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گاز طبیعی ،منبع اصلی تامین انرژی در کشور است و همزمان بار اصلی تامین سوخت زمستانی کشور
را بر عهده دارد .از س�ال گذش�ته محدودیتهایی در روند تامین گاز موردنیاز کش�ور در ماههای س�رد
س�ال ایجاد شد .این محدودیت در سایه توسعهنیافتگی زیرساختهای انرژی ،همزمان با رشد قابلتوجه
ظرفیتهای صنعتی و رش�د جمعیت حاصلش�ده و رفع آن نیز زمانبر اس�ت .در چنین موقعیتی ،تامین
گاز موردنیاز صنایع ،به چالش�ی برای تداوم تولید آنها بدل ش�ده اس�ت .این افت تولید به کاهش فروش،
صادرات و همچنین سودآوری این مجموعهها منتهی خواهد شد .با توجه به ادامهدار بودن شرایط یادشده
و همچنین کمبود برق در ماههای گرم سال ،این توقفات تولید را میتوان بهعنوان ریسکی در مسیر تولید
صنایع شناسایی کرد که اثرات آن بر سودآوری این مجموعهها در بازار سرمایه نیز نمایان خواهد شد .برای
بررسی شرایط موجود با فعاالن بازار سرمایه گفتوگو کرد ه و نظرات آنها را در این زمینه جویا شدهایم.

توقف تولید بهدلیل کمبود برق یا گاز را میتوان بهعنوان ریسک
در مسیر تولید صنایع شناس��ایی کرد که اثرات آن بر سودآوری
این مجموعهها در بازار سرمایه نیز نمایان خواهد شد

مدیریت کمبود انرژی دشوارتر از قبل
ولی��د هالالت ،کارش��ناس بازار س��رمایه در گفتوگو با
و درباره چالش کمبود گاز در ماههای س��رد س��ال
ک��ه از چند هفته پیش آغاز ش��ده و تاثی��ر آن بر عملکرد
تولیدکنن��دگان و ش��رایط ای��ن صنایع در بازار س��رمایه،
اظهارک��رد :درحالحاض��ر و با توجه به منفی ش��دن تراز
گازی کش��ور ،تامی��ن گاز یا انرژی موردنی��از صنایع برای
تداوم تولید در ماههای سرد سال به چالشی جدی تبدیل
شده است .البته محدودیت در روند تامین گاز برای برخی
صنایع همچون واحدهای پتروش��یمی در ماههای س��رد
س��ال ،جدید نیس��ت .این واحدها در سالهای گذشته نیز
ب��رای یک دوره زمانی حدود ی��ک ماهه با کمبود یا توقف
گاز روبهرو میش��دند و برای مدیریت این ش��رایط ،دوره
اوره��ال یا تعمیرات اساس��ی را به این بازه زمانی قطع گاز
منتقل میکردن��د؛ درنتیجه زمان محدودتری برای تولید
از دست میرفت.
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت :از امس��ال ش��اهد
قطعی برق صنایع در ماههای گرم س��ال بودیم .در چنین
ش��رایطی ،مجموع توقفات صنایع به مراتب بیش از زمان
اورهال واحدهای تولیدی خواهد بود .از آنجا که روند قطع
ب��رق و گاز در س��ایه کمبودهای زیرس��اختی رخ داده در
سالهای آتی نیز ادامه خواهد داشت .در چنین شرایطی،
این کمبود بهعنوان ریسکی برای تولیدکنندگان و عملکرد

آنها شناس��ایی خواهد ش��د .در همین حال ،توقف تولید از
میزان سودآوری این شرکتها خواهد کاست و بر عملکرد
آنها در بازار سرمایه نیز تاثیر منفی خواهد گذاشت.
ه�لاالت افزود :البته در حالحاض��ر تمام مجموعههای
صنعتی بهدنبال آن هستند تا با مدیریت شرایط ،از میزان
توقفات تولید خود بکاهند .کاهش تولید در صنایع بهویژه
صنایع مادر به منزله کاهش صادرات است و افت ارزآوری
را بهدنب��ال خواهد داش��ت .این روند ب��ه کاهش عرضه ارز
در کشور منتهی میشود و چالشهایی را بهدنبال دارد.
 کاهش تولید و سودآوری
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت :ب��ا وجود اهمیت و
اثرگذاری که محدودیتهای زیرس��اختی انرژی در کشور
بر عملکرد صنایع به همراه دارد ،تاکنون آنطور که باید و
انتظار میرود به این مس��ئله پرداخته نشده است .چنانچه
روند محدودیتها مطاب��ق پیشبینیها ادامه یابد ،میزان
تولی��د صنای��ع در ماههای آین��ده  ۱۰درصد و بهدنبال آن
ارزآوری حاص��ل از فعالیت این صنایع نیز  ۱۰درصد کمتر
میش��ود .توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که در
حالحاض��ر بخش قابلتوجهی از خرید قطعات ،تجهیزات
و لوازم یدکی شرکتها از محل همین ارز صادراتی تامین
میش��ود؛ بنابراین باید اذعان کرد چالش انرژی ،کمبودی
جدی در روند فعالیت صنایع اس��ت و نمیتوان بهسادگی

از کنار آن گذشت.
وی افزود :اثرات این کمبود بهتدریج به بازارهای جهانی
نیز س��رایت میکند .میزان صادرات متانول ایران به چین
در طول س��الهای گذش��ته قابلتوجه بوده است .حال در
موقعیت کنونی و با توجه به کمبودهای یادشده ،از میزان
صادرات متانول ما به چین کاسته شده و این کشور بهدنبال
جایگزین کردن بازارهای خود است .یعنی میتوان اینطور
ادع��ا کرد ک��ه اثرات حاصل از کمبود س��وخت ،به مراتب
جدی است .در ادامه باید خاطرنشان کرد از ابتدای امسال
تاکنون نرخ برق و گاز صنایع افزایش قابلتوجهی داشته و
با اینوجود ،روند مش��خصی برای رشد نرخ انرژی مصرفی
صنایع در دسترس نیست.
هالالت در پاس��خ به س��والی مبنی بر مش��خص نبودن
دورنمایی از آینده نرخ انرژی مصرفی صنایع و تاثیر آن بر
عملکرد این واحدها ،گفت :مش��خص نبودن شرایط تولید
و صنعت در آینده میتواند به چالش و ریس��کی جدید در
بازار سرمایه تبدیل شود.
در حالحاضر نرخ گاز مصرفی صنایع براس��اس فرمول
تعیین میشود اما دو انتقاد به این روند وارد است؛ نخست
آنکه دولتها هر ساله این فرمول را تغییر میدهند .تغییر
هر س��اله فرمول تعیین نرخ انرژی مصرفی صنایع ،امکان
برنامهریزی را از آنها میگیرد .ثبات از ش��روط اولیه جذب

س��رمایه و توس��عه صنایع اس��ت؛ بنابراین نباید با چنین
اشتباهات ساختاری از یکسو آسیبهای غیرقابل جبرانی
ب��ه عملکرد صنایع وارد کرد و از س��وی دیگر ،مانع جذب
سرمایه شد.
در همی��ن ح��ال باید تاکید کرد لینک ک��ردن نرخ گاز
هم��ه صنایع ب��زرگ و کوچک به خوراک پتروش��یمیها،
اقدام درس��تی نیس��ت ،چراکه در فرم��ول تعیین نرخ گاز
پتروش��یمیها ،اش��تباه محاس��باتی وجود دارد .البته این
اش��تباه با توجه به حاشیه س��ود باالی صنعت پتروشیمی
به چش��م نمیآید اما وقتی از این فرمول برای تعیین نرخ
گاز مصرفی تمام صنایع اس��تفاده شود ،به ضرر واحدهای
کوچک تمام میشود؛ بنابراین انتظار میرود ابتدا فرمولی
جام��ع برای تعیین نرخ حاملهای انرژی تعیین و س��پس
برای یک بازه زمانی  ۱۰ساله از آن استفاده شود.
ه�لاالت در پایان گفت :مجموعههای صنعتی حاضر در
بازار سرمایه عموما شرکتهای بزرگی هستند؛ یعنی جزو
بهترینهای صنعتی هستند .این شرکتها به سبب سابقه
کاری خود امکان مدیریت بحران را دارند؛ بنابراین میتوان
اینطور ادعا کرد که بورس نس��بت به اقتصاد ،از ش��رایط
پیشرو کمترین تاثیر را میپذیرد و با چالشهای کمتری
روبهرو خواهد ش��د .البته تاثیر این شرایط بر کل اقتصاد و
صنعت کشور را نباید نادیده گرفت.

انرژی ،چالش جدید صنایع
سارا فالح ،کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با
و
در پاسخ به سوالی مبنی بر تاثیر کمبود قابلتوجه منابع گازی
تامینش��ده برای صنایع بر روند فعالیت بازار س��رمایه ،گفت:
تاثی��ر کمب��ود یا محدودیت در روند تامی��ن گاز برای صنایع
گوناگون ،متفاوت اس��ت .صنایع مختلف با توجه به ش��رایط
پیشرو بهدنبال آن هستند تا کمبود گاز و محدودیت در روند
تولید محصول و عرضه آن به بازار را مدیریت کنند .بهعنوان
مث��ال ،فعاالن صنعت فوالد امکان ذخیرهس��ازی محصوالت
خ��ود را دارن��د و درنتیجه انتظار داریم توقف��ات  ۲۰روزه تا
ی��ک ماهه تولید ،تاثیر قابلتوجه��ی بر صورتهای مالی این
ش��رکتها نداش��ته باش��د .کما اینکه این شرکتها در فصل
تابستان نیز با وجود محدودیت در روند تامین برق توانستند
بخش قابلتوجهی از شرایط را مدیریت و در نهایت سودآوری
مناسبی را از آن خود کنند.
وی اف��زود :ای��ن کمبود ب��رای برخی صنایع پتروش��یمی
همچون تولیدکنندگان متانول ،بهشدت آسیبزا خواهد بود.
در همین حال ،روند توقف گاز صنایع س��یمان آغاز ش��ده و
احتمال میرود شاهد بروز چالشهایی در تامین این محصول
در هفتههای آینده باش��یم .در همین حال با توجه به تغییر

سوخت مصرفی صنایع سیمان از گاز به مازوت ،افزایش نرخ
این محصول س��اختمانی دور از انتظار نیس��ت .این درحالی
اس��ت که این فع��االن صنعتی در هفته ج��اری و با توجه به
مس��تنداتی که مبنی بر افزایش نرخ حاملهای انرژی و مواد
اولی��ه ارائه داده بودن��د ،موفق به افزایش نرخ پایه محصوالت
عرضهشده در بورس کاال شدند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود :ریس��کهای ناشی از
کمبود در تامین زیرس��اختهای ان��رژی ،تولیدکنندگان را
ب��ا چالشهای جدی در مس��یر تولید روبهرو میکند .کمبود
تولید از میزان فروش و بهدنبال آن س��ودآوری ش��رکتهای
موردبح��ث میکاهد .تداوم این ش��رایط ب��ه ناکارآمدی بازار
سرمایه منتهی میشود؛ بنابراین باید راهحلی اساسی از سوی
سیاس��تگذاران برای رفع آن اندیشیده ش��ود .وی در ادامه
گفت :سهامداران یک شرکت تولیدی از انواع شرایط حاکم بر
تولید متاثر میشوند و بازار سرمایه نیز نسبت به این وضعیت
واکنش نشان خواهد داد.
فالح در پایان و در پاس��خ به س��والی مبن��ی بر پیشبینی
ش��رایط بازار سرمایه تا پایان سال ،خاطرنشان کرد :تا زمانی
که بودجه پیش��نهادی دولت برای سال آینده ،تعیینتکلیف

ولید هالالت

سخن پایانی
نش��ود ،نمیتوان اظهارنظر دقیقی نس��بت به روزهای آینده
بازار س��رمایه داش��ت .در واقع همچنان ابهامات و س��واالت
بس��یاری وج��ود دارد که ش��فافگری الزم��ه تعیینتکلیف
ش��رایط خواهد بود .وی گفت :رون��د تخصیص ارز  ۴۲۰۰به
بخشه��ای گوناگون ،نحوه تعیین نرخ دالر نیمایی و س��ایر
سیاس��تهای مالی و اقتصادی دولت بر عملکرد بازار سرمایه
تا پایان سال اثرگذار خواهد بود .در حالحاضر انتظار میرود
سیاس��ت دولت کاهش فاصله میان نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد
باشد .انتظار میرود چنانچه این سیاست اجرایی شود ،شاهد
بهبود در شرایط بازار باشیم.
تعیین نرخ انواع حاملهای انرژی برای بودجه سال ،۱۴۰۱
بهره مالکانه و انواع مالیاتها نیز از عوامل اثرگذار بر عملکرد
صنایع و بهتبع آن بازار س��رمایه خواهد بود .به اعتقاد فعاالن
صنعت��ی تغیی��ر قابلتوجه در بودجه س��ال  ۱۴۰۱به منزله
برهم خوردن ثبات تولید اس��ت؛ بنابراین این تولیدکنندگان
و صاحبان س��رمایه در بخش تولید انتظار دارند سیاستهای
حاکم بر این بخش ،تغییر قابلتوجهی نداشته باشد .در همین
حال سیاس��تگذاران به این بازار بهعنوان محلی برای تامین
کسری بودجه خود نگاه نکنند.

از مجم��وع موارد یادش��ده میتوان اینطور
برداش��ت کرد که روند تامی��ن انرژی موردنیاز
صنایع در سالهای اخیر به چالشی جدی برای
فعاالن صنعتی بدل شده است .این روند کمبود
در س��الهای آینده نیز ادام��ه دارد .بر همین
اس��اس نیز تولید ،فروش و سودآوری صنایع از
ش��رایط یادشده متضرر خواهند شد و بهدنبال
آن بر عملکرد این مجموعهها در بازار س��رمایه
نی��ز اثرگ��ذار خواهد بود .البت��ه این اثرگذاری
بسته به نوع صنعت و شرکتهای فعال در این
بخش متفاوت اس��ت .بسیاری از مجموعههای
بورس��ی که با چالش تامین گاز روبهرو شدهاند
در رده صنای��ع بزرگ و مادر هس��تند که تمام
تالش خود را برای مدیریت این موقعیت به کار
خواهند بست .اما در هر حالتی توقف تولید به
منزله متضرر ش��دن یا حداقل کم ش��دن سود
این ش��رکتها و بهتب��ع آن س��هامداران این
مجموعههای تولیدی خواهد بود.

سارا فالح

فوالد مبارکه بهدنبال توسعه کمی ،کیفی و متوازن
هفته گذش��ته جلس��ه کمیته مدیریت در ش��رکت فوالد مبارکه
برگزار ش��د .توس��عه کمی ،کیفی و متوازن ،حاکمیت نگاه تحولگرا
و توس��عهمحور در جایجای شرکت ،الگو و پیشران بودن در صنعت
در راس��تای رش��د اقتصادی کش��ور از جمله مهمترین اهداف فوالد
مبارکه است .بهگزارش روابطعمومی شرکت فوالد مبارکه ،طهمورث
جوانبخ��ت ،مع��اون فروش و بازاریابی فوالد مبارک��ه با ارائه گزارش
عملک��رد فروش این ش��رکت تا پایان آب��ان  ،۱۴۰۰اظهارکرد :روند
فروش فوالد مبارکه در سال  ۹۹رکورد تحویل و حمل را شکست و
در سال  ۱۴۰۰از فروش  ۱۲۵هزار تن عبور کرد.
وی ب��ا بیان اینکه عملکرد فروش ش��رکتهای زیرمجموعه فوالد
مبارکه در  ۸ماه گذشته قابلقبول بوده ،ادامه داد :با توجه ممنوعیت
واردات لوازمخانگ��ی ،نی��از تولیدکنندگان داخل��ی در این بخش به
ورقهای رنگی افزایش یافته و فوالد مبارکه نیاز این تولیدکنندگان
را بهطور کامل تأمین میکند.
مهدی کفایت ،معاون س��رمایههای انس��انی و س��ازماندهی فوالد

مبارکه در این جلس��ه از آخرین آمار و وضعیت نیروی انس��انی این
شرکت خبر داد و اظهارکرد :تعداد نفرات شاغل در این شرکت به ازای
تولید هر تن فوالد ۶۸۲ ،نفر اس��ت و اس��تخدام در ردههای گوناگون
شغلی بر مبنای میزان بازنشستگی کارکنان فوالد مبارکه برنامهریزی
میشود .وی با بیان اینکه میانگین رضایت و اشتیاق شغلی کارکنان
شرکت فوالد مبارکه براساس میانگین شرکتهای برتر به بیش از ۷۳
درصد رسیده ،اذعان کرد :تدوین طرح جامع ساختار سازمانی گروه،
طراحی و پیادهسازی نظام شفاف جهت برونسپاری فعالیت شرکت،
معرفی نیروهای جدیداالستخدام پذیرفتهشده در آزمون استخدامی
بهمنظور تأمین نیاز ساختار سازمانی واحدها ،برگزاری کانون ارزیابی
تمامی کارکنان ردههای با ماهیت سرپرس��تی و کارشناسان شرکت
در راس��تای تکمیل و پیادهسازی نظام شایستگی و جانشینپروری،
توسعه و ترویج اخالق ارزشها و فرهنگ سازمانی و استقرار سیستم
مدیری��ت کرونا و اس��تاندارد کار ایمن در زم��ان پاندمی کووید ،۱۹
 ISO۴۵۰۰۵ :۲۰۲۰از جمله مهمترین برنامهها و اقدامات معاونت

س��رمایههای انسانی و س��ازماندهی ش��رکت فوالد مبارکه در سال
 ۱۴۰۰است.
معاون س��رمایههای انس��انی و س��ازماندهی فوالد مبارکه تأکید
ک��رد :همچنی��ن طراحی و اج��رای اقدامات کنترل��ی در مواجهه با
ش��رایط کرونایی ،طراحی و اس��تقرار سیستم جامع خدمات ایاب و
ذه��اب کارکنان ،پیگیری زیباس��ازی فضاهای عمومی و محیط کار
کارکنان ،پرداخت س��نوات تجمیعی به کارکن��ان پیمانکار با تأیید
ام��ور قراردادها و راهاندازی  ۳فاز از پروژه  ۱۵فازی  HRپیمانکاران
(سیس��تم یکپارچ��ه اطالعاتی منابع انس��انی پیمان��کاران) از دیگر
اقدامات معاونت س��رمایههای انسانی و سازماندهی فوالد مبارکه در
ماههای اخیر بوده است.
حس��ین مدرس��یفر ،مدیر ایمنی ،بهداشت و محیطزیست فوالد
مبارکه در ابتدای این جلس��ه با اش��اره به آخرین آمار تزریق واکسن
کرونا به کارکنان و پیمانکاران این ش��رکت اظهارکرد :گس��تردگی
واکسیناسیون در شرکت فوالد مبارکه به  ۹۸.۷درصد رسیده است.

وی ب��ا بی��ان اینکه تاکن��ون  ۷۰هزار آزمای��ش  PCRاز کارکنان و
پیمانکاران ش��رکت فوالد مبارکه گرفتهشده ،افزود :در این پاالیش،
 ۷درص��د از آزمایشه��ا در میان پیمانکاران و  ۸درصد از آزمایشها
در میان کارکنان فوالد مبارکه مثبت بوده است.
مدی��ر ایمنی ،بهداش��ت و محیطزیس��ت فوالد مبارک��ه با تأکید
بر ض��رورت تداوم بازرس��یها برای دس��تورالعملهای بهداش��تی
خاطرنش��ان کرد :مواردی همچ��ون فاصلهگذاری اجتماعی ،کنترل
کارکنان برای رعایت نکات بهداش��تی ازجمله استفاده از ماسک در
فوالد مبارکه همچنان ادامه دارد.
وی ب��ا بی��ان اینکه پیشبینیه��ای الزم برای تزری��ق دوز یادآور
واکسن کرونا با هماهنگی وزارت بهداشت برای متقاضیان انجامشده،
گف��ت :ضری��ب ایمنی در ف��والد مبارکه با توجه ب��ه محدودیتها و
عدمقطعیتها (در رفتارهای انسانی) روند امیدوارکنندهای داشته و
ضریب تکرار حوادث طی  ۲۰س��ال گذشته در شرکت فوالد مبارکه
بهصورت نزولی بوده است.

یادداشت

فوالد مبارکه
تامینکننده نیاز
صنایع پاییندست

ف��والد مبارک��ه در تولی��د ورقهای فوالدی جزو افتخارات کش��ور بهش��مار
میرود و بخش عمدهای از نیازهای صنایع پاییندس��ت ازجمله تولیدکنندگان
لوازمخانگ��ی ،خودروس��ازان ،ماشینس��ازان ،تجهی��زات ،صنای��ع تکمیلی و
بس��تهبندی تأمین میکند .به گزارش ایراس��ین ،مهدی صادقینیارکی ،معاون
ام��ور صنای��ع وزارت صنعت ،مع��دن و تجارت اظهارکرد :حدود  ۳۲۰ش��رکت
داخلی و خارجی در هجدهمین نمایش��گاه بینالمللی متالورژی و ریختهگری
(ایرانمتافو) حضور پیدا کردند .وی با بیان اینکه متافو یکی از نمایش��گاههای
ثمربخ��ش در زنجیره فوالد اس��ت ،افزود :حضور تمامی ش��رکتهای بزرگ و

متوس��ط در این نمایش��گاه از جمله نکات قابلتوجهی است که بسیاری از آنها
با اش��تراک نظر و تشریکمساعی آمادگی خود را برای تأمین نیاز داخلی اعالم
کردهان��د .صادقینیارکی با اش��اره ب��ه فعالیت ماشینس��ازان در صنعت فوالد
خاطرنش��ان کرد :امیدوارم مسیر پرفروغ صنعت فوالد مانند گذشته ادامه پیدا
کند تا عالوه بر تأمین نیاز داخل ،به منابع ارزی موردنیاز کشور از مسیر توسعه
صادرات غیرنفتی کمک کند .وی با اش��اره به نقش فوالد مبارکه در تأمین نیاز
داخل کش��ور ،اذعان کرد :فوالد مبارک��ه در حوزه تولید ورقهای فوالدی جزو
افتخارات کش��ور بهش��مار میرود که در دهه  ۷۰تأس��یس شده است و بخش

عمدهای از نیازهای صنایع پاییندس��ت ازجمل��ه تولیدکنندگان لوازمخانگی،
خودروس��ازان ،ماشینس��ازان ،تجهیزات ،صنایع تکمیلی و بستهبندی تأمین
میکند .وی با بیان اینکه فوالد مبارکه صنعت بسیار مهمی برای کشور بهشمار
میرود ،تصریح کرد :اگر  ۱۵سال گذشته ایران بهعنوان یک کشور واردکننده
ف��والد بود ،امروز با افتخار صادرکننده فوالد اس��ت و بخ��ش عمدهای از منابع
ارزی خود را از محل صادرات فوالد تأمین میکنیم .طی س��الهای گذش��ته با
برنامهریزی منس��جمی از صنعت فوالد حمایتشده و این حمایت نیز منجر به
افزایش تولید ،صادرات و عمر تولیدات داخلی شده است.

تولید
در خطر توقف
حسین چهرگانی
فعال صنعت سیمان

بح��ران و کمب��ود گاز در س��ال جاری برای
واحده��ای س��یمانی پی��ش از ش��روع فصل
زمس��تان آغاز ش��د .با این وجود ،مس��ئوالن
تمهی��دی ب��رای مقابل��ه ب��ا ای��ن ش��رایط،
نیندیش��یدند .تنه��ا از واحده��ای س��یمان
خواستهش��ده برای تداوم تولید خود ،مازوت را
بهعنوان سوخت جایگزین گاز با قیمت لیتری
 ۳۰۰توم��ان خریداری کنن��د و هزینه مازوت
نیز باید در قالب پیشپرداخت ارائه ش��ود .این
در حالی اس��ت که هزینه گاز پس از مصرف و
بعد از صدور قبض پرداخت میشود؛ در چنین
شرایطی ،نیاز این واحدها به نقدینگی افزایش
مییاب��د .در واقع ش��رایط یادش��ده به منزله
دشوار شدن هرچه بیشتر تولید است.
هزینه حمل مازوت نیز بر عهده شرکتهای
س��یمانی اس��ت .این هزینه حملونقل بهویژه
ب��رای واحدهایی ک��ه ب��ه دور از مراکز توزیع
س��وخت جایگزین موردبحث واقع ش��دهاند،
قابلتوجه ب��رآورد میش��ود .درنتیجه هزینه
سوخت واحدهای سیمانی در چنین شرایطی
 ۴تا  ۵برابر حالت عادی افزایش خواهد یافت.
ب��ا وج��ود تم��ام چالشهایی که در مس��یر
فعالیت و تولید صنایع س��یمانی کش��ور وجود
دارد ام��ا هیچ حمایت��ی از این تولیدکنندگان
نمیش��ود .فعاالن این صنعت از متولیان امر و
سیاستگذاران انتظار دارند مازوت را آسانتر
در اختیار تولیدکنن��دگان قرار دهند و هزینه
آن را اعتب��اری دریاف��ت کنن��د و همچنین از
دریاف��ت تضامی��ن بانکی صرفنظر ش��ود .با
توجه به ش��رایط و محدودیتهای یادش��ده و
نبود اقدام حمایتی از س��وی مس��ئوالن انتظار
میرود تولید صنایع س��یمان در فصل سرما و
با قطع گاز ،دچار اخالل شود.
ای��ن محدودی��ت در حال��ی اس��ت ک��ه
تولیدکنن��دگان س��یمان کش��ور در ماههای
گرم س��ال نی��ز بهدلیل کمب��ود و قطع برق با
اختالالت��ی در روند تولید خود روبهرو ش��دند.
اختالالتی که زمینه کاهش و توقف تولید این
واحده��ا را فراه��م کرد و درنهای��ت به التهاب
در بازار خریدوفروش این محصول ساختمانی
منتهی شد.
در حال حاضر نیز با توجه به شرایط موجود،
تکرار تجربه کمبود س��یمان در ماههای س��رد
سال دور از انتظار نیست .البته باید خاطرنشان
کرد مصرف این محصول ساختمانی در ماههای
سرد س��ال بهدلیل شرایط جوی و آبوهوایی
کاهش مییابد اما در مقابل ،موجودی کلینکر
قابل اس��تفاده کارخانههای سیمان نیز کاهش
یافته اس��ت و همین موضوع موجب التهاب در
بازار س��یمان خواهد شد .با این وجود ،طوالنی
ش��دن دوره قط��ع گاز و احتمال کمبود برق و
محدودی��ت در تامین ای��ن حامل انرژی ،خود
مزی��د بر مش��کالت این صنع��ت خواهد بود.
درنتیج��ه اگ��ر کمبودهای یادش��ده مدیریت
نشود ،شاهد فشار بر روند عرضه و بهدنبال آن
افزایش بهای این محصول ساختمانی حتی در
ماههای سرد سال خواهیم بود.
در چنین ش��رایطی ،مس��ئوالن پیش��نهاد
میدهند ب��رای مقابله با ای��ن کمبود ،فعاالن
صنع��ت س��یمان اق��دام به ذخی��ره کلینکر و
مص��رف آن در مواق��ع ض��روری کنن��د .این
پیش��نهاد در حال��ی ارائه میش��ود که مواقع
اضطرار برای صنایع بهش��دت زیاد شده است.
این صنایع در ماههای گرم س��ال با محدودیت
برق و در روزهای س��رد س��ال با کمبود گاز و
حتی برق مواجه میشوند؛ یعنی فرصتی برای
ذخیرهس��ازی کلینکر ب��رای مواقع اضطراری
وجود ندارد.
ع�لاوه آن بای��د تاکید ک��رد ظرفیت تولید
صنای��ع برای کل س��ال اس��ت؛ یعنی واحدی
که ظرفی��ت تولید یک میلیون تنی دارد؛ باید
این محصول را در جریان کل سال تولید کند.
نمیتوان کمبودهای زیرس��اختی را با فش��ار
آوردن روی صنایع برطرف کرد .توقف تولید در
ماههای گوناگون به منزله وارد امدن آسیب به
اقتصاد کشور و ضربه بر سودآوری شرکتهای
تولیدی اس��ت .واحدهای تولیدی حتی در این
شرایط نیز موظف هستند هزینههای باالسری
و نیروی انس��انی و اقس��اط تس��هیالت خود را
بپردازند و این در حالی اس��ت که هیچ فروشی
ندارند .بدون تردید در این شرایط حتی شاهد
بیکاری نیروی کار نیز خواهیم بود.

