
 عاجساحلبازار سیمان  

 

 ندگان کلینکرمقصدی جذاب برای صادرکن

در ساحل شمالی خلیج گینه که به اقیانوس اطلس متصل است و  کیلومترمربع 044.223با وسعت  عاجساحلکشور 

س پشرایط سخت جنگ داخلی و  گذراندنفر پس از میلیون ن 42 بربالغاست، با جمعیتی  شدهواقعدر غرب آفریقا 

، مصرف سیمان در 4311تا  4332های سال طی میلیون تن 2/1تا  1بین  چهار سال شناور ماندن نرخ مصرف سیمان زا

به اوج خود  4312تن در سال میلیون  5/2که با مصرف  کرده استرا ثبت  ایسابقهبیمسیر رشد  عاجساحلکشور 

 هایپروژهدر  گذاریافزایش سرمایهو رشد صنعت و باال رفتن مصرف سیمان  با سرعت گرفتن آهنگ .رسیده است



اقتصادی در  در رشدرو های پیشکشوریکی از  عنوانبه عاجساحلتا  سبب شدهای بزرگ دولتی طرحو عمرانی 

 .شودنظر گرفته آفریقا در 

به  کلینکر وارداتی تأمیندر  عاجساحل با توجه به عدم تواناییدر ابتدا الزم است بدانیم طبق نمودار مصرف سیمان 

  .گیردمیقرار سیمان تقاضای نسبت به تری در سطح پایین غیرطبیعیان به شکل سیمو عرضه  تولید ،مقدار کافی

 

 4332-4312های مصرف سیمان بین سالنمودار 

واردات کلینکر به خاطر  4312سال   طورینهمو  4312طی سال  شودمیکه در نمودار زیر مشاهده  طورهمان

این علت  کند.بهبود پیدا می 4312 سالمیانهه در البتاین وضعیت  که محدودشده استترافیک باالی بندری 

برای حمل کاکائو و  هااکثر کامیون چراکهکر بود کمبود کامیون برای حمل کلیندر بنادر باال  تراکمو  محدودیت

 ”Boulevard Du Port“ در منطقه ونقلحملعملیات  ،ناوگان حمل تأمینکه با  دندشده بوگرفتهقهوه به کار 

 .آغاز گردید

 



محض کلینکر  واردکنندهیک  عنوانبه عاجساحلمانند آهک(، ) مناسببه دلیل نبود مواد خام از سویی دیگر  

بندری با  عنوانبه ”Abidjan“منطقه ، با در نظر گرفتن 4310تا  4332های سالطی  عاجساحلشود. شناخته می

دهه یک طی ذکر این نکته بسیار مهم است که . کرده است میلیون تن کلینکر وارد 43رتبه باالی ورود کاال، بیش از 

(، %14(، مراکش )%12(، ژاپن )%44) اسپانیا کشورهفتمتعلق به  تمام واردات کلینکردرصد از  25 حدوداخیر، 

تنها ترکیه  بیندراین بوده است و این در حالی است که( %9) ترکیهو  (%9کره جنوبی )(، %13(، پرتغال )%13یونان )

 ظرفیت برتر تولید کلینکر در جهان هستند! 13جز  و ژاپن

 

 

 4332-4312های کلینکر بین سال و صادرات نمودار بازار واردات

های سیمان در آسیاب اطمینان یابیم، باید گفت خطوط عاجساحلاگر بخواهیم از میزان تقاضا برای سیمان در 

 هایسالطی  %20تا  %20یعنی بین در سطح کشور،  برداری(بهرهنرخ ظرفیت ) DCUFدر باالترین حد  عاجساحل

و  شدهنصبآالت و تجهیزات وسیله ماشینبه تولیدشدهبت محصول ، نسDCUF. نرخ اندکارکرده 4312تا  4315

واحد زمان  برحسب واتدبا همان تجهیزات و ا توانستهمیسطح تولیدی است که  به میزان ،قرارگرفته مورداستفاده



خط تولید آالت و یچ هزینه دیگری برای توسعه ماشینبه این شرط که با تمام ظرفیتش کار کند و ه کندتولید 

و باال رفتن  4312تا  4312های سیمان بین سالطوط تولید خدر  گرفتهانجامظرفیت با افزایش  .نپذیرد صورت

DCUF ، البته  به ارمغان آورد. شده بودند عاجساحلوارد بازار سیمان گذارانی که یهرا برای سرما توجهیقابلسود

برای یک  DCUFدر میزان  چشمگیرظرفیت خطوط آسیاب سیمان ادامه یابد یک کاهش افزایش  روندچنان چه 

 را شاهد خواهیم بود. میزان مصرف سیمان شدهبینیپیشدوره 

 

 4332-4312ی زمانی میلیون تن طی بازه برحسب شدهنصبای تولید سیمان هفیتنمودار ظر

و  توسعه آهنگ، ونقلحملهای ناشی از بخش لجستیک و نارساییوجود  رغمبه عاجساحلدر آینده پیش رو، 

سرعت خواهد بخشید و با این توضیحات باید دید  واردات کلینکرخود را با افزایش حجم  عمرانی هایپروژهتکمیل 

میلیون تن در سال چند درصد از واردات  21کلینکر در جهان به میزان  تولیدکنندهششمین ظرفیت برتر  عنوانبهایران 

را دارد  اقتصادی آفریقای غربیحادیه پولی و اقتصاد در ات ترینبزرگعنوان  که نفریمیلیون  42کلینکر این کشور 

 در اختیار خواهد گرفت.
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