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مشکالت ساختاری صنعت سیمان و داليل بررسی »

 «های اخیردر هفته آشفتگی بازار
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 مقدمه

ساله در ایران دارد. غنی بودن  100شود که قدمتی حدود ترین صنایع کشور محسوب میصنعت سیمان یکی از قدیمی

عنوان مواد اولیه مورد استفاده برای تولید سیمان، موجب توسعه بهایران از نظر معادن سنگ آهک، رس، سیلیس و آهن 

رومانی،  طور کامل از سایر کشورها )مانند شوروی،بهدا های سیمان در ابتاین صنعت در کشور شده است. کارخانه

شدند؛ اما بعدها و با دستیابی کشور به دانش فنی طراحی و ساخت این واحدها، ( خریداری میآلمان، چک اسلواکی

گذاری مورد نیاز برای طور کامل در کشور انجام شد. میزان متوسط سرمایهبههای سیمان طراحی و اجرای کارخانه

های سیمان تا دو دهه اخیر میلیون دالر است. کارخانه 150میلیون تن، حدود  1حداث یک کارخانه سیمان با ظرفیت ا

های . پس از واگذاری کارخانهددامیهای توزیعی انجام دولت و تعاونی راگذاری و توزیع این کاال دولتی بوده و قیمت

دولتی( نحوه اداره واحدهای شبهسیمان به بخش خصوصی )اعم از بخش خصوصی واقعی و سایر نهادهای عمومی و 

گذاری دستوری توسط دولت برای سیمان تاکنون قیمت رو شد، اما سایههسیمانی و شبکه توزیع آن با تحوالتی روب

، کشف قیمت سیمان براساس 1400 سال لین عرضه سیمان در بورس کاال در خردادادامه پیدا کرد، تا اینکه با او

 های عرضه و تقاضای بازار انجام شد.مکانیزم

های طوالنی توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین در کشورهایی که دارای منابع در مسافت و صادرات سیمان نقلوحمل

مین نیاز بازارهای محلی )تا شعاع حداکثر أمعدنی مورد نیاز برای تولید سیمان هستند، احداث کارخانه سیمان برای ت

و پس از آسیاب کردن آن، سیمان  شودتولید سیمان، ابتدا محصول کلینکر تولید مییند افرکیلومتر( است. در  400

، عمومًا محصول میانی ندارندآید. کشورهایی که منابع معدنی مورد نیاز یا فناوری الزم برای تولید سیمان دست میهب

 کنند. کلینکر را وارد کرده و پس از یک مرحله آسیاب کردن، آن را به سیمان تبدیل می

ساز، سدسازی و وساختهای عمرانی بزرگ مانند گذشته اعم از توسعه پروژههای های کشور در دههبا توجه به سیاست

درصدی، اعطای گسترده مجوز  8بر رشد اقتصادی سالیانه کشور مبنی 1404انداز افق و همچنین چشم پروژه مسکن مهر

های صادر شده برای کارخانهشود با توجه به مجوزهای بینی میکه پیشطوریبهبه واحدهای تولید سیمان انجام شده است، 

میلیون تن برسد. در حال حاضر ایران یازدهمین  100به حدود  1404سیمان، ظرفیت اسمی تولید سیمان کشور در سال 

. کشورهای چین، آمریکا و هند، سه کشور بزرگ تولیدکننده سیمان در دنیا ستکشور بزرگ تولیدکننده سیمان در دنیا

شود. قیمت سیمان در بازارهای وزی برای واحدهای جدید تولید سیمان در کشور صادر نمیهستند. در حال حاضر هیچ مج

 25000تومان با احتساب دالر  1625دالر بر تن )معادل هر کیلوگرم  60 – 70طور متوسط بههای اخیر ای در سالمنطقه

های ( در سالصنعت، معدن و تجارترت تومانی( بوده است. این در حالی است که قیمت فروش سیمان در کشور )مصوب وزا

 تومانی( بوده است.   25000تومان با احتساب دالر  5/312دالر بر تن )معادل هر کیلوگرم  10 – 15اخیر حدود 
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آید. حساب میبههای بزرگ این صنعت ها در صنعت سیمان چه در حوزه فروش داخلی و چه در حوزه صادرات یکی از چالشحضور واسطه

نقل و سود در بازار عرضه وحملها سیمان را به قیمت مصوب دولتی در درب کارخانه از تولیدکننده خریداری کرده و آن را با احتساب هزینه واسطه

شود. نقش مهم ها سرازیر می. بنابراین سود حاصل از شکاف قیمتی میان قیمت سیمان در درب کارخانه و قیمت آن در بازار به جیب واسطهکنندمی

 کنند. این در حالی استها میصورت نقدی به واسطهبهقدرت مالی آنها، تولیدکنندگان اقدام به فروش محصول خود  باها به این دلیل است که واسطه

 کنندگان واقعی، امکان خرید نقدی از درب کارخانه و به میزان باال را نداشته و مجبور هستند تا تأمین سیمان مورد نیاز خود را از طریقکه مصرف

بندی سیمان نقل و همچنین مواد مورد نیاز برای بستهوحملدلیل افزایش قیمت بههای اخیر کنندگان انجام دهند. در سالها و سپس توزیعواسطه

پیش مورد توجه قرار ازبیشو اصالح نظام توزیع این کاالی اساسی در کشور را  انددادهها انجام برخی واسطه راای )کیسه سیمان( اقدامات سودجویانه

صورت ریالی بهها )بازرگانان( ایرانی و غیرایرانی به خرید سیمان با قیمت مصوب از درب کارخانه و واسطهدر گذشته داده است. در حوزه صادراتی نیز، 

های بازرگانی یکبار مصرف، ارزی از محل صادرات سیمان به کشور باز دلیل رواج کارتبهردند و کصورت ارزی یا ریالی صادر میبهو آن را  اقدام کرده

مشکل تا حد زیادی های بازرگانی، این های ارزی توسط بانک مرکزی و همچنین نظارت بر روند صدور کارتح سیاستگشت که پس از اصالنمی

 کنند. مرتفع شده است و در حال حاضر تولیدکنندگان سیمان نیز اقدام به صادرات محصوالت خود می
 

 . وضعیت تولید و تجارت سیمان در کشور1

میلیون تن است. بیش از  88، حدود 1399اساس آخرین آمار و اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال برور ظرفیت اسمی تولید سیمان در کش

و تیپ  2کنند. سیمان خاکستری تیپ اساس استانداردهای ملی ایران تولید میبرنوع سیمان مختلف  27کارخانه تولید سیمان در کشور فعال هستند و  70

میلیون تن بوده است. از این میزان، حدود  3/69، تولید واقعی سیمان کشور 1399اند. در سال بیشترین میزان تولید و مصرف را به خود اختصاص داده 5

در  سیمان میلیون تن 64عراق، افغانستان و برخی کشورهای جنوب شرق آسیا انجام و حدود  میلیون تن صادرات انواع سیمان و کلینکر به کشورهای 15

 دهند.های اخیر نشان میکشور را در سال اخلد، روند صادرات سیمان و کلینکر 2و نمودار و کلینکر ، میزان تولید سیمان 1 کشور مصرف شده است. نمودار

 

 ی اخیر در کشورهاروند تولید سیمان در سال .1ودار نم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : آمار و اطالعات وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان.مأخذ
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 های اخیر روند صادرات سیمان و کلینکر ايران در سال .2نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : آمار و اطالعات گمرک جمهوری اسالمی ایران.مأخذ

 

در کشور را مطابق  1توان میزان مصرف ظاهری سیمانسیمان و صادرات و واردات این محصول، می با توجه به میزان تولید واقعی

 نشان داد. 1با جدول 

 

 های اخیر مصرف ظاهری سیمان کشور در سال .1جدول 

 مصرف ظاهری )میلیون تن( سال

1392 4/55 

1393 8/53 

1394 3/48 

1395 48 

1396 1/49 

1397 4/50 

1398 1/54 

1399 64 
 های پژوهش از آمار وزارت صمت، انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان و گمرک جمهوری اسالمی ایران. یافتهمأخذ: 

 

رفته به سمت صادرات کلینکر توسعه رفتهنشان داده شده است، روند صادرات سیمان و کلینکر کشور  2طور که در نمودار همان

این است که کشورهای دنیا که دارای منابع معدنی له مسئه است. دلیل این سیمان کاسته شد پیدا کرده است و از میزان صادرات

 کافی برای تولید کلینکر نیستند، تمایل بیشتری به واردات کلینکر و تبدیل آن به سیمان در کشور خود دارند. 

                                                                                       

 صادرات  –. مصرف ظاهری = تولید + واردات 1
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 . بررسي داليل آشفتگي بازار سیمان کشور2

گذاری قیمت ناکارآمدیدلیل بهکه نحویبهتحت مداخله و نظارت شدید دولت قرار داشت های گذشته بازار سیمان کشور در سال

 در وزارت صنعت، معدن و تجارت و مداخله قیمتی دستوری دولت در این زمینه، در( mark-up pricingبر حاشیه سود )مبتنی

رقابت منفی و دامپینگ میان تولیدکنندگان و  ای به این واحدها،کنار مازاد تولید سیمان در کشور و عرضه انرژی با قیمت یارانه

های پایین به کشورهایی مانند عراق و افغانستان صادر که سیمان و کلینکر ایران با قیمتطوریبهصادرکنندگان سیمان اتفاق افتاد، 

های سنگین روی آن وضع مذکور برای مقابله با این موضوع، واردات سیمان از ایران را ممنوع کرده و یا تعرفهشد و کشورهای می

های دلیل سود پایین کارخانجات سیمان از محل فروش داخلی یا صادرات آن، امکان بازسازی و نوسازی کارخانهبهکردند. همچنین 

 های سیمان کشور در معرض تعطیلی قرار گرفتند. کارخانه به همین دلیله و سیمان و ارتقای فناوری تولید فراهم نشد

کیلووات ساعت  66که برای تولید کلینکر، طوریبهکنندگان انرژی برق و گاز در کشور است، صنعت سیمان کشور یکی از مصرف

کیلووات ساعت بر تن برق  110ید سیمان کیلوکالری بر کیلوگرم سوخت مورد نیاز است. همچنین برای تول 830ازای هر تن و بهبرق 

 7میلیارد کیلووات ساعت و میزان مصرف گاز طبیعی حدود  7مورد نیاز است. میزان کل مصرف برق در صنعت سیمان کشور حدود 

درصد از کل مصرف برق کشور  5/2درصد از کل مصرف گاز طبیعی و  5/3میلیارد مترمکعب بوده است. صنعت سیمان کشور حدود 

دلیل کمبود برق، بهدلیل کمبود گاز و در فصل بهار و تابستان بهمگاوات( را به خود اختصاص داده است. در فصل زمستان  1700)

جمله واحدهای صنعتی هستند که وزارت نیرو و نفت به محدود کردن عرضه انرژی به این واحدهای صنعتی ازکارخانجات سیمان 

 برق، کمبود زمان در»، 1394کار مصوب وکسبقانون بهبود مستمر محیط  (25)ه براساس ماده ک این در حالی استد. نکنمیاقدام 

 باشند داشته قرار مخابرات خدمات یا گاز یا برق قطع اولویت در نباید کشاورزی و صنعتی تولیدی واحدهای مخابرات، خدمات یا گاز

 و کشاورزی صنعتی، از اعم تولیدی واحدهای با قرارداد عقد هنگام موظفند مخابرات خدمات و گاز برق، کنندهعرضه هایشرکت و

 به مقطعی کمبودهای دلیلبه دولت هرگاه. کنند بینیپیش قرارداد متن در را مخابرات خدمات یا گاز یا برق قطع التزاموجه خدماتی،

 به متعلق تولیدی واحدهای مخابراتی خدمات یا گاز یا برق جریان موقتاً دهد دستور مخابرات یا گاز یا برق کنندهعرضه هایشرکت

 نیز را فوق تصمیم از ناشی هاشرکت این به وارده هایخسارت جبران نحوه است موظف کنند، قطع را تعاونی و خصوصی هایشرکت

شور شده و عرضه و های سیمانی کبنابراین قطع گاز در زمستان و برق در تابستان موجب توقف تولید کارخانه«. کند اعالم و تعیین

های گذشته براساس تعامل میان تولیدکنندگان سیمان دهد. شایان ذکر است در سالثیر قرار میأتقاضا و قیمت این محصول را تحت ت

های پرمصرف های تعمیرات کارخانه به ماهتولیدکنندگان با هماهنگی انجمن تخصصی این حوزه اقدام به انتقال دوره و وزارت نیرو،

اما این تعامل با وزارت نفت )شرکت ملی گاز ایران(  ؛گرفتمنظور در نظر میبدینهایی در کشور کرده و وزارت نیرو نیز مشوق برق

با محدودیت  1400ای نرسیده است. صنعت سیمان کشور در تیرماه برای مدیریت تولید سیمان و مصرف گاز در فصل زمستان به نتیجه

برنامه قطعی برق واحدهای تولیدکننده  1400 سال های پایانی تیرماهکه در هفتهطوریبهسوی وزارت نیرو مواجه شد ازعرضه برق 

 ثیر قرار داد.  أشد و عرضه سیمان در بازار را تحت تمنجر سیمان کشور به توقف کامل تولید کلینکر و سیمان 

معدن و تجارت و بررسی وضعیت مالی واحدهای سیمانی کشور و  با توجه به جلسات کارشناسی برگزار شده در وزارت صنعت،

خانه قرار گرفت تا اینکه در مت سیمان در دستور کار این وزارتتحلیل بازار این صنعت، از زمستان سال گذشته، اصالح تدریجی قی

های سیمانی زیرمجموعه شرکت ، اولین عرضه این محصول در بورس کاالی ایران انجام شد و در اولین گام،1400 سال ماهخرداد
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ن
ت

عرضه تقاضا معامله

روند عرضه، تقاضا  4و  3. نمودارهای دنداقدام کراجتماعی( به عرضه محصول خود در بورس کاال مین أتگذاری شرکت سرمایهشستا )

 نشان داده است. 1400 سال و قیمت معامله شده سیمان را در خرداد و تیر

 
 *1400 سال روند عرضه، تقاضا و معامله سیمان در خرداد و تیر .3نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 : آمار معامالت فیزیکی بورس کاالی ایران.مأخذ

ها، معامالت را دلیل قطعی برق و عرضه پایین، بورس کاال برای جلوگیری از افزایش شدید قیمتبه* در هفته چهارم تیرماه 

 ابطال کرده است. 

 

تن است )که البته  1.200.000صورت هفتگی حدود بهبا توجه به آمارهای رسمی کشور، میزان متوسط نیاز کشور به سیمان  

های اول و دوم چهارم خرداد و هفته مشخص است در هفته 3طور که از نمودار این میزان در فصول مختلف سال متغیر است(. همان

اساس بر صورت هفتگی در بورس کاال عرضه شده است. همچنینبهدرصد نیاز کشور  55ا( حدود هتیر ماه )قبل از قطعی برق کارخانه

خریدار سیمان در بورس کاالی ایران پذیرش شده  1400سوی معاونت نظارت بر بازار بورس کاالی ایران، قریب به ازآمار اعالم شده 

 تن است.  10ان از بورس کاال اند. حداقل میزان مجاز خرید سیمو اقدام به خرید سیمان کرده
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قیمت متوسط سیمان 

  1400روند تغییرات قیمت سیمان )متوسط انواع سیمان( در بورس کاال در خرداد و تیر  .4نمودار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : آمار معامالت فیزیکی بورس کاالی ایران. مأخذ

 

های عرضه و دهنده به تعادل رسیدن قیمت سیمان با مکانیزم، نشان1400 سال های اول و دوم تیرچهارم خرداد و هفته هفته

تا  22350ازای هر کیلوگرم )معادل قیمت بهتومان  475تا  447تقاضای بورس کاالست که قیمت معامله سیمان در بورس در بازه 

های دلیل قطع برق کارخانهبهکیلویی سیمان( بوده است. اما با کاهش عرضه سیمان )که عمدتًا  50تومان برای هر پاکت  23750

ازای بهتومان  540(، قیمت معامله شده در بورس کاال افزایش پیدا کرده و به بیش از 1بوده است 1400 سال سیمانی در نیمه دوم تیر

دلیل کاهش شدید به 1400 سال های پایانی تیرکیلویی( رسیده است. معامالت هفته 50تومان برای هر پاکت  27000هر کیلوگرم )

ناشی از کاهش  دلیل عرضه پاییناما به ست؛عرضه سیمان توسط تولیدکنندگان، برای جلوگیری از رشد جهشی قیمت ابطال شده ا

تومان  1500به بیش از  1400 سال ، قیمت این محصول در بازار آزاد در روزهای پایانی تیرحتمالی تولیدکنندگانتولید و احتکار ا

ضه های بزرگ سیمان کشور اقدام به عرکیلویی( رسیده است. عمده کارخانه 50ازای هر پاکت بهتومان  75000ازای هر کیلوگرم )به

اند و نکردهاقدام ی از واحدهای سیمان به پذیرش در بورس کاال و عرضه محصوالت خود اما تعداد ؛اندکردهسیمان در بورس کاال 

ها در این میان نقش واسطه رسانند.عدن و تجارت به فروش میهمچنان محصوالت خود را در بازار آزاد و با نرخ مصوب وزارت صنعت، م

 در عرضه و تعیین قیمت سیمان پررنگ است. 

 

 هاپیشنهادبندی و جمع

روست. از ههای ساختاری متعددی روبدلیل سیاستگذاری نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با چالشبهصنعت سیمان کشور 

مازاد  رویه برای احداث واحدهای سیمانیصدور مجوزهای بیدلیل بهظرفیت مازاد تولید توان به های این صنعت میترین چالشمهم

گذاری دستوری این محصول اشاره کرد. این دو عامل موجب و همچنین نظام قیمت نداشتن صادراتتوجیه اقتصادی ، بر نیاز کشور

                                                                                       

اما الزم است تا وزارت صنعت، معدن و  نرسیده است سیمان یا کلینکر توسط تولیدکنندگان تا زمان تدوین این گزارش برای پژوهشگر به اثباتاحتمالی احتکار  .1

 تجارت نظارت جدی بر این موضوع از طریق سامانه جامع انبارها داشته باشد. 
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رو باشد. نکته جالب توجه این است که با وجود توسعه صنعت سیمان و هانداز توسعه صنعت سیمان با ابهاماتی روباند که چشمشده

مین أهایی، کشور با مشکل تصنعت، معدن و تجارت، همچنان در برهه گذاری دستوری توسط وزارتتولید مازاد بر نیاز داخل و قیمت

کنندگان نهایی امکان دسترسی آسان و با قیمت مصوب به سیمان تولیدی کشور رو بوده است و مصرفهسیمان و افزایش قیمت روب

موجب شد تا ارزان فروشی  افزایش قیمت سیمانای به واحدهای سیمانی برای جلوگیری از عرضه انرژی به قیمت یارانهاند. را نداشته

)عراق و  و کشورهای صادراتی هدف بیفتداتفاق دلیل وجود حاشیه سود بهرقابت منفی میان تولیدکنندگان و صادرکنندگان و 

می در سال های مجلس شورای اسالمرکز پژوهشاقدام کنند.  سیمان ایرانواردات ، به وضع تعرفه یا ممنوعیت نسبت به افغانستان(

و پیشنهاد داد تا در کمترین زمان ممکن، د کراقدام به بررسی مشکالت ساختاری صنعت سیمان کشور  1و در یک گزارش جامع 1397

نهایت در درتوجه، خیری قابلأتاما دولت در  ش داخلی و صادرات سیمان فعال شود؛رینگ داخلی و صادراتی بورس کاال برای فرو

 د. اقدام کردور مجوز عرضه سیمان در بورس کاال به ص 1400 سال خرداد

تولیدکننده  قطع ناگهانی برق واحدهای تولیدکننده سیمان یا وضع مقررات غیرکارشناسی برای واحدهای، 1400 سال در تیر 

ه سیمان در در کنار عرضله مسئسیمان در کشور شده است. همین  تولید بسیارسیمان برای عرضه برق و فعالیت آنها، موجب افت 

ده است های عرضه و تقاضای بازار موجب رشد جهشی قیمت این محصول در کشور شبورس کاال و کشف قیمت آن براساس مکانیزم

 در این خصوص راهکارهای زیر مورد توجه قرار گیرد:  بایدکه 

ق در منظور مدیریت مصرف بربهیمان های تخصصی صنعت سهمکاری وزارت نیرو با وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن .1

حال جلوگیری از عیندرمنظور انجام تعمیرات( در فصل تابستان و بهاین صنعت از طریق تعطیلی داوطلبانه واحدهای سیمان کشور )

 های مناسب برای تولیدکنندگان. قرار گرفتن عرضه سیمان در بازار با در نظر گرفتن مشوقتأثیر تحت 

های آالت کارخانههای سیمانی کشور براساس مشخصات فنی تجهیزات و ماشینبرق و فعالیت کارخانهمین أتامه بازنگری در برن .2

مین کلینکر أمشکل ت درصد( به فعالیت بپردازند و با 70ها بتوانند با درصدی از دیماند خود )حداقل که این کارخانهنحویبهسیمان، 

مین أسوی وزارت نیرو برای تازلی مواجه نشوند. شایان ذکر است که برنامه فعلی اعالم شده برای تولید سیمان و عرضه به بازار داخ

 شده است. منجر برق واحدهای تولیدکننده سیمان غیرکارشناسی بوده و به توقف تولید این واحدها 

گذاری که به قیمتنحویبهگری خود را در تنظیم بازار سیمان کشور ایفا کند، وزارت صنعت، معدن و تجارت نقش تنظیم .3

. کندکاال  یمان در بورسسهفتگی میزان مشخصی واحدهای تولیدی را مکلف به عرضه همه دستوری سیمان در کشور پایان داده و 

خواهد برد و  ها را در تجارت این محصول از بینضمن شفاف کردن عرضه، تقاضا و معامله سیمان در کشور، نقش واسطهله مسئاین 

طور مستقیم از بورس کاال بهو خرید سیمان را اقدام کرده توانند به گرفتن کد بورسی کنندگان واقعی میدگان و توزیعکننمصرف

 انجام دهند. 

نگ و شفاف منظور جلوگیری از رقابت منفی و دامپیبهفعال شدن رینگ صادراتی بورس کاال برای صادرات سیمان و کلینکر  .4

 شدن معامالت صادراتی.

جامع انبارها  کنندگان سیمان کشور از طریق سامانهوزارت صنعت، معدن و تجارت بر انبارهای تولیدکنندگان و توزیعنظارت  .5

 کننده. تولیدکننده یا توزیع ازسویبرای جلوگیری از احتکار احتمالی سیمان و کلینکر 

                                                                                       

 . 1397، 16305، شماره «شناسی مشکالت ساختاری صنعت سیمان کشورآسیب»های مجلس شورای اسالمی، . مرکز پژوهش1
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کشف قیمت در بورس  همزمان باساله )جپنهای انرژی صنعت سیمان )برق و گاز( طی یک برنامه اصالح تدریجی قیمت حامل .6

سمت ارتقای فناوری، نوسازی و بازسازی واحدهای سیمانی بههای سیمانی کشور آزادسازی قیمت( با هدف حرکت دادن کارخانه –کاال 

 رسد. سال می 70که بعضاً عمر آنها به بیش از 

های سیمانی با توجه به تولید سیمان مازاد بر نیاز داخلی کشور و محدود بودن بازارهای صادراتی، الزم است تا درخصوص طرح .7

 درصد، بازنگری شود تا در صورت لزوم متوقف شده یا جانمایی آنها تغییر کند.  40با پیشرفت فیزیکی کمتر از 

های تخصصی مربوطه و ریزی برای صنعت سیمان کشور با مشورت تولیدکنندگان و انجمنهرگونه سیاستگذاری و برنامه .8

 های اقتصادی کشور انجام شود. تشکل

های توزیعی سیمان و مصالح ساختمانی برای ایجاد امکان خرید سیمان از بورس کاال با هدف کوتاه کردن دست دالالن از تعاونی .9

 ها از بازار سیمان کشور حمایت شود تا امکان نظارت بر نحوه عرضه سیمان در بازار فراهم شود.  هو واسط

 

 
 


