهت 
نقل و تقویت حمل و نقل ریلی و دریایی ، تسهیالت الزم جهت رفع 
تعهدات ارزی ، تالش برای عملی ساختن طرح های زیربنایی اقتصادی 
ابزارهای  از  مطلوب  بهره گیری  بین المللی،  و  منطقه ای  تجاری  و 
اقتصادی سیاست های داخلی به منظور رسیدن به اهداف راهبردی 
این صنعت هستند که پیش نیاز های اولیه افزایش قدرت در سیاست 
خارجی جهت نیل به افزایش قدرت ملی و توان دیپلماسی قوی در 

این زمینه است.
آیا یک نقشۀ راه و استراتژی مشخص برای صنعت سیمان کشور 
دارد؟  وجود  خارجی  بازارهای  در  نفوذ  و  صادرات  توسعۀ  جهت 
مسلمًا نقشۀ راه بر آینده این صنعت و اقتصاد آن تأثیر بسزائی 
اتحاد  رابطۀ  )بررسی  چیست؟  جنابعالی  نظر  مورد  این  در  دارد. 

استراتژیک و کسب مزیت رقابتی در صنعت سیمان(
بر اساس برنامۀ راهبردی توسعه صنعت سیمان، چشم انداز کسب 
جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید ساالنه 120 میلیون تن و رتبه اول 
در صادرات جهانی و رتبه اول ظرفیت تولید در منطقه هدف  گذاری 
بازار داخلی و  تولید،  بر اساس وضعیت  شده  است. مطالعۀ دیگری 
سال  تا  خوش بینانه،  حالت  در  که  می دهد  نشان  سیمان  صادراتی 
سیمان  و صادرات  داخلی  برای مصرف  تن  میلیون   114 تولید   ،1412
کافی است که این میزان می تواند توسط کارخانه های فعال و 10 طرح 

در حال تکمیل تأمین شود. 
تا حدود یک دهه پیش صادرات سیمان برای همه شرکت ها صرفۀ 
اقتصادی داشت. قیمت تمام شدۀ کمتر، هزینۀ حمل و نقل پایین و 
طرح  وقتی  از  اما  بودند  سیمان  تشنه  هم  همسایه  کشورهای  بازار 
هدفمندی اجرا شد و یارانه تولید به تولیدکننده پرداخت نشد هزینه 
تمام شده، سوخت مصرفی، حمل و نقل، برق و دستمزدها افزایش 
یافت، و بدیهی است در چنین شرایطی صادرات جز برای کارخانه هایی 
سود  کارخانه ها  سایر  برای  قراردارند  کشور  مرزهای  نزدیکی  در  که 

اواخر  از  که  سیمان  بازار صنعت  بر  حاکم  پرتالطم  بازار  فضای  در 
بخش  ویژه  به  و  داخلی  ساخت و ساز  در  رکود  دلیل  به   1392 سال 
مسکن و نیز کاهش بودجه های عمرانی رخ داد، ایجاد رقابت منفی 
فیمابین شرکت ها به طمع دست یابی به حجم بیشتر بازار باعث بروز 
آسیب  و  دالالن  و  سوداگران  کردن جیب  پر  و  رقابتی  جنگ  پدیده 
بخش  که  نحوی  به  شد  شرکت ها  اقتصادی  و  مالی  ساختار های  به 
ورشکستگی سوق  و  زیان دهی شدید  ورطۀ  به  کارخانجات  از  زیادی 
و  شدند  جدی  مشکالت  دچار  ضعیف تر  شرکت های  شدند،  داده 
که  گردید  آن  سبب  موضوع  همین  نماندند.  بی نصیب  نیز  سایرین 
مدیران مجموعه های اقتصادی در کنار هم متحد شوند و با سیستم 
نموده  بازار  شرایط  حفظ  و  کنترل  بر  سعی  بازار  جامع  مدیریت 
خود  رقابتی  مزیت  و  توان  بر  کشور  مختلف  مناطق  در  اتحاد  با  و 
اتحاد  و  هم افزایی  با  است  بدیهی  بیافزایند.  تهدید ها  با  مواجهه  و 
مؤثرتری  مقابله  اقتصادی  جنگ  و  بحران  با  می توان   استراتژیک 

داشت.
این  از  برون رفت  برای  کالن  در سطح  مقطعی  پیشنهادات  برخی 
و  برای طرح  های سیمانی جدید  مجوز  توقف صدور  شامل  موضوع 
رونق  با  بازار سیمان  احداث تحریک  در دست  ساماندهی طرح  های 
آسفالت  های  )جایگزین  بتنی  رویه  های  توسعۀ  ساخت و ساز،  صنعت 
صادرات  انحصار  و  کاال  بورس  صادراتی  رینگ  شدن  فعال  سنتی(، 
سیمان صرفًا توسط تولیدکننده، مدیریت یکپارچه سطح تولید توسط 
انجمن صنفی صنعت سیمان، تولید و توسعه سیمان های آمیخته را 

می توان اشاره کرد.
در  موارد  برخی  نیز  کارخانه ای  بین  سطح  در  بازار  مدیریت  برای 

حوزه های زیر قابل تعمیم می باشد:
برتر،  برند)های(  نام  با  همگانی  فروش  فروش،  کانال های  ادغام   
واگذاری محصول به شرکت های دارای برند برتر، استفاده از امکانات 
فروش همدیگر در بازار رقیب، فروش موازی و یکپارچۀ متمرکز، تبدیل 
عاملین فعلی به عاملین مشترک بین کارخانجات تولیدکننده، استفاده 

از بازاریابان میدانی جهت بازاریابی مشترک و جمع آوری اطالعات از 
سطح بازار 

پایین دستی  صنایع  ایجاد  فروش ،  مستقل  شرکت  تأسیس 
مشترک ،  انبار  ایجاد  سیمان بر،  صنایع  در  قیمت ها  کنترل  مشترک: 
جهت  کنترلی  نرم افزار  از  استفاده  فروش:  یکپارچه  نرم افزار  ایجاد 
نقلیه  وسائل  اجاره  یا  خرید  در  سرمایه گذاری  فروش ،  شفافیت 
عرضۀ  جهت  مشترک  ساختمانی  مصالح  بازار  ایجاد  سیمان ،  حمل 
سیمان و سایر فرآورده ها در مجاورت مناطق پرمصرف، ایجاد فضای 
فروشگاهی  سیستم  در  فروش ها  شفاف سازی  مشترک:   فروشگاهی 

مشترک.
واحد،  نرخ  یک  بر  همگانی  توافق  توافقی،  تخفیفات  تعیین 
تهاتری،  فروش  حذف  اعتباری،  فروش  برای  زمانی  محدودۀ  ایجاد 
طریق  از  فروش  یکسان،  مرزی  مبادی  در  هماهنگ  قیمت گذاری 
بازار بورس اوراق بهادار، ایجاد نمایندگی فروش در کشورهای هدف 
برای  ریالی  سیمان  پاکت  روی  بر  قیمت  برچسب  الصاق  صادراتی، 

مصرف داخل و ارز کشور مصرف کننده برای صادرات.
نیاز،  و  تولید  بین  تعادل  ایجاد  و  تولید  کاهش  هماهنگی جهت 
واگذاری سهمیه بندی به انجمن صنفی سیمان، حسابرسی و ممیزی 
بازارهای مشترک توسط تیم تخصصی، پیشگیری از رفتار فرصت طلبانه 
تولید  سهمیۀ  با  متناسب  انرژی،  تخصیص  جانبه،  یک  تعهدات  و 
نوین  تکنیک های  از  استفاده  انرژی،  تأمین کنندگان  با  هماهنگی  با 
الکترونیکی ردیابی محصول، حذف سوبسیدهای دولتی شرکت های 
به  انرژی(  )به ویژه  به صنعت  یارانه های اختصاصی  متخلف: حذف 

شرکت های متخلف.
به کارگیری امکانات شرکت ها توسط همدیگر، تأمین مالی با تمرکز 
حساب ها و ایجاد گردش و ماندۀ مشترک، مشارکت در زنجیرۀ ارزش، 
مبادله سرمایه های انسانی و مدیریتی غیر مشابه، ادغام سرمایه های 
انسانی مشابه، تحقیق و توسعۀ مشترک، ایجاد هلدینگ تخصصی 

مشترک.
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بازارهای  به  ورود  ضمن  نامتعارف  تخفیفات  اعمال  مانند  منفی  و 
کارخانجات سیمانی ، عدم  فروش سایر  بر  منفی  تأثیر  و  غیرمشترک 
موانع  رفع  جهت  در  مناسب  بانکی  تسهیالت  از  برخورداری  امکان 
و  افغانستان  و  عراق  کشور  به  صادراتی  شدید  وابستگی  تولید ، 
عوارض  افزایش  دلیل  به  کشورها  این  به  صادرات  میزان  کاهش 
گمرکی ، خودکفا شدن برخی کشورهای مقصد صادراتی و همچنین 
حضور رقبای جدید با توان رقابت باال در کشورهای صادراتی هدف ، 
هزینه های باالی مالی ناشی از تسهیالت ارزی و شناسایی زیان های 
اخیر ،  سال های  طی  ارز  نرخ  نوسانات  دلیل  به  ارز  تسعیر  سنگین 
در  تقاضا  وجود  عدم  دلیل  به  تولید  ظرفیت  از  کامل  استفاده  عدم 
بازار و هزینه های جذب نشده در تولید، کاهش شدید نقدینگی در 
شرکت های سیمانی و مشکالت ناشی از آن ، کاهش شدید درآمدها 
از  تعدادی  شدن  زیان ده  به  منجر  که  هزینه ها  گرفتن  پیشی  و 
کارخانجات سیمان در کشور شده است ، اجبار به توقف خطوط تولید 
جهت تعادل بازار عرضه و تقاضا و آثار و پیامدهای مالی، اجتماعی 

و انسانی آن.
با رفع این موانع و دستيابي سريع و آسان به دانش بازار؛ می توان 
گسترش  در  موجود  ريسك  و  سرمايه اي  نيازهاي  كاهش  ضمن 
محصوالت و تكنولوژي هاي جديد و همچنین تأثيرگذاري بر ساختار 
رقابت در بازارهاي مرتبط که سبب كاهش ريسك سياسي و مالي و 
بهبود رشد فرایند فروش می شود با افزايش عايدات و ایجاد تعادل 
در کسب و کار به مزيت رقابتي پایداری رسید که صنعت سیمان کشور ، 

رهبری بازار منطقه را دردست گیرد.
کارخانجات سیمان  کیفیت  و  فروش  مدیران  از چالش های  یکی 
عدم همسان بودن نتایج رسمی  آزمایشگاه های کنترل کیفیت و 
البته  می باشد.  بتنی  پروژه های  و  بتن  مشتریان  آزمایشگاه های 

 commodity )همان گونه که استحضار دارید سیمان یک کاالی )مشابه
است. چگونه می شود در این صنعت تمایز و مزیت ایجاد کرد و بر 

آن اساس رهبری بازار را به دست گرفت؟
اتحادها  یا شکست  موفقیت  در  اصلی  عامل  دو  اعتماد  و  تعهد 
ششم  سؤال  در  که  همان طور  مؤثرند،  اتحاد  عملکرد  بر  و  هستند 
دنیای  در  با همدیگر،  الزم  بدون همکاری های  مطرح شد شرکت ها 
در  شرکت  به  ناگزیر  و  شد  نخواهند  موفق   21 قرن  رقابت  از  پر 
اتحادهای استراتژیک هستند. اتحادهای استراتژیک سبب دستیابی 
سازمان های تولیدی و خدماتی به مزیت رقابتی است. برای رقابتی 
این  از  یکی  که  دارد  وجود  مختلفی  راهکارهای  سازمان  کردن 
سازوکارها که در کالس جهانی به رقابت منجر می شود استقرار اتحاد 
استراتژیک در سازمان ها است. اگر چه این اتحاد باعث ایجاد رقیب 
مراحل  باید  پایدار  اتحاد  یک  ایجاد  برای  اما  می  شود  بلندمدت  در 
منطقی را پشت سر گذاشت. مهم تر از ایجاد اتحاد، مدیریت و ادارۀ 
 اتحاد است که باید باعث بهبود عملکرد آن شود تا شرکا اتحاد را حفظ 

کنند.
برای رسیدن به این هدف بایستی چالش ها و مشکالت کنونی این 
از مهم ترین  اما  برنامه داشت،  آنها  برای رفع  یا  را حذف کرد  صنعت 
در  صنایع  از  برخی  مانند  کشور  سیمان  صنعت  که  چالش هایی 
به  می توان  است،  مواجه  آنها  با  حاضر  حال  در  و  گذشته  سال های 

موارد ذیل اشاره داشت:
باالی حمل ونقل  به حمل ونقل جاده ای و هزینۀ  مشکالت مربوط 
ریلی محصوالت ، شرایط دشوار فروش و مازاد عرضه بر تقاضا به دلیل 
رکود اقتصادی و کاهش بودجه عمرانی در کشور طی سال های اخیر، 
افزایش تعداد واحدهای تولید سیمان بدون برآورد صحیح و منطقی 
ناسالم  رقابت  کشور ،  در  سیمان  و کشش مصرف  ظرفیت  میزان  از 

کمیتۀ ملی استاندارد های ایزو TC74  اقداماتی را در این خصوص 
با عنوان طرح مقایسات بین آزمایشگاهی PT مطابق استاندارد 
حمایت  هم  مدیران  سوی  از  که  است  کرده  شروع   17025 ایزو 
را  استاندارد  تایید  مورد  آزمایشگاه  هم  شما  خود  و  است  شده 
ایجاد کردید. به نظر شما چه راه  کار های دیگری برای ایجاد زبان 
ایجاد  می توان  مشتریان  و  سیمان  کارخانجات  میان   مشترک 

نمود؟
مصرف بتن به دلیل کاربردهای زیادی که دارد، یکی از شاخص های 
توسعه یافتگی محسوب می شود، در کشور هر کارخانۀ تولید سیمان 
رقابت  بازار  به  را  محصولی  کمی  خود  و  کیفی  ویژگی های  به  بنا 
این  مکمل  است،  بتن  تشکیل دهندۀ  اصلی  مادۀ  که  می کند  عرضه 
آزمایشگاه  یک  از  مجموعه  برخورداری  کارخانجات  در  توانمندی ها 
و  تولید  بتواند  که  است  روزآمد  و  دقیق  قوی،  تحقیقاتی  مرکز  و 
توسعه را تقویت و حمایت کند اما این در حالی است که در خیلی از 
مجموعه های سیمانی کشور کمتر توجهی به این بخش شده است. و 
در زمینه هایی همچون پتروگرافی کار چندانی در کشور صورت نگرفته 
که مراکز تحقیقاتی نظیر مرکز تحقیقات بتن سیمان کرمان می توانند 
مقوله  این  در  کرمان  سیمان  شعار  دهند.  پوشش  را  کاستی ها  این 

حرکت به سوی مرزهای دانش است.
این  ناصحیح  مصرف  عوامل  از  یکی  سیمان  قیمت  بودن  پایین 
نگاه  از  در صنعت ساختمان، سیمان  دلیل  به همین  است  محصول 
مواردی  در  طرفی  از  نمی برد.  بهره  است  برخوردار  فوالد  که  ویژه ای 
سیمان تولیدی یک مجموعه که مقاومتی تا 30 درصد باالتر از استاندارد 
تعریف شده دارد وقتی در یک فرآیند نادرست و بدون نظارت به بتن 
تبدیل می شود، محصولی با کیفیت نهایی مطلوب را شاهد نیستیم. 
حلقۀ مفقودۀ این مسیر تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی بتن است، که در 
مجموعۀ سیمان کرمان مورد توجه و تاکید قرار گرفت و ارتباطات خوبی 
میان بخش کنترل کیفی شرکت، کمیته متناظر استاندارد ) تی سی 74( 
و مراکز تحقیقاتی مطرح در اروپا شکل گرفت تا تبادل دانش، همزمان 

در دو سطح ملی و بین المللی رقم بخورد.

 TC74  نقش کلیدی و اقدامات بسیار خوب کمیته متناظر استاندارد
توانایی های  معرفی  و  مرزها  فراسوی  به  جدید  افقی  نمودن  باز  در 
در  کیفیت  جدید  تعاریف  کنار  در  دنیا  به  صنعت  این  کارشناسان 
استاندارد سازی  روش  اخیر  موضوع  دو  ویژه  به  آن  ناشناخته  نقاط 
نیز درجۀ سفیدی  کالریمتری ، و  بر اساس  اندازه گیری کیفیت کلینکر 
سیمان بر اساس روشی جهانی L*  بسیار امیدوار کننده و باعث افتخار 

بوده و جای تشکر جدی دارد.
با توجه به اینکه عمدۀ مصرف سیمان در ترکیبات بتنی است به نظر 
می رسد هم صنعت سیمان و هم صنعت بتن با فاصله و به صورت 
انجمن های  پیشرفته  کشورهای  و  دنیا  در  می کنند،  حرکت  جداگانه 
سیمان و بتن اهداف مشترکی را دنبال می کنند نتیجه این موضوع 
تخصصی شدن امور، سیمان سازی متناسب با بازار و بهبود رشد فروش 
و  انجمن  دو  هم افزایی  از  استفاده  شرکت هاست.  عایدی  افزایش  و 
حذف گلوگاه ها و نقاط تعریف نشده فیمابین می تواند به ارتقای دو 

صنعت کمک کند.
با انجمن های سیمان  ارتباطات خارجی به خصوص  برای توسعۀ 

اروپایی و آسیایی چه راه کارهایی را پیشنهاد می کنید؟
ویژه طی  به  افزایش سطح دانش در صنعت سیمان  به  توجه  با 
کارشناسان  و  مدیران  در صنعت ،  خودکفایی  از  پس  و  اخیر  سالیان 

سیمان می توان به این راهکارها اشاره کرد:
حضور فعال در سیمنارهای فنی صنعت سیمان و بتن و برگزاری آن 

توسط مراجع مربوطه در کشور. 
و  تحقیقات سیمان  در  کارفرمایان سیمان  انجمن صنفی  حمایت 
فرایندهای تحقیقات محور و معرفی آن در مراجع و مجالت بین المللی
باال بردن سطح مجالت فنی سیمان با رویکرد دانش محور شدن و 

فعالیت های تحقیقاتی
اخذ استانداردهای اروپایی و ممیزی آزمایشگاه ها توسط شرکت های 

ممیز معتبر جهانی و آکرودیته شدن واحدهای کنترل کیفی
را  تشکر  کمال  دادید  قرار  مجله  این  اختیار  در  که  زمانی  از  پایان  در 

داریم. 
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نقش پایانٔه اروند در توسعٔه  
صادرات کلینکر

گفت و گو

مصاحبه با مرتضی حجازیان
مدیرعامل شرکت پایانه توسعه صادرات اروند 

را  اقتصادی خود  از سال 13۸۸ فعالیت های   مرتضی حجازیان 
در مرز شلمچه خرمشهرآغاز نمود. ایشان به مدت ۸ سال مدیرعامل 
و عضو هیئت مدیرۀ شرکت تعاونی تخلیه و بارگیری اروند بوده اند. 
تعاونی  برترین شرکت  عنوان  الی 1394   1390 در سال های  حجازیان 
کشور را از آن خود کرد و از ریاست جمهور و وزیر تعاون وقت به عنوان 
مدیر نمونه و کارآفرین نمونۀ کشور لوح تقدیر دریافت نمود. ایشان 
از سال 94 الی 96 به عنوان بازرس ادارۀ کل کار تعاون و رفاه اجتماعی 
استان خوزستان در اتاق تعاون استان خوزستان منصوب شد. او در 
سال 96 از سوی سازمان منطقۀ آزاد اروند به عنوان فعال اقتصادی 
برتر در مرز شلمچه لوح تقدیر دریافت نمود و از سال 94 الی 96 رئیس 
نفر   1500 حدود  برای  و  شدند  شلمچه  اتحاد  تعاونی  مدیرۀ  هیئت 
از سال  نمودند. حجازیان  ایجاد  مرز شلمچه فرصت شغلی  در  کارگر 
97 در پایانۀ توسعۀ صادرات سیمان اروند به عنوان مدیر بهره برداری 
مشغول به کار شد و اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت توسعۀ صادرات 
سیمان اروند به بازرگانان فعال و کارخانه های تولید سیمان و کلینکر 

خدمات الزم را ارایه می نمایند.
و  رسیده  حضورشان  به  ایشان  ارزشمند  تجربیات  واسطۀ  به 

گفت وگویی انجام شد و ایشان پاسخگوی سؤاالت ما بودند: 
میزان  چه  با  و  منظوری  و  هدف  چه  با  اروند  پایانۀ  اساسًا 
احداث  سیمان  صادرات صنعت  توسعۀ  شرکت  در  سرمایه گذاری 

شد؟ 
در سال 1394 در جلسۀ اعضای انجمن سیمان با وزیر محترم وقت 
صمت جناب آقای نعمت زاده بر لزوم احداث پایانه در منطقه شلمچه 
تاکید شد. به این صورت که بخش عمده ای از صادرات سیمان کشور 
با  پایانه  به یک  نیاز  اینجا  و  کرده  پیدا  انتقال  زمینی شلمچه  مرز  از 
این  به  می گردید.  احساس  کشور  سیمان  صنعت  صاحبان  سرمایۀ 
ترتیب احداث پایانه با تأسیس شرکت پایانه توسعه صادرات اروند 
انجمن  با  توافق  و  کشور  غربی  جنوب  در  زیرساخت  ایجاد  هدف  با 
کشور  مقصد  به  سیمان  صادرات  در  تسهیل  جهت  صمت  وزارت  و 
کلید  اروند  آزاد  منطقه  در  ریال  میلیارد  یک  ثبتی  سرمایه  با   عراق 

خورد.
برای این کار، زمینی به مساحت 55 هزار متر مربع از منطقه آزاد 
اروند اجاره شده و با به خدمت گیری مشاور و پیمانکار ساخت آن از 
سال 1395 آغاز گردید. به علت تعجیل در راه اندازی پایانه از سرمایه 
بانکی  وام  اخذ  تا معطل  استفاده شد  در صدی صاحبان سهام  صد 
نشده و کار احداث به سرعت پایان یابد. در کل هزینۀ ساخت پایانه 
با 35 هزار متر مربع فضای انبار باز بتن مسلح و 1050 متر ساختمان 
اداری و لجستیک و دو باسکول 120 تن بالغ بر 120 میلیارد ریال شده 

است. بهره برداری از پایانه اواخر سال 1397 شروع شد.
کیلنکر  صادرات  تسهیل  و  صادرات  توسعۀ  در  اروند  پایانۀ  نقش 

سیمان ایران چیست؟
پایانۀ اروند با ایجاد زیرساخت های الزم کلیۀ فرآیندهای لجستیک 
گمرکی از جمله توزین و شمارش و ثبت در سامانۀ گمرکی و ترانشیپ و 
نگهداری و انبارش کلیه کاالهای صادراتی به کشور عراق را انجام داده 
کارخانه های  راه اندازی  دلیل  به  افتاد  میان  این  در  که  اتفاقی  است. 
آسیاب سیمان در عراق و به دلیل حمایت داخلی از احداث کنندگان، 
کشور عراق میزان تعرفۀ ورودی سیمان را باال برد  و به این صورت 

صادرات سیمان ایران به عراق به صفر رسید.
پس از آن بحث صادرات کلینکر و این بار از بندر خرمشهر به وجود 
آمد و طی این چند سال یک چهارم کل کلینکر صادراتی از این بندر به 

عراق و کویت صادر گردید و مسئله شلمچه و سیمان و کلینکر به کل 
از خاطر محو شد.

مصالح  انتقال  به  فقط  اروند  پایانه   9۸ آبان  تا   97 سال  طی 
با  به کل  و  دارد  اندکی  پرداخت که حجم   ... و  اکسیژن  ساختمانی ، 
مأموریت آن متفاوت بود. یعنی عمالً خود پایانه نمی توانست نقشی 

در توسعۀ صادرات کلینکر ایفا نماید.
بفرمایید برای توسعه صادرات کلینکر از این پایانه چه کردید؟

زمان مدیریت جدید شرکت توسعۀ صادرات صنعت سیمان بحث 
فعال شدن پایانه به شدت قوت گرفت. از طرف های عراقی برای بازدید 
بار  ایرانی خواسته شد که  از کارخانه های  پایانه دعوت به عمل آمد. 
علت  به  ولی  بفرستند  شلمچه  زمینی  مرز  طریق  از  عراق  به  را  خود 
نداشتند.  کار  این  انجام  به  تمایل  کدام  بندر هیچ  در  کار  بودن  روان 
آن  موقعیت  و  ریل  وضعیت  مشاهدۀ  با  جاری  سال  آبان  در  نهایتًا 
نسبت به پایانه، این فکر تقویت شد که شاید بتوانیم از این موقعیت 
ریلی  به تخلیه  را  پایانه  بندر شهید رجایی  نموده و همانند  استفاده 

مجهز نماییم. 
پایانه  این  از  بهره برداری  در مدیریت جنابعالی  اینکه  به  توجه  با 
لطفًا  افتاد،  اتفاق  بود  سیمان  صنعت  اصلی  هدف  واقع  در  که 
بفرمایید برای رسیدن به این نقطه چه کارهایی انجام شد و چه 
دستاوردهایی را درکوتاه مدت )برنامۀ یک ساله( و دستاوردهای 

بلند مدت )5 ساله( خواهد داشت؟
ذاکری زاده،  مهندس  آقای  روزانۀ  پیگیری  گفتم  که  همان طور 
ما  همۀ  برای  انگیزه ای  سیمان،  صنعت  صادرات  توسعه  مدیرعامل 
شد تا بحث ریلی را دنبال نماییم. در مهر ماه سال جاری روش های 
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انتخاب  نقاله  وسیلۀ  به  تخلیه  و  شد  کنترل  ریلی  تخلیه  مختلف 
شهید  بندر  در  شده  استفاده  روش های  از  متفاوت  روش  این  گردید. 
زیر  آخوره ای  روش  این  در  است.  کلینکر  و  فله  بار  تخلیه  برای  رجایی 
تعبیه شده  نقاله  به  انتقال  دریچه  آن  زیر  از  و  گذاشته می شود  کار   ریل 

است. 
نهایتًا در تاریخ هشتم آبان ماه 1399 با ریسک شرکت دورود تعداد 7 
روز  در همان  به خط شلمچه گسیل شدند.  و  رسیده  به خرمشهر  واگن 
تخلیه ریلی با موفقیت در این پایانه صورت پذیرفته و اتصال خط ریلی 
به پایانۀ اروند صورت پذیرفت. پیگیری مستمر کار توسط مدیر ارشد و 
پذیرش ریسک ارسال کلینکر توسط مدیرعامل محترم شرکت دورود جناب 
آقای نجفی و باالتر از همه لطف خداوند باعث شد که این پایانه سه سال 

بعد از احداث به هدف اصلی خود بپردازد.
به  این طریق  از  بار  ارسال  و  پایانه  این  راه اندازی  از  عراقی  آیا طرف 
عراق استقبال کرد؟ و اساسًا اینکه آیا عراقی ها از این موضوع منتفع 
نشده  ایجاد  آنچنانی  فرق  گذشته  به  نسبت  آنها  برای  یا  می شوند 

است؟
عراقی  طرف  اینکه  به  توجه  با  کلینکر  از  غیر  به  کاالها  سایر  مورد  در 
محمولۀ کاالهای خود را آن طرف مرز ایران یعنی در داخل مرز عراق تحویل 
می گیرد به نظر برای آنان فرقی نمی کند که از کدام پایانه و از چه طریقی 
کاالهای آنها تأمین گردد و موضوع قیمت تمام شدۀ کاال برای آنها بیشتر 

حائز اهمیت است.
اروند  ولی در زمینۀ کلینکر موضوع فرق می کند. اتصال ریل به پایانۀ 
باعث شد روند ارسال در مرز شلمچه به حدی رسید که شرکت های عراقی 
خریدار کلینکر این مرز را نیز به مبادی ورود خود اضافه کردند. امروز که با 
شما صحبت می کنم کلینکر در هر 4 پایانه مستقر در مرز شلمچه تخلیه و 
بارگیری به سمت عراق می شود. توان بارگیری و ارسال در پایانۀ اروند به 
باالی صد تریلر در روز هم رسید. این میزان با توجه به متوسط 65 تن به 
باالی بارگیری هر تریلر نشان از توان بارگیری حدود هفت هزار تن در روز 
را دارد که دو برابر مرز دریایی شلمچه است. همین عامل باعث جذاب تر 

شدن پایانۀ اروند در شلمچه شده است.
پس با این توضیحات ارسال زمینی کلینکر نیز به توانمندی های پایانه 

اروند اضافه شد؟
بله و با افتخار می گویم بله. با همت مدیرعامل محترم شرکت توسعۀ 
صادرات که شبانه روز اینجا ایستاد و موانع را یکی بعد از دیگری از سر راه 
برداشت تا اینکه در روز هفتم بهمن ماه 1399 اولین کامیون به مقصد عراق 
در پایانه تکمیل و روانه شد. اکنون با سه لودر موجود در پایانه توانایی 

بارگیری 7 هزار تن در روز هم اجرایی شده است.
در صورتی که این پایانه نقش مثبتی در پیشرفت و توسعۀ صادرات 
کلینکر داشته آیا فکر می کنید به صالح است که ما همین مدل را در 
مرزهای دیگر علی الخصوص مرز افغانستان یا کشورهای CIS توسعه 

بدهیم ؟
در هنگام احداث پایانۀ شلمچه مقرر شده بود که طرح توجیهی برای 
کشور  غرب  و  میلک  مرز  در  کشور  و شرق  انزلی  بندر  در  و  کشور  شمال 
موضوع بررسی و پایانه های مشابه احداث و با مدیریت شرکت توسعه 
صادرات بازارهای سیمان و کلینکر از ایران سیاست گذاری و مديريت گردد. 
اگر این اتفاق در شلمچه پایدار شد با نظر مجمع صاحبان سهام یکی دیگر 
از مرزها که می تواند مرز افغانستان باشد برای این منظور انتخاب خوبی 
است. با توجه به تجربۀ کار در مرز شلمچه حتما در زمان کوتاه تر و با صرف 

هزینه کمتر می توان به نتیجه رسید.
نقش این پایانه در کاهش هزینه های مربوط به ارسال نمونه به عراق 

به چه صورت می باشد و اساسًا آیا بر روی هزینه ها، زمان ارسال، حمل 
و نقل و... تأثیری دارد؟

با توجه به اینکه شهر بصره تا پایانه، 45 کیلومتر فاصله دارد و فعالیت 
مشابهت های  دلیل  به  کشور  دو  تجار  بين  ارتباطات  و  بازرگانان  و  تجار 
فرهنگی بسیار نزیک می باشد و به همین دلیل در شهر بصره کشش زیادی 
جهت تجارت با کشور ایران وجود دارد و از طرفی کامیون ها و اشخاص 
در این مرز در حال تردد هستند لذا ارسال نمونه به راحتی و با سرعت 

قابل انجام می باشد.
در خصوص تأثیر در هزینه های صادرات کلینکر فقط به سرعت تخلیه 
به  است.  اروند  پایانه  مجموعه  خاص  توانمندی  که  می  کنم  اشاره  ریلی 
جرات اعالم می کنم توانمندی تخلیه ریلی روزانه به عنوان نقطۀ قابل اتکا 
برای شرکت های سهام دار شده است. به نحوی که واگن ها در مقصد به 
نا  می شوند  داده  مانور  و  تخلیه  سرعت  به  دریچه ها  خرابی  عدم  شرط 
بارگیری شوند. نرخ تخلیۀ باال در روز باعث  به کارخانه برگشته و مجدد 
افزایش توان رقابتی شرکت های تولید کننده نسبت به سایر شرکت هایی 

می شود که از کامیون استفاده می نمایند.
شما در میان صحبت های خود تاکید زیادی بر روی حمل ریلی می کنید. 
چه مزایایی در این نوع حمل می بینید که باعث اتفاق صادرات در مرز 

شلمچه شده است؟ 
حمل ریلی نسبت به حمل با کامیون به نظر گران تر است ولی ناوگان 
ادعای  به  دست  زمانی  مختلف  برهه های  در  داده  نشان  زمینی  حمل 
کرایه باالتر زده و عمالً کار انتقال کلینکر را مختل می نمایند. همچنین در 
فصل های مختلف توان ناوگان زمینی تغییر می کند و نمی توان روی آن 

برنامه ریزی نمود.
آیا برنامه ای برای توسعۀ تخلیه ریلی دارید؟

در مرز شلمچه امکان اضافه کردن یک نقطه دیگر به تخلیه بررسی شده 
و خرید یک دستگاه تراک کشنده واگن در دستور کار قرار گرفته است. 
ولی این مژده را از طرف مدیرعامل شرکت توسعه صادرات به شرکت های 
سیمانی صادرکننده از بندر امام بدهم که به زودی تخلیه ریلی در این بندر 

هم اجرایی خواهد شد. 
پیش بینی شما در مورد ارسال کلینکر از طریق این پایانه و مرز شلمچه 
تا چه مقدار هست و فکر می کنید در فازهای بعدی می توان آن راتوسعه 

داد؟
زیرساخت های  داشتن  با  و  شلمچه  مرز  در  گرفتن  قرار  با  پایانه  این 
مورد نیاز در خود و نزدیکی به ریل، ظرفیت صادرات کلینکر به مقدار یک 
میلیون تن در سال را دارد که با گسترش برخی امکانات به راحتی می توان 

این مقدار را تا یک و نیم میلیون تن در سال افزایش داد.
صادرات این میزان و حجم ادعای بزرگی است. آیا قطعًا می توانید این 

حجم را جابه جا کنید؟
به قول سعدی علیه رحمه به عمل بر کار برآید به سخن دانی نیست. ما 
هم به عمل به صنعت سیمان تاکنون انجام نشدنی ها را نشان داده ایم. با 

لطف خدا این را هم نشان خواهیم داد. 
این  در  که  کار خود و سرمایه ای  به  پایانه  این  تا سرمایه گذاران  باشد 
برجستۀ  یادگاری های  از  یکی  عنوان  به  و  کرده  افتخار  گذاشته اند  راه 
خود به سایرین ارائه دهند. ایران تأسیسات بسیار زیادی دارد که هزینۀ 
افتاده  بی فایده  مختلف  علت های  به  ولی  است  شده  آنها  برای  زیادی 
توسعه  مدیر  همت  با  اروند  پایانۀ  شکر  را  خدا  ولی  می خورند  خاک  و 
 صادرات و حمایت صد در صد سهام داران به این سرنوشت دچار نشده 

است. 
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 حامد حمیدپور
مدیر کنترل کیفی
 سیمان خاکستری نائین

عناصر فرار و منشا آنها  در 
فرآیند تولید  مقاله

  ترکیبات قلیایی ، گوگردی و کلری )از این پس عناصر در 
گردش یا فرار نامیده می شوند ( در مواد اولیه و سوخت های 
تولید سیمان ، در صورت وجود غلظت  برای  مورد استفاده 
نشست  با  کوره  عملکرد  در  مشکالتی  باعث  اغلب  زیاد ، 
افزایش  می گردند.  کوره  ورودی  قسمت  و  پیش گرم کن  در 
نشست مواد باعث انسداد سیکلون یا محدودیت در قسمت 
ورودی کوره  می شوند که نهایتًا منجر به توقف کوره به منظور 

پاکسازی  می شوند. در موارد شدید ممکن است بیش از 200 
که  به طوری  رخ دهد ،  انسداد  دلیل  به  کوره  توقف ساالنه 
کارکرد و بهره وری کوره  می تواند به یک مسئلۀ جدی تبدیل 
ده ها  به  مجهز  پیش گرم کننده های  توسعه  و  شود. ساخت 
ایجاد  و  انباشتگی  تشکیل  از  جلوگیری  برای  شوک  دمنده 

گرفتگی، اهمیت این مشکل را نشان  می دهد.
در ساخت کلینکر سیمان پرتلند ، خوراک و سوخت کوره 

به طور کلی حاوی برخی از مواد تشکیل دهندۀ جزئی است که ماهیت 
فرار دارند. اینها اساسًا ترکیباتی از پتاسیم ، سدیم ، گوگرد و کلر هستند. 
برخالف  نیز مشاهده  می شود.  روی  و  فلورین  ترکیبات  اوقات  گاهی 
اکسیدهای غیر فرار ، این ترکیبات در فاز بخار و همچنین در فازهای 
متراکم رخ  می دهند. به دلیل این نقش دوگانه ، بسته به ویژگی های 
پدیده های  از  ترکیبی  از طریق  ترکیبات  این  و شرایط سوختن ،  منبع 

شیمیایی بر عملکرد کوره و کیفیت محصول تأثیر  می گذارند. 
شرکت  می کنند  قلیایی  چرخه  های  این  در  که  فراری  گونه  های 
کربنات  ها ، سولفات  ها و کلریدهای فلزات قلیایی ، +K و +Na هستند. 
فلزات قلیایی در ساختار آلومینوسیلیکاتی ، با مواد معدنی رسی وارد 
کربنات های  صورت  به  است  ممکن  همچنین  آنها  کوره  می شوند. 
قلیایی وجود داشته باشند ، یا کربنات ها در پیش گرم کن تشکیل شوند ، 
سولفات ها یا گوگرد در مواد اولیه یا سوخت ها وارد شوند ، کلریدها از 
مواد اولیه یا سوخت ها وارد شده و همچنین  می توانند به عنوان نمک ، 
NaCl ، در فرآیند ورود آب به برج  های تهویه و غیره وارد سیستم گردند.

فعل و انفعاالت ترکیبات فرار در کوره و پیش گرمکن
کوره سیمان  در منطقه پخت  فرار  عناصر  فراریت ،  درجه  به  بسته 
منتقل  می شوند ،  سردتر  مناطق  به  گازها  توسط  و  تبخیر  می شوند 
دیواره  های  به  نیز  بخشی  و  خام  مواد  روی  بر  عمدتًا  آنها  که  جایی 
به منطقه  آنها همراه مواد خام  آن  از  متراکم  می شوند. پس  اطراف 
تبخیر  دوباره  حدی  تا  فراریت  درجه  به  بسته  و  بر می گردند  پخت 
ایجاد سیکل  های داخلی  به  روند در کوره منجر  این  تکرار   می شوند. 

 می شود. 
کلریدهای قلیایی در دمای نزدیک به 700 درجه سانتی گراد شروع 
 1200° cبه تبخیر  می کنند و به طور کلی در سیستم در دمای باالتر از

باقی نمی مانند.
درجه   1100-750 از  اکسید کننده  اتمسفر  در   CaSO4 تجزیه 
سانتی گراد شروع  می شود و در 1450 درجه سانتی گراد پایان  می یابد.

خارج  از سیستم  کلینکر  با  سرانجام  گردش  در  عناصر  تمام  تقریبًا 
 می شوند. با این حال ، این مورد زمانی رخ می دهد که از قبل چرخه  های 
چرخه  ها  این  میزان  باشد.  شده  تشکیل  فرار  عناصر  از  کافی  داخلی 
این  که  همان طور  دارد.  بستگی  گردش  در  عناصر  فراریت  درجه  به 
ترکیبات در مواد خام خنک تر و دیواره  های اطراف آن متراکم  می شود ، 
نمک  های مذاب چسبنده ای تشکیل شده که  می توانند سبب کاهش 
سرانجام  کافی ،  مقدار  وجود  صورت  در  و  شده  خام  مواد  سیالیت 
آن ها را بر روی دیواره  ها  می چسبانند. هر از چند گاهی ، به خصوص 
در هنگام تغییرات دمایی  ، قطعات تجمع یافته سقوط کرده و عمدتًا 

دهانه سیکلون  ها را مسدود  می کنند.
بخش کوچکی از عناصر فرار سیستم کوره را همراه با گرد و غبار اصلی 
از جمع آوری در سیستم  های  گازهای خروجی ترک  می کند و پس  و 
وارد  کوره  سیستم  به  دوباره  الکتروفیلترها (  یا  فیلترها  )بگ  غبار گیر 
در  نامیده  می شود.  فرار  عناصر  خارجی  سیکل  فرآیند  این   می شود. 
شکل شمارۀ 1 و 2 به صورت شماتیک سیکل داخلی و خارجی نشان 

داده شده است.

محاسبه فراریت عناصر :
فراریت کلی عناصر فرا یا ترکیبات آنها نشان  می دهد که چه مقدار از 
آن در کوره تبخیر شده و به همراه کلینکر از کوره خارج نمی شود. برای 

محاسبه آن از رابطۀ زیر استفاده  می شود : 

شکل 1

شکل 2

= فراریت کل
Ccl =غلظت عناصر فرار در کلینکر 

CHM = غلظت عناصر فرار در خوراک داغ 

اگر مواد قلیایی کافی برای ترکیب با کل سولفات ورودی )از مواد 
اولیه و همچنین از سوخت( در دسترس باشد ، فراریت کل سولفات 
0.30 تا 0.50 است. با این حال ، اگر سولفات بیش از مواد قلیایی وجود 
تقریبًا  آن  فراریت  تشکیل  می شود.  فرار  بسیار   CaSO4، باشد داشته 
 1 اپراتوری فرآیند پخت  می تواند تا  اما بسته به شرایط  0.90 است ، 

افزایش یابد. 
از طریق کلینکر کوره  کلریدها به قدری فرار هستند که به سختی 
را ترک  می کنند. در موارد استثنایی ، هنگا می که منطقه پخت تا حد 
زیادی خنک شده یا در توده  های بزرگ مواد قرار گرفته باشد ، کلریدها 
طور  به  با این حال ،  شوند.  خارج  کوره  از  زیادی  مقدار  است  ممکن 
معمول کلریدها یک سیکل بزرگ در سیستم کوره تشکیل  می دهند و 
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احتمال  پیش بینی  داغ  خوراک  در  رابطه  این  از  استفاده  هدف 
آن  ناگهانی  افزایش  است.  اینلت  در  سولفات  و  آلکالی  نشست 
نتیجه  در  و  کوره  عقب  در  اکسیژن  فقدان  نشان دهندۀ   می تواند 
 A/S احتمال نشست و تشکلیل کوتینگ سولفاته باشد. مقدار باالی
با  که  آلکالی  ها  از  قسمتی  است.  آلکالی  اضافی  مقدار  نشان دهندۀ 
سولفور ترکیب نمی شوند اغلب در کوره سیرکوله  می شوند و پتانسیل 
تشکیل رینگ و کوتینگ را در کوره و پری هیتر افزایش می دهند. در 
این حالت کیفیت کلینکر با افت شدید مواجه  می شود به این دلیل 
که آلکالی  های آزاد  می توانند به داخل مینرال  های کلینکر نفوذ کنند و 

واکنش پذیری آنها را تحت تأثیر قرار دهند. 
سولفور  تشکیل  اغلب  داغ  خوراک  در  سولفور  اضافی  مقدار 
که  داده  میانی  سیکلون  های  در   ) 2CaO.SiO2.CaSO4 ( اشپوریت 
منجر به تشگیل کوتینگ بسیار سخت و فشرده شده که مدت زمان 
با  زیادی برای حذف آن نیاز است. در این حالت نیز کیفیت کلینکر 
با  ترکیب نشده  آلکالی  با  که  زیرا سولفوری  افت شدید مواجه شده 
و  واکنش  می دهد   C2S به خصوص  کلینکر  مینرال  های سیلیس دار 
سبب پایدار شدن C2S  می گردد و از این طریق مانع واکنش آن با 
CaO و تشکیل C3S  می شود. در نتیجه C2S افزایش و C3S کاهش 

 می یابد و نهایتًا سبب  می شود که مقاومت سیمان کاهش یابد.
آلکالی  های موجود تشکیل  با  ابتدا  باشد  باال  کلر خیلی  اگر مقدار 
و  پری هیتر سیرکوله  می شوند  و  کوره  بین  که  کلرید  می دهد  آلکالی 
کلر  مقدار  افزایش  می دهند.  را  پری هیتر  در  کوتینگ  تشیل  احتمال 
باقی مانده با CaO خوراک داغ ترکیب شده و CaCl2 تشکیل  می دهد 
که دمای ذوب خیلی پایینی )770-7۸0( دارد و خوراک داغ را بسیار 
چسبنده کرده و احتمال تشکیل کوتینگ را در باالی پری هیتر افزایش 

 می دهد.
منیزیم  و  کلسیم  سدیم،  پتاسیم،  سولفات  های  با  اغلب  کلریدها 
مخلوط اتکتیکی تشکیل  می دهند که این مخلوط دمای ذوب خیلی 
پایین تری نسبت به اجزا خالص آن دارد که بنابراین احتمال تشکیل 

رینگ و کوتینگ افزایش  می یابد.
در حالی که  هستند  محکم  و  سخت  اساسًا  سولفاتی  کوتینگ  های 

کوینگ های آلکالی و کلر معموالً نرم تر  می باشند.
مقدار کلر باالی 0.015 درصد در مواد خام باعث ایجاد سیکل شدید 

و سرانجام گرفتگی و مسدود شدن پری هیتر  می شود.
پارامترهایی که فراریت سولفات را تحت تأثیر قرار می دهند 
عبارت اند از: دمای منطقۀ پخت ، مدت زمان ماند مواد در منطقۀ 

پخت و دانه بندی مواد و مقدار اکسیژن موجود در اتمسفر کوره .
اگر خوراک کوره به خوبی نرم شده باشد ، انتشار سولفات به سطح 
کمتر  سولفات  فراریت  نتیجه  در  دارد.  نیاز  بیشتری  زمان  گرانول 
 می شود. همچنین هرچه خوراک ریزتر باشد پخت آن راحت تر است 
در نتیجه دمای منطقه پخت  می تواند کمتر باشد یا مواد زمان ماند 
کمتری داشته باشند که همۀ این شرایط کاهش فراریت سولفات را به 
همراه خواهند داشت. که در پی آن سیکل سولفات و داستی بودن 

کوره نیز کاهش خواهد یافت.
کوره ،  در  احیا  اتمسفر  وجود  یا همچنین  کم  بسیار  اضافی  هوای 
تجزیه  زیر  واکنش  مطابق  افزایش  می دهد.  را  سولفات  فراریت 
آنرا به سمت  سولفات یک واکنش تعادلی است که کمبود اکسیژن 

تجزیه بیشتر و در نتیجه فراریت بیشتر  می برد.

آنها باید توسط بای پس گاز کوره استخراج شوند.
مشخص  ترکیبات  عنوان  به  کلینکر  طریق  از  قلیاها  و  سولفات 
 CaSO4، Ca2K2 )SO4(3   ،Na2SO4 ، : سیستم کوره را ترک  می کنند

SO4( ،K2SO4(K3Na  )به ندرت( 
مدول سولفات )نحوه محاسبه و اهمیت آن(

درجه   1000 دمای<  )در  است  فرار  نسبتًا   CaSO4 انیدرید  کلسیم 
در  بزرگ سولفات  یک سیکل  بنابراین  و  تجزیه  می شود(  سانتی گراد 
سیستم کوره ایجاد  می کند. به همین دلیل بسیار مهم است که مقدار 
قلیایی کافی برای ترکیب با گوگرد و ترک سیستم کوره به شکل یکی 
از ترکیبات فوق وجود داشته باشد. برای تأمین این شرایط باید بین 
نسبت مولی سولفات و قلیایی  ها و کلر تعادل وجود داشته باشد. برای 

این منظور از رابطۀ زیر استفاده  می شود: 

از این رابطه تحت عنوان مدول سولفات نام برده  می شود و مقدار 
بهینه آن 1.1 - 0.۸  می باشد.

اگر مقدار کلر ورودی از مواد خام و سوخت بسیار اندک باشد در 
ابطۀ فوق از آن صرف نظر  می شود.

در خوراک داغ )hot meal( کلر همیشه از باالنس کل آلکالی ) صورت 
کسر در معادله فوق( کم  می شود به این دلیل که آلکالی کلریدها فرارتر 
از آلکالی سولفات ها هستند و در کوره مجددا سیرکوله  می شوند ) باالی 
9۸ درصد آلکالی کلریدها به خصوص کلرید پتاسیم KCl در دمای باالی 
منطقه پخت دوباره تبخیر  می شوند و توسط گازهای کوره به ورودی 
کوره باز  می گردند و در آنجا در خوراک داغ تجمع یافته و مجددًا وارد 
به همین دلیل است که  ادامه می دهند(  این سیکل  به  و  کوره شده 
مقدار آلکالی که با کلر ترکیب  می شود در محاسبه A/S در نظر گرفته 

نمی شود )در رابطه فوق مقدار کلر کسر  می گردد(.

کشش  و  ویسکوزیته  کاهش  باعث  مذاب  کلینکر  در  سولفات ها 
در  چسبندگی  نیروهای  کاهش  باعث  امر  این  سطحی  می شوند. 
دانه  های کلینکر  می شود و منجر به تولید کلینکر با توزیع اندازه ذرات 
کوچک تر  می شود. این شرایط  می تواند منجر به سیکل شدید گرد و 
غبار از خنک کننده  به کوره شود. انتقال گرما از شعله به خوراک کوره 
مختل  می شود ، ذرات غبار از گازهای کوره به درون کوره  می ریزد و با 
عبور دوباره از منطقه پخت همراه مواد ، مجددًا تا دمای کلینکره شدن 
)زیر دمای  این حالت در نهایت باعث سرد شدن کوره  گرم  می شود 
تشکیل  C3S(  می گردد و بایدکوره متوقف شود تا گرد و غبار از کوره 

خارج شود.
فرارسازی  فرآیند  که  است  این  دارد  وجود  که  دیگری  واقعیت 
در حالی که  انجام  می شود  گرماگیرانه  واکنش  یک  با  همراه  )تبخیر( 
بخش  تبخیر  فرآیند  در  به این ترتیب  است.  گرمازا  )تغلیظ(  چگالش 
مهمی  از گرما از ناحیۀ پخت به ورودی کوره کشیده  می شود ، در نتیجه 
انتهای سردتر سیستم پخت  به سمت  تغلیظ  یا  ناحیه چگالش  آن 
منتقل و سبب نشست مواد و ایجاد گرفتگی در سیکلون های پایینی 

و اینلت  می گردد.

محاسبه سولفات مازاد در مواد خام : 
 ، CaSO4  تشکیل برای  اولیه  مواد  در  موجود  اضافی   سولفات 
SO3 (  Excess Sulfur اضافی( نامیده  می شود ، که معموالً به صورت 
زیر  رابطۀ  و توسط  بیان  می شود   g excess SO3/100 kg clinker

محاسبه  می شود :

با  خام  مواد  برای   )250gSO3/100Kg clinker( پایین  حد 
واکنش پذیری کم و حد باال )600gSO3/100Kg clinker ( برای مواد 
خام با واکنش پذیری باال است. واکنش پذیری مواد خام همان قابلیت 
پخت آنها  می باشد. سولفور  اضافی  ،  CaSO4را تشکیل  می دهد که 
کمترین ثبات در بین ترکیبات سولفاته را دارد و باعث افزایش فاکتور 

فراریت  می گردد.
محدوده مجاز)مناسب( عناصر فرار: 

بستگی  ورودی  مقدارگوگرد  به  نیز  شده  محدوده  های  مشخص 
دارد . با توجه به تجربه مشخص شده است که غلظت  های این عناصر 
در خوراک داغ نباید حد مشخصی بیشتر باشد. نمودار زیر رابطه بین 

کلر و سولفات را نشان  می دهد.

مطالعه میدانی :
پیرو مطالب بیان شده پیرامون عناصر فرار و اثرات آنها بر سیستم 
( و فاکتور  پیش گرمکن و کوره ، میزان این عناصر و فراریت کل )
کوره ،  خوراک  در  سولفات  مدول  و   )Enrichment factor( تغلیظ 
قرار  بررسی  بازۀ ۸ ماهه مورد  در یک  کارخانه  کلینکر  و  داغ  خوراک 
گرفت. در این مطالعه در شرایط مختلف بهره برداری از خوراک کوره ، 
خوراک داغ )هر دو الین پیش گرمکن( و کلینکر نمونه برداری و عناصر 
اندازه گیری قرار گرفت. نتایج مربوط در جدول  فرار در هرکدام مورد 
شمارۀ 1 آورده شده است. الزم به ذکر است که در این بررسی ، برای 
زمان  هایی که شرایط نرمال بوده و مشکالتی از قبیل سیکل ترکیبات 

جدول 1

No. MSO3 φSO3 εSO3 condition

1 1.60 0.46 2.63 0.1

2 1.29 0.55 2.57 1.0

3 0.۸4 0.5۸ 2.3۸ 1.0

4 0.74 0.57 3.24 0.1

5 0.77 0.67 4.۸4 0.2

6 1.27 0.4۸ 3.39 0.3

7 1.14 0.60 3.7۸ 0.3

۸ 0.95 0.63 4.۸6 0.3

9 1.01 0.57 3.10 0.5

10 1.51 0.52 2.۸۸ 0.5

11 1.75 0.49 2.5۸ 0.1

12 0.53 0.53 3.50 0.3

شکل 1
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رایزر ،  بار و گرفتگی در سیکلون 6 ،  فرار، داستی بودن کوره، نشست 
اینلت وجود نداشته است عدد 1 تعریف شده و متناظر با شرایط مقدار 

آن در بازه 1.0 - 0.1 تغییر یافته است.
در  شده  بیان  تجربی  تئوری  های  و  هندبوک  ها  در  که  همان گونه 
که مقدار مدول  زمان  هایی  در  نیز مشاهده  می شود   1 نمودار شمارۀ 
سیستم  شرایط  است  بوده   1.2  -  1.0 بین  داغ  خوراک  در  سولفات 

پیش گرمکن و کوره نرمال و مناسب بوده است.
که  زمانی  که  نشان  می دهد  سولفات  فراریت  روی  بر  بررسی  ها 
مقدار فراریت کل سولفات بین 0.50 - 0.6 باشد شرایط خصوصًا در 
حالت  این  در  گرفتگی  و  بار  نشست  و  بوده  مناسب  پیش گرمکن 

مشاهده نمی شود )نمودار شمارۀ 2(.
در ادامه رابطۀ میزان فراریت و انباشتگی )Enrihment( سولفات 
در  با  نمودار شماره 3 مشاهده  می گردد  در  که  و همان گونه  بررسی 
زمان  هایی که مقدار فراریت 0.50 - 0.55 بوده است انباشتگی کمترین 
مقدار را داشته است . بنابراین انتظار  می رود که با کاهش انباشتگی 

شرایط نیز بهتر شود. 
همان گونه که انتظار  می رفت نمودار تغییر شرایط با تغییر انباشتگی 
بهتر  شرایط  باشد  کمتر  انباشتگی  هر چه  می دهد  نشان  سولفات 
 خواهد بود و همان گونه که قبالً دیده شد زمانی که فراریت سولفات
)نمودار  است  داشته  را  مقدار  کمترین  انباشتگی  باشد   0.50  -  0.6 

شمارۀ 4(.

نتیجه گیری : 
riser pipe  از  و  پایین تر  سیکلون  های  در  گرفتگی  بررسی 
و    Spurrite که  است  کرده  سیمان مشخص  مختلف  کارخانه  های 
KCl عامل اکثر گرفتگی  ها هستند و تبلور KCl  توسط یک مکانیسم 
بخار  ـ مایع ـ جامد صورت می گیرد. خطر تشکیل کوتینگ را  می توان 

نمودار1ـ بررسی شرایط سیستم کوره و پیش گرم کن با تغییر در مدول سولفات خوراک

نمودار2ـ بررسی شرایط سیستم کوره و پیش گرم کن با تغییر در فراریت سولفات خوراک

در زمان  هایی 
که مقدار مدول 
سولفات در 
خوراک داغ 
بین 1.0 - 1.2 
بوده است 
شرایط سیستم 
پیش گرمکن 
و کوره نرمال و 
مناسب بوده 
است

با محتوای سولفات و کلر در خوراک داغ ارزیابی کرد. تماس ناکافی 
 HCl ایجاد  باعث  آهک  حاوی  غبار  و  گرد  و  کوره  داغ  گازهای  بین 
گازی  می شود. غلظت باالی SO2 و HCl در حضور رطوبت ، گاز کوره 
پوسته  های  خوردگی  به  منجر  و  می تواند  خورنده  می کند  بسیار  را 
آزاد شدن  کوره دوار و پوسته  های کلسینر شود. شرایط احیاء باعث 
 CaSO4 سولفور در ورودی کوره  می شود که این امر به دلیل تجزیه
توسط عوامل احیا کننده ، مانند CO ، CH4  و H2 آزاد شده از سوخت 
طی  در  سولفور  شدن  آزاد  مورد  در  تجربی  بررسی  های   می باشد. 
احتراق سوخت نشان داده است که با افزایش دما و انرژی ورودی ، 
و کاهش غلظت O2 و اندازه ذرات ، انتشار آن افزایش  می یابد. این 
بررسی  ها تمامًا بسته به ویژگی  های مواد اولیه مورد استفاده ، ظرفیت 
و خصوصیات سیستم پیش گرمکن و کوره و پروسه  های دمایی در هر 
کارخانه متفاوت  می باشد ولی با استفاده از این متد  می توان شرایط 
با ویژگی  های آن سیستم مشخص  را متناسب   بهینه در هر سیستم 

نمود. 

منابع :
1-HOLDERBANK - Process Technology - Circulation Phenomena in 
the Clinkerization Process
2- Volatile Elements )Cl, S, Alkalis( in Cement Kiln Systems -  Josef 
Waltisberg - Holderbank / Switzerland -josef@waltisberg.com
3- FLSmidth -2008 cement production training
4- Citation )APA(:Cortada Mut, M. D. M., Nrskov, L. K., Jappe 
Frandsen, F., Glarborg, P., & Dam-Johansen, K. )2015(. Review:
Circulation of Inorganic Elements in Combustion of Alternative 
Fuels in Cement Plants. Energy and Fuels

نمودار 3ـ رابطۀ فراریت و انباشتگی

نمودار 4ـ بررسی شرایط سیستم کوره و پیش گرم کن با تغییر در میزان انباشتگی سولفات در خوراک
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نگرش جدید به کیفیت، 
اکتیویته سیمان به جای 

مقاومت فشاری 
مقاله

سعید محمودی 
 مشاور صنعت سیمان 

یکی  مختلف  می باشد.  فعالیت های  انجام  زمان  کاهش  و  راندمان 
الزا می  در کنترل کیفیت سیمان  اندازه گیری مقاومت  از فعالیت های 
هم  و  روز   2۸ حداقل  زیاد  زمان  مستلزم  هم  که  فشاری  می باشد 
دارای پتانسیل خطای باال به دلیل استفاده از مواد دیگر نظیر ماسه 
استاندارد، مقدار آب و نحوه اختالط  می باشد. به نظر  می رسد استفاده 
گرماسنجی  روش  از  استفاده  با  اکتیویته  نظیر  دیگر  فاکتورهای  از 
برای  مناسبی  جایگزین  فشاری  می تواند  مقاومت  به جای  ایزوترمال 
این روش کنترل کیفیت باشد که در این مقاله به آن پرداخته  می شود. 
آیا  که  است  پرداخته  موضوع  این  بررسی  به  مطالعه  این 
اندازه گیری های گرماسنجی ایزوترمال بر روی مالت سیمان به اندازه 
کافی دقیق و صحیح هستند تا بتوانند بخشی از این بررسی ها را به 
به صورت  و  سیمان  مالت  روی  فشاری  مقاومت  اندازه گیری  عنوان 
یک روش کنترل کیفیت در تولید سیمان جایگزین کنند. این مطالعه 
همچنین به منظور ارائه اطالعات در مورد مکانیزم هایی که بر رابطۀ 
بین حرارت هیدراتاسیون و قدرت اولیه تأثیر می گذارند، طراحی شده 
نمی باشد.  این مبحث معمول  در  رابطۀ تجربی  ایجاد یک  اما  است 
نتایج نشان می دهد همبستگی نسبتًا شدیدی در طی 24 ساعت بین 
حرارت هیدراتاسیون در مالت سیمان و مقاومت فشاری مالت وجود 
مشابهی  نسبی  تکرار پذیری  گرماسنجی  و  مقاومت  سنجش  و  دارد 
است  ممکن  مربوطه،  استانداردهای  بودن  مجاز  صورت  در  دارند. 
گرماسنجی ایزوترمال یک گزینۀ مناسب برای  اندازه گیری مقاومت در 

سال های اولیه در تولید سیمان باشد. 

1. مقدمه
اولیه  مواد  می شود:  انجام  مرحله  سه  در  اساسًا  سیمان  تولید 
شدن،  آسیاب  و  خرد  استحصال،  رس(  خاک  و  آهک  سنگ  )عمدتًا 
این ماده خوراک  تولید شود،  اولیۀ خام«  نهایتًا یک »مواد  اینکه  تا 
اولیه برای تولید در کوره ای که تا دمای 1450 درجۀ سانتی گراد گرما 
دارد، سوزانده می شود تا بدون آب شود و سپس همراه با گچ آسیاب 
می شود تا سیمان تشکیل شود. در طول این تولیِد در مقیاس بزرگ، 
تعیین شده  در محدوده های  تولید شده  مواد  کیفیت  اینکه  ارزیابی 
توسط استانداردهای خارجی یا محدودیت های خاص داخلی صنعتی 
هستند نیز جالب توجه است. باتوجه به اینکه کدام مرحله از فرآیند 
تولید مورد توجه می باشد، می توان با چندین روش مختلف این کار 
آزمایش خصوصیات  سیمان،  تولید  در  مهم  نکتۀ  یک  داد.  انجام  را 
روش هایی  توسط  باید  ایدئال  ویژگی های  است.  نهایی  محصول 
هستند،  نهایی  کاربر  توجه  مورد  که  را  خصوصیاتی  تا  شود  ساخته 
بیشترین  شود.  شبیه سازی  بتن،  تولیدکنندۀ  توسط  معمول  طور  به 
استفاده از این روش  اندازه گیری مقاومت آن است که به طور معمول 
به عنوان آزمایش فشرده سازی روی نمونه های کوچک مالت ساخته 
شده با ماسه استاندارد انجام می شود. استانداردهای مربوط به این 
مورد EN 196-1 در اروپا و ASTM C109 در آمریکای شمالی است. 
این امر تا جای ممکن مورد توجه تولیدکنندگان سیمان است چرا که 
چنین آزمایشاتی باید پیش از تولید انجام شوند. به عنوان مثال پس 
از یک روز هیدراتاسیون، زیرا در صورت وقوع نتایج بعدی و خروج 
سیمان بدون داشتن استاندارد الزم، برای کارخانه خیلی دیر و سنگین 

تمام می شود. 
سیمان  اصلی  کاربرد  زیرا  است  مهم  کامالً  مقاومت   اندازه گیری 
در  مشکل  یک  است.  مختلف  سازه های  مکانیکی  مقاومت  تأمین 
و  عمل آوری  و  نمونه  آماده سازی  که  است  این  مقاومت   اندازه گیری 

چکیده
تاریخ  که  باشد  روزهایی  سرگیجه آورترین  شاید  دنیا  روزهای  این 
بشر تجربه می کند و ما شاید تنها نسلی هستیم که در هر دو عصر 
و  دیجیتال  عصر  و   Disconnectedness بی ارتباطی  و  سنتی 
بوده  هرچه  ما  از  قبل  کرده ایم.  زندگی   Connectedness اتصال 
فقط  و  است  دیجیتال  بود  خواهد  هرچه  ما  از  بعد  و  بوده  سنتی 
این ما هستیم که هم عصر بدون اینترنت و موبایل را دیده ایم و هم 
اینترنت LTE روی گوشی هوشمند خود داریم. صنعت سیمان نیز به 
نمونه  عنوان  به  که  است  داشته  زیادی  پیشرفت های  فناوری،  کمک 
می توان فناوری های نوین در کاهش مصرف انرژی، سیمان های جدید 
به معنای  این  برد.  نام  را  و …  ارتباطی  ایجاد شبکه های  کامپوزیتی، 
آزادی و انتخاب بیشتر برای مردم است. آنچه که تا به امروز به دست 
آمده است غیرقابل برگشت است، اما هنوز  می توانیم تعیین کنیم که 

در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد.
افزایش  هستند  آن  دنبال  به  همه  که  مواردی  مهم ترین  از  یکی 
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عملکرد  از  شاخصی  گرماسنجی،  از  آمده  دست  به  حرارتی  جریان 
بین  بالقوه  نامطلوب  انفعاالت  و  و فعل  نسبی مخلوط های سیمانی 
مواد استفاده شده در این مخلوط  می باشد. در یک گرماسنجی هم 
طور  )به  سیمان  از مالت  کوچکی  نسبتًا  نمونه  در  پخت  دمای  دما، 
معمول 5 ـ50 میلی لیتر( یا میکرو بتن )10 تا 100 میلی لیتر( بسیار 
فراهم  را  باال  تکرارپذیری  امکان  که  می شود،  حفظ  ثابت  به   نزدیک 

می کند.
ایجاد خصوصیات  بر  واکنش های مؤثر  بررسی سینتیک  از  جدای 
مکانیکی و برهم کنش بین نیروها،  اندازه گیری گرمای هیدراتاسیون 
سازه هایی  چنین  در  مستقیم  گرمای  تولید  با  بتن  کاربردهای  برای 
یا  بزرگ  برای سازه های  ریخته شده اند، مفید  می باشد.  تازگی  به  که 
عظیم مانند سدها، ستون های پل ها، و ساختمان های بلند، از چنین 
 اندازه گیری  هایی می توان برای پیش بینی توسعۀ گرما در طول زمان 
با  بتونی  نمونه های  برای  کرد.  استفاده  و خطر ترک خوردگی حرارتی 
ابعاد بزرگ تر، از جمله سنگدانه های درشت، گرمای هیدراتاسیون حتی 
اگر گرمای تولید شده در بتن از هیدراتاسیون چسب سیمانی موجود 
در مالت سیمان حاصل شود، اغلب با گرماسنجی آدیاباتیک یا نیمه 

آدیاباتیک  اندازه گیری می شود. 
برای انجام فعالیت های تحقیقاتی در صنعت سیمان،  اندازه گیری  های 
گرماسنجی ایزوترمال نسبت به گرماسنجی آدیاباتیک یا نیمه آدیاباتیک 
بسیار مناسب تر  می باشد، زیرا این نوع ابزار بسیار دقیق تر هستند. این 
نوع  اندازه گیری  ها روی مالت یا خمیر سیمان درست مثل امضا یا اثر 
انگشت، ماهیت خاصی را برای یک نوع سیمان خاص فراهم می کنند. 
برای سیمان پرتلند ترکیب شیمیایی و کانی شناسی و همچنین ظرافت 
مشخص  نتیجه  در  و  واکنش پذیری  برای  ویژه ای  اهمیت  از  آن 
زیادی  کارهای  است.  برخوردار  هیدراتاسیون،  گرمای  میزان  شدن 
روش های  است.  متمرکز شده  آلومینا  یا  سولفات  تعادل  روی  بر  نیز 
در ایزوترمال  گرماسنجی  وسیلۀ  به  سیمان  هیدراتاسیون   مطالعۀ 
که  است  شده  داده  شرح   ASTM C1702 و   ASTM C1679
شده  استفاده  مطالعه  این  در  استانداردها  این  اساسی  مبانی   از 

است. 
برای یک  گرما  و  تولید حرارت(  )میزان  حرارتی  نیروی   1 در شکل 
سیمان پرتلند معمولی )OPC( مطالعه حاضر نشان داده شده است. 
فرآیند هیدراتاسیون اغلب به پنج مرحله تقسیم می شود )رجوع کنید 

به شکل 1(:
 أ. از هم پاشیدگی سولفات ها و آلومینات های قلیایی بسیار محلول. 
 .AFt و AF واکنش زودرس آلومینا و سولفات برای تشکیل فازهای

هیدراتاسیون آهک آزاد. 
 ب. واکنش های آبرسانی آهسته در دوره نهفته. 

 ج. مرحله شتاب اولیۀ هیدراتاسیون اصلی C3S )آلیت(. 
در  سولفات  یون های  کاهش  نشان دهندۀ  که  کوچک  قلۀ  یک   د. 

محلول و هیدراتاسیون تسریع شده آلومینات های باقی مانده است. 
و  )آلومینات(   C3A )آلیت(،   C3S میزان هیدراتاسیون کاهش   ه. 

هیدراتاسیون C2S )بلیت(، C4AF )فریت(. 
یک  هم دما  گرماسنجی  آیا  که  است  این  مطالعه  این  از  هدف 
گزینۀ مناسب برای  اندازه گیری مقاومِت فشارِی استاندارد مالت یک 
روزه است که بتوان برای کنترل کیفیت در طول تولید سیمان از آن 
استفاده کرد؟  اندازه گیری  های گرماسنجی این مزیت را دارد که برای 
به  راجع  اطالعاتی  همچنین  و  هستند  مناسب  کم فشارتر  کار  انجام 
یک  مثالً  بلکه  بعد،  تنها وضعیت  نه  البته  و  سینتیک هیدراتاسیون 

آزمایشات بعدی به یک آزمایشگاه مجهز با محفظه کیورینگ، شرایط 
که  دارد  روز(   2۸ )حداقل  زیاد  نسبتًا  زمان  و  شده  کنترل  محیطی 
آزمایشگاهی  چنین  روستایی  مناطق  در  خصوص  به  اوقات  بعضی 
محدودیتی  مقاومت،  سنجش  در  همچنین  نمی باشد.  دسترس  در 
است و آن اینکه آنها فقط یک مقدار کلی ارائه می دهند. این روش 
اطالعاتی در مورد جزئیات واکنش های هیدراتاسیون ارائه نمی دهد. 
همچنین این آزمایش ها در مورد کارایی نیز اطالعاتی ارائه نمی دهند. 
بنابراین، اگرچه  اندازه گیری  مقاومت بسیار مرتبط و مهم است، ولی 
یافتن روش های دیگر برای تعیین کمیت واکنش سیمان ها نیز دارای 
اهمیت است و این روش ها ترجیحًا باید وقت و منابع کمتری نسبت 
به تجهیزات قبلی داشته باشند، و با شاخص های سنجش مقاومت 
فرآیند  مورد  در  اطالعاتی  همچنین  و  باشند  داشته  همبستگی  نیز 

هیدراتاسیون ارائه دهند. 
روزۀ  یک  مقاومت  بین  رابطۀ  به  مربوط  مطالعات  مقاله  این  در 
منشورهای مالت EN 196-1 و گرمای هیدراتاسیون  اندازه گیری شده 
بین  رابطه ای  اگر  است.  شده  گزارش  ایزوترمال  گرماسنجی  توسط 
حداقل  می تواند  ایزوترمال  گرماسنجی  شود،  برقرار  پارامتر  دو  این 
در  توجهی  قابل  صرفه جویی  با  را  مقاومت  سنجش های  از  بخشی 
افزایش دفعات  برای  از گرماسنجی  یا می توان  منابع، جایگزین كند، 

 اندازه گیری برای بهبود کیفیت محصول استفاده کرد. 
گرماسنجی ایزوترمال توان حرارتی تولید شده )میزان تولید گرما( 
توسط واکنش های هیدراتاسیون مواد سیمانی را  اندازه گیری می کند. 
این میزان واکنش کلی چسبانندگی سیمان را ردیابی می کند و رفتار 
آن را شبیه سازی می کند که باید بر اساس یک زمان تنظیم شدۀ ساده 
منحنی  شکل  و  زمان بندی  گیرد.  انجام  فشاری  مقاومت  تست  یا 

گرماسنجی 
ایزوترمال 
می تواند حداقل 
بخشی از 
سنجش های 
مقاومت را با 
صرفه جویی قابل 
توجهی در منابع، 
جایگزین كند، 
یا می توان از 
گرماسنجی برای 
افزایش دفعات 
 اندازه گیری 
برای بهبود 
کیفیت محصول 
استفاده کرد

دورۀ یک روزه را فراهم می کند. به عالوه، گرماسنجی ایزوترمال، کنترل 
دقیقی از دمای داخلی خود دارد و در نتیجه نیاز به آزمایشگاهی با 
پخت  و  تهیه  برای  سانتی گراد  درجه   23 یا   20 تا  کنترل شده  دمای 
از  گرمای هیدراتاسیون حاصل  ایزوترمال  گرماسنجی  نیست.  نمونه، 
توسط  گرما  که  آنجا  از  می کند.  را  اندازه گیری  سیمان  هیدراتاسیون 
واکنش های شیمیایی ایجاد می شود و این واکنش ها باعث افزایش 
حداقل  که  است  طبیعی  لذا  می شوند،  تنظیم  از  پس  آن  مقاومت 
برای یک نسبت مخلوط ثابت باید نوعی همبستگی بین گرما، درجۀ 
هیدراتاسیون و مقاومت وجود داشته باشد. منشأ تولید گرما به خوبی 
درک شده است و اخیرًا نیز نشان داده شده است که میزان تولید گرما 
را می توان از زمان واکنش ترکیبات تکی و آنتالپی های هیدراتاسیون 
از زمان محاسبه کرد. توسعۀ مقاومت در اینجا  آنها به عنوان تابعی 
پیچیده تر است، زیرا نه تنها تابعی از میزان واکنش در آن دخیل است، 

بلکه بر روی چگونگی رسوب و اتصال فازهای هیدراته نیز اثر دارد. 
حتی اگر خوب شناخته شده باشد، باید نوعی همبستگی بین گرما 
کمی   به طرز شگفت انگیزی شواهد  که  باشد،  داشته  وجود  قدرت  و 
که  را  داده  پایگاه  یک  همکاران  و  بنتز  می شود.  منتشر  باره  این  در 
با  را هنگامی که دو می در واحد حجم  از 200  اندازه گیری مالت  بیش 
بین  خطی  رابطۀ  یک  آنها  است.  کرده  بررسی  مخلوط  می شود  آب 
و چسب  آب  نسبت های  برای  کردند.  پیدا  گرما  و  فشاری  مقاومت 
مقدار کمتر از 0.43 می تواند از یک رابطۀ خطی استفاده کند، و از نظر 
محتوای سولفات، ترکیب سیمان، ظرافت سیمان و افزودن خاکستر 
بسیار  رویکرد  همکارانش  و  بود. جی  قوی ای  رابطه  آهک،  یا سنگ 
گسترده ای را اتخاذ کرد، آنها تالش کردند تا تعدادی از خصوصیات را 
با تولید حرارت ایزوترمال مرتبط کنند و تا حدودی رابطه ای شگفت آوِر 
بسیار خوبی بین مقاومت فشاری و گرمای هیدراتاسیون مالت پیدا 
کردند، این رابطه با وجود طیف وسیعی از سیمان های آزمایش شده 

با سیمان های مختلف بررسی شد.
روش معادل بر اثر گذشت زمان برای در نظر گرفتن اثرات غیرخطی 
این  در  است.  شده  تهیه  بتن  خاصیت  رشد  سرعت  بر  زمان  و  دما 
روش، سن معادل بتن مدت زمانی است که باید یک مخلوط بتن در 
دمای مرجع ثابت برای رسیدن به همان درجه هیدراتاسیون )و همان 
مقاومت( به همان مخلوط بتن در دمای مختلف برسد و بیش از 50 
سال استفاده موفقیت آمیز از توابع کمال و توصیف چگونگی تأثیر دما 
داده  تا یک نسبت مخلوط  نشان دهد  باید  را  مقاومت  افزایش  بر 
شده، بتواند یک رابطۀ مشابه قابل استفاده بین گرمای هیدراتاسیون، 
باشد،  داشته  وجود  آن  مکانیکی  خواص  توسعه  و  تنظیم  از  پس 
همچنین درجه هیدراتاسیون نیز فرض اساسی است که سن معادل 
آن  درجۀ هیدراتاسیون چسبندگی  با  دو  گرمای هیدراتاسیون هر  و 

ارتباط نزدیکی دارد. 
دانه  خواص  و  تخلخل  تغییرات  تحت تأثیر  هیدراتاسیون  گرمای 
قرار نمی گیرد. دو پارامتر به طور قابل توجهی  اندازه گیری مقاومت را 
تحت تأثیر قرار می دهند، به عنوان مثال، افزایش 1 درصدی محتوای 
 5 حدود  با  را  استاندارد  مالت  یک  فشاری  مقاومت  میزان  که  هوا 
درصد  می تواند کاهش دهد. بنابراین مهم است که تشخیص دهیم 
که همبستگی بین مقاومت فشاری و گرمای هیدراتاسیون فقط برای 
مجموعه ای خاص از مواد معتبر  می باشد. مثالً با یک طراحی مخلوط 
و  در تخلخل، محتوای هوا، خصوصیات شن  تغییر  با حداقل  ثابت 

ماسه و غیره بررسی  می شود.
در  که  همان طور  و  سیمان،  واکنش  مراحل  از  تصویری   .1 شکل   

ایزوترمال مشاهده می شود. هم مقاومت  گرماسنجی  با   اندازه گیری 
حرارتی قابل  اندازه گیری اولیه )سمت چپ( و هم گرما، انتگرال قدرت 
به  مربوط  داده ها  است.  شده  داده  نشان  راست(  )سمت  حرارتی 

سیمان اصالح نشده 1 در پارامتر مورد مطالعه  می باشد 

 C3S است:  عمده  فاز  چهار  از  مخلوطی  معمولی  پرتلند  سیمان 
همراه  که  )فریت(   C4AF و  )آلومینات(   C3A )بلیت(،   C2S )آلیت(، 
و  کلسیم  مانند سولفات  آسیاب سیمان،  به  اضافه شده  مواد  با سایر 
فازهای  عنوان  به  می توانند  اصلی  فازهای  از  یک  هر  آهک،  سنگ 
فازهای  کنند.  رسوب  و  شده  حل  جدید  مقاومت  تشکیل دهندۀ 
سیلیکات باعث ایجاد مقاومت مجدد در ترکیب C-S-H می شوند و 
فازهای آلومینات می توانند تعدادی از ترکیبات دیگر را تشکیل دهند. 
و  گرما  بین  ساده  همبستگی های  ایجاد  در  نیز  مشکالتی  سه  این 
باال گرمای  ترکیب مختلف  اینکه، چهار  اول  ایجاد می کنند.  مقاومت 
متفاوتی را در هر گرم ماده تولید می کنند. دوم اینکه، ترکیبات مختلف 
می توان  اینکه،  سوم  می دهند.  نشان  واکنش  مختلف  زمان های  در 
باشند.  داشته  متفاوتی  مقاومت  مختلف  اجزای  که  داشت  انتظار 
برای  این موارد نشان می دهد که ممکن است یک همبستگی کلی 
مقاومت در برابر حرارت برای همه سیمان ها وجود نداشته باشد، حتی 
اگر از یک طرح مخلوط استاندارد استفاده شود. با این حال، اگر فقط 
به میزان یک تا هفت روز به نسبت مخلوط سیمان ثابت نگاه کنیم، 
در درجۀ اول C3S و C3A واکنش نشان  می دهند و این ترکیبات تا 
حدی به طور موازی واکنش دارند. استثنای آن در زمان »اوج تخلیه 
افزایش  هیدراتاسیون  که  1(  می باشد  شکل  در   D )نقطه  سولفات« 

شکل 1- تصویری از مراحل واکنش سیمان، و همان طور که در  اندازه گیری با گرماسنجی ایزوترمال مشاهده می شود. 
هم قدرت حرارتی قابل  اندازه گیری اولیه )سمت چپ( و هم گرما، انتگرال قدرت حرارتی )سمت راست( نشان داده 

شده است. داده ها مربوط به سیمان اصالح نشده 1 در پارامتر مورد مطالعه  می باشد 
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ثانویه آلومینات را نشان می دهد آن هم در زمانی که سولفات دیگر 
 C3A در محلول وجود ندارد. این اوج می تواند در مواردی که محتوای
زیاد باشد و توسط SO3 به اندازه کافی متعادل نبوده و قابل توجه 
کمتری  مقاومت های  با  هیدراتاسیون  گرمای  می رود  انتظار  و  باشد 
مطابقت داشته باشد زیرا محصوالت هیدراتاسیون آلومینات از قدرت 
به  می توانیم  ما  بنابراین  هستند.  برخوردار   CSH به  نسبت  کمتری 
 C3S واکنش  سرعت  بر  مؤثر  پارامترهای  که  کنیم  فرض  کلی  طور 
پاسخ نسبی مشابهی را به گرمای هیدراتاسیون و مقاومت می دهند. 
 ،C3A محتوای  اول  درجۀ  در  می دهند  متفاوت  پاسخی  که  عواملی 

واکنش C3A و نسبت SO3  یا  C3A می باشد. 
در  مقاومت  کیفیت  کنترل  از  اندازه گیری  حاصل  نتایج  زیر  در 
نتایج  اندازه گیری حرارت هیدراتاسیون  کارخانه سیمان و  آزمایشگاه 

به صورت موازی را ارائه خواهیم داد. 

2. بررسی تجربی
برای هر متغیر آزمون خاص، هم یک نمونه مالت برای گرماسنجی 
مقاومت  آزمایش  برای  استاندارد  مالت  نمونه  یک  هم  و  ایزوترمال 
فشاری در نظر گرفته شده است. نسبت آب به سیمان در هر دو نوع 
درجه   20 دمای  در  و  اندازه گیری  ها  هیدراتاسیون  و  بود   0.5 نمونه 
انجام شدند. در دو مطالعۀ اول زمان هیدراتاسیون یک  سانتی گراد 
روز است. در مطالعۀ سوم از زمان های مختلف تا 7 روز استفاده شدند. 

2. 1.  اندازه گیری مقاومت مالت
مالت  های استاندارد مطابق با EN 196-1 تهیه و قبل از  اندازه گیری 
سانتی گراد پخت شدند. مالت  درجۀ   20 دمای  در  فشاری  مقاومت 

طبق یک دستورالعمل استاندارد با 450 گرم چسب، 225 آب و 1350 
گرم شن استاندارد )مطابق با EN 196-1( با حداکثر قطر 2 میلی متر 
مخلوط شد. در EN 196-1 مقدار مالت 40 میلی متر × 40 میلی متر × 
160 میلی متر ریخته می شود، و سپس به دو قطعه تقسیم می شوند، 
که هرکدام از آنها مقاومت فشاری دارند. بنابراین هر نقطۀ ارائه شده، 
میانگین شش  اندازه گیری مقاومت فشاری )و یک  اندازه گیری گرما( 

 می باشد. 

2. 2. گرماسنجی ایزوترمال
برای  اندازه گیری حرارت هیدراتاسیون در دمای 20 درجه سانتی گراد، 
 2000 HPC )Calmetrix Inc. ,USA( I-Cal از یک گرماسنجی ایزوترمال
و  سیمان  دقیق  محتوای  از  اطمینان  منظور  به  است.  استفاده شده 
دمای نزدیک به دمای  اندازه گیری هنگام شارژ نمونه، مالت سیمان 
با استفاده از 50.00 گرم سیمان و 25.0 گرم آب مورد گرماسنجی )در 
20 درجه سانتی گراد( مستقیمًا در ظرف نمونه کالری سنج و حداقل 2 
از یک  استفاده  با  نمونه  تهیه شد. هر  از مخلوط کردن،  قبل  ساعت 
قاشوقک یک بار مصرف به مدت 20 ثانیه مخلوط شد. قاشوقک پس 
از مخلوط شدن در ظرف نمونه رها شد تا از اتالف سیمان جلوگیری 
کند. تمام نتایج گرماسنجی در هر کالس چسبندگی ارائه شده است. 
افزایش  اندکی  دما  که  می شود  باعث  نمونه ها  در  گرما  تولید 
 0.3 K از  موارد  بیشتر  در  نمونه ها  دمای  فعلی،  حالت  در  یابد. 
وات  میلی   300 حرارتی  اندازه گیری شده  توان  حداکثر  نبود.   بیشتر 
)6 میلی وات بر گرم برای 50 گرم سیمان( بود که این میزان افزایش 
ادامه  کوتاهی  برای مدت  فقط  این  اما  است،   0.۸ K در حدود  دما 

دارد. 
برای تعیین گرمای هیدراتاسیون، قدرت حرارتی  اندازه گیری شده از 
90 دقیقه تا 24 ساعت، یکپارچه شده است. ادغام از 90 دقیقه شروع 
 می شود زیرا توان حرارتی اولیه )A در شکل 1( از فرآیندهای انحالل 
هیچ  که  گرما(  می باشد  در سنجش  اختالالت  )و  واکنش ها  و  اولیه 
قدیمی  معادالت  روش  با  همچنین  مفهوم  این  نمی دهد.  مقاومتی  
ارزیابی  از  تنظیم  از  قبل  دما  آن  در  که  است  ارتباط  در  سنتی  رشد 
حذف می شود. همچنین برای شروع ادغام در زمان های دیگر )از جمله 
در زمان تنظیم اولیه( آزمایش شده است، ولی این مورد همبستگی 

گزارش شده را بهبود نمی بخشد. 

2. 3. مطالعات جزئی
2. 3. 1. مطالعه 1: مطالعه پارامتر

در بخش اول مطالعه، یک سیمان پرتلند سولفات قلیایی با مقاومت 
کم در برابر سولفات قلیایی  )EA( CEMI 42. 5 N - SR 5)جدول 1( 
برای  و  استفاده  می گردد  مرجع  سیمان  یک  عنوان  به  که   می باشد، 
تغییر ترکیب شیمیایی و در کانی شناسی آن، مواد مختلفی اضافه شده 
است )مطابق جدول 2(. این قسمت آزمایش شامل بررسی تعدادی از 
پارامترهای تأثیرگذار بر حرارت هیدراتاسیون و مقاومت  می باشد. به 
عنوان مثال، 1.0 درصد قلیایی اضافی به سیمان مرجع اضافه شده است 
تا آزمایش شود که آیا پاسخ حرارت هیدراتاسیون و مقاومت های اولیه 
یکسان است یا خیر؟ سطح قلیایی اضافی )و سایر تغییرات( با تغییرات 
معمول سیمان مطابقت ندارند. این مورد به طور قابل توجهی در سطح 
باالتری انتخاب شده است. این به این دلیل است که این یک مطالعه 
پارامتری بود و یک مطالعه طراحی شده برای ایجاد یک رابطۀ تجربی 

بین مقاومت و گرمای هیدراتاسیون نمی باشد. 

پارامترهای 
مؤثر بر سرعت 
 C

3
S واکنش

پاسخ نسبی 
مشابهی را 
به گرمای 
هیدراتاسیون 
و مقاومت 
می دهند

سیمان مرجع به روش های مختلفی اصالح شده است )جدول 2 
مشاهده شود(. جزئیات مربوط به اصالحات در زیر آورده شده است:
سیمان توسط  سیمان  مقداری  جایگزینی  با   C3S محتوای   • 
)CEM I 52. 5 R - SR 5 )EA با محتوای C3S به خصوص مقدار زیاد 

)تقریبًا 77 درصد Bogue( افزایش یافت. 
• بهبود بیشتر با آسیاب بیشتر در آزمایشگاه افزایش یافت. 

تقریبًا 12000   Blaine( زیاد  با ظرافت  پرکنندۀ سنگ آهک  • مادۀ 
سانتی متر مکعب در گرم( برای رقیق سازی محتوای لعاب اضافه شده 

است )اما مقدار Blaine را نیز افزایش می دهد(. 
• محتوای C3A با افزودن C3A بصورت دستی افزایش یافته است؛ 
 94  ،C3A این بلورهای  که  است  داده  نشان   XRD تحلیل  و  تجزیه 
درصد به صورت شبکه مکعبی و 6 درصد هم به صورت اورتو رمبیک 

می باشد. 
• محتوای قلیایی با افزودن هیدروکسید سدیم افزایش یافته است. 

• محتوای کلرید با افزودن کلرید کلسیم افزایش یافت. 
افزایش  هیدرات  کلسیم  سولفات  افزودن  با  سولفات  محتوای   •

یافت. 
پودرها در دستگاه با تکان دادن در آزمایشگاه همگن شدند. 

تغییرات فوق به معنای تقلید از تغییرات مختلفی نیست که در یک 
سیمان با شرایط تجاری رخ می دهد ـ مثالً ریزتر باشد ـ بلکه فقط برای 
به  مرجع  می باشد.  سیستم  یک  بر  مبتنی  سیستم های  انواع  ایجاد 
عنوان مثال غیرممکن است که C3S و C3A به روشی مشابه ترکیبات 
مربوطه در سیمان مرجع رفتار کرده و افزوده شوند و سیستم با اضافه 

شدن سولفات بهینه سازی نشده باشد. 

2. 3. 2. مطالعه 2: نمونه های آسیاب شده )نرم(
اول  مطالعۀ  مشابه  تجاری  سیمان  نمونه های  دوم،  مطالعۀ  در 
)CEM I 42. 5 N - SR 5 )EA پس از آسیاب طی یک دورۀ 3 ماهه 
گرمای  آیا  که  بود  این  بررسی  مطالعه  این  از  هدف  شدند.  گرفته 
می تواند  سیمان  مالت  نمونۀ  روی  بر  هیدراتاسیون  اندازه گیری شده 
برای نوع سیمان خاص  را  مقاومت فشاری مالت سیمان استاندارد 
حرارت  دو  هر  ماه   3 این  طول  در  کند؟  پیش بینی  شده  آزمایش 
از  استفاده  با  روز(  یک  در  دو  )هر  مالت  مقاومت  و  هیدراتاسیون 

نمونه های آسیاب شده سیمان  اندازه گیری شدند. 
ایجاد  برای  آسیاب شده  نمونه های  روی  نتایج  اندازه گیری  ها 
برای  و  اندازه گیری  ها  می شوند  استفاده  سیمان  تولید  در  تنظیمات 
این دو  اگر  بنابراین  انجام نمی شوند.  استانداردها  با  مطابقت دادن 
روش همبستگی خوبی نشان دهند،  اندازه گیری  های مالت می توانند 
با  اندازه گیری  های گرماسنجی جایگزین شوند. توجه داشته باشید که 
برای صدور  گرفتند،  قرار  استفاده  مورد  که  مقاومتی   اندازه گیری  های 
روش  این  زیرا  گردند،  جایگزین  گرماسنجی  با  نمی توانند  گواهینامه 
مطابق با استانداردهای فعلی مجاز برای سیمان نیست )و به هر حال 

ممکن است ایدۀ خوبی نباشد(. 

2. 3. 3. مطالعه 3: سیمان ها و زمان هیدراتاسیون مختلف
در مطالعۀ سوم، از ده سیمان تجاری با ترکیب شیمیایی و کانی شناسی 
بین مقاومت  آیا  بررسی شود  که  این هدف  با  استفاده شد،  متفاوت 
فشاری مالت استاندارد و گرمای هیدراتاسیون مالت سیمان های مربوطه، 
همبستگی کلی وجود دارد یا خیر؟ این سیمان شامل سیمان هایی با 
ترکیبات و خصوصیات بسیار متفاوت هستند. به عنوان مثال می توان 

به سیمان با مقاومت کم، سیمان با حرارت سولفات کم، سیمان سفید و 
سیمان پرکنندۀ سنگ آهک اشاره کرد. در این مطالعه  اندازه گیری  ها پس 
از زمان های مختلف )1 الی 7 روز( هیدراتاسیون انجام شد. عالوه بر این، 
تعداد زیادی از نمونه های آسیاب شده سیمان با استفاده از روش مشابهی 
که در باال توضیح داده شد، به طور موازی از نظر حرارت هیدراتاسیون و 
مقاومت فشاری 24 ساعته آزمایش شدند. همه این نتایج به عنوان یک 

مجموعه داده استفاده شدند. 

3. نتایج و بحث
3. 1. مطالعه 1: مطالعه پارامتری

توان های حرارتی  اندازه گیری شده به عنوان تابعی از زمان در شکل2 

جدول 1ـ خصوصیات سیمان مرجع OPC )حاوی سنگ آهک نیست( 

نتیجهویژگی یا خاصیت

10 و 17 و 29 و 57قدرت EN 196-1 در 1 و 2 و 7 و 2۸ روز )مگاپاسکال(

100زمان تنظیم اولیه EN 196-3 )دقیقه(

)g/cm2( EN 196-6 3600نر می  بلین

)XRF درصد و( CaO ,SiO2 , Al2O3 64 و 23 و 4محتوای اکسید

C3S, C2S, C3A, C4AF محتوای لعاب
)Bogue ASTM C150 درصد و(

47 و 29 و 5 و 12

) Na2O 0. 32قلیایی کامل )درصد معادل های

SO37 .2 )درصد(

جدول 2ـ تغییرات سیمان مرجع در مطالعه پارامتر
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مونوسولفات ایجاد می شود، و به عنوان یک نتیجه از نسبت سولفات 
به آلومینات کاهش یافته هنگامی  که 4 درصد C3A اضافه شده است، 
نتیجه گیری  می شود. برای مخلوط 11، نشانه ای از آغاز یک قلۀ مربوطه 
درست قبل از 24 ساعت وجود دارد )شکل 2(.  شکل 3 همبستگی بین 
حرارت هیدراتاسیون مالت سیمان و مقاومت فشاری مالت سیمان 
همان طور  می دهد.  نشان  ساعت   24 زمان  در  را  مربوطه  استاندارد 
تولید  باالتری  مقاومت   )12 )مخلوط  اضافی   C3A انتظار می رود،  که 

نمی کند و فقط گرمای بیشتری می طلبد. 
برای تمام موارد اضافی به غیر از کلسیم آلومینات و سولفات، انتظار 
داریم که تغییرات در گرما و مقاومت با هم ارتباط داشته باشند، زیرا 
سرعت واکنش آلیت مقاومت را تغییر می دهد. تجزیه و تحلیل آماری 
 CV :اندازه گیری  های گرما و مقاومت در شکل 3، نتیجۀ زیر را ارائه داد 
= 6.5 درصد. ضریب تغییر )CV( انحراف معیار باقی مانده با تقسیم 
بر مقاومت متوسط مالت به دست می آید. باقی مانده ها تفاوت بین 
مقادیر مقاومت  اندازه گیری شده و پیش بینی شده  می باشد. اگر نتایج 
بگذاریم،  کنار  را  سولفات  و  کلسیم  آلومینات  افزودنی های  از  حاصل 
 یک همبستگی کم و بهبود یافته CV = 5.3 درصد به دست خواهد

آمد. 

3. 2. قسمت 2: نمونه های آسیاب شده
گرمای  بین  ارتباط  بررسی  برای  است  آزمایشی  بخش  این 
هیدراتاسیون و مقاومت فشاری برای یک نوع سیمان خاص، یعنی 
شده  استفاده  معمول  تولید  تغییرات  طول  در  که  مرجع«،  »سیمان 

است. نتایج در شکل 3 آورده شده است. 
 آزمایشگاهی که  اندازه گیری مقاومت مالت را انجام می دهد، به 
طور معمول دارای تکرارپذیری مقاومت اولیه 3.5 درصد است )رجوع 
کنید به شکل 4(. با فرض تکرار شدن گرمای  اندازه گیری هیدراتاسیون، 
باشد.  دصد   4.9 رگرسیون  خط  از  باقی مانده   CV که  می رود  انتظار 
دقت  اندازه گیری  های  باشد،  درصد   4.9 زیر  باقی مانده   CV اگر 
مقاومت  میزان  اندازه گیری  های  همان  به  ایزوترمال  گرماسنجی 
را  درصد   4.2 مقدار  باقی مانده   CV واقعی  محاسبات   می باشد. 
برمی گرداند، که نشان دهندۀ این است که  اندازه گیری  های گرماسنجی 
ارائه  را  دقیق  مقادیر  مالت،  مقاومت  میزان  اندازه گیری  به   حداقل 

می دهند. 

 3. 3. مطالعه 3: سیمان های مختلف و زمان های هیدراتاسیون 
ارتباط کلی بین حرارت هیدراتاسیون  از این مطالعه یافتن  هدف 
می باشد.  مربوطه  سیمان  مالت  فشاری  مقاومت  و  سیمان  مالت 
در عمرهای  نوع مختلف سیمان   10 برای  را  داده هایی  ما  با این حال، 
شده  داده  نشان   5 شکل  در  که  کرده ایم  جمع آوری  روز   7 تا   1 بین 
است ) اندازه گیری  های مربوط به گرما و مقاومت  می باشد، همان طور 
که  باشید  داشته  توجه  است(.  شده  داده  شرح  روش  بخش  در  که 
)شکل  زیاد  می باشد  هیدراتاسیون  درجۀ  یک  شکل،  با  مقایسه  در 
رابطۀ خطی  به طور شگفت آوری  داده ها  که  و 3(. دیده می شود   2
بررسی شده  سیمان های  به  محدود  است  ممکن  اما  دارند،   خوبی 

باشد. 
با  ارتباط  بهبود  منظور  به  هیدراتاسیون  گرمای  اول  دقیقۀ   90
آلیت  هیدراتاسیون  شروع  از  قبل  تولید شده  حرارت  هرگونه  حذف 
اصلی، در نتایج حذف شده است. همانند عمر بتن در شرایط سنتی، 

شکل 2 ـ مطالعۀ پارامتری توان حرارتی در هر گرم و تابعی از زمان. 1۸ مقدار  اندازه گیری شده در )جدول 2( 
برای وضوح به چهار طرح تقسیم شده است. توجه داشته باشید که  اندازه گیری روی سیمان مرجع )1( در 

تمام نمودارها نشان داده شده است. 

شکل 3 ـ گرمای هیدراتاسیون در مقابل نقاط قوت بعد از 24 ساعت )به استثنای گرمای 
90 دقیقه اول( برای مطالعۀ پارامتری. شماره گذاری در شکل به سیستم های ذکر شده در 

جدول 2 اشاره دارد و خط نشان داده شده یک رگرسیون خطی است. 

آورده شده است. 
سیمان مرجع سیمانی است با نر می  و C3S کم. بنابراین نقطۀ اوج 
C3S خیلی شیب دار نیست )مخلوط 1(. با افزایش محتوای C3S اوج 
با آسیاب کردن  الی 5 مخلوط( و  C3S بیشتر مشخص می شود )2 
سیمان، سیمان ریزتر شده و واکنش ها سریع تر پیش می روند )6 الی 
7 مخلوط(. این تغییرات همچنین قله های آلومینات ثانویه )کاهش 

سولفات( متمایزتری را ایجاد می کنند. 
تغییر  را   C3S اوج   )12 )مخلوط  اضافی   C3A درصد   4 افزودن 
می کند.  ایجاد  دیررس  اوج  نقطۀ  ساعت   22 از  بعد  اما  نمی دهد، 
به  اترینگیت  زودهنگام  نسبتًا  تبدیل  اثر  در  احتماالً  دوم  اوج  این 

همبستگی بین گرما و مقاومت در عمل فقط پس از تنظیم معنی دار 
زمان،  این  از  قبل  می باشد.  آغاز  از  مقاومت  توسعه  این  زیرا  است، 
از  اول  درجۀ  در  که  باشد،  متغیر  و  زیاد  نسبتًا  می تواند  گرما  تکامل 
با  سولفات،  و  آلومینا  اولیه  واکنش  لعابی،  فازهای  اولیه  انحالل 
 حداقل سهم )در صورت وجود( در توسعه مقاومت فشاری جلوگیری  

می کند. 

3. 3. 1. بحث عمومی
استاندارد  فشاری مالت  مقاومت  بین  آمده  به دست  همبستگی 
1 و  گرمای مناسب هیدراتاسیون مالت سیمان در هر دو مطالعه  و 
3 با توجه به تفاوت در ترکیب شیمیایی و کانی شناسی سیمان های 
خوب  شگفت آوری  طرز  به  آزمایش ها،  این  در  شده   استفاده 

بود. 
مانند کمال در شرایط سنتی، انتظار می رود که حتی اگر خصوصیات 
سیمان های  باشند،  مشابه  استاندارد  سیمان  مالت های  فیزیکی 
که  کرد  ادعا  می توان  کنند.  ایجاد  متفاوتی  همبستگی های  مختلف 
برابر  هیدراتاسیون  حرارت  به  نسبت  باال   C3A سیمان های  مورد  در 
انتظار  کمتری  حدی  تا  فشاری  مقاومت  پایین   C3A سیمان های  با 
می رود، اما همبستگی کلی نشان داده شده در شکل 3 برای سیمان ها 
با تغییرات مختلف و در شکل 5 برای 9 سیمان مختلف تجاری خوب 

 می باشد.
 خطوط رگرسیون نشان داده شده در شکل  2ـ4 عبارت اند از:

 

در اینجا، f )بر حسب مگاپاسکال( مقاومت فشاری و Q )ژول بر 
گرم سیمان( گرمای  اندازه گیری شده بین 90 دقیقۀ اول تا 24 ساعت 
مشابه  نسبتًا  معادالت  این  که  می شود  دیده  است.  هیدراتاسیون 
آنها در گرمای صفر مقاومت صفر نمی دهند.  از  هستند و هیچ یک 
این انتظار می رود که زمان ادغام در دوره خاموش و تولید گرما قبل 

از شروع مقاومت باشد. 
هیدراتاسیون  گرمای  با  را  مالت  مقاومت  ما  حاضر،  مطالعه  در 
مالت  روی  را  گرماسنجی  می توان  همچنین  کردیم.  مقایسه  مالت 
آزمایش  منشورهای  در  ریختن  از  پس  که  مالتی  مثالً  داد،  انجام 
مقاومت، باقی مانده است. یک نقطه ضعف در این مورد این است 
که این یک اختالل اولیه قابل توجهی در  اندازه گیری  های گرماسنجی 
ایجاد می کند زیرا این گونه نمونه ها با درجۀ حرارت متعادل نیستند، 
شدن  مخلوط  از  پس  دقیقه   90 تا  حرارتی  توان  ادغام  اگر  اما 
حاضر  مطالعه  در  که  )همان طور  حل  می شود  مشکل  نشود،   شروع 

است(.

3. 4. نتیجه گیری
 اندازه گیری گرمای هیدراتاسیون مالت سیمان توسط گرماسنجی 
اولیۀ  مقاومت  برای  اندازه گیری  مناسب  جایگزین  یک  ایزوترمال 
مالت با یک ترکیب ثابت را فراهم می کند لذا استانداردها به آزمایش 

مقاومت فشاری سنتی دیگر نیاز ندارند.  

شکل 4 ـ نمونه های آسیاب شده. حرارت هیدراتاسیون در مقابل نقاط قوت بعد از 24 
ساعت به استثنای گرما قبل از 90 دقیقه. خط پررنگ نشان دهندۀ یک رگرسیون خطی 
است و خطوط نقطه چین 3.5± درصد انحراف قدرت از این خط را نشان می دهند. 

شکل  5 ـ  اندازه گیری  ها با انواع مختلف سیمان )A - I(. گرمای قبل از 90 دقیقه اول 
حذف شده است. نمونه های مشخص شده با نشان A از مطالعه پارامتری هستند. خط 

رسم شده نیز یک منحنی خطی است. دو نمودار کوچک نیز دو بخش غلظت نقاط 
 اندازه گیری را بزرگ تر کرده است. 
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تاریخ 20 دی 1335  در   شهید »غالم عباس عباسی« 
در شهر هفتگل از توابع شهرستان رامهرمز چشم به جهان 
در  خاک شناسی  رشته  فارغ التحصیلی  از  پس  وی  گشود. 
مقطع کارشناسی دانشگاه اهواز از طرف سپاه پاسداران به 
باطل عزیمت نمود.  به جبهه های حق علیه  عنوان پاسدار 
شهید عباسی سرانجام در 1۸ دی 13۶1 در عملیات والفجر 
نائل  شهادت  رفیع  درجۀ  به  فکه  جنوب  منطقه  مقدماتی 

آمد.
از  پس  شهید  به  خطاب  شهید  همسر  نامۀ  زیر  متن 

گذشت 27 سال دوری می باشد: 
سالم غالم عباس من

دارم.  برایت  حرف ها  خیلی  سال   27 گذشت  از  بعد 
عباس، می دانم که می دانی، اما می نویسم که نوشته باشم، 
اینکه  برای  آیندگان و  برای  برای دل خودم و شاید  شاید 
فراموش نشوید و فراموشم نکنی و یادم نرود زمانی هرچند 
کوتاه در کنارت با عشق زندگی کردم. گرچه از امور دنیایی 
خبری نبود، اما شما بودید و با شما انگار همه چیز بود، خدا 

که بود همه چیز داشتیم و در رأس آن شما.

 خدایا! چه می توان گفت و چه می توان نوشت در ارتباط 
با فرشتگانی که لحظه ای کوتاه به دنیا آمدند و زمین را پر از 
عطر وجود خود کردند و هنوز بعد از گذشت سالیان دراز از 
کوچشان، طنین صدای دلنوازشان در گوشمان و عشقشان 

در قلبمان و عنایات آنان بر زندگی مان سایه گستر است.
آری، می دانم که هرچه بود در قلبتان بود. کسی را یاری 
زنده  دوباره  را  دین  شما  نیست.  عظمت  همه  آن  درک 
علی  و  بود  آن  پایه گذار  )ص(  محمد  که  را  دینی  کردید، 
)ع( به آن قدرت بخشید و با خونش ثابت کرد که مرگ 
هم می تواند زیباترین لحظۀ زندگی باشد و حسین )ع( که 
نمی توانست ظلم را بپذیرد و برای برپایی دین جدش، خود 
از حسین  را فدا کرد و زینب )س( که بعد  و خانواده اش 

)ع( اسیری را پذیرفت و تازیانه ها را به جان خرید.
از  جدایی  و  دوری  زجر  شما  که  همان گونه  بدان،  پس 
ما هم  ما جدا شدید  از  اشک  با  و  پذیرفتید  را  عزیزانتان 
و  درآمدیم  دنیا  اسارت  به  و  کردیم  روانه  را  شما  اشک  با 
تازیانه های زمانه را بر بدنمان حس کردیم و هرچه گذشت 
از درد فراق کم نشد و کمرمان زیر بار مسئولیت خم شد و 
عنایت  به  اما دل  زخم خوردیم،  راه  این  و نشیب  فراز  در 

پروردگار بستیم و خدا را سپاس گفتیم.
شهید بی مزار من کجایی؟ بی تو دلم گرفته است؛ کجای 

این وطن خفته ای؟ )صدیقه عبد موالییـ  همسر شهید(  

گذری  بر  زندگی شهدای  
صنعت سیمان

گزارش
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